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CYKLING MOT ENKELRIKTAT

Litteraturstudie:

• Vad finns skrivet inom området?

• Vilka kunskaper finns att hämta från städer som har infört åtgärden? 

Expertintervjuer:

• Hur tillämpas cykling mot enkelriktat i olika städer i Europa?

• Vilka faktorer är viktiga för ett framgångsrikt resultat?



CYKLING MOT ENKELRIKTAT

Frågor som har studerats:

1. Hur regleras cykling mot enkelriktat i olika länder?

2. Hur påverkas framkomligheten och trafiksäkerheten?

3. Hur påverkas trafikflöden och hastigheter?

4. I vilka situationer uppstår eventuella olyckor?

5. Hur upplevs tryggheten?

6. Vad säger trafikplanerare runt om i Europa?



1. Reglering i olika länder

Belgien

Finland

Frankrike

Luxemburg

Norge

Nederländerna

Polen

Schweiz

Slovenien

Spanien

Storbritannien

Tjeckien

Tyskland

Österrike

Danmark

Sverige





2. Framkomlighet och trafiksäkerhet

Ökad framkomlighet:

• Kortare väg från A till B

• Mer finmaskigt och sammanhängande cykelnät

• Viktigt argument i flera länder som har infört regleringen



2. Framkomlighet och trafiksäkerhet

Ökad framkomlighet och ökad trafiksäkerhet:

• Enkelriktade gator är i regel mindre olycksdrabbade än andra gator

• Det innebär att åtgärden ger cyklister möjlighet att välja säkrare gator

• Trafiksäkerheten ökar även som en följd av själva regleringen

• Lägst är risken för cyklister som cyklar mot trafiken

50 % färre olyckor



3. Trafikflöden och hastigheter

Omfördelning av trafikflöden:

• Cykling mot enkelriktat innebär en minskning av biltrafiken

• I många fall sker en fördubbling av antalet cyklister



3. Trafikflöden och hastigheter

Omfördelning av trafikflöden och lägre hastigheter:

• Cykling mot enkelriktat leder till lägre hastigheter

• Som tillsammans med fler cyklister bidrar till ett ökat samspel



4. När uppstår eventuella olyckor?

Tre tydliga kategorier:

• Korsningar där bilar inte lämnar företräde för cyklister i ”fel” riktning

• Parkerade bilar som kör ut i körbanan eller bildörrar som slås upp

• Gående som korsar gatan fram cyklister





5. Hur upplevs tryggheten?

Varierande för olika trafikantgrupper:

• Positivt för cyklister som kan välja bort mer trafikerade gator

• Positivt för gående med färre cyklister som cyklar på trottoaren

• Mindre positivt för bilförare som upplever en ökad otrygghet

Ett visst mått av otrygghet ger en ökad koncentration 

vilket i sin tur leder till en ökad trafiksäkerhet



6. Vad säger trafikplanerare i Europa?

Sammanställning av expertintervjuer:

• Resultatet i litteraturstudien bekräftas av trafikplanerarna

• Effektivt sätt att öka framkomligheten och trafiksäkerheten

• Cykling mot enkelriktat ökar samspelet mellan cyklister och bilförare

• Tydlig överflyttning av cyklister från huvudgator till enkelriktade gator

• Tydlig tendens att andelen barn och unga ökar på gator som regleras

• Inget tecken på att regleringen upplevs som oklar eller otydlig

• Skylten C1 fungerar väl och ger en hög regelefterlevnad



6. Vad säger trafikplanerare i Europa?

Lärdomar från Storbritannien:

• Cykling mot enkelriktat har varit möjligt sedan 1971

• Länge användas skylten C3 om förbud mot motortrafik

• Skyltningen uppfattades som otydlig och med låg efterlevnad

• Ett försök med skylten C1 visade att regelefterlevnaden fördubblades

• Som ett resultat har det brittiska transportdepartementet ändrat sitt regelverk



Avslutande reflektion

Slutsatser från litteraturstudien och intervjuerna:

• Cykling mot enkelriktat leder till ökad framkomlighet för cyklister

• Det är en kostnadseffektiv åtgärd som bidrar till ett mer finmaskigt cykelnät

• Cykling mot enkelriktat innebär färre och mindre allvarliga trafikolyckor

• Åtgärden leder till mindre biltrafik och lägre hastigheter

• Som tillsammans med fler cyklister bidrar till ett ökat samspel

• Resultatet i litteraturstudien bekräftas av trafikplanerare runt om i Europa

• Enligt planerarna finns inga tecken på att regleringen upplevs som otydlig



Avslutande reflektion

Rekommendationer för Sverige:

• Inför möjligheten att cykla mot enkelriktat 

• Ta fram tydliga rekommendationer för utformning och reglering

• Tillämpa den skyltning som används i övriga Europa                                               

(för bästa möjliga kontinuitet och efterlevnad)



Stolt medlem i Svenska Cykelstäder
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