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1.

INLEDNING

1.1

BAKGRUND

Region Jönköping ser ett behov att lyfta frågorna om ökad och säker cykling i länet.
Ökad och säker cykling förväntas leda till minskade utsläpp av växthusgaser och
ökad folkhälsa. Regionen vill lyfta cykelfrågorna genom att ta fram en regional
cykelplan och beskriva kommande investeringar i den regionala transportplanen.
Inför det arbetet har Ramböll fått i uppdrag att ta fram ett underlag som beskriver
nuläget samt lämpliga vägsträckor där investeringar i infrastruktur kan ge största
möjliga nytta.

1.2

SYFTE OCH MÅL

Rapporten ska beskriva nuläge, identifiera brister, föreslå åtgärder och översiktligt
bedöma åtgärdskostnader.
Rapporten ska utgöra ett objektivt kunskapsunderlag till kommande planrevidering
och cykelstrategi/plan. Syftet är att identifiera åtgärdsförslag med stor potential för
att främja vardagscykling i länet. Mottagare för rapporten är främst Region
Jönköping. Resultatet är även tänkt att utgöra underlag för fortsatta diskussioner
med länets kommuner och andra intressenter.

1.3

METOD

För att hitta lämpliga länkar där det finns potential för ökad cykling används
relationer mellan start- och målpunkter. Start- och målpunkter vägs utifrån storlek
och inbördes avstånd enlig Trafikverkets modell för regional inventering och
planering av cykelvägar (Kågeson 2007). Motsvarande resonemang används även
för arbetsplatsområden utanför tätort.
För att nå målet om ökad vardagspendling ska åtgärder som främjar arbets- och
studiependling prioriteras. Bristerna behöver inte alltid leda till åtgärdsförslag som
kräver investering och anläggande av nya gång- och cykelvägar. I vissa fall kan
hänvisning till det lågtrafikerade bilvägnätet eller andra enklare åtgärder vara bra
alternativ. Trafikverkets bedömning om trafiksäkerhet på lågtrafikerade vägnätet
utgör kriterier för när bilvägarna kan användas för cykling i blandtrafik (steg 2 i
fyrstegsprincipen).
Rapporten ska på ett objektivt sett visa på bristerna och behoven men som ett
komplement har synpunkter gällande de identifierade objekten hämtats in från
länets kommuner via en webenkät. Enkätsvaren redovisas i en bilaga.
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1.4

AVGRÄNSNINGAR

Enbart cykelvägar längs det statliga vägnätet i länet ingår i analysen. Det statliga
vägnätet består av nationella och regionala vägar. Åtgärder som ska vidtas längs
det nationella vägnätet ingår i nationell plan medan åtgärder längs det regionala
vägnätet ingår i regional plan, länstransportplanen. För att få en helhetssyn och
sammanhängande nät redovisas i den här rapporten brister och förslag på åtgärder
för både nationella och regionala vägar.
Avgränsningen vad gäller brister och behov av cykelstråk är länsgränsen men när
Kågesons metod används för att identifiera cykelpotentialen har även större orter i
grannlänen nära länsgränsen ingått (ex. Sommen-Boxholm).
Underlaget till den regionala cykelplanen omfattar varken icke-fysiska åtgärder som
hur man får kommunerna att jobba systematiskt med cykelfrågor som i kommunala
cykelstrategier och cykelplaner. Inte heller omfattar den kopplingar mellan cykel
och kollektivtrafik (cykelvägar till och från kollektivtrafiknoder) utan utgör underlag
för enbart fysiska åtgärdsförslag i stråk med stor cykelpotential för vardagscykling
till och från målpunkter i form av större befolkningskoncentrationer och
arbetsplatser.
Utredningen omfattar inte heller åtgärder som kan motiveras genom samordning,
så kallade passa-på åtgärder där synergier kan uppnås vid ledningsarbeten,
underhållsarbeten eller andra investeringar.
I uppdraget ingår att identifiera och beskriva stråk med stor potential för cykling.
Ramböll ska dock inte göra en inbördes prioritering mellan stråken.
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2.

FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR CYKLING I
JÖNKÖPINGS LÄN

2.1

BEFINTLIGA CYKELVÄGAR

Cykelvägnätet utanför tätort är väldigt sparsamt utbyggt i Jönköpings län vilket
delvis kan förklaras med att det är relativt långt avstånd mellan tätorterna i länet.
De längre sträckor längs statliga vägar där det finns separerad cykelväg är
Huskvarna-Kaxholmen-Skärstad och Anderstorp-Gnosjö. Dessutom finns
kommunala cykelvägar Gislaved-Hestra, Skillingaryd-Vaggeryd-Hok, VetlandaLandsbro (nedlagd banvall) och Vetlanda-Ekenässjön, se figur 1.

Figur 1. Befintliga cykelvägar i länet (Källa: NVDB)
Kartan ovan baseras på den nationella vägdatabasen NVDB. Vad gäller det
kommunala cykelvägnätet kan det antas finnas ett betydande bortfall av länkar men
kartan ger trots detta en god bild över hur nätet ser ut i stort, framförallt vad gäller
statliga cykelvägar.

2.2

CYKLING I BLANDTRAFIK

Trafikverket har tagit fram en metod för trafiksäkerhetsklassning av cykelleder för
rekreation och turism där vägar klassas beroende på trafikmängd och
hastighetsgräns (Trafikverket, 2014). Klassningen kan användas för att avgöra var
det krävs separerad cykelbana, cykelfält eller om cykling i blandtrafik kan vara ett
godtagbart alternativ. Metoden är främst avsedd för rekreations- och turismcykling
men är även tillämpbar på sträckor som främst är avsedda för vardagscykling.
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I metoden har Trafikverket angivit fyra olika klasser för hur lämpligt det är att cykla i
blandtrafik, se tabell 1.
Tabell 1. Trafiksäkerhetsklasser enligt Trafikverket (2014).
Klass

Beskrivning

Grön

Cyklister upplever att det utan problem går bra att cykla med
barn under 12 år på sträckan

Gul

Vägen upplevs som så pass lugn att två vuxna ofta kan cykla i
bredd utan att störas av trafik

Röd

Vägen upplevs som osäker

Lila

Vägen upplevs som mycket trafikfarlig

I figur 2 nedan visas förutsättningarna att cykla i blandtrafik längs de statliga
vägarna i länet ur trafiksäkerhetssynpunkt. Den största delen av vägnätet får grön
standard enligt klassningen vilket innebär att det upplevs som tillräckligt säkert att
cykla på vägen utan separerad cykelbana eller cykelfält. Den närmaste vägen mellan
tätorterna har dock oftast röd eller lila trafiksäkerhetsklass och i de fall där det finns
alternativ med grön standard innebär det i många fall långa omvägar.

Figur 2. Trafiksäkerhetsklassning för cykling i blandtrafik längs det statliga
bilvägnätet i Jönköpings län. Källa: NVDB (bearbetat av Ramböll)
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2.3

OLYCKSSTATISTIK

Under perioden 2011-2015 har totalt 1600 cyklister och mopedister skadats i
trafikolyckor i Jönköpings län. Av dessa har endast 10 % skadats på det statliga
vägnätet enligt Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) vilket kan
förklaras med att de flesta cykelresor görs inom tätort på oftast kommunalt vägnät.

Figur 3. Geografisk spridning av skadade cyklister och mopedister på statligt vägnät
i Jönköpings län 2011-2015 enligt Strada.
Den absoluta majoriteten av olyckorna på det statliga vägnätet resulterar endast i
lindriga eller måttliga skador. Det har dock skett tre dödsolyckor där cyklister har
förolyckats. Alla dessa tre olyckor har varit kollisionsolyckor med personbilar.

Figur 4. Allvarlighetsgraden av cykelolyckor på det statliga vägnätet (Källa: Strada)
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Bland samtliga olyckor på det statliga vägnätet i länet där cyklister och mopedister
skadats dominerar singelolyckorna. Hela 59 % av de som har skadats i trafikolyckor
har gjort det i singelolyckor. Kollisionsolyckor med motorfordon ligger bakom 25 %
av skadorna.
Noterbart är också att mopedister är överrepresenterade i olycksstatistiken på
statligt vägnät jämfört med det kommunala vägnätet. En knapp tredjedel av
skadade cyklister och mopedister på det statliga vägnätet i länet var just
mopedister vilket kan jämföras med 15 % på det kommunala vägnätet.
Det finns ett mörkertal vad gäller olyckor med cyklister och mopedister, olyckor
som inte kommer till polisens kännedom och heller inte registreras av sjukhusen då
bara akutsjukhusen registrerar i STRADA men inte vårdcentralerna.
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3.

POTENTIALEN FÖR CYKLING I JÖNKÖPINGS LÄN

3.1

KÅGESONMODELLEN

För att bedöma behovet och potentialen för cykling mellan tätorter kan den så
kallade Kågesonmodellen användas. Den ger i grova drag behovet av cykelvägar
mellan tätorter beroende på tätortstorlek samt avstånd mellan tätorternas yttre
gränser. Bedömningen av när det är motiverat med en bilfri cykelväg mellan två
tätorter görs enligt tabell 2 nedan. Om avståndet mellan tätorternas ytterkanter är
mindre än avståndet i tabell 2 bedöms det motiverat att anlägga en bilfri cykelväg.
Tabell 2. Schablon för bedömning av när bilfri cykelväg bör övervägas mellan två
orter (Kågeson, 2007).
Antal invånare i den mindre av
orterna

Högsta avstånd mellan orterna, km

500-1 000

3

1 000-2 000

6

2 000-5 000

10

5 000-10 000

12

10 000-20 000

15

>20 000

20

För att ytterligare ta hänsyn till den ökade användningen av elcyklar och faktumet
att elcyklister cyklar längre har två analyser enligt Kågesonmodellen gjorts. I den
första analysen användes avstånd enligt tabell 2 medan vi i den andra analysen
multiplicerade avstånden med 1,5, d.v.s. det acceptabla avståndet ökades med 50 %.
I den andra analysen faller det alltså ut ytterligare cykelvägar med potential för
cykelpendling med längre distans än dem i den första analysen.
Detta antagande baseras på undersökningar gjorda i Nederländerna som visar att
pendlare som använder elcykel pendlar i genomsnitt 50 % längre än de som pendlar
med vanlig cykel (Koucky & Partners, 2012).
De relationer som identifierades visas i figur 5 nedan. I analysen har
tätortsavgränsningar och invånarantal enligt SCB per 2015-12-31 använts.
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Figur 5. Identifierade relationer enligt Kågesonmodellen.
De flesta identifierade relationer finns av förklarliga skäl runt Jönköping där
tätorterna ligger tätt men det framkommer även relationer med potential i länets
sydvästra del med sammanhängande stråk som Bor-Värnamo-Smålandsstenar och
Smålandsstenar-Gislaved/Anderstorp-Gnosjö-Hillerstorp och i länets östra del som
Landsbro-Vetlanda-Eksjö-Nässjö-Forserum.

3.2

ARBETSPLATSPENDLING

Relationer där det finns potential för arbetspendling med cykel till arbetsplatser
utanför tätorter har identifierats separat. SCB har pekat ut så kallade
arbetsplatsområden vilket definieras som områden utanför tätort med
koncentrationer av arbetsställen med minst 50 förvärvsarbetande. Exempel kan
vara militära anläggningar, flygplatser och industriområden.
Alla relationer mellan arbetsplatsområden med minst 50 förvärvsarbetande och
tätorter med minst 500 invånare och där avståndet är högst 5 kilometer bedöms ha
potential för cykelpendling. I figur 6 visas de identifierade relationerna där
potentialen klassats efter hur många förvärvsarbetande som finns i
arbetsplatsområdet. Relationer med mycket hög potential finns mellan Torsvik och
de omgivande tätorterna Jönköping, Taberg och Barnarp. Relationer med hög
potential är Jönköping/Kortebo-Jönköpings flygplats/Hedenstorp, High ChaparrallHillerstorp och Eksjö-Långanäs skolhem.
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Figur 6. Potential för arbetspendling utanför tätort.
Ett alternativt sätt att identifiera starka relationer för arbetspendling utanför tätort
kan vara att jämställa arbetsplatsområdena med tätorter enligt Kågesonmodellen.
Det enda arbetsplatsområde som kan tas med då är Torsvik som är det enda som
har mer än 500 förvärvsarbetande. Jämfört med analysen ovan faller dock även
Torsvik-Tenhult ut som en stark relation i en sådan analys.

3.3

BRISTER/BEGRÄNSNINGAR MED MODELLERNA OCH
ANALYSERNA

Analyserna ovan bedöms ge en god övergripande bild av var det finns potential för
cykling och motiv för utbyggnad av det regionala cykelnätet. Det finns dock ett
antal brister och begränsningar i modellerna och aspekter som inte fångas här som
det är viktigt att vara medveten om i det fortsatta arbetet.
·
·

Modellerna tar inte hänsyn till framtida planer och utveckling. Till exempel
fångas inte kommunernas utbyggnadsplaner eller befolkningsförändringar.
Den identifierade potentialen speglar inte alltid verkliga
pendlingsförhållanden, till exempel kan potentialen för cykling mellan
sovstäder och orter med hög koncentration av arbetsplatser därför
underskattas. Detta gäller även för skolpendling. En analys av
arbetsmarknads- och befolkningsstatistik från SCB på NYKO-nivå
(nyckelkodsområdesnivå) kan ge en bättre bild av den verkliga
pendlingspotentialen.
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·

·

·

·

Endast orter med mer än 500 invånare ingår i modellen. Mindre orter än det
och randbebyggelse som kan finnas längs vägen läggs inte samman även
om dessa samantaget kan innebära ett invånarantal högre än 500.
Ingen hänsyn tas till kollektivtrafikutbudet mellan orter. Det kan finnas stor
potential för cykling till kollektivtrafikknutpunkter och hållplatser men ett
bra kollektivtrafikutbud mellan två orter kan också minska potentialen för
cykling mellan dem.
Endast målpunkter bestående av tätorter och större arbetsplatser har ingått
i analysen. Exempelvis skolor, rekreation- och fritidsanläggningar utanför
tätort kan utgöra viktiga målpunkter för cykling.
Metoden fångar inte upp potentialen inom tätorter där koncentrationen av
målpunkter och befolkning är stor. Inom tätort är dock ofta kommunen
väghållare och utbyggnad av cykelinfrastruktur är där främst en fråga för
kommunen.
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4.

UTVALDA STRÅK OCH OBJEKT
De relationer som identifierats i analyserna ovan har bearbetats och relationerna
som ligger inom kommunalt väghållningsområde har sorterats bort. I tabell 3 visas
de relationer som berör statliga vägar. De relationer som har valts ut för vidare
analys är markerade med grönt. Av de som inte valts ut finns antingen redan
separerad cykelväg eller vägar med tillräckligt god trafiksäkerhetsnivå för att
cykling ska kunna ske i blandtrafik. I tabell 3 anges också hur respektive sträcka har
identifierats, det vill säga i vilken av modellerna ovan som sträckan har fallit ut,
antingen genom Kågesonmodellen, den modifierade Kågesonmodellern
(”Kågeson1,5”) eller arbetspendling till arbetsplatser utanför tätort. Sträckorna är
inte rankade eller prioriterade inbördes men generellt bedöms de sträckor som har
identifierats genom Kågesonmodellen (grundversionen) ha störst potential i form
av antal cyklister som kan tänkas ha nytta av förbättrad cykelinfrastruktur på
sträckan.
Tabell 3. Identifierade relationer längs statligt vägnät. Grönmarkerade har valts ut
för vidare analyser.
Nr

Start/mål

Start/mål

Framtagen
genom

Kommentar

1

Smålandsstenar

Reftele

Kågeson1,5

2

Reftele

Bredaryd

Kågeson1,5

3

Bredaryd

Forsheda

Kågeson

4

Forsheda

Värnamo

Kågeson1,5

5

Värnamo

Bor

Kågeson1,5

6

Värnamo

Hörle

Arbetsplats

7

Gislaved

Gnosjö

Kågeson

Cykelväg finns

8

Anderstorp

Gnosjö

Kågeson

Cykelväg finns

9

Gnosjö

Hillerstorp

Kågeson1,5

10

Smålandsstenar

Gislaved

Kågeson1,5

11

Hillerstorp

Arbetsplats

12

High Chaparrall
och Kulltorp
Reftele

Anderstorp

Kågeson1,5

13

Smålandsstenar

Anderstorp

Kågeson1,5

14

Anderstorp

Arbetsplats

15

Målskog
industriområde
Mullsjö

Habo

Kågeson

16

Mullsjö

Sandhem

Övrigt

17

Mullsjö

Jönköping

Kågeson1,5

18

Mullsjö

Bankeryd

Kågeson1,5

19

Habo

Via Bankeryd
till Jönköping

Kågeson

Se ÅVS Rv 26 Smålandsstenar
– Gislaved

Cykelväg finns via Gislaved
eller lågtrafikerat vägnät via
Villstad och Nennesmo. Se
Smålandsstenar – Gislaved
Cykling kan ske utmed
lågtrafikerat vägnät
Se ÅVS väg 26 Mullsjö Slättäng

Cykelväg finns. Kort sträcka
utmed enskild väg med
acceptabel TS-standard
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20

Axamo flygplats

Arbetsplats

Huskvarna

Via Hedenstorp
till Jönköping
Kaxholmen

21

Kågeson

Cykelväg finns

22

Huskvarna

Lekeryd

Arbetsplats

23

Taberg

Tenhult

Kågeson1,5

Industriområde Stensholm
påverkar potentialen positivt.
Gång- och cykelväg längs väg
132 Huskvarna-Lekeryd byggs
2017
Kommunal cykelväg finns
mellan Taberg och Barnarp
via Torsvik. Se Barnarp –
Tenhult

24

Barnarp

Tenhult

Kågeson

25

Jönköping

Tenhult

Kågeson

26

Tenhult

Forserum

Kågeson

27

Forserum

Nässjö

Kågeson1,5

28

Nässjö

Eksjö

Kågeson

29

Stockaryd

Sävsjö

Kågeson1,5

30

Vrigstad

Stockaryd

Kågeson

31

Vetlanda

Ekenässjön

Kågeson

Cykelväg finns

32

Bodafors

Arbetsplats

Potential bedöms lägre då
övriga målpunkter är få

33

Sandsjöfors
industri
Vetlanda

Eksjö

Kågeson1,5

34

Vetlanda

Myresjö

Kågeson1,5

35

Landsbro

Myresjö

Kågeson

Cykelväg finns

36

Vetlanda

Holsbybrunn

Kågeson1,5

37

Skillingaryd

Vaggeryd

Kågeson

Cykelväg finns delvis utmed
statlig väg och via
lågtrafikerat vägnät
Cykelväg finns

Kommer att byggas i
samband med
mötesseparering 2017

För de utvalda sträckorna har en övergripande nulägesanalys gjorts och exempel på
åtgärder att utreda vidare har tagits fram. Åtgärderna innebär antingen nybyggnad
av separerad cykelväg eller enklare åtgärder i form av cykelfält eller hänvisning till
cykling i blandtrafik längs mindre trafikerade sträckor. För de sträckor där cykling i
blandtrafik föreslås bör vägvisning och behovet av eventuella punktåtgärder för
förbättrad trafiksäkerhet och trygghet studeras vidare. Analysen av de utvalda
sträckorna finns i bilaga 1.
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Figur 7. Studerade sträckor som utgör förslag på sträckningar med potential för
ökad cykling samt befintligt cykelvägnät i Jönköpings län.
De berörda kommunerna har också haft möjlighet att komplettera potentialen och
lämna synpunkter på de presenterade möjliga åtgärderna genom en webenkät.
Enkätsvaren återfinns i bilaga 3.

4.1

KOSTNADER

För de studerade objekten har en grov kostnadsuppskattning utifrån schabloner
gjorts. Schablonerna baseras på genomsnittliga kostnader för liknande tidigare
projekt och inkluderar både utredning och byggnation. Inom ramen för detta
uppdrag har det dock inte varit möjligt att beräkna kostnader för eventuella
punktåtgärder som krävs eller fördyrande faktorer såsom broar eller tunnlar.
Osäkerhetsfaktorn i kostnaderna bedöms till minst 50 %. Schablonerna som använts
visas i tabell 4 nedan och de beräknade kostnaderna redovisas på objektsbladen i
bilaga 1.
Tabell 4. Schabloner för kostnadsuppskattning.
Enhet

Kostnad (kr)

Ny cykelväg

m

3 500

Cykelfält

m

100

Med ”ny cykelväg” i tabell 4 avses nybyggnation av cykelväg som är separerad från
biltrafiken med skiljeremsa. En separerad cykelväg innebär alltid att grön
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trafiksäkerhetsklass, se tabell 1, uppnås. Med ”cykelfält” avses att körbanan smalnas
av och cykelfält markeras med vägmarkering på båda sidor av körbanan. Eventuellt
kan modellen för så kallade bygdevägar användas1. Cykelfält innebär inte alltid att
grön trafiksäkerhetsklass uppnås. I de fall cykelfält föreslås som ett exempel på
möjlig åtgärd uppnås minst gul trafiksäkerhetsklass.
Med cykelfält ökar motiven att belysa vägen eftersom antalet oskyddade trafikanter
på körbanan kan antas öka. Kostnaden för belysning är dock inte med i de
uppskattade kostnaderna.
Av enkäten som skickades ut till kommunerna framgick att det finns
samordningsvinster att göra för flera av de identifierade objekten. Exempel på detta
kan vara planerade ledningsnedläggningar som kan kombineras med nybyggnation
av cykelbana i samma sträckning. I enkätsvaren i bilaga 3 framgår för vilka objekt
som kommunerna bedömer att det finns samordningsvinster att göra.

4.2

EFFEKTER AV ÅTGÄRDERNA

Väl utbyggd cykelinfrastruktur innebär en förbättrad tillgänglighet till samhället för
stora delar av befolkningen, framförallt de som inte har tillgång till bil eller
kollektivtrafik. Åtgärder för förbättrade cykelmöjligheter svarar därmed positivt mot
både funktionsmålet och hänsynsmålet i de övergripande tranportpolitiska målen
som riksdagen har antagit (Prop 2008/09:93).
De kalkylerbara nyttorna som fås av en utbyggnad av cykelinfrasturktur är främst
restidsvinster samt förbättrad trafiksäkerhet, hälsa och miljö. Dessa nyttor kan
beräknas med hjälp av Trafikverkets verktyg GC-kalk och jämföras med
investerings- och driftskostnader för att avgöra den samhällsekonomiska nyttan, se
räkneexemplet nedan.
Utbyggnad av cykelinfrastrukturen är en viktig åtgärd för att få fler att välja cykeln
istället för bilen för sina vardagsresor. Studier visar att antalet cykelresor kan öka
med upp till 55 % på sträckor där det byggs cykelväg. Utbyggnad av gång- och
cykelvägar ger både en överflyttning från bil till cykel och en nygenerering av resor.
Enligt Trafikverket är det rimligt att räkna med en ökning av antalet cykelresor med
20 % på sträckor där det byggs ny cykelväg (Trafikverket, 2015).
Den ökade cyklingen ger i sin tur positiva effekter på främst miljö (bland annat
minskade koldioxidutsläpp) och hälsa. Dödligheten för personer som cyklar
regelbundet är 10 % lägre än för personer som inte cyklar samtidigt som
sjukfrånvaron är 15 % lägre bland cyklister. Båda dessa faktorer innebär både en
hälsovinst för individen men även för samhället.

1

http://www.trafikverket.se/contentassets/8e4a8fc11e144dfba37556b63a6d5275/by
gdevag_skane_infoblad_allman.pdf
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Nybyggnad av cykelvägar innebär också stora nyttor för de redan befintliga
cyklisterna som får förbättrad trafiksäkerhet. Även om restiden i sig inte förbättras
fås stora vinster genom att restidskostnaden för cykling på en separerad cykelväg
värderas lägre än restidskostnaden för cykling i blandtrafik.
Det är också viktigt att poängtera att det finns nyttor och positiva effekter som inte
fångas i en samhällsekonomisk kalkyl såsom GC-kalk. Tillexempel tas ingen hänsyn
till den förbättrade tillgängligheten som fås av ett utbyggt cykelnät. Kalkylen tar
inte heller hänsyn till befolkningsökning eller planerade utbyggnader som kan ge
ytterligare underlag i form av fler cyklister.
Räkneexempel
Som ett räkneexempel har vi gjort en enkel beräkning med GC-kalk av nyttorna av
nybyggnad av 3 kilometer separerad cykelväg längs en väg med 5 000
fordon/dygn och hastighetsgränsen 90 km/h. Investeringskostnaden för
cykelbanan har satts till 10,5 miljoner kronor, d.v.s. motsvarande schablonerna i
tabell 4.
En genomsnittlig cykelresa är ungefär 3 kilometer och om vi antar att alla cyklister
på sträckan börjar och slutar sin resa i vardera änden av sträckan krävs ett
cykelflöde i nuläget på 130 cyklister/dygn för att nå samhällsekonomisk lönsamhet
enligt beräkningarna. Antalet cyklister på sträckan antas då öka med 20 %, d.v.s.
ytterligare 25 cyklister, efter att cykelvägen byggts.
Utbyggnaden av cykelvägen skulle bland annat ge positiva effekter enligt tabellen
nedan.
Enskilda parametrar av intresse

5.

Antal färre personer omkomna i trafiken per år

0,003

Antal sparade liv per år p.g.a. ökad fysisk aktivitet

0,003

Hälsoeffekt per år (kr)

65 000

Minskade CO2-utsläpp per år

680 kg

FÖRSLAG TILL VIDARE ARBETE
För det vidare arbetet med en cykelplan för Region Jönköpings län föreslås att
denna studie kompletteras med studier av brister och åtgärdsbehov längs statliga
vägar i regionens tätorter. Exempel på detta kan vara trafiksäkerhetsåtgärder i
korsningar eller nybyggnation av cykelväg helt inom tätorterna. Eftersom cyklingen
är mest konkurrenskraftig vad gäller korta resor är potentialen troligen också som
störst för dessa resor.
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De identifierade stråken och objekten bör också prioriteras inbördes. I prioriteringen
bör hänsyn tas till bland annat genomförbarhet, samhällsekonomi, potential,
alternativa enkla åtgärder och samordningsvinster. Hänsyn kan också tas till
cyklingens konkurrenskraft gentemot bilen på sträckan genom till exempel
beräkning av restidskvot. För att kunna göra säkra samhällsekonomiska
bedömningar av objekten bör cyklingen i stråken i nuläget studeras närmare
samtidigt som åtgärderna bör specificeras.
Arbetet med framtagande av cykelplanen kan följa Trafikverkets handledning
(Trafikverket, 2013) där denna rapport utgör en del av steg 1, nuläge. och steg 5,
åtgärder.
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