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Sammanfattning 

Kortfattat innebär en referensgrupp att ett antal personer som regelbundet vistas i ett 

byggprojektområde får tillgång till en direktkanal till byggprojektet eller de projekt som 

är aktiva i det specifika området. Personerna får då en möjlighet att enkelt och snabbt 

rapportera in synpunkter och brister i den fysiska miljön. Det möjliggör en snabbare och 

mer effektiv hantering av bristerna. 

Under december 2017 och januari 2018 genomfördes ett pilotprojekt för att utvärdera 

denna oprövade metod – en cykelreferensgrupp i området Lilla Bommen–Gullbergs 

Strand i centrala Göteborg. Det genomfördes av projekt E45, delen Lilla Bommen–

Marieholm (Trafikverket) och Hisingsbron (Göteborgs Stad). Det primära syftet med 

cykelreferensgruppen var att förbättra kvaliteten på cykelvägarna i området.  

Tio cyklister som pendlade till sitt arbete dagligen rapporterade in brister på 

cykelvägarna inom och i anslutning till byggprojektens område. Det kom in tolv unika 

ärenden, varav åtta som projekten kunde råda över. Av dessa åtta åtgärdades sex 

ärenden.  

Cyklisterna fick regelbunden återkoppling via mejl på alla synpunkter som inkommit. 

Där kunde de följa ärendets status och information, eller få en förklaring. Se bilaga 1 för 

en sammanfattning av alla ärenden. 

Utvärderingen genomfördes i två steg: enkät till cyklisterna och intervju med 

projektrepresentanter. De viktigaste resultaten från enkätundersökningen var att sex av 

sju svarande tyckte att situationen för cyklister har förbättrats i området. Fem av sju 

ansåg att det skulle vara meningsfullt att fortsätta med referensgruppen. I flera av 

svaren lyfts återkopplingen som en särskilt bra faktor. Några mindre bra aspekter 

nämndes också, bland annat att det var ett för litet geografiskt område samt att 

samordning med Göteborgs Stad (ej Hisingsbron) borde ha skett. 

De viktigaste slutsatserna från intervjudelen med projektrepresentanterna är att en 

cykelreferensgrupp anses vara en bra metod för att uppnå godtagbar standard för 

oskyddade trafikanter i projektet. Båda projekten rekommenderar det som en bra metod 

för att hantera oskyddade trafikanter under byggtiden, och de nämner att snabb 

återkoppling och snabba åtgärder är nyckelfaktorer för att lyckas. Se intervjusvaren i sin 

helhet i bilaga 3.  

Slutsatsen av pilotprojektet är att cykelreferensgruppen uppnådde sitt syfte – att 

förbättra kvaliteten för cyklisterna i området. 

Det finns planer på att fortsätta testa referensgruppen i samma område, men även i 

andra projekt i Göteborgsområdet. På sikt ska metoden finnas med som en valbar 

möjlighet i alla projekt på Investering.   
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Vid Lilla Bommen, några hundra meter från Göteborgs centralstation, pågår 

byggnationen av Hisingsbron och nedsänkningen av E45:an. Med anledning av 

trafikomläggningar och förändrade förutsättningar för cyklister upplevs cykelvägarna 

inte alltid vara orienterbara och trygga. Trafikverkets byggprojekt ska dock leva upp till 

Trafikverkets vision som innebär att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Detta 

gäller även när vi bygger. Dessutom ska omledningar enligt KomFrams1 riktlinjer vara 

framkomliga, orienterbara, trygga och trafiksäkra och ha god komfort.  

Genom en rad olika mobility management2-åtgärder har projekten för avsikt att uppnå 

godtagbar framkomlighet för alla trafikanter under byggtiden. Ett sätt att följa upp 

arbetet med cykelvägar är en referensgrupp. Kortfattat handlar det om en grupp 

cyklister som regelbundet rapporterar in brister som gäller cykelvägar inom och i 

anslutning till projektens områden, se figur 1. För att testa denna metod har ett 

pilotprojekt genomförts under december 2017 och januari 2018. 

Att använda grupper som denna bedöms vara oprövat, och ingen tidigare kunskap har 

samlats in. 

Bakgrunden till initiativet är att missnöjet bland cyklister i området spred sig och 

plockades upp av bland andra Göteborgs Stads företagskommunikatör, som fick till sig 

missnöjet via företagen i området.  

 

 

 

Figur 1. Karta över 
området för cykel-
referensgruppen. De röda 
pilarna visar de två 
cykelinfarterna till 
området. 

  

                                                           
1 KomFram Göteborg är ett samarbete mellan Västtrafik, Trafikverket och Göteborgs Stad med visionen att det ska vara 
enkelt, trafiksäkert och pålitligt att nå sin destination under byggtiden. De har tagit fram riktlinjer för hur de olika 
trafikslagen fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och näringslivets transporter ska ta sig fram under byggtiden. 
2 Mobility management syftar till att främja hållbara transporter och används på Trafikverket under byggskedet för att 
säkra framkomligheten för gång, cykel och kollektivtrafik under byggtid.  
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1.2. Syfte 

Det primära syftet är att cykelreferensgruppen ska bidra till att förbättra kvaliteten på 

cykelvägarna genom att brister på cykelvägar identifieras och åtgärdas löpande under 

projektens byggtid. Det sekundära syftet är att testa och utvärdera hur konceptet 

fungerar.   
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2. Genomförande 

2.1. Rekrytering av cyklister 

Rekryteringsannonsen riktades till företag i området. Det är inte möjligt att använda 

området som en genomfart, vilket betyder att alla trafikanter som rör sig i området 

måste passera arbetsområdet för minst ett av projekten för att nå sin målpunkt.  

Målet var att få ihop tio personer som till vardags cyklar till sitt arbete. Annonsen 

skickades ut till 13 företag i olika omgångar. Efter cirka tre veckor hade det kommit in 14 

ansökningar, och 10 av dessa valdes ut. Detta urval baserades på en jämn fördelning av 

infartsväg till området, se figur 1, samt de som cyklade oftast.  

De som antogs bjöds in på en informationsträff där vi gick igenom 

cykelreferensgruppens syfte, förväntningar, rapporteringsformat med mera. Fem av tio 

personer deltog.  

2.2. Rapporteringsformat 

En mejladress upprättades för ändamålet, dit cyklister anmälde sitt intresse för att delta 

i referensgruppen samt rapportera in synpunkter.  

Bortvalda alternativ till rapportering var att skapa ett forum på internet. Det bedömdes 

bli mer komplicerat och ha sämre tillgänglighet. 

2.3. Återrapportering till cyklisterna 

Cyklisterna fick återkoppling cirka varannan vecka med en ärendesammanfattning. Den 

innehöll ärendets datum, plats, beskrivning av ärendet, status på ärendet och eventuell 

kommentar. Se figur 2. 

Datum Plats Beskrivning av 

ärendet 

Ärendets 

status 

Ev. 

kommentar 

     

Figur 2. Ärendesammanfattningen som skickades ut till cyklisterna regelbundet. 

2.4. Kontaktvägar mellan inblandade parter 

En specialist inom mobility management i byggskedet på Trafikverket ledde gruppen. En 

representant från E45 och en från Hisingsbron var involverade i dialogen med 

specialisten. Projektrepresentanterna ansvarade för att ha kontakt med projektets 
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entreprenör kring de åtgärder som skulle utföras. Specialisten skötte i sin tur all kontakt 

med cyklisterna.  

Specialisten hade också uppgiften att hantera ärenden som berörde andra aktörer än 

projekten, genom att identifiera vilken aktör som var ansvarig och skicka ärendet dit. 

Vid sådana tillfällen är det lätt att förlora kontrollen över ärendets status, eftersom dessa 

aktörer inte varit med i cykelreferensgruppen på samma sätt som projekten. 
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3. Resultat 

Resultatdelen delas in i tre delar: rapporterade ärenden och åtgärder, resultat från 

utvärderingsblanketten och diskussion med stöd av intervjuer med 

projektrepresentanter. I bilagorna finns ärendena, utvärderingsblanketten och 

intervjuerna i sin helhet. 

Planen var att även ha en utvärderingsträff tillsammans med cyklisterna, med syftet att 

utveckla och diskutera såväl rapporterade brister som hela konceptet. För få anmälda 

ledde till att mötet ställdes in. 

3.1. Rapporterade ärenden och åtgärder 

Totalt rapporterades tolv unika ärenden under perioden, plus ett par dubbletter, se 

bilaga 1 för en sammanställning av alla ärenden. Majoriteten av dessa ärenden skickades 

in under de första två veckorna. Alla cyklister rapporterade inte heller in brister 

eftersom bristerna redan hade rapporterats in, eller av annan anledning. Inget ärende 

skickades in under testperiodens sista fyra veckor. Detta beror troligtvis på att de brister 

som cyklisterna uppmärksammade under den perioden redan hade skickats in. 

Åtta av tolv unika ärenden var projektens ansvar. De resterande fyra var andra aktörers 

ansvar (Trafikkontoret samt Kretslopp och Vatten). Ett av dessa kunde åtgärdas. 

Av de åtta ärenden som låg inom projektens arbetsområde har sex stycken hanterats och 

åtgärdats, och två har inte åtgärdats på grund av andra orsaker. Det var åtgärder som 

projektet inte kunde råda över eftersom det saknades fysiskt utrymme. 

Nedan listas ett antal inrapporterade ärenden med olika karaktär: 

 Gatubelysning ur funktion. 

 Smal passage mellan befintligt räcke och tillfälligt staket. 

 Gummiskydd över ledning på cykelvägen, svårt att upptäcka och skarp lutning. 

 Felaktig vägvisning för cyklister i området. 

 En container för oskyddade trafikanter orsakade trängsel och konflikter mellan 

gående och cyklister. 

 Konflikter mellan gående och cyklister vid ett övergångsställe med stora flöden 

av gångtrafikanter. Förslag till separering. 

 Vägmarkering saknas vid övergångsställe. 
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3.2. Enkätundersökning med cyklister 

En anonym, elektronisk utvärderingsblankett skickades ut till cyklisterna efter 

testperioden. Sju av tio cyklister svarade på den. Totalt ställdes nio frågor. Se bilaga 2 för 

en sammanställning av svaren. 

3.2.1. Analys av resultatet 

Generellt är cyklisterna nöjda med cykelreferensgruppen. Sex av sju anser att 

helhetsbedömningen var bra eller utmärkt. Vad som var särskilt bra med en 

cykelreferensgrupp tycktes vara olika, men cyklisterna bekräftar det som vi på förhand 

hoppades att en referensgrupp skulle kunna bidra med: 

 möjlighet att komma med synpunkter på den trafikmiljö man vistas i 

 att det faktiskt mynnade ut i åtgärder i cykelinfrastrukturen 

 ett tydligt forum för att rapportera in förbättringar men också förklaringar till 

varför det ser ut som det gör 

 lätt att rapportera brister, samt snabb återkoppling. 

För att få input i arbetet med att utveckla konceptet frågade vi vad som fungerade 

mindre bra med referensgruppen, och vi bad om tips på förbättring. Cyklisterna tog upp 

saker som det resonerats kring i ett tidigare skede, exempelvis ett större geografiskt 

område, annat rapporteringsforum (online) och kort testperiod. Det kom också fram nya 

idéer och tips, som att synliggöra gruppens existens i området via exempelvis en 

informationstavla. 

Fem av sju cyklister ansåg att referensgruppen levde upp till sina förväntningar, medan 

två ansåg att den delvis levde upp till förväntningarna. Det speglar de övriga svaren. På 

startmötet bad vi cyklisterna redogöra för sina förväntningar, och där tog de upp 

liknande saker som i ovanstående punkter. 

Sex av sju tycker att situationen för cyklister har förbättrats i området sedan 

referensgruppen startade, vilket är mycket positivt. Det visar att referensgruppen 

uppfyller sitt syfte – att förbättra kvaliteten på cykelvägar under byggtiden. 

Fem av sju tycker att det skulle vara meningsfullt att fortsätta med en referensgrupp i 

området. Det indikerar ett fortsatt intresse och att man ser att nyttorna kan vara aktuella 

även i framtiden. 

Samtliga cyklister tycker att ärendesammanfattningen (se bilaga 1) var tydlig, vilket 

bekräftar att det är ett bra sätt att hantera återkopplingen – som är en central del och en 

viktig framgångsfaktor i denna typ av grupp.  

Totalt sett ger cyklisterna ett varierande betyg, men det lutar åt det positiva hållet. Det 

får anses vara positivt med tanke på att vi inte visste mycket om hur arbetssättet skulle 

tas emot och fungera i praktiken. 
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3.3. Diskussion om cykelreferensgruppen 

Syftet med att intervjua de personer som varit operativa i respektive projekt i arbetet 

med referensgruppen är att få deras perspektiv på metoden. Se bilaga 3 för frågor och 

svar i sin helhet. I tidigare avsnitt har cyklisternas perspektiv redovisats. 

Projekten är mycket positiva till cykelreferensgruppen och ser det som ett bra verktyg 

för att hantera och följa upp arbetet med cykelvägar under byggtiden. Nedan följer en 

diskussion om olika kategorier med stöd av intervjusvaren. 

3.3.1. Nyttor med en cykelreferensgrupp 

Metoden innebär att cyklister snabbt och enkelt kan rapportera in synpunkter, och 

projekten kan hantera synpunkterna snabbt. När detta fungerar kan det också innebära 

att cyklisterna är mer benägna att lämna synpunkter, när de märker att synpunkterna 

hanteras snabbt.  

Med regelbunden återkoppling till cyklisterna får projekten en kanal där de kan nå ut 

med information om brister, och de kan förklara varför det ser ut som det gör. Det 

skapar förståelse och transparens. Ju större gruppen är, desto fler är det som får denna 

information. 

Om man som projekt åtar sig att arbeta med en cykelreferensgrupp blir det ett definierat 

arbetssätt för att hantera dessa frågor, och ett bra verktyg för att lyfta frågorna inom 

projektet.  

3.3.2. Lärdomar och rekommendationer 

Lärdomar som har dragits är bland annat att det finns brister, och att gång- och 

cykelvägar under byggtid är något projekten behöver arbeta med.  En lärdom är också 

att via information skapas en förståelse hos användarna, och den informationen behöver 

inte alltid vara positiv. Användaren av cykelvägarna, i detta fall, vill ha information till 

sig oavsett om den är positivt eller negativ. Detta skapar förståelse och acceptans hos 

den som tar emot informationen.  

Projekten rekommenderar att man använder en referensgrupp under byggtiden, för att 

skapa en effektivare hantering av gång- och cykeltrafik under byggtiden. Man visar att 

man gör positiva saker och att man får in användarnas perspektiv. Det är också ett bra 

komplement till den egna planeringen av gång- och cykeltrafik under byggtid, och man 

kan fånga upp aspekter som man har missat.  

Under perioden har det inte tillkommit några tilläggsarbeten för att åtgärda brister. 

Över längre tid kan det dock innebära tilläggsarbeten, och ett tips för att ta höjd för detta 

är att avsätta en budget årsvis som kan användas till åtgärder som referensgruppen 

föreslår.  
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Synpunkterna som kommer in har olika karaktär och omfattning, vilket innebär att 

tidpunkten för åtgärder varierar. Det gör det svårbedömt när man pratar om hur snabbt 

en åtgärd ska ske.  

3.3.3. Framgångsfaktorer 

Några framgångsfaktorer har kunnat pekas ut under det här pilotprojektet: 

 Det är viktigt att snabbt både återkoppla till cyklisterna och åtgärda problemet, 

så att motivationen bibehålls. Men också för att det ofta är en fysisk miljö i 

snabb och ständig förändring. 

 Förklara varför man gör ett visst arbete som påverkar gång-och cykeltrafiken. 

Detta skapar dialog och acceptans.  

 Om ett område har flera projekt eller aktörer är det viktigt att peka ut ett 

samordningsansvar. 
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4. Slutsats 

Konceptet referensgrupp bedöms vara ett effektivt verktyg för projektens möjlighet att 

säkerställa godtagbar standard för cyklisterna under byggtiden – dels för att ha en kanal 

för att informera och skapa dialog med användarna, dels för att kunna agera snabbt. I 

vissa fall kan det handla om akuta åtgärder, där det kan vara farligt för cyklister 

(exempelvis en skylt som fallit omkull). Sådant kan hanteras snabbt med hjälp av en 

referensgrupp. Den typen av brister rapporterades aldrig under detta pilotprojekt.  

Att nästan alla cyklister upplever att situationen för cyklister har förbättrats i området 

vittnar om att gruppen har uppfyllt sitt syfte – att förbättra cykelinfrastrukturen under 

byggtiden i området, vilket är vad användarna i slutändan mestadels bryr sig om. 

4.1. Utveckling av metoden referensgrupp 

Cyklister är en grupp inom kategorin oskyddade trafikanter, och i många 

projektområden rör sig fler trafikgrupper än bara cyklister. Därmed vore det fullt logiskt 

att inkludera fler trafikanter i en referensgrupp: cyklister, fotgängare, föräldrar, 

personer med funktionsvariationer med flera.  

Det finns fördelar med att skapa ett online-forum där deltagare i referensgruppen 

rapporterar in brister. På så sätt ser man vad andra rapporterar och det finns utrymme 

för diskussion. Olika personer läser in och tolkar på olika sätt, och oskyddade trafikanter 

har många olika behov.  

I enkäten kom det fram önskemål om ett större geografisk område, och det finns en 

poäng med det. Ju större, desto bättre – så länge det går att hantera. Om det kommer in 

synpunkter som berör andra aktörer behövs en samordning med dessa.  

Vi rekommenderar att projekten upprättar en referensgrupp under hela byggtiden, i 

stället för att ha en referensgrupp under en specifik period. Antalet synpunkter kommer 

att variera under byggtiden, och det kommer att gå hand i hand med nya omläggningar 

och omledningar av trafiken.  

En synpunkt som kom fram ur enkäten var att synliggöra i området att en referensgrupp 

existerar. Detta innebär att fler har möjlighet att på ett enkelt sätt komma in med 

synpunkter. Problemet kan vara att det blir många liknande synpunkter som behöver 

hanteras, och det kan innebära mer arbete.  

Det finns planer på att utveckla cykelreferensgruppen till en referensgrupp för 

oskyddade trafikanter, och att testa den i ett antal projekt. På sikt, när metoden är 

tillräckligt utvecklad och testad, ska den finnas med som en valbar möjlighet i alla 

projekt inom verksamhetsområde Investering.   
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Bilagor 

Bilaga 1 - ärendesammanfattningen 

Datum Plats Beskrivning av ärendet Ärendets 

status 

Ev. kommentar 

2017-

12-07 

Torsgatan Gatubelysning 

avstängd/ur funktion. 

Pågående Skickat vidare till Göteborgs 

Stad 

2017-

12-07 

Gullbergs 

Strandgata, östra 

infarten till 

containertunneln 

Smal passage mellan 

räcke och staket. (2) 

 

 

 

Åtgärdat 

åtgärdades 

under vecka 

51 

Passagen har breddats 

något. Att det är smalt beror 

på att det finns brunnar där, 

bl.a. opto och fiber ska 

kopplas in. När detta är 

genomfört (i början av 2018), 

kommer gång- och cykelytor 

färdigställas. Cykeltrafik 

kommer då ledas på 

cykelbana utmed den nya 

gatan. 

2017-

12-07 

Gullbergs 

Strandgata, vid 

pumpstationen 

Gummiskydd över en 

ledning på cykelbanan. 

Svår att upptäcka och 

skarp lutning. 

Åtgärdat 

senast 

2017-12-11 

 

2017-

12-07 

Lilla Bommen/NE-

terminal 

Felaktig vägvisning 

mellan NE-terminalen och 

Lilla Bommen/Läppstiftet. 

Förslag till tydligare 

skyltning. 

Åtgärdat Översyn av cykelvägvisning 

är klar. Tillfällig vägvisning 

sätts upp inom kort. 

 

2017-

12-14 

Containertunneln, 

Gullbergs 

Strandgata 

Smal container. Många 

cyklister som cyklar på 

bilvägen nu när den har 

öppnat. (2) 

Pågående, 

annan 

lösning på 

gång. 

Det är tillåtet att cykla i gatan 

och det är upp till varje 

trafikant. Under vecka 7 får 

cykeltrafiken en egen 

cykelbana längs med 

bilvägen. 

 

Tunnelns bredd beror på att 

det inte finns något 

ytterligare utrymme, med 

hänsyn till skyddsavstånd till 

pålningsmaskiner inom 

Hisingsbrons arbetsområde. 

 

2017-

12-14 

Hamntorgsgatan Stora flöden 

gångtrafikanter, svårt för 

cyklister att ta sig förbi. 

Förslag till att dela upp 

mellan fotgängare och 

cyklister. 

Ej åtgärdat Det saknas utrymme för att 

separera gång- och 

cykeltrafik på sträckan. I ett 

permanent skede är det inte 

heller planerat för 

mittseparerad gc-bana. 
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2017-

12-14 

Mellan operan och 

Stenpiren 

Kullerstenar och plattor 

blir hala. Smalt utrymme 

så det blir svårt att 

samsas med fotgängare. 

Pågående Skickat vidare till Göteborgs 

Stad 

2017-

12-15 

Kurvan vid Norra 

Sjöfarten vidare in 

mot Lilla Bommen 

Snäv sväng och skymd 

sikt. Konflikter med 

gående som ska ta sig 

över vägen mot 

centralen. 

Ej åtgärdat Tyvärr inget som projektet 

kan åtgärda. Undersöker 

vilken aktör som kan göra en 

förbättring. 

2017-

12-15 

Hamntorgsgatan 

vid övergången mot 

containern 

Saknas vägmarkering att 

det är ett övergångsställe. 

Trångt när gående och 

cyklister samsas här. 

Förslag till att separera 

gång och cykel. 

Åtgärdat, 

annan 

lösning. 

Vägmarkering för 

cykelpassage (M16), 

”cykelrutor”, finns målade 

utmed vägen. 

2017-

12-15 

Norra Sjöfarten, i 

hörnet av gamla 

älvrummet 

Konflikter mellan gående 

och cyklister. Saknas 

tydliga skyltar och 

vägmarkeringar för vad 

som gäller och vem som 

har företräde. 

Pågående Skickat vidare till Göteborgs 

Stad 

2017-

12-19 

Norra Sjöfarten All gatubelysning 

avstängd/ur funktion vid 

08.00. (2) 

Åtgärdat Problem med kortslutningar 

på belysningen. Projektet 

arbetar för att lösa detta. 

Belysningen åtgärdad. 

2017-

12-27 

Gullbergs 

Strandgata, efter 

sista svängen vid 

Holmen mot 

Falutorget 

Otydlig skyltning gällande 

vägmärke fordonstrafik 

förbjuden.  

Åtgärdat Entreprenören har varit ute 

och ställt i ordning kravall- 

och sidomarkeringar 

tidigare. 

Vägmärke fordonstrafik 

förbjuden med tilläggsskylt 

avser entreprenörens 

transportväg och gc-skylten 

gäller för gc-vägen österut, 

genom kravallstaketen med 

tillhörande chikan (som 

flyttas av allmänheten med 

jämna mellanrum). 
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Bilaga 2 - enkätundersökning 

1. Vad är din helhetsbedömning av cykelreferensgruppen? 

 

 

2. Vad var särskilt bra med referensgruppen? 

”Återkopplingen på inkomna synpunkter gjorde att man inte la energi på saker som 

redan var rapporterade” 

”Det tycks som att en del saker blivit åtgärdade” 

”Sammanställningen någon gång i veckan med besked om anmälda brister. Väldigt 

tydligt!” 

”Möjlighet att få komma med synpunkter kring den trafikmiljö vi vistas i här på Holmen 

med omgivningar” 

”Ett tydligt samlat forum att rapportera in förbättringar till men även en källa till 

förklaring varför saker är som de är och kanske inte i detta skede kan förbättras” 

”Lätt att rapportera fel. Snabb återkoppling” 

”Rapporterna” 

 

3. Vad var mindre bra med referensgruppen? 

”Jag kände inte att mina synpunkter behövdes då de redan hade tagits upp av andra i 

gruppen. Risk för överbemanning” 

”Gällde för litet område” 

3 3

1

0 0

U T M Ä R K T B R A G O D K Ä N D T V E K S A M T D Å L I G T

VAD ÄR DIN 
HELHETSBEDÖMNING AV 

CYKELREFERENSGRUPPEN?
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”Allt var bra!” 

”Kommer inte på något” 

”Känns som kort tid. Kommer det fortsätta att ske förändringar kan det vara bra att ha 

kvar” 

”Framförhållning till mötena” 

 

4. Har du några allmänna tips på förbättring angående 

cykelreferensgrupp? 

”Hade varit intressant med en onlinegrupp t.ex. facebook där man kan lyfta 

synpunkterna” 

”Kanske bättre med samordning i staden istället för enskilda små initiativ och grupper” 

”Nej” 

”Möjligen att det syns i området att det finns en sådan grupp dit man kan vända sig med 

förslag och frågor” 

”Nej, tycker den funkade enligt mina förväntningar” 

”Nej” 

 

5. Levde referensgruppen upp till dina förväntningar? 

 

 

5

0

2

0

J A N E J D E L V I S I N G E N  
U P P F A T T N I N G

LEVDE REFERENSGRUPPEN 
UPP TILL DINA 

FÖRVÄNTNINGAR?
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6. Upplever du att situationen för cyklister har förbättrats i området? 

 

 

7. Tycker du det vore meningsfullt med en fortsättning av en 

cykelreferensgrupp i området? 

 

 

8. Upplever du att återkopplingen (ärendesammanfattningen) var 

tydlig? 

 

Kommentarer: 

6

1

0 0

J A N E J D E L V I S I N G E N  
U P P F A T T N I N G

HAR SITUATIONEN FÖR 
CYKLISTER FÖRBÄTTRATS?

5

1 1

J A N E J I N G E N  
U P P F A T T N I N G

VORE DET MENINGSFULLT MED 
EN FORTSÄTTNING?

7

0 0

J A N E J I N G E N  
U P P F A T T N I N G

VAR ÅTERKOPPLINGEN TYDLIG?
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”Mycket bra! Inget behöver förbättras” 

”Jag gillade när det stod HUR saker åtgärdats. Det fanns inte riktigt på alla punkter men 

nu är vi inne på smådetaljer” 

 

9. Övriga synpunkter 

”Borde gälla för ett större geografiskt område” 

  



Sida 20 (22) 

Bilaga 3 – intervju med projektrepresentanter 

Intervjuerna gjordes enskilt med varje projektrepresentant. Sju frågor låg till grund för 

samtalen. Svaren samlas under respektive frågan nedan: 

Vilka nyttor tycker du en cykelreferensgrupp har tillfört i projektet? 

 Snabbare kanal för kunden att ge synpunkter innebär möjlighet för projektet att 

få in synpunkter snabbt och få möjlighet att åtgärda snabbt. Det medför en 

snabbare svarstid.  

 Snabb kanal för att få in synpunkter till projektet.  

 Man når ut med information om bristerna och hur det hanteras, samt en 

förklaring. Denna återkoppling skapar förståelse hos cyklisterna. Transparens! 

Det är också bra att fler får information till skillnad från en via vanliga 

kundärenden.  

 Viktigt att få synpunkter till sig i projektet. Inte alltid det uppmärksammas 

annars.  

 Med den här typen av grupp blir det ett tydligt åtagande för projektet att hantera 

GC-trafiken på ett bra sätt. På så sätt ett bra verktyg för att lyfta frågorna i 

projektet och synliggöra det.  

 Ett fördefinierat arbetssätt där man riktar fokus på dessa frågor.  

Vilka lärdomar har dragits? 

 Att det finns brister, vi är inte felfria. GC-banor är ett problem som behöver 

arbetas med, speciellt under byggtiden.  

 Informationen om den förändrande fysiska miljön runt projektområdet är viktig 

att kommunicera ut, oavsett typ av information, bra eller dålig. Detta för att 

användarna ska få ökad förståelse för de lösningar vi gör.  

Skulle du rekommendera det som en bra metod i ett projekt? 

Båda representanterna var tydliga med att svara ja på frågan, och följdfrågan blev 

varför: 

 Den här typen av grupp bidrar till en mer effektiv process/hantering kring GC. 

Man synliggör att man gör bra saker för cyklisterna och motverkar på så sätt att 

de känner sig bortprioriterade.  

 Man får in ett annat perspektiv i frågan, kunden/användarens perspektiv.  

 Med en referensgrupp så blir dessa frågor prioriterade, både av projektet och 

cyklisterna. Cyklisterna blir mer villiga att rapportera in när de vet att det 
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händer något och att de får respons. Det är ett bra verktyg för att hantera GC 

under byggtid.  

 Det är ett bra sätt att fånga upp saker som man har missat, och ett jättebra 

komplement till sin egen planering.  

Nämn några framgångsfaktorer för att lyckas med en cykelreferensgrupp. 

 Viktigast är att ge en snabb återkoppling till cyklisterna och att försöka åtgärda 

problemet snabbt, så att de känner att de får respons och bekräftelse på deras 

synpunkter.  

 Förklara varför man gör arbetet och varför det ser ut som det gör, detta skapar 

acceptans hos cyklisterna. Och som projekt skapar man en trovärdighet vilket 

ger mer positiv feedback.  

 Återkopplingen! En kontinuerlig återkoppling till cyklisterna ger en bra respons. 

Synliggör att deras synpunkter hanteras. Viktigt att de känner att någon lyssnar 

på deras synpunkter.  

 Om det handlar om ett område med flera olika projekt eller aktörer är 

samordningsansvaret viktigt att peka ut.  

 Viktigt att åtgärda bristerna snabbt i en snabb förändrande miljö.  

Har det inneburit några tilläggsarbeten? 

Inget av projekten behövde göra några tilläggsarbeten men delade med sig av ett par 

tankar i frågan: 

 Tilläggsarbeten kan tillkomma vid vissa typer av åtgärder, och ett tips för att 

hantera det är att avsätta en budget årsvis för att ta höjd för den typen av 

åtgärder.  

 Det har löst sig via dialog med entreprenören.  

Har ni fått synpunkter gällande brister som ni inte kände till innan? 

 De flesta kände man till innan, men synpunkterna från referensgruppen har 

varit bra för att få upp frågorna på bordet.  

Har bristerna kunnat åtgärdas inom rimlig tid? 

 Ja, det är bedömningen, men det har varierat i tid beroende på typ av åtgärd. 
Vissa saker går att lösa snabbt och vissa kräver mer tid. 
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