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Sammanfattning 
Den upplevda tryggheten har blivit sämre efter införandet av cykelgata, trots generellt lägre 
hastighet och flöde av motorfordon. Cyklisterna längs Hohögsgatan har generellt förflyttat 
sig närmare mitten av gatan, även om de fortfarande tydligt väljer sida, och har valt bort 
trottoaren i högre utsträckning efter att cykelgatan infördes.  

Cykelgatan är en i Sverige relativt ny företeelse och kunskapen om denna typ av gata är 
därför relativt låg. En cykelgata är en gata där både cyklar och bilar är tillåtna men trafiken 
sker på cyklisternas villkor. Definitionen av en cykelgata skiljer sig mellan olika platser, men 
enligt förordning (2020:842) finns ett antal definierade krav på vad en cykelgata ska ha för 
attribut: Hastigheter under 30km/h, begränsade parkeringsmöjligheter för bilar, 
väjningsplikt för trafikanter från andra gator gentemot cyklisterna på gatan och anpassning 
av hastigheten till cyklisternas villkor. Denna studie, finansierad av Trafikverkets 
Skyltfonden, utreder effekter av en cykelgata genom en för- och efterstudie. 

I Malmö infördes cykelgata på försök längs med Hohögsgatan i slutet av 2020. De 
provisoriska åtgärder som genomfördes inkluderade bland annat införande av kantlinje, 
parkeringslinje (samt skyltad parkering), gummigupp, pollare, träd i urnor, rekommenderad 
hastighet 20 km/h, väjningsplikt från tvärgator, samt informationstavlor för cykelgata.  

För att bidra till ökad trygghet och trafiksäkerhet, förbättrad framkomlighet för cyklisterna 
och för att ge underlag till införandet av fler cykelgator i Sverige genomfördes denna studie. 
I studien mättes hastigheter, flöden, rörelsemönster samt trygghet och upplevelse före och 
efter att cykelgatan infördes. Studien gjordes genom observationer, slangmätningar, 
trafikräkningar på platsen samt genom enkätstudier och intervjuer. I studien ställdes fem 
hypoteser för vad som kommer att hända med trafikanternas beteenden efter införandet av 
cykelgatan: 

1. Fler cyklister kommer att cykla i mitten av gatan och röra sig mer fritt över 
hela gatan.   

2. Färre cyklister kommer att cykla på trottoaren. 
3. Motorfordonens medelhastighet minskar. 
4. Antalet motorfordon som väjer för cyklister i korsningspunkter ökar. 
5. Gatan upplevs som mer trafiksäker och trygg. 

Den första hypotesen, om att fler kommer cykla i mitten av gatan och röra sig mer fritt, 
bekräftades vid de studier som gjordes mitt på sträckan. Cyklisterna tenderade att i högre 
utsträckning placera sig i de mittersta zonerna jämfört med tidigare. Å andra sidan 
registrerades inte någon förändring av cyklisternas beteende under observationerna vid den 
östra änden av Hohögsgatan. Den andra hypotesen påvisas enligt studien stämma, då 
färre cyklister cyklar på trottoaren efter att cykelgatan införts. 

Gällande hypotes 3 visar resultatet att de genomförda åtgärderna haft önskad effekt. Den 
uppmätta hastigheten för motorfordon har generellt blivit lägre längs med gatan, samtidigt 
som biltrafiken generellt minskade då bilisterna valde andra vägar. Åtgärderna fungerar 
som trafiklugnande, och den sänkta hastigheten hos bilisterna resulterar i ökad 
trafiksäkerhet. 

Det gick inte att påvisa att hypotes 4 stämmer och att fler motorfordon väjer för cyklister i 
korsningspunkter. Detta beror med största sannolikhet på att Hohögsgatan redan sedan 
tidigare fungerade som en huvudled i praktiken, där väjningsplikten och högerregeln inte 
efterlevdes. Införandet av väjningsplikt på de anslutande gatorna har emellertid förstärkt 
det redan invanda beteendet att bilister väjer för trafikanter på Hohögsgatan och skapat en 
ökad tydlighet, vilket är positivt. 
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Gällande den femte hypotesen (trygghet och upplevelse) så upplevs gatan mindre trygg än 
innan cykelgatans införande, trots att både hastigheten blivit lägre och antalet motorfordon 
blivit färre. Efter införandet av cykelgatan ansåg 80% av respondenterna att gatan inte var 
trafiksäker, jämfört med 70% innan införandet. En aspekt som kan ha påverkat resultaten 
är att det från enkätsvaren framkommer att utformningen på Hohögsgatan inte är 
självförklarande och att trafikanter inte vet var cyklisterna ska placera sig och färdas längs 
gatan.  

Sammanfattningsvis går det att säga att de åtgärder som infördes längs med cykelgatan 
endast till viss del har uppfyllt sitt syfte. Trafiksäkerheten har ökat sett till minskade 
hastigheter och bilflöden på den specifika gatan. Samtidigt upplevs gatan mindre trygg och 
trafiksäker än tidigare. Förändringar i cyklisters beteende går att se under delar av 
gatuavsnittet, där färre cyklar på trottoaren och fler istället positionerar sig i mitten av 
gatan. Frågor kvarstår kring hur tydligheten i utformningen kan förbättras för att öka 
förståelsen hos samtliga trafikanter som färdas längs med cykelgatan.  

Det är viktigt att ha med sig att studien är genomförd under rådande pandemi och att 
covid-19 kan ha påverkat människors resvanor, vilket i sin tur kan ha fått konsekvenser för 
resultatet. Vidare bör det även belysas att Hohögsgatan ligger i ett av Malmös 
ytterområden, och åtgärderna som infördes på gatan var av tillfällig karaktär, samt att de 
infördes innan reglering för cykelgata infördes i Sverige. För att få ytterligare kunskap kring 
cykelgator rekommenderas vidare studier i mer centrala miljöer som en fortsättning på 
detta arbete.  
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1 Inledning 
Slutrapporten är utförd med ekonomiskt stöd från Trafikverket Skyltfonden. Ståndpunkter, 
slutsatser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte 
med nödvändighet Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom 
rapportens ämnesområde.  

1.1 Bakgrund 
Cykelgator, även kallade cykelfartsgator, är en i Sverige relativt ny typ av trafikmiljö där 
cyklister har prioritet och företräde framför andra trafikslag. Cykelgator har uppförts på 
flera håll, inte minst i länder som Danmark, Holland och Tyskland, men även i svenska 
städer som Göteborg och Linköping. Definitionen av cykelgata skiljer sig på olika platser, 
men avsikten är densamma - en gata där motorfordon är tillåtna på cyklisternas villkor. 
Tidigare utredningar visar att cykelgator medför goda resultat vad gäller både 
trafiksäkerhet och framkomlighet i jämförelse med att ha cykling i blandtrafik. Det finns 
också studier som innefattar hur en cykelgata i teorin bör uppföras och utformas. 

I takt med att svenska städer växer och förtätas efterfrågas nya lösningar som bidrar till 
attraktiva stadsmiljöer för fler människor. Det är i ljuset av detta som intresset att uppföra 
cykelgator är stort hos ett flertal svenska kommuner. Samtidigt finns det få exempel på 
utvärdering och uppföljning av cykelgator i svensk trafikmiljö. I dag saknas det en 
helhetsbild över hur en cykelgata i svensk trafikmiljö påverkar hastigheterna på gatan och 
flödena/flödesfördelningarna, då de tidigare studierna antingen saknar trafiksäkerhetsfokus 
eller har utrett cykelgator som inte har haft några större förändringar utformningsmässigt 
och inte heller haft prioritering i korsningar.  

För att cykelgatorna ska optimeras ur trafiksäkerhetssynpunkt behöver de utformas och 
placeras så att de uppfyller sin funktion. Ett exempel på detta är att antalet cyklister på 
gatan bör vara större än antalet motordrivna fordon i syfte att de motordrivna fordonen ska 
uppleva att de färdas på gatan på cyklisternas villkor. Detta kräver troligtvis en 
flödesförändring på cykelgatan vilken dessutom kan få påverkan på omkringliggande gator, 
och om förändringen blir stor kan trafiksäkerhetssituationen förändras på andra gator. Vid 
införandet av åtgärder på cykelgatan kommer troligtvis även trafikanternas beteenden och 
fordonens hastigheter att påverkas, vilket i sin tur påverkar trafikmiljön och 
trafiksäkerheten.  

Platsen som studerats är Hohögsgatan i östra Malmö. För- och efterstudier av trafikanternas 
beteenden har genomförts tillsammans med trafikräkningar och enkäter. Malmö stad 
beslutade att ändra utformningen på Hohögsgatan till en cykelgata med hjälp av tillfälliga 
åtgärder på obestämd tid för att pröva konceptet.  

   

Figur 1. Översiktskarta Hohögsgatan. Bakgrundskarta: Eniro. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna utredning har varit att utföra en för- och efterstudie när cykelgata 
implementeras på Hohögsgatan. Aspekter som studerats är trafikflöden, hastigheter, 
beteenden samt upplevd trygghet. Utredningen har syftat till att konkretisera de effekter 
och möjligheter för förbättrad trafiksäkerhet som cykelgatan har skapat. Att få kunskap om 
Hohögsgatan och optimera cykelgatans funktion kan troligtvis göra Hohögsgatan mer 
trafiksäker samtidigt som det kan medverka till att det uppförs fler cykelgator med högre 
kvalitet i Sveriges kommuner.  

1.3 Avgränsningar 
Regleringsformen cykelgata fanns inte i Sverige vid införandet av cykelgatan på 
Hohögsgatan. Malmö stads tillfälliga åtgärder på Hohögsgatan var däremot noga utvalda för 
att gatan skulle utformas till något som fungerar så som en cykelgata är tänkt fungera, med 
utgångspunkt i den koncept- och potentialstudie för Malmös framtida cykelgator som togs 
fram 2019 i samarbete med AFRY.  

I studien har fokus legat på interaktioner mellan cyklister och bilister, men även på hur 
fotgängare rör sig längs Hohögsgatan.  

Initialt var utgångspunkten att utredningens empiriska material i huvudsak skulle bestå av 
ett antal utredningar och utvärderingar som utfördes både innan och efter uppförandet av 
cykelgatan där följande moment skulle ingå:  

• Hastigheter – Analys av uppmätta hastigheter för samtliga trafikslag på 
Hohögsgatan 

• Flöden – Trafikräkning av flöden för samtliga trafikslag på den aktuella gatan samt 
mätning för cykel och motordrivna fordon på omkringliggande gatunät  

• Rörelsemönster – Undersökning gällande hur trafikslag interagerar i ny trafikmiljö 
och i generellt lägre och harmoniserande hastigheter hos motorfordon 

• Trygghet och upplevelse – Analys av hur gatan upplevs, med hjälp av enkäter 
och/eller intervjuer på Hohögsgatan 

Under arbetets gång och inledande planering har det gjorts avgränsningar, vilket resulterat 
i att endast motorfordonens hastigheter på Hohögsgatan har analyserats, istället för 
samtliga trafikslag. Fotgängare och cyklisters hastigheter har inte studerats. När det gäller 
flöden har samtliga trafikantgrupper räknats på Hohögsgatan, men det har endast gjorts 
mätningar av motorfordonsflöden på det omkringliggande gatunätet. Antalet fotgängare och 
cyklister på det omkringliggande vägnätet har inte studerats.  

1.4 Metod  
För att undersöka effekterna av de tillfälliga åtgärderna som införts på Hohögsgatan har 
för- och efterstudier genomförts. En kvalitativ observation genomfördes av trafikanters 
rörelsemönster. Platsbesök med observationer genomfördes under två förmiddagar och två 
eftermiddagar i augusti 2020 samt maj månad 2021. Enkätstudier utfördes för att få ökad 
kunskap om användarnas upplevelser av trygghet. Åtgärderna på Hohögsgatan infördes i 
november och december 2020, och kompletteringar genomfördes i februari och mars 2021. 
Trafikräkningar gjordes för att mäta antalet motorfordon och dess hastigheter före och efter 
införande av åtgärderna. Utgångspunkten har varit att åtgärderna på Hohögsgatan ska 
bidra till; ökad trygghet i trafiken, förbättrad trafiksäkerhet, förbättrad framkomlighet för 
cyklister både på sträckan och i korsningspunkterna. Konceptet ska bidra till att fotgängare 
och cyklister får mer plats i gaturummet.  

Utöver mätningarna, genomförda inom ramen för denna studie, så genomförde Malmö stad 
fordons- och hastighetsmätningar på Hohögsgatan både före och efter cykelgatans 
införande. 
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Metod för genomförande redovisas i Figur 2 nedan.  

 

Figur 2. Metod för genomförande. 

Hypotesen är att framgångsfaktorer som identifieras för cykelgator, exempelvis 
förutsättningar och utformningar, kan ligga till grund för kommande cykelgators 
utformning, samtidigt som det kan ge igenkänningsfaktorer för cykelgator trots att de är 
uppförda i olika kommuner. Framförallt är det ett viktigt steg i att optimera möjligheterna 
för att få cykelgatan att fungera som den är tänkt. Med hänsyn till dessa faktorer har 
följande hypoteser prövats i studien. 

Hypoteser: 

• Hypotes 1: Vid införandet av cykelgata kommer fler cyklister att cykla i mitten av 
gatan och röra sig mer fritt över hela gatan.   
 

• Hypotes 2: Vid införandet av cykelgata kommer färre cyklister att cykla på 
trottoaren. 
 

• Hypotes 3: Vid införandet av cykelgata minskar motorfordonens medelhastighet. 
 

• Hypotes 4: Vid införandet av cykelgata ökar antalet motorfordon som väjer för 
cyklister i korsningspunkter. 
 

• Hypotes 5: Vid införandet av cykelgata upplevs gatan som mer trafiksäker och 
trygg. 

  

Förstudie

• Observationer
• Trafikräkningar på plats och slangmätningar
• Enkätstudier och intervjuer

Införande av 
cykelgata

• Införande av åtgärder
• Korrigering av åtgärder efter synpunkter från allmänheten

Efterstudie

• Observationer
• Trafikräkningar på plats och slangmätningar
• Enkätstudier och intervjuer

Rapport

• Sammanställning av resultat
• Analys
• Slutsats
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1.4.1 Flöden och hastigheter  
För att få fram flöden och hastigheter för motortrafiken på Hohögsgatan och på intilliggande 
gator så har Malmö stad tillgodosett slangmätningar från 2020 före cykelgatan infördes och 
från 2021 efter att cykelgatan infördes. Se kap 4.1 för karta över mätpunkter. 
Slangmätningarna ger medelvardagsdygnstrafik, andel tung trafik, medelhastighet, 
hastighetens 85-percentil samt högst uppmätta hastighet.  

För att få fram flöden av cyklister och fotgängare så har manuella observationer gjorts i två 
mätpunkter på Hohögsgatan, väster och öster om korsningen med Vikbogatan. Räkningarna 
genomfördes av AFRY i september 2020 och maj 2021. Räkningarna har utgått från Malmös 
stads metod för cykelräkning (där fotgängare också ingår), med ett tillägg på registrering 
av könsfördelning och andel barn. Malmö stads metod består av räkning av cyklister och 
fotgängare mellan 6–9 på morgonen samt mellan 15–18 på eftermiddagen och sedan 
multipliceras antalet med en faktor för att få fram ett medelvardagsdygnsflöde.  

I Malmö stads metod ingick även att registrera antalet mopeder samt om cyklisterna bar 
hjälm eller ej. Detta har registrerats åt Malmö stad, men tas inte upp i denna rapport då 
dessa parametrar inte bedöms relevant för effekter från införandet av cykelgata. AFRY har i 
ett separat uppdrag levererat resultatet från cykelräkningen åt Malmö stad.  

Utöver att räkna antalet cyklister och fotgängare har alltså även könsfördelning och andel 
barn registrerats. Könsfördelningen registrerades bland de vuxna cyklisterna och 
fotgängarna medan alla under ca 15 år registrerades som barn.  

1.4.2 Rörelsemönster 
Observationerna på plats innefattade studier av antalet trafikanter samt deras 
rörelsemönster. Trafikanternas rörelsemönster studerades både på sträckan och i två 
korsningspunkter, se Figur 3 nedan. 

 

Figur 3. Platser för observation av trafikanters rörelsemönster. 

Rörelsemönster hos cyklister på Hohögsgatan vid korsning med Vikbogatan 

Observationer gjordes på Hohögsgatan i korsning med Vikbogatan där flertalet cyklister 
svänger in för att fortsätta sin resa in mot Malmö centrum, se punkt 1 i Figur 3. 
Observationer gjordes för att stödja hypotes 1 och 2. Hypotesen var att cyklisterna skulle 
våga ta sin plats i gaturummet både på sträckan, men även då de tvingas korsa gatan, och 
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att bakomliggande fordon skulle vänta på att cyklister svänger vänster. Vidare att gatans 
utformning skulle medföra att färre cyklister cyklade på trottoaren.  

I observationerna noterades hur cyklister som svänger vänster in på Vikbogatan från 
Hohögsgatan agerar. Först noterades deras placering i gaturummet (till vänster, mitten 
eller höger), deras framfart (om de fortsatte obehindrat, saktade in eller stannade) 
beroende på om de interagerar med övriga trafikanter eller ej (ej konflikt/möte/trafikant 
bakom/konflikt fotgängare trottoar). Antalet cyklister noterades samt dess kön 
(barn/kvinna/man). Anledningen till att cyklister som svängde vänster studerades var att de 
tvingades korsa Hohögsgatan, och interagera med övriga trafikanter. De cyklister som 
svänger höger löper liten risk att interagera med övriga trafikanter. Eftersom Vikbogatan är 
en återvändsgränd för motorfordon, och endast öppen för cyklister, antogs att cyklister som 
cyklar ut på Hohögsgatan väjer för trafiken på Hohögsgatan, och därför har det inte 
inkluderats i observationerna.  

I samband med cykelräkningen gjordes även en registrering av var cyklisterna befann sig i 
gaturummet i de två mätpunkterna. De två mätpunkterna befann sig väster och öster om 
korsningen mellan Hohögsgatan och Vikbogatan, således väster och öster om punkt 1 i 
Figur 3 ovan. Registreringen av cyklisternas läge i gatan gjordes efter en metod framtagen 
av AFRY, där gatan delades in i fyra zoner: 

1. Mitt i gatan 
2. Tydligt val av sida 
3. Längst ut vid kantsten/parkerad bil 
4. Trottoar 

Rörelsemönster hos trafikanter i korsningen Hohögsgatan/Hallstorpsvägen 

Observationer gjordes av trafikanters rörelsemönster vid korsningen med Hallstorpsvägen, 
se punkt 2 i Figur 3. Observationerna gjordes för att stödja hypotes 1, 2 och 4. Olika 
trafikantgruppers rörelsemönster registrerades i korsningen. Typ av trafikant noterades i 
form av (cykel, fotgängare, moped, elsparkcykel, bil, lastbil). För de trafikanter som var 
fotgängare, cyklist eller tog sig fram på elcykel noterades även kön (barn/kvinna/man). 
Även deras framfart registrerades (stopp/sakta in mycket/saktar in eller rullar/obehindrad 
eller kör på). 

Hypotesen var att den nya utformningen skulle medföra att cyklister tog mer plats och 
vågade röra sig fritt i gaturummet, samtidigt som färre cyklister skulle välja att cykla på 
trottoaren. Vidare var förhoppningen att motorfordon som kom från angränsande gator 
skulle väja i större utsträckning än tidigare med anledning av gatans nya utformning.  

Rörelsemönster och observationer på Hohögsgatan, sektionen vid vårdboendet 

Rörelsemönster och observationer på Hohögsgatan genomfördes öster om korsningen med 
Vikbogatan, vid vårdboendet. Observationen gick ut på att studera hur trafikanter valde att 
placera sig i gaturummet; om de tydligt gjorde ett val av sida, eller höll sig i mitten. 
Observationen gjordes för att stödja hypotes 1 och 2; att cyklister skulle ta mer plats mitt 
på gatan och att färre skulle cykla på trottoaren efter införandet av cykelgatan. 

Typ av trafikant noterades i form av (cykel, fotgängare, moped, elsparkcykel, bil, lastbil). 
För de trafikanter som var fotgängare, cyklist eller tog sig fram på elcykel noterades även 
kön (barn/kvinna/man). Vidare registrerades deras placering i gaturummet 
(gångbana/tydligt val av sida/mitten) samt antalet fotgängare som gick i bredd, och 
cyklister som cyklade i bredd.  

1.4.3 Enkät kring användarnas upplevelse 
För att besvara frågor kring upplevelsen av cykelgatan enligt hypotes 5, genomfördes en 
enkätundersökning genom att svara på ett digitalt formulär. För att sprida formuläret och 
information om projektet gavs lappar ut i postlådor i det närliggande området, men 
information lades även ut via områdets grupp på sociala medier. Enkäten var möjlig att 
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svara på under tre veckors tid för förstudien (24/8 - 14/9) och två veckor för efterstudien 
(10/5 - 24/5). Förstudiens period förlängdes med en vecka för att kunna få in fler svar, 
något som inte var nödvändigt för efterstudien då betydligt fler svar inkom under den 
perioden. 

För att även fånga de pendlande trafikanterna och de som inte nåddes via utskicken, fanns 
det möjlighet att svara på enkäten på plats under samma dagar då mätningarna gjordes. 
Här fanns både pappersformulär som gick att fylla i själv på plats samt möjlighet att svara 
på enkäten där en utredare fyllde i svaren via en surfplatta.  

Svarsformuläret bestod i huvudsak av tre delar: bakgrund, värdeord samt en 
upplevelseskattning genom Likert-skala. Målet med enkäten var att tydligt kunna jämföra 
flera aspekter av hur användarna av Hohögsgatan upplevde den, både före och efter 
cykelgatan införts. Det fanns även möjlighet att ge övriga synpunkter genom frisvar. 
Enkäten finns i sin helhet i bilaga. 

Bakgrunden till framtagandet av värdeorden grundades med ambitionen att ha en mer 
öppen och tillgänglig dialog med invånare och andra intressenter om deras egen upplevda 
bild av stadsmiljön. Fokus var att ha en upplevelsebaserad dialog där inga förkunskaper 
och/eller kompetenser kring stadsutveckling eller trafikplanering var nödvändiga. 

För att fånga respondentens upplevelse av gatan, fick de svarande ta ställning till ett antal 
påståenden om hur gatan upplevs av dem före respektive efter åtgärderna införts.  

Upplevelseskattningen är en fyrgradig Likertskala. Skalan är vanligt förekommande när 
människors uppfattning om olika saker ska representeras och kan ha olika antal 
svarsalternativ. I denna studie användes en fyrgradig skala, se Figur 4, där ett neutralt 
mittenalternativ inte fanns med. Detta gjordes för att driva respondenten till att tänka till 
och ta en ställning kring påståendet.  

Jag upplever denna plats som trafiksäker 

Instämmer inte alls 
□ 

Instämmer inte  
□ 

Instämmer     

□ 

Instämmer helt 
□ 

Figur 4. Exempel på en fyrgradig Likertskala i enkäten. 

I Figur 5 nedan visas ett exempel på hur resultatet av svaren på påståendet ovan kan se ut. 
Här har 37% svarat att de inte alls instämmer med att platsen upplevs trafiksäker. På 
samma vis har Instämmer inte, Instämmer samt Instämmer helt fått 32%, 16% och 15% 
vardera av rösterna.  

 

Figur 5. Exempel på sammanställning av upplevelseskattning, i detta fall med fokus på 
trafiksäkerhet. 

Enkäten har bland annat använts för att se hur den upplevda tryggheten i trafiken 
förändrats med införandet av cykelgatan. Samtidigt frågas även hur man upplever 
trafiksäkerheten på platsen, något som även skulle kunna tolkas som en fråga om trygghet. 
I enkäten har båda dessa frågor funnits med målet att få en mer objektiv bedömning från 
den svarande som lyfter blicken vid frågan om trafiksäkerhet, samt en mer subjektiv känsla 
vid frågan om trygghet. Trygghet definieras enligt Boverket som ”ett begrepp som 
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definieras som den känsla som utlöses när en individ tolkar en fysisk miljös utformning och 
användning genom att sinnesintryck kombineras med såväl egna erfarenheter”. 

Vid redovisning av resultaten visas samtliga enkätsvar. Detta betyder att alla trafikanters 
upplevelser är representerade i figurerna, om inget annat anges.  

1.5 Disposition  
Kapitel 1 utgör inledning av rapporten där bakgrund, syfte, metod och hypotes presenteras. 
I kapitel 2 redovisas information om cykelgator, planeringsförutsättningar och erfarenheter 
samt mer specifikt om cykelgator i Malmö. I kapitel 3 beskrivs Hohögsgatan där för- och 
efterstudierna genomförts. I kapitlet redovisas även gatans utformning och funktion före 
åtgärder samt en beskrivning av åtgärder. Kapitel 4 presenteras resultatet av de studier 
som gjordes innan införandet av cykelgata och följs av kapitel 5, där resultatet av de 
studier som gjordes efter införandet av cykelgata visas. I kapitel 6 analyseras resultatet av 
för- och efterstudien och i kapitel 7 redovisas studiens slutsatser, rekommendationer för 
fortsatt arbete samt möjligheter för vidare arbete.  

2 Förutsättningar för cykelgator  
I detta kapitel så sammanfattas generella förutsättningar för cykelgator i form av 
planeringsförutsättningar i Sverige, erfarenheter av cykelgator i andra städer samt Malmös 
arbete hittills med cykelgator i form av koncept och förenklad förstudie. 

2.1 Planeringsförutsättningar 
I Sverige är cykelgator ett relativt nytt fenomen medan det i andra länder, såsom Danmark, 
Holland och Tyskland, är desto mer etablerat. Några svenska kommuner, till exempel 
Göteborg och Linköping, har genomfört olika försök med cykelgator, i vissa fall benämnda 
som cykelfartsgator. Definitionen av cykelgata skiljer sig på olika platser, men avsikten är 
densamma - en gata där motorfordon är tillåtna på cyklisternas villkor. 

De svenska kommuner som, fram till december 2020, har genomfört försök med cykelgator 
har antingen fått dispens för att sätta upp tillfälliga vägmärken som indikerar cykelgatan, 
alternativt arbetat med andra fysiska åtgärder eller trafikregleringsformer för att främja 
cykling på blandtrafiksträckor. Sedan december 2020 så har svenska kommuner haft 
möjligheten att inrätta cykelgator med stöd av trafikförordningen, som definierar en 
cykelgata enligt följande (Förordning 2020:842): 

1. Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. 
2. Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade 

parkeringsplatser. 
3. En förare som från en väg kör in på en väg som är cykelgata har väjningsplikt mot 

fordon på cykelgatan. 
4. En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken. 

Det aktuella testet med cykelgata på Hohögsgatan i Malmö beslutades av kommunen under 
sommaren 2020, därav har tillfälliga åtgärder i form av vägmarkeringar och fysiska 
åtgärder varit utgångspunkten.  

2.1.1 Handböcker 
Nedan beskrivs viktiga handböcker som idag används som stöd vid cykelplanering i Sverige. 
Majoriteten av handböckerna berör inte cykelgator, men innehåller kvalitetskriterier och 
riktlinjer som delvis är relevanta även för cykelgator. 
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TRAST 

Trafik för en attraktiv stad (TRAST) är en svensk planeringshandbok som används av 
kommuner och regioner för att arbeta för ett balanserat trafiksystem, bl.a. trafikstrategier 
anpassade efter kommuners egna förhållanden. I TRAST-handboken finns en metod för att 
kategorisera olika platser och stråk i tre olika ”rum”: frirum, mjuktrafikrum och 
transportrum (Boverket, Trafikverket & SKR, 2015).  

Frirummet är cyklisternas, fotgängarnas och barnens område. Här inkluderas bl.a. gång- 
och cykelnätet, parker, rekreationsområden, lekplatser och torg. I frirummet ska 
människorna kunna röra sig fritt och inte behöva oroa sig för biltrafik, som i princip inte bör 
förekomma här.  

Mjuktrafikrummet omfattar större delen av stadens trafiknät och här ska bilister och 
oskyddade trafikanter samsas. Biltrafikens ytor begränsas så långt det går med hänsyn till 
gatornas funktion och gatorna utformas så att gående och cyklister ges tillräckligt utrymme.  

Transportrummet består av gator där person- och godstransport prioriteras, t.ex. 
trafikleder, motorvägar eller spårvägar.  

Baserat på beskrivningen av de olika rummen kan en cykelgata i första hand tolkas som ett 
mjuktrafikrum, men som även innefattar vissa karaktärsdrag från frirummet. Cykelgatan är 
en blandtrafikgata där olika trafikslag ska samsas, men extra hänsyn ska visas mot 
cyklister som har företräde framför motorfordon. Jämfört med det traditionella frirummet så 
skapas det på en cykelgata en tydlig separering mellan cyklister och andra oskyddade 
trafikanter. 

 

Figur 6. Livsrumsmodellen. (Boverket, Trafikverket & SKR, 2015) 

Rätt fart i staden 

Rätt fart i staden (Trafikverket & SKL, 2008) är en nationell handbok som syftar till att 
beskriva vilka hastighetsbegränsningar som är bäst lämpade för olika förutsättningar i 
stadsmiljöer. I handboken används fem stadsbyggnadskvaliteter för att beskriva hur staden 
påverkas av olika typer av hastighetsbegränsningar: stadens karaktär, tillgänglighet, 
trygghet, trafiksäkerhet samt miljö och hälsa. Hastighetsgräns, utformning och övervakning 
är faktorer som kan bidra för att uppnå rätt hastighet.  

Baserat på handboken förväntas alltså den faktiska hastigheten spela stor roll för huruvida 
cyklister kommer uppleva cykelgatan som en säker och trygg miljö. En cykelgata bör 
utformas så att det tydligt framgår att bilisterna vistas på gatan på cyklisternas villkor och 
att de ska anpassa sin hastighet efter det.  
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GCM-handboken 

I GCM-handboken (SKL, 2010) beskrivs olika försök som gjorts med cykelgator i Sverige. 
Handboken beskriver även hur cykelgator har använts i andra länder, bl.a. Tyskland. Sedan 
GCM-handboken publicerades har cykelgator testats på fler ställen i Sverige och 
rekommendationerna som ges i handboken behöver uppdateras. Handbokens 
rekommendationer för cykelgator är följande: 

• Förhållandet cyklister-bilister är större än 2:1  
• Färre än 500 motorfordon/dygn  
• 20 km/h är önskvärt, max 30 km/h  
• Vägvisning vid valpunkter  
• Ingen parkering bör tillåtas på körbanan och parkerade fordon minimeras  
• 4,5 meter bred gata så att 2+2 cyklister kan mötas  
• Hastighetsdämpande åtgärder kan vidtas  

Utöver det korta avsnittet om cykelgator innehåller GCM-handboken även utförliga riktlinjer 
för utformning av gång- och cykelvägar. Avsnitten kring cykeltrafikens ytmässiga behov har 
stor relevans vid planering av cykelgator.  

2.2 Erfarenheter av cykelgator 
I Skyltfonden-rapporten ”Cykelgator – en studie av cykelgatans förutsättningar i den 
svenska trafikmiljön” presenteras utformningen av skandinaviska cykelgator i Göteborg, 
Oslo och Århus. Vidare presenteras även Nederländerna som ett av de mest framstående 
länderna bland implementering av cykelgator i trafikmiljön. Här rekommenderas konceptet 
framförallt i områden med låga biltrafikflöden, bland annat längs villagator.  

Rapporten drar slutsatsen att cykelgata är ett sämre alternativ än cykelbana ur ett 
trafiksäkerhets-, trygghets- och framkomlighetsperspektiv. Dock finns flera fördelar jämfört 
med cykling i blandtrafik på biltrafikens villkor sett till trafiksäkerheten, där särskilt Århus 
och Oslo visade på ett förbättrat trafiksäkerhetsläge för cyklister sedan cykelgatorna 
byggdes. 

2.2.1 Kruisstraat, Eindhoven 
Det är inte endast i suburbana miljöer som cykelgator införs i Nederländerna: I en studie av 
Bruno (2020) utvärderas Kruisstraat - en shoppinggata i centrala delen av Eindhoven. 
Gatan hade innan ombyggnationen en separat cykelbana i nordlig riktning samtidigt som 
cyklar i södergående riktning färdades i blandtrafik (se Figur 7). Efter önskemål från 
affärsägare skulle gatan fortfarande tillåta genomfartstrafik och ha en viss mängd 
parkering. 



  
Sida 13/64 

 

Trafiksäkrade cykelgator 

 

Figur 8. Kruisstraat efter cykelgatan införts. Foto taget i september 2019. (Bruno, 2020). 

Efter införandet av åtgärderna år 2011 konstaterades att gatan inte fungerade som tänkt, 
där cykeltrafiken inte hade prioritet över biltrafiken (Mobiliteit and RO, 2011). Efter 
anpassning av design och skyltning följde polisinsatser för att upprätthålla reglerna. Trots 
insatserna utnämndes gatan i en tidnings undersökning till den värsta i Eindhoven. År 2015 
uppmättes biltrafikflödet 3500 fordon per dygn på gatan (varav 300 var genomfartstrafik) 
(Dufec, 2015a). För att utvärdera hur Kruisstraat fungerade som cykelgata observerades 
och räknades cyklisters positionering tvärs gatan. Resultaten visar att knappt 80% av 
cyklisterna på gatan färdas långt ut i sidan av körbanan eller i vägrenen (Dufec, 2015b). 
Resterande 21% färdas i mitten på sådant vis att bilar behöver väja för dem. 

2.2.2 Västra Hamngatan, Göteborg 
En nyligen presenterad studie har gjorts i examensarbetet Cykelgatans framfart i svenska 
städer ur trafikplanerares och användares perspektiv (Skalare, 2021). I arbetet har 
användare av cykelgatan (i Göteborg kallat cykelfartsgata) intervjuats om deras 
erfarenheter av Västra Hamngatan. Delen av Västra Hamngatan som är utformad som 
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cykelgata är asfaltsbelagd i mitten av körfältet. På var sida om asfaltsbeläggningen är 
gatsten anlagd, se Figur 9.  

Åtgärderna implementerades år 2013, trafikmätningen från samma år visar ett 
motorfordonsflöde på 4900 fordon (årsmedelvardagsdygnstrafik, ÅVMD). De två senare 
mätningarna (2014 och 2018) visar på 2700 fordon (Göteborg stad, 2021), en klar 
minskning.  

I enkäten har drygt 80 procent av enkätsvaren kommit från cyklister. När det kommer till 
hur man ska röra sig anger 28 procent att det är tydligt hur man som cyklist eller bilist ska 
röra sig längs med cykelgatan samtidigt som 31 procent tycker att det kanske är tydligt. 
Drygt var fjärde användare tycker att utformningen tydligt uppmanar cyklister att ta mer 
plats, 37 procent svarar ”Ja, kanske det”. I en jämförelse med blandtrafikgator anger 
knappt hälften av användarna att trafikmiljön längs cykelgatan är bättre än på 
blandtrafikgator.   

 

Figur 9. Västra Hamngatan i oktober 2020. (Google Streetview, 2021). 

I en frisvarsdel i studien har majoriteten av kommentarerna handlat om att regleringen 
längs gatan är otydlig. Slutligen har även svar om stress och otrygghet längs gatan 
inkommit, särskilt då bilister inte respekterar cyklisternas prioritet.  

2.3 Cykelgator i Malmö 

2.3.1 Koncept- och potentialstudie 
I en koncept- och potentialstudie för Malmös framtida cykelgator, utförd av AFRY i 
samarbete med Malmö stad under 2018–2019, så definieras en arbetsprocess för att skapa 
cykelgator i Malmö. I följande delkapitel beskrivs arbetsprocessen närmare.  

2.3.1.1 Vision och grundförutsättningar 
All planering för cykelgator ska utgå från en vision, som togs fram genom workshop och 
arbetsgruppsmöten, och den ska genomsyra arbetet från start till slut. Visionen för Malmö 
stads cykelgator är att:  

• Förbättra framkomligheten för cyklister 
• Utnyttja gaturummet effektivt och rättvist, samt 
• Skapa attraktiva stadsmiljöer. 
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Utöver visionen så identifierades några grundförutsättningar som anger vilka krav som en 
gata måste uppfylla för att ha potential att fungera som cykelgata i Malmö. 
Grundförutsättningarna för Malmös cykelgator är:  

• Gatan har potential till att som cykelgata ha fler cyklister än motorfordon 
• Gatan är en saknad länk i cykelnätet 
• Det finns möjlighet till att ha begränsad genomfartstrafik för motorfordon på gatan 

2.3.1.2 Grundutformning 
I syfte att säkerställa att cykelgatan utformas på ett självförklarande, tryggt och säkert sätt 
togs även en lista med grundutformningar fram. Listan, som visas i Figur 10 nedan, är 
uppdelad i Ska och Bör, där Ska innefattar de mest avgörande utformningsprinciperna för 
cykelgatan, medan Bör är viktiga aspekter som bör övervägas i utformningen av 
cykelgatan.  

 

Figur 10. Principer för grundutformning av cykelgator, indelad i ska- och bör-krav. (AFRY, 2019) 
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2.3.1.3 Typ av gata 
Fem olika typgator identifieras för att anpassa cykelgatan för lokala förutsättningar: trång 
innerstadsmiljö, bred innerstadsmiljö, ytterstadsgata, nyexploatering samt temporär 
cykelgata. För vardera typgata har en möjlig sektion för en cykelgata tagits fram med 
utgångspunkt från Malmö stads Teknisk handbok, riktlinjer från CROW samt VGU, och 
därefter kompletterats med goda erfarenheter från utformning av befintliga cykelgator i 
både Sverige och andra länder. Anpassningar har gjorts för att skapa tydliga gaturum som 
inte ska kunna förväxlas med annan typ av gatufunktion. 

I potentialstudien identifierades Hohögsgatan som en ytterstadsgata. En ytterstadsgata har 
oftast ett lågt flöde av motorfordon, och även om det är en saknad länk i cykelvägnätet kan 
det behövas göra ansträngningar för att samla cyklister från omkringliggande gator. Det 
finns ofta goda förutsättningar för att reducera den tunga trafiken samt att begränsa 
motorfordons genomfartstrafik. Eftersom det ligger bostäder längs gatan bör utformning 
och miljö fokusera på barns säkerhet och trygghet. För att säkerställa trafiksäkerheten på 
gatan bör parkering endast vara tillåten på avsedda platser, utanför frisen (skyddszonen). 
Den möjliga sektion som togs fram för yttergatan visas i Figur 11 nedan.  

 

Figur 11. Möjlig utformning av cykelgata på en ytterstadsgata. (AFRY, 2019) 

I en nyligen gjord intervjustudie (Skalare, 2021) benämns Malmös huvudsakliga mål med 
cykelgatan vara sänkta hastigheter för motorfordon samt ökad säkerhet och trygghet längs 
Hohögsgatan, något som tidigare har upplevts problematiskt av medborgare. Vidare anses 
cykelgatan på Hohögsgatan vara en strategi för att uppmuntra cyklister att ta mer plats, 
dock utan att förvänta sig ökningar i cykeltrafiken på grund av dess lokalisering i resten av 
cykelnätet.  

2.3.2 Förenklad förstudie tillfälliga cykelgator 
År 2019 gjordes en förenklad förstudie av Tyréns, på uppdrag av Malmö stad. Fyra sträckor 
hade tagits fram av Malmö stad baserat på koncept- och potentialstudien som AFRY tidigare 
utfört. En av de fyra sträckorna var Hohögsgatan.  

Baserat på koncept- och potentialstudien framtagen av AFRY, och i samarbete med 
Fastighets- och gatukontoret på Malmö stad, togs ett gestaltningskoncept för tillfälliga 
cykelgator fram som grund för de fyra olika sträckorna. Konceptet visualiseras i skissform i 
Figur 12 nedan.  
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Figur 12. Skiss över tillfälliga cykelgators koncept i Malmö. (Tyréns, 2019). 

En del åtgärder från koncept- och potentialstudien valdes bort på grund av anpassningen 
för tillfälliga lösningar. Bland annat går några av sträckorna förbi större korsningar som 
valts att inte hastighetssäkras. Andra åtgärder som valts bort i gestaltningskonceptet för 
tillfälliga cykelgator innefattar:  

• Vägmarkering i form av symboler eller beskrivande text 
• Linjemålning med gul färg för att tydliggöra att det är ett tillfälligt test 
• Märka ut lämpliga mötesplatser med vägmärke E18 mötesplats 
• Utforma linjen som markerar frisen som en ledlinje eller bulleralstrande kamlinje 
• Lägga bullerremsor i frisen 
• Reglera gatorna med högsta hastighet 30 km/tim 

Vidare i förstudien undersöktes förutsättningarna för de fyra sträckorna att fungera som 
tillfälliga cykelgator. För varje sträcka sammanställs en nulägesbeskrivning, förslag för 
disponering av ytor, gestaltningsförslag samt en konsekvensbeskrivning. Nedan följer en 
kort sammanställning av vad förstudien kom fram till gällande Hohögsgatan. 
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2.3.3 Disponering av ytor 
Disponering av ytor på Hohögsgatan föreslås enligt skiss i Figur 13 nedan. 

 

Figur 13. Förslag på disponering av ytor på Hohögsgatan. (Tyréns, 2019). 

2.3.4 Gestaltningsförslag 
Förstudiens gestaltningsförslag innefattar bland annat att märka ut med vägmärke om 
rekommenderad högsta hastighet 20 km/h, väjningsplikt mot Hohögsgatan, 
hastighetsdämpande åtgärder i form av gummigupp på tre ställen, stänga av för 
genomfartstrafik vid sträckan Stramgatan – Stenkällevägen samt att tydligare markera var 
längs cykelgatan parkering tillåts. En mer detaljerad beskrivning av gestaltningsförslaget 
(samt en större bild) finns att läsa i förstudien. I Figur 14 nedan visas gestaltningsförslaget.  
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Figur 14. Gestaltningsförslag för utvald del av Hohögsgatan. (Tyréns, 2019). 

2.3.5 Konsekvensbeskrivning 
Förstudien anser att utformningen som cykelgata förväntas innebära följande 
konsekvenser: 

• Ökad trafiktrygghet 
• Förbättrad trafiksäkerhet 
• Förbättrad framkomlighet för cyklister 
• Fortsatt stor parkeringstillgång i form av kantstensparkering 
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3 Hohögsgatan, Malmö 
Hohögsgatan ligger i området Husie i östra delen av Malmö, beläget mellan Inre och Yttre 
ringvägen (se Figur 15). Gatan, som kan kategoriseras som en bostadsgata i ett 
ytterstadsområde med en del genomfartstrafik, korsar Videdalsvägen i en cirkulationsplats 
innan den fortsätter västerut via bland annat en F-9-skola. Längst österut på gatan ligger 
en förskola samt ett äldreboende beläget. Av Hohögsgatan totala 1,6 km införs 
cykelgatuåtgärder på 700 meter, från cirkulationsplatsen (Videdalsvägen) och österut till en 
vändplats där en gång- och cykelbana tar vid (Toftanässtigen), se Figur 14. Längs denna 
sträcka är gatan en bostadsgata som kantas av mestadels enfamiljshus. En stor del av 
biltrafiken här har bostaden som sin start- eller slutpunkt för resan. Resterande kan 
tillskrivas hämtning och lämning av barn på förskolan eller personal som ska till eller från 
vårdhemmet, båda belägna i den östra änden av gatan. 

Hohögsgatan är en förlängning av Utflyktsstigen, det regionala cykelstråket som kopplar 
ihop centrala Malmö med Bara och Torups rekreationsområde. Den aktuella sträckan som 
åtgärderna införs är utpekat som en del av huvudcykelnätet.  

 

Figur 15. Hohögsgatans placering i Malmö. Röd markering visar sträckan av Hohögsgatan där 
tillfälliga åtgärder införs. Bakgrundskarta: Eniro. 
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Figur 16. Hohögsgatan och dess läge i relation till Malmös huvudcykelnät och närliggande 
målpunkter. Röd linje visar sträckan av Hohögsgatan där tillfälliga åtgärder införs 
Bakgrundskarta: Eniro. 

3.1 Utformning och funktion före åtgärder 
Den aktuella delen av Hohögsgatan, innan cykelgatuåtgärderna infördes, var rak och inbjöd 
till höga hastigheter för biltrafik då hastighetssäkringar saknades. Parkering var tillåten 
(oreglerat) längs båda sidor av gatan. I korsningarna gällde högerregeln. Fotgängare 
hänvisades till trottoarerna på respektive sida samtidigt som cyklister tog sig fram i 
blandtrafik. Vägmarkeringar saknades längs hela sträckan. 

 

Figur 17. Del av Hohögsgatan innan åtgärder infördes (11 augusti 2020).  
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Figur 18. Övergången från Toftanässtigen (gång- och cykelväg) till Hohögsgatan innan åtgärder 
infördes (11 augusti 2020). 

3.1.1 Situation före åtgärder 
Förutsättningarna längs Hohögsgatan innan cykelgatans införande sammanfattas i Tabell 1 
nedan. Parkeringen var avgiftsfri.  

Tabell 1. Förutsättningar på Hohögsgatan innan införandet av cykelgata. Källa: Tyréns, 2019. 

Förutsättningar  
Längd 700 m 
Körbanebredd 9,25 m 
Cykelflöde (VaDT) 689 f/d 
Motorfordonsflöde (VaDT) 865 f/d 
Förhållande cykel/motorfordon 0,80 
Parkeringskapacitet 177 platser 
Parkerade bilar 48 bilar 
Parkeringsbeläggning 27% 

3.2 Beskrivning av åtgärder 
Åtgärderna för cykelgatukonceptet längs Hohögsgatan infördes i november och december 
2020 och utgick från förstudie och gestaltningsförslag från Tyréns (2019), som beskrivits i 
kapitel 2.3.2 - 2.3.4. Då konceptet utfördes på prov var merparten av de åtgärder som 
gjorts inte av permanent karaktär.  

Några av åtgärderna beskrivna nedan gjordes även för att komma runt den juridiska 
konsekvensen att vägren ska användas av cyklister för framförande av fordon om sådan 
finns, och om den är lämplig för ändamålet. Trafikförordningen säger att cykel ska 
framföras längst till höger – med eller utan vägren. Trafikförordningen ger egentligen inget 
stöd för avsikten med cykelgator, varför det behövs extra åtgärder för att stödja 
cykelgatans funktion. Istället för att fris anlades i storgatsten användes s.k. minigupp för 
att avskilja vägrenen från körbanan och därmed få cyklister att cykla mitt i gatan.  
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Följande åtgärder gjordes på sträckan: 

• Kantlinje (M2) 
I syfte att visuellt avsmalna körbana samt att markera ytan mot parkering.  
 

• Minigupp 
I den s.k. frisen (utrymme mellan körbana och parkering markerad med M2 
Kantlinje) placerades minigupp. Se Figur 22. 
 

• Parkeringslinje (samt skyltad parkering) 
All parkering måste tydligt märkas ut på en cykelgata. Målning av parkeringslinje 
tydliggör även frisens begränsning. 
 

• Gummigupp 
Totalt 5 stycken. Av dessa är tre med släpp mitt i körbana (kompletterat med 
överkörningsbar pollare) för att cyklister ska hålla en mer centrerad position. Två 
gummigupp är utan pollare men med släpp i friserna. Se exempel på gummigupp i 
Figur 19. 
 

• Överkörningsbar pollare 
Tre stycken som kompletterar gummiguppen nämnda ovan. 
 

• Träd i cortenstålsurnor 
Totalt 28 stycken längs sträckan, varav fyra i mindre storlek. Syftar till att ge 
grönare gata, definiera parkeringsytor samt ge ett smalare gaturum och bidra till 
lägre hastigheter.  
 

• Rekommenderad hastighet 20 km/h (E11) Rek hast (E12) upphör 
Vid varje entré till gatan har skyltbågar med rek hast 20 km/h satts upp, för att 
uppmana till låg hastighet. Skyltad hastighet om 40 km/h (bashastighet) är 
gällande hastighet. Tydliggör även att man kommer in i ett lågfartområde, med 
dubbelsidig skyltning. 
 

• Väjningsplikt med väjningslinje (B1) 
Från samtliga anslutande gator har väjningsplikt införts. 
 

• Markeringsskärm för sidohinder, dubbelsidig (X3) 
Vid entréer för att uppmärksamma om farthinder och avsmalnad gata. 
 

• Huvudled (B4) 
Väster om Videdalsvägen var Hohögsgatan före försöket huvudled. I och med 
cykelgatan gjordes även denna till huvudled, för att parkering utanför angivna 
parkeringsrutor inte skulle vara tillåten, samt för väjningspliktens införande.  
 

• Informationstavlor Cykelgata 
Sattes upp enkelsidigt (höger sida) i var ände av cykelgatan. ”Bilar är gäster” 
avsågs förmedla att särskild hänsyn skulle visas mot cyklister. 
 

• Reflexer på urnor 
Markerade övre vänstra hörnet på urnor i körriktningen, ut mot körbana. Detta 
infördes i januari 2021. 
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Figur 19. Del av Hohögsgatan efter åtgärder införts (11 maj 2021). 

 
Efterhand gjorda justeringar 

Efter att åtgärderna funnits längs med Hohögsgatan under ett antal månader gjordes 
justeringar, utifrån synpunkter från användare av gatan. Justeringarna gjordes i februari 
och mars 2021. 

• Borttagande av minigupp 
Efter att det uppmärksammats att det fanns risk för att köra på gummipuckarna 
och dessa inte fungerade som önskvärt, plockades de bort. 

 
• Justering av urnors placering 

En justering av urnornas placering har gjorts med anledning av att de 
återkommande har beskrivits ge siktproblematik, och att gaturummet har blivit för 
smalt för att mötas i. Vid entréer till cykelgatan skymde små urnor 
informationsskyltning. Ett par urnor på sträckan var felplacerade och korrigerades.  
 

• Informationsskyltar Cykelgata 
Ytterligare två informationsskyltar vid entréer sattes upp och synliggjordes. 
 

• Skyltad hastighet, flytt av 40 skylt 
Skyltad hastighet 40 km/h i väster flyttades ut till Videdalsvägen. Genom 
cirkulationsplats blev det 40 km/h, istället för 30 km/h som tidigare (utanför skola).  
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Figur 20. Del av Hohögsgatan efter åtgärder införts (11 maj 2021).  

 

Figur 21. Övergången från Toftanässtigen (gång- och cykelväg) till Hohögsgatan efter att 
åtgärder införts (11 maj 2021). 
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Figur 22. Parkeringslinje samt kantlinje, den så kallade frisen (t.v.) (11 maj 2021). Exempelbild 
på minigupp som tidigare varit utlagda i frisen (t.h.) (Seton, 2021). 

4 Resultat av studier före införandet av cykelgata 
I följande kapitel presenteras de resultat som framkommit från studien av Hohögsgatan 
innan cykelgatuåtgärderna implementerades. Merparten av mätningarna har gjorts inom 
ramen för detta projekt, därtill har Malmö stad genomfört mätningar av hastighet och 
fordonsflöden.  

4.1 Flöden och hastigheter  
Flöden och hastigheter för fordonstrafik uppmättes med hjälp av slangmätningar av Malmö 
stad. Mätningar gjordes under våren 2020. Cykeltrafik och fotgängare registrerades av 
AFRY genom manuella observationer under september 2020.  

4.1.1 Fordonstrafik 
De punkter där slangmätningar gjorts på Hohögsgatan och i närområdet redovisas i Figur 
23 nedan. 
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Figur 23. Mätpunkter för Malmö stads slangmätning. Bakgrundskarta: Eniro. 

I Tabell 2 nedan redovisas medelvardagsdygnstrafik och andel tung trafik i de olika 
punkterna. Även hastigheten har uppmätts och redovisas genom medelhastighet, 85-
percentil samt högsta uppmätta hastighet. Noterbart är att flödena skiljer sig en del från 
Tyréns förenklade förstudie. Detta antas bero dels på att mätningarna inte är från samma 
år, dels på grund av de än så länge osäkra effekterna Covid-pandemin har haft på 
resebeteendet i Sverige.  

Tabell 2. Flöden och hastigheter för motorfordon i mätpunkterna på och kring Hohögsgatan. 
Källa: Malmö stad, 2020. 

Mätpunkt Medelvardags-
dygnstrafik 

Tung trafik Medel-
hastighet  

Hastighet 
85-percentil 

Högsta 
uppmätta 
hastighet 

1 1 820 f/d 4% 25 km/h 30 km/h 63 km/h 
2 750 f/d 3% 31 km/h 37 km/h 63 km/h 
3 300 f/d 4% 23 km/h 30 km/h 60 km/h 
4 900 f/d 5% 37 km/h 45 km/h 91 km/h 
5 310 f/d 3% 23 km/h 28 km/h 51 km/h 
6 1 230 f/d 5% 39 km/h 46 km/h 100 km/h 
7 420 f/d 4% 22 km/h 28 km/h 59 km/h 
8 280 f/d 4% 26 km/h 32 km/h 63 km/h 

 

4.1.2 Cyklister och fotgängare 
Antalet cyklister och fotgängare registrerades med hjälp av manuella observationer under 
september 2020. Antalet registrerades i två olika punkter på Hohögsgatan, väster och öster 
om Vikbogatan. Antalet cyklister och fotgängare registrerades under två vardagar och 
medelvärdet av dessa redovisas i Tabell 3 nedan.  
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Tabell 3. Flöden av cyklister och fotgängare på Hohögsgatan, väster och öster om Vikbogatan. 
Källa: Manuella observationer av AFRY september 2020. 

Plats Cyklister per vardag Fotgängare per vardag 
Hohögsgatan, öster om Vikbogatan 520 110 
Hohögsgatan, väster om Vikbogatan 340 90 

 

Sätts flödet med cyklister i relation till motorfordonsflödet så ger det 0,28 cyklister per 
motorfordon väster om Vikbogatan och 0,42 cyklister per motorfordon öster om 
Vikbogatan. 

Utöver det totala antalet cyklister så registrerades även andel män/kvinnor/barn under de 
manuella observationerna. Andelen barn var i genomsnitt ca 12% i båda punkterna. 
Könsfördelningen bland de vuxna som cyklade på Hohögsgatan redovisas i Figur 24 nedan.  

 

Figur 24. Könsfördelning för de vuxna cyklisterna på Hohögsgatan, väster och öster om 
Vikbogatan. Källa: Manuella observationer av AFRY september 2020. 

Andelen barn som gick längs Hohögsgatan varierade i de två punkterna. Öster om 
Vikbogatan var det ca 16% av de gående som var barn. Väster om Vikbogatan var ca 11% 
av de gående barn. Könsfördelningen bland de vuxna fotgängarna längs Hohögsgatan 
redovisas i Figur 25 nedan. 

 

Figur 25. Könsfördelning av de vuxna fotgängarna på Hohögsgatan, väster och öster om 
Vikbogatan. Källa: Manuella observationer av AFRY september 2020. 
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4.2 Rörelsemönster  
Trafikanternas rörelsemönster studerades längs Hohögsgatan för att se hur olika 
trafikantgrupper interagerar med varandra innan åtgärder genomfördes.  

4.2.1 Rörelsemönster hos cyklister på Hohögsgatan vid korsning med 
Vikbogatan 

Observationerna gjordes på Hohögsgatan i korsning med Vikbogatan där flertalet cyklister 
svänger vänster för att fortsätta sin resa in mot Malmö centrum. Observationen 
genomfördes fredag 28 augusti 2020, mellan kl. 06.00–09.00 vid duggregn och 13 grader. 
Det registrerades få cyklister under perioden som studerades, totalt 18 stycken, vilket gör 
att det är svårt att dra några slutsatser kring trafikanternas beteenden.  

Det registrerades inte några konflikter mellan fotgängare och cyklister som svängde in på 
Vikbogatan. Det registrerades att barn cyklade på trottoaren. Vidare noterades cyklister 
som kom från öster och skulle svänga vänster som stannade och visade tecken (höll ut 
handen) och väntade tills bakomliggande trafikanter kört förbi innan de svängde. De flesta 
cyklister svängde obehindrat in på Vikbogatan utan problem. Det registrerades fem cyklister 
som placerade sig till vänster på gatan, sju i mitten och sex placerade sig till höger innan de 
svängde in vänster på Vikbogatan. Med hänsyn till det låga antalet cyklister, och den jämna 
fördelningen i hur de valde att placera sig, är det svårt att dra några slutsatser från 
cyklisternas rörelsemönster vid vänstersväng.  

 

Figur 26. Cyklisters placering i gata innan vänstersväng. 

I samband med cykelräkningen registrerades även vilket läge i gaturummet cyklisterna 
befann sig i vid de två mätpunkterna på Hohögsgatan, väster och öster om Vikbogatan. För 
att avgöra var cyklisterna placerar sig så har läget i gaturummet delats in i fyra zoner:  

1. Mitt i gatan 
2. Tydligt val av sida 
3. Längst ut vid kantsten/parkerad bil 
4. Trottoar 

Fördelningen mellan de olika zonerna redovisas i Figur 27 nedan. 
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Figur 27. Andel cyklister i gatans olika zoner, enligt definitionen ovan. Källa: Manuella 
observationer av AFRY september 2020. 

4.2.2 Rörelsemönster hos trafikanter i korsningen- 
Hohögsgatan/Hallstorpsvägen 

Observationer gjordes på Hohögsgatan i korsning med Hallstorpsvägen i nära anslutning till 
vårdboendet för att studera hur trafikanter rör sig på gatan och i förhållande till varandra, 
samt hur de beter sig i korsningen. Observationen genomfördes tisdag 25 augusti 2020, 
mellan kl. 06–09 och 15–18 då det var varierande sol/moln och 13–19 grader. 

Det förekom flest rörelser och trafikanter i samband med skiftbytet på vårdboendet, samt 
då boende i området och förbipasserande var på väg till och från skola, förskola och arbete. 
Övriga tider var det förhållandevis lugnt och det uppstod få konflikter.   

FOTGÄNGARE  
Flertalet fotgängare som observerades valde att gå på trottoaren, men det fanns även de 
som valde att röra sig snett över korsningen då de korsade gatan.  

CYKLISTER 
Generella observationer som gjordes visade att många cyklister genade snett över 
korsningen då de kom från väster och cyklade upp på trottoaren i fel färdriktning på väg 
mot vårdboendet, se Figur 28 nedan. Ett förvånande stort antal vuxna, både kvinnor och 
män, cyklade på trottoaren, och flertalet hade vårdboendet som målpunkt. 

 

Figur 28. Exempel på cyklisters rörelsemönster där cyklister väljer att cykla upp på trottoaren vid 
vårdboendet. 

3%
25%

69%

4%

Väster om Vikbogatan

Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4

2%

32%

58%

8%

Öster om Vikbogatan

Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4



  
Sida 31/64 

 

Trafiksäkrade cykelgator 

Barn som själva cyklade i gaturummet, utan sina föräldrar, rörde sig i alla riktningar, både 
längs med gatan och på trottoaren. Majoriteten av de yngre barnen som cyklade höll sig på 
trottoaren, en del cyklade rakt ut i gatan, medan andra tenderade att sakta in och se sig för 
i större utsträckning. Det går inte att se något mönster i om beteendet skiljde sig åt 
beroende på vilken riktning de kom från. Barn som kände varandra cyklade gärna i bredd 
och tog plats på gatan. Det observerades yngre barn som cyklade tillsammans med en 
vuxen, där barnet cyklade på trottoaren medan föräldern cyklade på gatan eller 
promenerade bredvid.  

De män på cykel som observerades, rörde sig längs gatan oberoende av andra trafikanters 
inverkan och vågade ta plats. De tenderade att cykla fritt över hela körbanan. Det förekom 
även att de som kände varandra cyklade i bredd. Flertalet män observerades cykla snabbt 
på träningscyklar i full utrustning längs gatan.  

Beträffande vuxna kvinnor som cyklade längs gatan så observerades, 2–3 personer som 
cyklade i bredd, och de vågade ta plats och rörde sig fritt över körbanan.  

BILISTER 
Bilister som körde på Hohögsgatan tenderade att uppfatta gatan som en huvudled, vilket 
resulterade i att de ignorerade högerregeln och inte lämnade företräde till andra trafikanter 
som kom från angränsande gator. På grund av siktförhållanden i korsningen tenderade de 
bilister som kom norrifrån på Hallstorpsvägen, att rulla ut i korsningen, oavsett möte med 
andra trafikanter eller ej. Det observerades flertalet bilister som placerade sig på fel sida av 
vägen innan de svängde in på Hallstorpsvägen från Hohögsgatan.   

Flertalet bilister stannade mitt i korsningen och släppte av passagerare och förhållandevis 
många bilister tenderade att strunta i trafikreglerna då de sökte efter en parkeringsplats.  

KONFLIKTER MELLAN OLIKA TRAFIKANTGRUPPER 
Utifrån de interaktioner som observerades mellan bilister och fotgängare går det inte att 
påvisa något mönster i beteendet. I vissa fall stannade bilisterna och släppte fram de 
fotgängare som korsade gatan, i andra fall anpassade de sig till varandra och avvaktade 
den andra trafikantens beteende, och i vissa situationer stannade fotgängaren som skulle 
korsa vägen för att släppa fram bilisterna. Det fanns tillfällen då fotgängare gick mitt i 
gatan utan att bry sig om omgivande trafikanter.  

Vid interaktioner mellan bilister och cyklister gick det inte att utläsa något mönster. Det 
gick att utläsa att den trafikant som kom på Hohögsgatan tenderade att ha företräde, 
oavsett om det var en bilist eller cyklist. 

4.2.3 Rörelsemönster och observationer på Hohögsgatan, sektionen vid 
vårdboendet 

Observationen gjordes onsdag 26 augusti, kl. 15-18 under soliga förhållanden vid 
temperaturer mellan 18 och 20 grader. Observationen gick ut på att studera hur 
trafikanterna valde att placera sig i gatan, och om man tydligt gjorde ett val av sida eller 
höll sig i mitten av gatan. Totalt registrerades 100 bilister, 163 cyklister och 121 fotgängare 
under mätningen. 

FOTGÄNGARE 
De fotgängare som observerades tenderade att ta plats och röra sig fritt mellan gata och 
trottoarerna, speciellt nere vid vårdboendet då de gick till sina parkerade bilar. Ett fåtal 
personer gick mitt på gatan. Totalt registrerades 121 fotgängare under mätningen.  

CYKLISTER  
Det observerades cyklister som cyklade både på trottoaren och gatan, och som rörde sig 
fritt över alla ytor. Ett fåtal cyklister tenderade att färdas mer i mitten av gatan och ta 
plats, men flertalet män och kvinnor tenderade att hålla sig till sidan, nära de parkerade 
bilarna. En del cyklister, speciellt barn cyklade på trottoaren. Det observerades även en 
person som ledde sin cykel mitt i gatan i motsatt riktning mot trafiken. Det observerades 
ett fåtal cyklister som cyklade i bredd. Totalt registrerades 163 cyklister under mätningen. 
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Trafikanter som färdades på elsparkcykel observerades på trottoaren samt i motsatt 
körriktning på gatan. Totalt registrerades 4 trafikanter på elsparkcykel och de tenderade att 
röra sig fritt mellan trottoar och gata.  

BILISTER 
Bilisterna tenderade att färdas i mitten på gatan vid vårdboendet eftersom det stod 
parkerade bilar på båda sidor av vägen. Eftersom det är smalt mellan de parkerade bilarna 
är det svårt att utläsa den exakta placeringen hos bilisterna och det är en mindre skillnad i 
placering. Det observerades enstaka bilister som körde över på fel sida av gatan. Totalt 
registrerades 100 bilister under mätningen. 

4.3 Trygghet och upplevelse 
Enkäten innan införandet av cykelgatan kunde besvaras på Hohögsgatan 25/8 (heldag), 
26/8 (em) samt 28/8 (fm) 2020. Vidare lämnades det samtidigt ut flyers med en länk till 
samma enkätformulär för digital ifyllning. Totalt inkom 181 svar. 

4.3.1 Bakgrund 
Bakgrunden hos de 181 svarande från enkäten visas nedan i Figur 29. Fördelningen mellan 
könen var jämn, samtidigt som det gick att se att personer i ålder 40–69 år stod för mer än 
en tredjedel av svaren. De flesta som svarat rörde sig längs gatan varje dag eller flera 
gånger i veckan. Över 80% av de svarande bodde i närheten av Hohögsgatan.   
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Figur 29. Bakgrund för respondenterna vid förstudien.  

Vilka färdmedel som respondenterna brukade använda visas nedan i Figur 30. Bland svaren 
som i figuren klassats som Övrigt innefattas elsparkcykel, moped, motorcykel samt 
kollektivtrafik (som inte trafikerar denna del av Hohögsgatan). Totalt var det 62 
respondenter (34%) som inte angav att de brukar färdas med bil längs Hohögsgatan. 

 

 

Figur 30. Färdmedelsval för de svarande vid förstudien. 

Syftet/syftena med den resa som respondenten gjort under sin senaste resa visas i Figur 
31. Hälften av resorna hade syftet till/från arbete. Många av respondenterna använde också 
gatan som en del av en motionsrunda.  
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Figur 31. Syfte med resa vid förstudien. 

4.3.2 Upplevelse av Hohögsgatan 
Upplevelsen av Hohögsgatan, baserat på ett antal värdeord, redovisas nedan i Figur 32. I 
snitt svarade varje respondent med 3,5 ord. De negativa aspekterna som stack ut var att 
varannan person ansåg att Hohögsgatan före anläggande av cykelgata var trafikfarlig och 
hade ett för högt tempo. Samtidigt upplevdes gatan som en trygg plats där ungefär var 
tredje svarande tyckte att det fanns gott om plats.  

 

Figur 32. Upplevelse baserat på värdeord för Hohögsgatan före cykelgatan. 

Nedan redovisas de olika skattningarna av gatan innan cykelgatans åtgärder införts. 

 

Figur 33. Upplevelse av trafiksäkerhet innan cykelgatans införande. 

50%

33%

16% 17%

36%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Till/från arbete Inköp av varor Hämta/lämna/
skjutsa barn

Till/från
fritidsaktivitet

Motionssyfte/
promenad

Övrigt

Vad är syftet med din resa?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

G
en

t

G
o

tt
 o

m
 p

la
ts

In
b

ju
d

a
nd

e

Lu
g

nt
 t

em
p

o

T
ill

g
ä

ng
lig

t

T
ra

fi
ks

ä
ke

rt

T
ri

vs
a

m
t

T
ry

g
g

t

F
ö

r 
hö

g
t 

te
m

p
o

O
m

vä
g

O
ti

llg
ä

ng
lig

t

O
tr

e
vl

ig
t

O
tr

y
g

g
t

S
tö

ki
g

t

T
ra

fi
kf

a
rli

g
t

T
rå

ng
t

Hur upplever du Hohögsgatan idag?

37% 32% 16% 15%

In
st

ä
m

m
er

 
in

te
 a

lls

Jag upplever denna plats som trafiksäker

In
st

ä
m

m
er

he
lt



  
Sida 35/64 

 

Trafiksäkrade cykelgator 

Sju av tio respondenter ansåg att platsen inte upplevdes som trafiksäker. Detta kan ha en 
koppling till hastigheten: Här instämde mer än hälften av de svarande helt i att fordon 
generellt sett kör för fort på gatan.  

 

Figur 34. Upplevelse av fordons hastighet innan cykelgatans införande. 

Sett till trygghet upplevdes platsen som mer trygg dagtid, det var fler personer som 
upplevde platsen som trygg än som inte gjorde det. 

 

Figur 35. Upplevelse av trygghet innan cykelgatans införande. 

Hohögsgatan upplevdes, innan cykelgatans införande, som en tämligen lugn plats sett till 
buller. Trots de upplevt höga hastigheterna instämde endast var tredje person att 
Hohögsgatan var bullrig och/eller högljudd. 

 

Figur 36. Upplevelse av buller innan cykelgatans införande. 

Avseende påståendet att man upplever att samtliga trafikslag har tillräckligt med utrymme, 
var upplevelsen spridd. Samma sak gällde känslan att man som gatuanvändare kan röra sig 
fritt på platsen. På frågan vilket trafikslag som borde få mer utrymme på Hohögsgatan 
svarar varannan person att cyklar borde få mer yta.  

 

Figur 37. Upplevelse av tillräckligt utrymme innan cykelgatans införande. 
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Figur 38. Svar på frågan vilket/vilka trafikslag som bör få mer utrymme på Hohögsgatan innan 
införandet av cykelgata.  

 

Figur 39. Upplevelse av rörelsefrihet innan cykelgatans införande. 

4.3.3 Frisvar 
Av de över 180 respondenterna som svarade på formuläret före cykelgatuåtgärderna var 
det endast 85 personer som fyllde i den frivilliga enkätdelen om det var något annat de ville 
tillägga avseende Hohögsgatan.  

Bland frisvaren var det fyra kategorier av svar som gick att utläsa. Dessa var kopplade till 
hastigheter, väjning, parkering samt möblering.  

HASTIGHETER 
Många av frisvaren berörde höga hastigheter på gatan. Bland dessa svar var merparten 
kopplade till verksamheterna som finns längst österut på Hohögsgatan. Här menade många 
av respondenterna att de anställda var överrepresenterade bland de som körde fort. Ett 
antal personer lyfte direkt att de önskade farthinder längs med gatan.  

PARKERING 
Åsikterna i frisvaren gick isär när det kommer till parkering längs gatan. En del av de 
svarande ansåg att det var positivt att det fanns gott om parkering. Det fanns plats både 
för de boende och för de som arbetade vid verksamheter längs gatan.  

Samtidigt var det ett antal svarande som nämnde att parkerade bilar på var sida gör det 
trångt, både för cyklister och bilister. De hindrade fri sikt från tvärgatorna, något som 
bekräftas av observationerna beskrivna i kapitel 4.2 - Rörelsemönster. 

Inför projektet med cykelgatan gick det att utläsa en oro för hur parkeringen skulle spridas 
in i villaområdet om antalet parkeringsplatser skulle minska längs Hohögsgatan.  

VÄJNING 
En återkommande synpunkt från frisvaren gällde den då befintliga högerregeln längs med 
gatan. Cyklister upplevde att bilar inte stannade för dem trots att de hade företräde. Detta 
lyftes även av trafikanter för andra trafikslag som menade att den gällande högerregeln inte 
respekterades längs med Hohögsgatan och de anslutande tvärgatorna.   
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5 Resultat av studier efter införandet av cykelgata 
I följande delkapitel presenteras motsvarande information som det som samlades in före 
cykelgatuåtgärderna implementerades. Detta avsnitt presenterar resultaten av studiens 
observationer i korthet, för att därefter jämföras med resultaten före införandet och 
analyseras i senare kapitel. 

5.1 Flöden och hastigheter  
Flöden och hastigheter för fordonstrafik uppmättes med hjälp av slangmätningar av Malmö 
stad. Mätningar gjordes under våren 2021. Cykeltrafik och fotgängare registrerades av 
AFRY genom manuella observationer under maj månad 2021.  

5.1.1 Fordonstrafik 
De punkter där slangmätningar gjordes på Hohögsgatan och i närområdet redovisas i Figur 
40 nedan, det är samma punkter som vid förstudien. 

 

Figur 40. Mätpunkter för Malmö stads slangmätning. Bakgrundskarta: Eniro. 

I Tabell 4 nedan redovisas medelvardagsdygnstrafik och andel tung trafik i de olika 
punkterna. Även hastigheten har uppmätts och redovisas genom medelhastighet, 85-
percentil samt högsta uppmätta hastighet. 

Tabell 4. Flöden och hastigheter för motorfordon i mätpunkterna på och kring Hohögsgatan. 
Källa: Malmö stad, 2021. 

Mätpunkt Medelvardags-
dygnstrafik 

Tung trafik Medel-
hastighet  

Hastighet 
85-percentil 

Högsta 
uppmätta 
hastighet 

1 1 480 f/d 8% 19 km/h 23 km/h 64 km/h 
2 580 f/d 5% 30 km/h 37 km/h 63 km/h 
3 380 f/d 7% 25 km/h 32 km/h 59 km/h 
4 940 f/d 7% 20 km/h 25 km/h 59 km/h 
5 370 f/d 4% 24 km/h 29 km/h 42 km/h 
6 910 f/d 10% 30 km/h 37 km/h 65 km/h 
7 80 f/d 28% 16 km/h 20 km/h 31 km/h 
8 300 f/d 5% 27 km/h 33 km/h 90 km/h 
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5.1.2 Cyklister och fotgängare 
Antalet cyklister och fotgängare registrerades med hjälp av manuella observationer under 
maj 2021. Antalet registrerades i två olika punkter på Hohögsgatan, väster och öster om 
Vikbogatan. Antalet cyklister och fotgängare registrerades under två vardagar och 
medelvärdet av dessa redovisas i Tabell 5 nedan.  

Tabell 5. Flöden cyklister och fotgängare på Hohögsgatan, väster och öster om Vikbogatan. Källa: 
Manuella observationer av AFRY maj 2021. 

Plats Cyklister per vardag Fotgängare per vardag 
Hohögsgatan, öster om Vikbogatan 510 110 
Hohögsgatan, väster om Vikbogatan 340 90 

 

Sätts flödet med cyklister i relation till motorfordonsflödet så ger det 0,37 cyklister per 
motorfordon väster om Vikbogatan och 0,56 cyklister per motorfordon öster om 
Vikbogatan.  

Utöver det totala antalet cyklister registrerades även andel män/kvinnor/barn under de 
manuella observationerna. Andelen barn som cyklade längs Hohögsgatan varierade i de två 
punkterna. Öster om Vikbogatan var det ca 10% av de gående som var barn medan det 
väster om Vikbogatan var ca 8% av de gående som var barn. Könsfördelningen bland de 
vuxna som cyklade på gatan redovisas i Figur 41 nedan.  

 

Figur 41. Könsfördelning för de vuxna cyklisterna på Hohögsgatan, väster och öster om 
Vikbogatan. Källa: Manuella observationer av AFRY maj 2021. 

Andelen barn som gick längs Hohögsgatan varierade i de två punkterna. Öster om 
Vikbogatan var det ca 13% av de gående som var barn medan det väster om Vikbogatan 
var ca 10% av de gående som var barn. Könsfördelningen bland de vuxna fotgängarna 
längs Hohögsgatan redovisas i Figur 42 nedan. 

50%50%

Väster om Vikbogatan

Kvinnor Män

51%49%

Öster om Vikbogatan

Kvinnor Män



  
Sida 39/64 

 

Trafiksäkrade cykelgator 

 

Figur 42. Könsfördelning av de vuxna fotgängarna på Hohögsgatan, väster och öster om 
Vikbogatan. Källa: Manuella observationer av AFRY maj 2021. 

5.2 Rörelsemönster 
Trafikanternas rörelsemönster studerades längs Hohögsgatan för att se hur olika 
trafikantgrupper interagerade med varandra efter att åtgärder genomfördes.  

5.2.1 Rörelsemönster hos cyklister på Hohögsgatan vid korsning med 
Vikbogatan  

Observationerna gjordes på Hohögsgatan i korsning med Vikbogatan där flertalet cyklister 
svänger in för att fortsätta sin resa in mot Malmö centrum. Observationen genomfördes 
onsdag 12 maj 2021, mellan kl. 15.00 och 18.00 vid sol och 18 grader.  

Det uppstod inte några konflikter mellan cyklister som svängde in på Vikbogatan och 
fotgängare, däremot registrerades möte med bilister. Vid möte valde cyklisterna att färdas 
långt ut till höger och sakta in innan de korsade vägen. Cyklisterna valde att placera sig 
antingen till höger, 7 st, eller i mitten av gatan, 7 st. Inga barn noterades på platsen vid 
tillfället. Med hänsyn till det låga antalet cyklister 14 stycken, var det svårt att dra några 
slutsatser angående cyklisternas rörelsemönster vid vänstersväng. 

 

Figur 43. Cyklisters placering i gata innan vänstersväng. 

I samband med cykelräkningen registrerades även vilket läge i gaturummet cyklisterna 
befann sig i vid de två mätpunkterna på Hohögsgatan, väster och öster om Vikbogatan. För 
att avgöra var cyklisterna placerade sig så delades läget i gaturummet in i fyra zoner:  
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1. Mitt i gatan 
2. Tydligt val av sida 
3. Längst ut vid kantsten/parkerad bil 
4. Trottoar 

Fördelningen mellan de olika zonerna redovisas i Figur 44 nedan. 

 

Figur 44. Andel cyklister i gatans olika zoner, enligt definitionen ovan. Källa: Manuella 
observationer av AFRY maj 2021. 

5.2.2 Rörelsemönster hos trafikanter i korsningen 
Hohögsgatan/Hallstorpsvägen 

Observationer gjordes på Hohögsgatan i korsning med Hallstorpsvägen för att studera hur 
trafikanter rörde sig på gatan och i förhållande till varandra, samt hur de betedde sig i 
korsningen. Observationen genomfördes tisdag 11 maj, kl. 06.00 – 09.00 och 15.00-18.00. 
Det var mest liv och rörelse på platsen i samband med skiftbytet på vårdboendet, samt då 
boende i området och förbipasserande var på väg till och från skola, förskola och arbete. 
Övriga tider var det förhållandevis lugnt och det uppstod få konflikter.   

FOTGÄNGARE 
Majoriteten av de fotgängare som observerades rörde sig längs trottoaren. De rörde sig fritt 
mellan gata och trottoarerna vid vårdboendet då de gick till sina parkerade bilar.  

CYKLISTER 
Trots införandet av åtgärder bibehöll flertalet cyklister sitt beteende, de genade rakt över 
korsningen och cyklade upp på trottoaren, i motsatt riktning mot trafiken på väg mot 
vårdboendet. Det observerades flertalet vuxna som cyklade på trottoaren. De barn som 
cyklade rörde sig fritt både på trottoaren och på gatan. Det förekom även exempel på barn 
som cyklade på trottoaren med en förälder som promenerade bredvid. Både män och 
kvinnor som cyklade vågade ta plats då det inte var några motorfordon på platsen. Vid 
interaktion med motorfordon valde cyklisterna att stå tillbaka något.   

BILISTER 
Efter att väjningsplikt införts på Hallstorpsvägen stannade en del av bilisterna och körde 
”slalom” mellan skylten och väjningsmarkeringen, andra bilister placerade sig mitt i gatan 
och blockerade för trafikanter som kom i motsatt riktning. Se Figur 45 nedan för illustration 
av bilisters färdväg mellan skylt och väjningsmarkeringar.  
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Figur 45. Illustration av bilisters rörelsemönster då de kör slalom mellan skylt och 
väjningsmarkeringar.  

Även efter införandet av cykelgatan stannade flertalet bilister mitt i korsningen och släppte 
av passagerare, backade och svängde runt för att hitta en parkeringsplats så nära 
vårdboendet som möjligt.  

KONFLIKTER MELLAN OLIKA TRAFIKANTGRUPPER 
Trafikanter längs Hohögsgatan hade företräde framför de som kom från angränsade gator 
som hade väjningsplikt.  

5.2.3 Rörelsemönster och observationer på Hohögsgatan, sektionen 
vårdboendet 

Observationen gjordes onsdag 11 maj, kl. 15 - 18 under soliga förhållanden vid temperatur 
15 grader. Observationen gick ut på att studera hur trafikanterna valde att placera sig i 
gatan, och om man tydligt gjorde ett val av sida eller höll sig i mitten av gatan. Totalt 
registrerades 54 bilister, 125 cyklister och 101 fotgängare. Även 5 trafikanter på 
elsparkcykel observerades under tillfället. 

FOTGÄNGARE 
De fotgängare som observerades tenderade att plats och röra sig fritt mellan gata och 
trottoarerna, speciellt vid vårdboendet då de gick till sina parkerade bilar. Fotgängarna 
korsar gärna snett över vägen i korsningen. Totalt registrerades 101 fotgängare. 

CYKLISTER 
Det observerades cyklister både på trottoaren och gatan, och som gled fritt över alla ytor. 
En del cyklister vågade ta sin plats och rörde sig i mitten av gatan, men majoriteten 
tenderade att hålla sig till sidan, nära de parkerade bilarna. Få cyklister cyklade i bredd, 
men det förekom. Totalt registrerades 125 cyklister. 
 
Trafikanter som färdades på elsparkcykel observerades på trottoaren, i motsatt riktning på 
gatan och de tenderade att röra sig fritt mellan trottoar och gata. Totalt registrerades 5 
trafikanter på elsparkcykel. 
 
BILISTER 
Bilisterna tenderade att färdas sig i mitten på gatan vid vårdboendet eftersom det stod 
parkerade bilar på båda sidor av vägen. Det var svårt att utläsa huruvida bilisterna gjorde 
ett tydligt val av sida på vägen, vilket gör att det inte går att dra några slutsatser kring 
detta. Totalt registrerades 54 bilister. 
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5.3 Trygghet och upplevelse 
Enkäten för studien kunde besvaras på plats på Hohögsgatan 11/5 och 12/5 (heldagar) 
2021. För att locka fler cyklister som pendlar längs gatan sattes en lastcykel fram vid sidan 
av gatan med information och uppmaning att svara på enkäten.  

På samma sätt som vid förstudien lämnades det samtidigt ut flyers med en länk till ett 
enkätformulär för digitala svar. Totalt inkom 370 svar.  

5.3.1 Bakgrund 
Bakgrunden hos de 370 respondenterna från enkäten visas nedan i Figur 46. Det är en 
något högre andel kvinnor än män som har svarat jämfört med förstudien. Även de yngre 
åldersgrupperna har en större representation i efterstudien.  

 

 

 

Figur 46. Bakgrund för respondenterna vid efterstudien. 

Vilka färdmedel som respondenterna brukar använda visas nedan i Figur 47. Bland svaren 
som i figuren klassats som Övrigt innefattas elsparkcykel, moped, motorcykel samt 
kollektivtrafik (som inte trafikerar denna del av Hohögsgatan). 
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Figur 47. Färdmedelsval för de svarande vid efterstudien. 

Syftet/syftena med den resa som respondenten gjort under sin senaste resa visas i Figur 
48. Fördelningen var lik den i förstudien, med höga andelar av resor till/från arbete, 
promenader samt inköp av varor.  

Överlag var bakgrunden hos respondenterna sett till demografi och resvanor tämligen lik 
förstudien. En skillnad som gick att se var att respondenterna i högre utsträckning använde 
bil i efterstudien (74%) jämfört med förstudien (66%) (se Figur 47). 

 

Figur 48. Syfte med resa vid efterstudien. 

5.3.2 Upplevelse av Hohögsgatan 
Upplevelsen av Hohögsgatan, baserat på ett antal värdeord, redovisas nedan i Figur 49. I 
snitt svarade varje respondent med 4,1 ord. För att ge en översikt av skillnaden från innan 
cykelgatans införande visas förändringen i procentenheter ovanför respektive värdeords 
stapel.  

Generellt går det att se att de värdeord som har en negativ karaktär har ökat, där särskilt 
trångt har gått upp som något mer än 60% av de svarande tyckte att cykelgatan blivit. 
Många uppfattade även gatan som stökig. Det gick dock att se gatan har ett lugnare tempo, 
där denna del hade gått ned över 40 procentenheter sedan innan åtgärderna.  
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Figur 49. Upplevelse baserat på värdeord för Hohögsgatan efter cykelgatan. Förändring från 
förstudien i procentenheter. 

Sett till Likert-skalan om trafiksäkerhet var det mer än hälften som inte alls instämde i att 
Hohögsgatan var trafiksäker, vilket var ett sämre resultat än innan cykelgatan infördes. 
Statistiken för enbart de som svarat att de brukar använda cykel som färdmedel längs 
Hohögsgatan stämde väl överens med den samlade bilden.  

Trafiksäkerheten upplevdes alltså sämre, trots att fordonshastigheterna generellt sett 
upplevdes lugnare än innan – i efterstudien upplevde knappt 50% att motorfordon körde för 
fort, jämfört med 75% innan cykelgatans införande.  

 

Figur 50. Upplevelse av trafiksäkerheten efter cykelgatans införande. 

 

Figur 51. Upplevelse av fordons hastighet efter cykelgatans införande. 

Avseende trygghet upplevdes Hohögsgatan mindre trygg efter cykelgatans införande än 
före.  

 

Figur 52. Upplevelse av trygghet innan cykelgatans införande. 

Ungefär 4 av 5 personer instämde inte med att Hohögsgatan efter cykelgatans åtgärder är 
bullrig och/eller högljudd – förbättring från tidigare. 
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Figur 53. Upplevelse av buller efter cykelgatans införande. 

När det kommer till hur det upplevdes att röra sig fritt på platsen så upplevde knappt 
hälften av samtliga svarande (Figur 54) att de inte alls stämmer in i påståendet att de kan 
röra sig fritt på platsen. I Figur 55 visas svaren för samma påstående för enbart de som 
angivit att de brukar använda cykel. Resultatet överensstämmer väl med resultatet för 
samtliga trafikanter.  

 

Figur 54. Upplevelse av rörelsefrihet efter cykelgatans införande. 

 

Figur 55. Upplevelse av rörelsefrihet efter cykelgatans införande, svar av de som angivit att de 
brukar använda cykel längs Hohögsgatan. 

Det påstående där störst skillnad uppvisades jämfört med förstudien var upplevelsen att 
alla trafikslag har tillräckligt med utrymme på Hohögsgatan. Från en relativt jämn 
fördelning av hur de svarande instämde i påståendet har inställningen ändrats till nedan. 
Efter åtgärderna för cykelgatan infördes sågs en ökning av de som inte alls instämde i 
påståendet med över 50 procentenheter. Fortfarande önskar de flesta att cyklister ska få 
mer utrymme på platsen, dock har en stor ökning skett bland de som svarar bil på samma 
fråga.  

 

Figur 56. Upplevelse av tillräckligt utrymme efter cykelgatans införande. 

 

Figur 57. Svar på frågan vilket/vilka trafikslag som bör få mer utrymme på Hohögsgatan efter 
införandet av cykelgata. 
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5.3.3 Frisvar 
Under efterstudien inkom fler och mer detaljerade svar i den del av svarsformuläret där 
respondenten kunde ange frisvar. Totalt har 259 respondenter (av 370) skickat in något i 
frisvaren.  

Frisvaren delades in i 9 kategorier beroende på innehåll. Somliga av de inskickade svaren 
innehöll delar som berörde flera kategorier. Generellt sett var det ett fåtal frisvar som var 
av övervägande positiv karaktär.  

FÖRSTÅELSE AV KONCEPTET/UTFORMNINGEN 
Denna kategori av frisvar täcker in de respondenter som lyfte att respondenten själv 
och/eller andra trafikanter inte använde cykelgatan på det sätt som varit intentionen. Det 
som gav till synes störst effekt på cykeltrafiken var att den 50 cm breda markeringen i 
frisen uppfattades vara det nya utrymmet dedikerat till cyklisterna.  

Att utformningen, enligt många svaranden, var svårförståelig visade sig även i svar där 
man både som cyklist och annan trafikant upplevde att man på cykel inte vet vilken sida av 
de olika hindren man skulle cykla på. Vissa tyckte att de ”tvingas ut” mitt i körbanan – där 
det faktiskt var tänkt att man skulle kunna färdas säkert och tryggt.  

MÖBLERING  
Att införa konceptet cykelgata på Hohögsgatan har inneburit en hel del åtgärder, listat 
tidigare i denna rapport (se kapitel 3.2 - Beskrivning av åtgärder). Åtgärder såsom 
farthinder (gummigupp), planteringsurnor och pollare i gatan har behandlats i frisvaren som 
en kategori, möblering. Bland svaren fanns det en del rent estetiska kommentarer, där flera 
anser att till exempel planteringsurnor och parkeringsskyltar gör att gatan uppfattas ful och 
stökig. 

Flera av de svaranden upplever att det är möblering som gör både cyklister och bilister 
osäkra på var de ska ta sig fram.  

Några av svaren som rör möbleringen går in i mer detalj: exempelvis kan de gupp som 
ligger utlagda i höjd med urnor gör att det upplevs trångt för cyklister att ta sig igenom. 
Det innebär även att en lådcykel inte kan ta sig igenom utan att köra över delar av 
farthindret. Det är även andra som menar att möbleringen upplevs hindra motorfordon från 
att köra om cyklisterna.  

Flera bilister påpekar även att de vill undvika gummiguppen som sliter på deras bilars 
stötdämpare/fjädring.  

 

Figur 58. Översikt av gummigupp, överkörningsbar pollare samt planeringsurna.  

Ett fåtal svaranden önskar mer och annan typ av möblering längs gatan – fler planteringar 
men även bänkar. De planteringsurnor som satts ut innehåller mindre träd. Här önskas en 
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ökad synlighet av urnorna, samt visar svar på brist i skötsel av träden, där grenar hängt ut 
i körbanan i höjd för att träffa cyklister. Urnorna påstås även skymma sikten för trafikanter. 

TRAFIKFÖRFLYTTNING 
Enligt cirka 30 frisvar har cykelgatans införande inneburit att trafikanter väljer andra vägar 
än längs med Hohögsgatan. Detta gäller framförallt biltrafiken, dock hävdar även ett fåtal 
att de slutat cykla på gatan sedan cykelgatans utformning infördes. För bilister handlar det 
enligt svaren om att det är möjligt att hålla en högre hastighet på de närliggande gatorna, 
men främst för att det upplevs som lättare. Svaren bekräftas av de trafikmätningar som 
gjorts där det går att se en minskning av bilflödet på en del av Hohögsgatan, samtidigt som 
trafiken på tvärgatan (Virentoftagatan) under samma period ökat. 

PARKERING 
Förutom ett upplevt ökat flöde på de närliggande gatorna i villakvarteren har även 
parkeringen uppfattats öka på dessa gator. Detta beskrivs ha konsekvensen att den fria 
sikten minskat på gatorna samtidigt som gatusopning har svårare att komma åt att rengöra 
gatorna.  

Längs Hohögsgatan är inställningen kring parkeringsfrågan delad. Somliga anser att det är 
negativ att möjligheterna för parkering längs gatan upplevs minskat samtidigt som andra 
menar att parkeringen utgör ett trafiksäkerhetsproblem när en bildörr öppnas samtidigt 
som en cyklist åker förbi.   

VÄGSKYLTAR OCH -MARKERINGAR 
Flertalet skyltar har kommit upp under införande av cykelgatan. Detta ger enligt flera av 
respondenterna ett stökigt intryck av platsen, framförallt syftande på parkeringsskyltarna.  

Avseende hastighetsskyltarna upplevde några det problematiskt och tvetydigt med två 
typer av hastighetsskyltar, en rekommenderad (20 km/h) och en permanent (40 km/h). 
Hastighetsskyltarna som placerats i skyltbågar på tvärgatorna, stod fel enligt flertalet 
svarande. Placeringen av skyltarna hindrar att man som bilist enkelt skulle kunna svänga in 
och ut från villakvarteren.  

Fler skyltar önskades för att förtydliga att det är cykelgata på sträckan. Några respondenter 
ville ha en tydligare markering för cykelgatan genom markeringar i gatan. Enskild 
respondent menade att det saknades information att man kommer in på en cykelgata i 
riktning från villagatorna mot Hohögsgatan.  

TRÄNGSEL 
Som redovisat i Figur 56, upplevde en större andel att trafikanter hade mindre plats längs 
Hohögsgatan jämfört med innan cykelgatans införande. Merparten av svaren var generella 
kring att gatuutrymmet har blivit trängre. Flera upplevde att vad som tidigare var en gata 
med tillräcklig yta för alla har blivit en gata där två bilar har svårt att mötas och det var 
svårt att köra om en cyklist samtidigt som ett tillräckligt avstånd till den oskyddade 
trafikanten hålls. 

Som cyklist upplevde flera att hen var inklämd mellan de olika möbleringselementen och 
biltrafiken, istället för att ha den prioritet som varit avsett.  

HASTIGHETER 
Frisvaren avseende hastighet speglade den faktiska förändringen som synts i mätningarna, 
där motorfordonen körde långsammare efter att cykelgatuåtgärderna införts. Det var flera 
av frisvaren som angav att det var positivt med det lugnare trafiktempot längs 
Hohögsgatan. Samtidigt hävdade flera att de upplevde att bilarna fortsatt körde för fort och 
inte höll den rekommenderade eller faktiska hastighetsgränsen.  
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BETEENDE/SAMSPEL 
Ett annat av de mer förekommande svaren från enkäten var hur man upplevde att andra 
trafikanter har anpassat sitt beteende till den nya gatutypen på Hohögsgatan. Främst rör 
sig detta om synpunkter på bilisters beteende, där dessa upplevdes inte ha förståelse för 
att rörelserna längs gatan skulle ske på cyklistens villkor. Det upplevdes fortfarande vara 
för höga hastigheter längs gatan och otrygga omkörningar förekom. Detta bidrog till att 
man som cyklist inte litade på bilisterna, vilket i sin tur ledde till en otrygg trafikmiljö.  

I frisvaren gavs även exempel på beteende som cyklister upplevde som stressande. Flera 
svar nämnde att man på cykel blev stressad eller otrygg när en bil körde i långsamt tempo 
bakom, för att därefter försöka passera när det fanns möjlighet mellan de olika 
möbleringsobjekten längs gatan.  

POSITIVA SVAR 
Ett fåtal svar har varit övervägande positiva. Dessa var ofta generella och berörde den 
minskade hastigheten längs gatan, samt att planteringarna var ett lyft för gatan. Den i 
särklass mest positiva förändringen enligt frisvaren var förändringen till att införa 
väjningsplikt mot Hohögsgatan.  
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6 Analys och diskussion av resultat  
Nedan diskuteras och analyseras det material som presenterats i föregående kapitel. 
Resultaten före och efter införandet av åtgärderna jämförs och kopplas till de hypoteser 
som definierats i den inledande fasen av projektet. Slutligen görs en samlad bedömning 
efter diskussion och analys som föregår de slutsatser som dras av studien. 

6.1 Flöden 
För att få en välfungerande cykelfartsgata krävs det att antalet cyklister på gatan är större 
än antalet motordrivna fordon. De motordrivna fordonen ska uppleva att de färdas på gatan 
på cyklisternas villkor och då krävs det att de ständigt påminns som cyklisternas närvaro på 
platsen. Vidare krävs det att genomfartstrafiken begränsas. På Hohögsgatan resulterade 
den nya utformningen i att bilister valde andra vägar då det var möjligt, i alla fall om man 
ser till den räkning av antalet fordon som gjordes i samband med studier av Rörelsemönster 
och observationer på Hohögsgatan, sektionen vid vårdboendet, i anslutning till korsningen. 
Antalet bilister som registrerades hade halverats i förhållande till den observation som 
gjordes före införandet av cykelgatan.  

Antalet fotgängare och cyklister längs Hohögsgatan ökade inte efter införandet av 
cykelgata, det minskade något om flödet enbart jämförs med den dagen med bra väder 
2020. Resultatet från de manuella observationerna var högst osäkert av huvudsakligen två 
anledningar. Som nämnt ovan var det dåligt väder vid ett av observationstillfällena under 
förstudien. Därutöver är det svårt att helt bedöma den pågående Covid-pandemins 
påverkan på resvanorna. När förstudien gjordes i september 2020 var smittspridningen 
relativt låg medan den vid efterstudien i maj var relativt hög. Detta har sannolikt påverkat 
människors resvanor, men det är inte möjligt att bedöma i vilken grad.  

Trafikmätningarna som genomförts innan och efter införandet av cykelgatan visade att 
motorfordonstrafiken minskade markant (-20-25%) i de två punkterna väster om 
Virentoftagatan på Hohögsgatan. Däremot visade mätningen en knapp ökning av 
motorfordonstrafiken (+4%) i punkten öster om Virentoftagatan. Bland de anslutande 
gatorna märktes en tydlig ökning av motorfordonstrafiken på Virentoftagatan, både norr 
(+27%) och söder (+19%) om Hohögsgatan, medan det skedde en rejäl minskning på 
Stenkällevägen (-23%) och Hallstorpsvägen norr om Hohögsgatan (-81%). På 
Hallstorpsvägen söder om Hohögsgatan skedde en marginell ökning (+7%) av 
motorfordonstrafiken. Förändringen i motorfordonstrafiken antyder att flertalet fordon väljer 
bort Hohögsgatan längs sträckan mellan Virentoftagatan och cirkulationsplatsen vid 
Videdalsvägen för att istället ansluta till Hohögsgatan via Virentoftagatan från antingen 
Klågerupsvägen eller Ellenborgsvägen. 

Jämförs förhållandet mellan antal cyklister och antal motorfordon på Hohögsgatan före och 
efter införandet av cykelgatan så ses en ökning av antalet cyklister per motorfordon. Väster 
om Vikbogatan ökade antalet från 0,28 till 0,37, och öster om Vikbogatan ökade antalet 
från 0,42 till 0,56. Detta berodde enbart på grund av minskningen av motorfordonstrafiken, 
då det totala antalet cyklisterna inte ökade. Förhållandet mellan cyklister och motorfordon, 
både före och efter införandet av cykelgata, var däremot lägre än relationen som gällde vid 
framtagandet av den förenklade förstudien, då det var 0,8 cyklister per motorfordon på 
Hohögsgatan. Skillnaden beror i huvudsak på att antalet cyklister var högre vid 
framtagandet av den förenklade förstudien. Minskningen av antalet cyklister på 
Hohögsgatan kan eventuellt tillskrivas Covid-pandemin, men det är osäkert. Med 
utgångspunkt i GCM-handbokens rekommendationer var det dels för lågt förhållande mellan 
cyklister och motorfordon (minst två cyklister per motorfordon), dels för högt flöde av 
motorfordon (max 500 f/d) i samtliga mätningar.  

6.2 Hastigheter 
En viktig faktor för trafiksäkerhet och upplevd trygghet för cyklister i blandtrafik är att 
motorfordonstrafiken framförs i hastigheter som liknar cyklisternas. Trafikmätningarna som 
genomförts innan och efter införandet av cykelgatan visade att hastigheterna för 
fordonstrafiken minskat längs Hohögsgatan och även på Hallstorpsvägen norr om 
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Hohögsgatan. Både medelhastigheten och 85-percentilen minskade enligt mätningarna. I de 
övriga mätpunkterna var hastigheten ungefär samma både före och efter införandet av 
cykelgatan. I tabellen nedan redovisas förändringen av medelhastighet och 85-percentilen i 
de olika mätpunkterna.  

Tabell 6. Medelhastighet och 85-percentil före och efter införandet av cykelgata på Hohögsgatan. 
Källa: Malmö stad. 

Mätpunkt Medel-
hastighet 
före  

Medel-
hastighet 
efter 

Skillnad 
medel-
hastighet 

85-
percentil  
före 

85-
percentil 
efter 

Skillnad 
85-
percentil   

1 25 km/h 19 km/h -6 km/h 30 km/h 23 km/h -7 km/h 
2 31 km/h 30 km/h -1 km/h 37 km/h 37 km/h +0 km/h 
3 23 km/h 25 km/h +2 km/h 30 km/h 32 km/h +2 km/h 
4 37 km/h 20 km/h -17 km/h 56 km/h 25 km/h -31 km/h 
5 23 km/h 24 km/h +1 km/h 28 km/h 29 km/h +1 km/h 
6 39 km/h 30 km/h -9 km/h 45 km/h 37 km/h -8 km/h 
7 22 km/h 16 km/h -6 km/h 28 km/h 20 km/h -8 km/h 
8 26 km/h 27 km/h +1 km/h 32 km/h 33 km/h +1 km/h 

 

 

Figur 59. Mätpunkter för Malmö stads slangmätning. Bakgrundskarta: Eniro. 

6.3 Rörelsemönster  

6.3.1 Rörelsemönster hos cyklister på Hohögsgatan vid korsning med 
Vikbogatan  

Observationerna genomfördes för att pröva hypotes 1 och 2. Hypotesen var att cyklisterna 
skulle våga ta sin plats i gaturummet och att gatans utformning skulle medföra att färre 
cyklister cyklade på trottoaren. Cyklisternas placering i gatan registrerades, både för de 
som gjorde en vänstersväng till Vikbogatan och fortsatte sin väg in mot centrum, samt för 
de cyklister som färdades längs med Hohögsgatan.   

Både under observationen före och efter införandet av cykelgatan registrerades få 
trafikanter som svängde vänster in på Vikbogatan. Efter införandet av cykelgatan var det 
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något fler som placerade sig i mitten av gatan vid vänstersväng. De flesta cyklister svängde 
obehindrat in på Vikbogatan utan interaktion med andra trafikanter, både innan och efter 
införandet av cykelgatan.  

Vid den manuella cykelräkningen registrerades var i gaturummet cyklisterna färdades i de 
två registreringspunkterna väster och öster om Vikbogatan. Det registrerades en påtaglig 
förändring av var cyklisterna färdades i gatan, framförallt minskade andelen som var längst 
ut vid kantsten/parkerad bil (zon 3) och ersattes huvudsakligen av cyklister som tydligt 
valde sida (zon 2). Även andelen cyklister på trottoaren (zon 4) minskade något och 
andelen som cyklade mitt i gatan ökade något (zon 1). Fördelningen mellan de olika 
zonerna före och efter införandet av cykelgata redovisas i Figur 60 nedan.  

 

Figur 60. Andel cyklister i gatans olika zoner före och efter cykelgatans införande.  

6.3.2 Rörelsemönster hos trafikanter i korsningen 
Hohögsgatan/Hallstorpsvägen 

Observationerna genomfördes för att pröva hypotes 1 och 2, att cyklisterna skulle våga ta 
plats i gaturummet och att gatans utformning skulle medföra att färre cyklister cyklade på 
trottoaren. Vidare prövades även hypotes 4, vid införandet av cykelgata ökar antalet 
motorfordon som väjer för cyklister i korsningspunkter.  

FOTGÄNGARE  
För de fotgängare som observerades gick det inte att urskilja någon skillnad i 
rörelsemönster innan och efter införande av cykelgatan. Flertalet fotgängare som 
observerades valde att gå på trottoaren, men det fanns även de som valde att röra sig 
snett över korsningen då de korsade gatan. 
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CYKLISTER 
Hypotes 1 och 2 gick inte att bevisa då det observerades både barn och vuxna som cyklade 
på trottoaren, både innan och efter införandet av cykelgatan.  

BILISTER 
Det går inte att bevisa hypotes 4, att införandet av cykelgatan ökat antalet motorfordon 
som väjer för cyklister. Innan cykelgatan infördes tenderade bilister som körde på 
Hohögsgatan att uppfatta gatan som en huvudled, vilket resulterade i att de ignorerade 
högerregeln och inte lämnade företräde till andra trafikanter som kom från angränsande 
gator. Vid införandet av cykelgata på Hohögsgatan har väjningsplikten på anslutande gator 
tydliggjorts med hjälp av vägmarkering och skyltar. Införandet av väjningsplikt på de 
anslutande gatorna har sannolikt förstärkt det redan invanda beteendet att bilister väjer för 
trafikanter på Hohögsgatan och skapat en ökad tydlighet.  

Beteenden som noterades både innan och efter införandet av cykelgatan var bilister som 
stannade mitt i korsningen och släppte av passagerare, samt att bilister tenderade att 
strunta i trafikreglerna då de sökte efter en parkeringsplats längs gatan.  

6.3.3 Rörelsemönster och observationer på Hohögsgatan, sektionen 
vårdboendet 

Observationen gjordes för att stödja hypotes 1 och 2; att cyklister skulle ta mer plats mitt 
på gatan och att färre skulle cykla på trottoaren efter införandet av cykelgatan. Ingen av 
hypoteserna kan styrkas.  

FOTGÄNGARE 
Vid observationerna vid vårdboendet sågs ingen förändring av fotgängarnas rörelsemönster. 
Av de fotgängare som observerades gick majoriteten på trottoaren, eller korsade gatan i 
anslutningen till korsningen, både innan och efter införandet av cykelgatan. 
 
CYKLISTER  
Vid observationerna vid vårdboendet sågs ingen förändring av cyklisternas rörelsemönster. 
Både innan och efter införandet av cykelgatan observerades cyklister som cyklade på 
trottoaren.  
 
Eftersom det var få elsparkcyklar som registrerades under observationen går det inte att 
dra några direkta slutsatser kring hur deras beteende påverkats av cykelgatans införande. 
Det som däremot konstaterades var att de som tog sig fram på elsparkcykel rörde sig fritt 
mellan trottoar och på gatan, och att de även åkte på fel sida av gatan i motsatt riktning 
mot trafiken både innan och efter införandet av cykelgatan.  
 
BILISTER 
Vid observationerna vid vårdboendet sågs ingen förändring av bilisters placering i gatan. 
Både innan och efter införandet av cykelgatan placerade bilister sig i mitten av gatan på 
grund av den smala sektionen, och med hänsyn till att det stod parkerade bilar på båda 
sidor av vägen.  

6.4 Trygghet och upplevelse 
Enkätens uppgift var att få insikt i hur gatan upplevdes för användarna genom att både se 
hur det var innan och efter cykelgatans införande. Framförallt prövas hypotes 5, men även 
hypotes 1,3 och 4 kan styrkas genom det resultat som enkätdelen av studien givit.  

Först och främst går att tydligt se hur engagemanget kring Hohögsgatan ökade vid 
införandet av cykelgatan. Efter att ha distribuerat enkäten genom samma kanaler och i 
samma omfattning som vid förstudien, inkom dubbelt så många svar för efterstudien. Det 
går även att se i frisvaren hur engagemanget ökar med fler och mer utförliga svar. Tack 
vare mängden och karaktären på de flesta svaren har det varit möjligt att utröna ytterligare 
aspekter och mönster av upplevelsen av cykelgatan. 

Innan cykelgatan upplevde 76 procent av trafikanterna längs Hohögsgatan att bilar 
generellt körde för fort på platsen – samma siffra var 48 procent efter åtgärderna. Det 
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förbättrade läget återspeglas även i frisvaren och styrker hypotes 3, att införandet av 
cykelgata minskar bilisternas hastighet. 

 

Figur 61. Jämförelse av upplevelse kring fordons hastigheter på Hohögsgatan före och efter 
cykelgatans införande. 

Den femte hypotesen handlar om upplevelsen av gatan som trafiksäker. Innan cykelgatans 
införande var 70 procent av de svarande av åsikten att gatan inte upplevdes trafiksäker, 
jämfört med 80 procent efteråt. Trots att bilar upplevs köra långsammare på gatan efter 
åtgärderna (vilket bekräftas av mätningarna i Tabell 6), försämras upplevelsen av 
trafiksäkerhet. Detta skulle kunna betyda att även om delar av åtgärderna förbättrar 
trafiksäkerheten på gatan, är det andra aspekter av dem som gör att det upplevs mer 
trafikfarligt.  

 

Figur 62. Jämförelse av upplevelse kring trafiksäkerhet på Hohögsgatan före och efter 
cykelgatans införande. 

Hur gatan upplevs återspeglas även i tryggheten, där de svarande känner sig mindre trygga 
efter införandet av cykelgatan. Då inga andra åtgärder gjorts i området under samma 
tidsperiod som bedöms påverka tryggheten i området, anses förändringen ha att göra med 
införandet av cykelgatan och beteendet som följts.  Det har även funnits en fråga kring 
huruvida man känner sig trygg kvällstid på platsen – här sker en förändring i samma 
riktning som syns i Figur 63, dock ej lika stor.  

 

Figur 63. Jämförelse av upplevelse kring trygghet på Hohögsgatan före och efter cykelgatans 
införande. 

En stor del i frågan om cykelgatans införande är att ge plats och prioritet åt cyklisterna. 
Dock är trenden negativ i hur de svarande på enkäterna upplever att utrymmet fördelas. 
Från att ha haft en relativt jämn fördelning mellan svarsalternativen, skiftar det efter 
införandet att åtgärderna till att 85 procent inte tycker att alla har tillgängligt med 
utrymme, varav drygt 70 procent inte alls upplever att det finns (se Figur 64 nedan).  

Vilka som ansågs behöva mer utrymme av trafikslagen innan åtgärderna infördes var 
framförallt cykel, vilket 57 procent av de svarande tyckte. Efter att cykelgatan kom till 
Hohögsgatan är denna andel något större (62 procent). En skillnad i svaren här är att även 

35% 17% 21% 27%  

6% 18% 20% 56%

54% 25% 15% 5%

37% 32% 16% 15%Före 

27% 23% 19% 31%

11% 18% 26% 45%

Jag känner mig trygg på denna plats dagtid

Före 

Efter 

Jag upplever att fordon generellt kör för fort på denna plats 

Jag upplever denna plats som trafiksäker 

In
st

ä
m

m
er

 

 h
el

t 

In
st

ä
m

m
er

 

 in
te

 a
lls
 Före 

Efter 

In
st

ä
m

m
er

 

 h
el

t 

Efter 

Före 

In
st

ä
m

m
er

 

 in
te

 a
lls
 

In
st

ä
m

m
er

 

 h
el

t 

In
st

ä
m

m
er

 

 in
te

 a
lls
 



  
Sida 54/64 

 

Trafiksäkrade cykelgator 

bilarna önskas mer plats längs Hohögsgatan, något som inte var fallet innan gatan 
förändrades.  

 

Figur 64. Jämförelse av upplevelse kring trafikanters tillgängliga utrymme på Hohögsgatan före 
och efter cykelgatans införande. 

Trots att cykelgatan är ämnad för att ge mer prioritet och plats åt cyklisterna, är alltså den 
samlade upplevelsen hos samtliga trafikanter att var och en får mindre plats när gatan 
upplevs trängre. Något som kan vara en bidragande orsak kan vara förståelse kring 
cykelgatans intention och funktion, kopplat både till utformning och kommunikation. Enligt 
den första hypotesen för denna rapport skulle andelen cyklister som cyklar i mitten av 
gatan öka. Vad som dock går att utläsa från frisvaren är att många cyklister väljer att aktivt 
inte göra detta, utan håller sig i vägrenen istället. Detta kan ha att göra med att man inte 
känner sig trygg mitt i gatan, men det kan även bero på att det inte har framgått tydligt 
nog att man som cyklist har rätt till det. Frisvar från enkäterna samt dialog på plats vid 
Hohögsgatan visar på att somliga tror att man ska hålla sig inom de 50 centimeter som 
finns längs med parkeringen. Vidare upplevs även att hindren för bil, som ska göra det 
säkrare för cyklister att ta sig fram, istället tvingar ut en som cyklist i vägen.  

Att det tillgängliga utrymmet upplevs vara mer begränsat efter cykelgatans införande 
verkar speglas även i den upplevda rörelsefriheten. Särskilt intressant är denna punkt sett 
till cyklisternas upplevelse, där efterstudien visar på liknande resultat för cyklister. Den 
ökade status som cyklister är tänkt att få på gatan visas här få en annan effekt, där 
användarna av gatan upplever att de kan röra sig mindre fritt längs Hohögsgatan.  

 

Figur 65. Jämförelse av upplevelse kring rörelsefrihet på Hohögsgatan före och efter cykelgatans 
införande. 

När det kommer till beteende och samspel sedan, finns det material att tillgå från frisvaren. 
Innan cykelgatans införande hade dessa svar att göra med att högerregeln inte 
respekterades mellan bilar samt mellan bilar och cyklister. Synpunkter kring hur samspelet 
skedde längs med Hohögsgatan hade med höga hastigheter att göra. När cykelgatans 
åtgärder införts är svaren snarare att bilister inte respekterar cyklisten på dess villkor och 
cyklisten litar ej på bilarna. Detta bidrar till en stressig och otrygg trafikupplevelse. 
Samtidigt lyfts det positiva i att införa väjningsplikt mot Hohögsgatan för tvärgatorna, vilket 
bidrar till hypotes 4. Hänsynen till cyklister verkar dock främst visas i korsande rörelser, ej 
längs med gatan.  

Det ska även nämnas att det var en utmaning att stanna cyklister längs med gatan. De 
cyklister som kom från området kunde troligtvis nås genom enkäterna via sociala medier 
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eller brevutskick, men de pendlande cyklisterna har till viss del inte kunnat nås. Detta kan 
anses vara en brist i undersökningen, då en stark trafikantgrupp inte gjort sin röst hörd om 
hur de upplever gatan innan och efter åtgärder införts. Merparten av de svarande bor i 
området och använder gatan varje dag eller flera dagar i veckan, vilket gör att de påverkas 
av gatan i störst utsträckning. Vid jämförelse av materialet mellan de som angivit att de är 
cyklister och samtliga svarande är likheten stor.  
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7 Slutsats 
Ambitionen för cykelgatan på Hohögsgatan har enligt en intervjustudie (Skalare, 2021) 
handlat om att främja cykelns roll som transportmedel genom att sänka hastigheter och 
öka trafiksäkerhet samt trygghet längs gatan. Malmö stads vision för cykelgatan har varit 
att främst förbättra framkomligheten för cyklister, utnyttja gaturummet effektivt och 
rättvist, samt skapa attraktiva stadsmiljöer. Förväntningarna har inte varit att cykeltrafiken 
ska öka på grund av dess läge i relation till övriga cykelnätet, snarare har staden 
poängterat att cykeln ska få ta mer plats utan att begränsa biltrafiken längs gatan. 

De grundförutsättningar som identifierats för att en gata ska ha potential för att kunna bli 
en välfungerande cykelgata var bland annat att gatan har fler cyklister än motorfordon. 
Valet av Hohögsgatan som cykelgata uppfyller inte rekommendationerna om att 
förhållandet mellan trafikanterna ska vara minst två cyklister per motorfordon samt att det 
maximalt ska vara 500 f/d i trafikflöde. Troligtvis skulle det generella utfallet av en 
cykelgata bli mer lyckat om en bättre lämpad gata i ett centralt läge valdes.  

För- och efterstudien av cykelgatan har genomförts under rådande Covid-pandemin. I och 
med pandemin och de restriktioner som införts har det blivit allt vanligare att arbeta och 
studera hemma, vilket sannolikt inneburit att stora delar av befolkningen har ändrat sina 
resvanor. 

I studien ställdes fem hypoteser för vad som kommer att hända med trafikanternas 
beteenden efter införandet av cykelgata; 

1. Fler cyklister kommer att cykla i mitten av gatan och röra sig mer fritt över 
hela gatan.    

2. Färre cyklister kommer att cykla på trottoaren. 
3. Motorfordonens medelhastighet minskar. 
4. Antalet motorfordon som väjer för cyklister i korsningspunkter ökar. 
5. Gatan upplevs som mer trafiksäker och trygg. 

Hypotes 1, 2 och 3 bekräftades, medan hypotes 4 och 5 inte gick att bevisa. 

Den första hypotesen, om att fler kommer cykla i mitten av gatan och röra sig mer fritt, 
bekräftades vid de studier som gjordes mitt på sträckan. Cyklisterna tenderade att i högre 
utsträckning placera sig i de mittersta zonerna jämfört med tidigare. Å andra sidan 
registrerades inte någon förändring av cyklisternas beteende under observationerna vid den 
östra änden av Hohögsgatan.  

Den andra hypotesen påvisas enligt studien stämma, då färre cyklister cyklar på trottoaren 
efter att cykelgata införts. Vid observationer på plats noterades även att gummiguppen styr 
cyklisternas placering i gatan.  

Fordonstrafiken på Hohögsgatan minskade efter införandet av cykelgata medan antalet 
cyklister och fotgängare förblev oförändrat. Det är inte möjligt att bedöma Covid-
pandemins påverkan på människornas resvanor, varför det är svårt att dra slutsatser om 
trafikflödena. Malmös stad hade dock inte några förväntningar på ett ökat cykelflöde utan 
hade huvudsakligen målen att hastigheten för motorfordonen minskade och att 
trafiksäkerheten och tryggheten för cyklisterna ökade.  

Hypotes 3, som innebar att, vid införandet av cykelgata minskar bilisternas medelhastighet, 
kunde bekräftas av mätningarna. Cykelgatans utformning ledde till att fordonstrafikens 
medelhastighet minskade på Hohögsgatan efter införandet av cykelgata. Hastigheterna 
minskade även på Hallstorpsvägen norr om Hohögsgatan, troligen till följd av avsmalningen 
som kommit till med de nya skyltarna som aviserar cykelgatan. Åtgärderna fungerar som 
trafiklugnande, och den sänkta hastigheten hos bilisterna resulterar i ökad trafiksäkerhet.  
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Det gick inte att visa att hypotes 4, att vid införandet av cykelgata ökar antalet motorfordon 
som väjer för cyklister i korsningspunkter. Detta beror med största sannolikhet på att 
Hohögsgatan redan sedan tidigare fungerade som en huvudled där väjningsplikten och 
högerregeln inte efterlevdes. Införandet av väjningsplikt på de anslutande gatorna har 
emellertid förstärkt det redan invanda beteendet att bilister väjer för trafikanter på 
Hohögsgatan och skapat en ökad tydlighet.  

Det gick inte att påvisa att hypotes 5, om att vid införandet av cykelgata upplevs gatan som 
mer trafiksäker och trygg. Resultaten från enkätundersökningen visar att den upplevda 
trafiksäkerheten och tryggheten har minskat, trots att hastigheterna för motortrafiken har 
minskat. En central del i upplevelsen av cykelgatan är att det i flera delar av enkätsvaren 
går att se att cyklister väljer att inte ta det utrymme på cykelgatan som det är tänkt. 
Anledningarna kan vara flera; att utformningen inte är tydlig nog eller att det känns otryggt 
och stressigt att vara mitt i gatan. Flertalet personer nämner att de känner sig otrygga och 
inte vågar ta plats på gatan eftersom de känner ett obehag när bilisterna ligger bakom 
dem.  

För att cyklister ska känna sig trygga och för att trafikanterna ska veta hur de ska placera 
sig i gatan förespråkas en tydligare utformning med olika typer av beläggning, 
cykelsymboler eller annan vägmarkering. För att stödja utformningen och få en ökad 
förståelse för gatans användning förespråkas även information till användarna kring 
cykelgatans syfte och hur den ska användas.   

Eftersom åtgärderna på Hohögsgatan endast varit provisoriska och flertalet åtgärder som 
ursprungligen var tänkta att genomföras valdes bort är det svårt att förutse hur upplevelsen 
av gatan skulle påverkats om man valt att förstärka utformningen med ytterligare åtgärder. 
Flera kommentarer från enkäten belyser att gatan upplevs som stökig och ful, kanske skulle 
detta intryck förändras och gatan bli mer attraktiv om åtgärder av permanent karaktär 
införts. Att ett cykelstråk är attraktivt kan bidra till ökad cykling.  

Sammanfattningsvis går det att säga att de åtgärder som infördes längs med cykelgatan 
endast till viss del har uppfyllt sitt syfte. Förändringar i cyklisters beteende går att se under 
delar av gatuavsnittet, där färre cyklar på trottoaren och fler istället positionerar sig i 
mitten av gatan. Trafiksäkerheten har ökat sett till minskade hastigheter och bilflöden på 
den specifika gatan. Samtidigt upplevs gatan mindre trygg och trafiksäker än tidigare. 
Frågor kvarstår kring hur tydligheten i utformningen kan förbättras för att öka förståelsen 
hos samtliga trafikanter som färdas längs med cykelgatan. Det är av betydande vikt att 
arbeta med konceptet och information för att få användarna att förstå hur gatan ska 
användas och var man ska cykla. Gestaltningen påverkar hur gatan upplevs och påverkar 
trafikanternas beteende i stor utsträckning.  

För att skapa en välfungerande cykelgata rekommenderas:  

• En tydlig utformning som stödjer regleringen och bidrar till att övriga trafikanter 
anpassar sig till cyklisterna. 

• Utformningen måste vara självförklarande så att de olika trafikantgrupperna vet 
var i gatan de ska placera sig. 

• En utformning som bidrar till att bilisterna sänker hastigheten. 
• Tydlig och riktad information till boende och användare i området för att 

trafikanterna ska förstå hur man ska bete sig på gatan.  

7.1 Rekommendationer för fortsatt arbete/vidare studier 
Studien på Hohögsgatan är genomförd under Covid-pandemin vilket innebär att rådande 
restriktioner och rekommendationer kan ha påverkat människors resvanor, vilket i sin tur 
kan ha fått konsekvenser för resultatet. Eftersom Hohögsgatan ligger i ett av Malmös 
ytterområden, och de åtgärder som infördes på gatan var av tillfällig karaktär, samt att de 
infördes innan reglering för cykelgata infördes i Sverige, hade det varit intressant att 
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studera införandet av en cykelgata i mer central miljö då det inte är pandemi. Studier av en 
mer centralt belägen gata skulle bidra till ökad kunskap kring cykelgator och vilka 
konsekvenser det har för trafiksäkerheten då kvoten mellan cykel och bil är högre. 

7.2 Spridning av resultat 
Studiens resultat kommer publiceras via Trafikverket i Skyltfondens databas. Utöver det 
planeras resultatet att presenteras på lämpliga seminarier och konferenser, däribland 
Transportforum 2022 (ansökning sker sommaren 2021), och även i framtida projekt som 
berör cykelgator i Sverige. Delresultat från studien kommer att delges Malmö stad.   
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