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Lagom till sommaren och cykelsäsongen investerar Halmstad Kommun i nya lösningar 

från Infracontrol för att få bättre koll på cykeltrafiken. Syftet är att med bättre kunskap 

om cyklisters vanor kunna göra satsningar på rätt ställe och på så vis höja trafik-

säkerheten för detta miljövänliga sätt att resa. Med hjälp av radarenheter på de fem 

centrala broar som binder ihop staden över ån Nissan ska såväl kommunen som 

medborgarna kunna följa cykeltrafiken i realtid.

De åtta permanenta radarenheterna kommer att placeras på fem centrala broar för att mäta 

cykeltrafiken i Halmstad året runt. På Slottsbron kommer det dessutom att placeras en 

cykelbarometer som tydligt visar förbipasserande trafikanter det antalet cyklar som passerat.

- Vi tyckte det var en intressant teknik att testa och vi är nöjda med försöksresultaten. Utrustningen

är enkel att använda och verkar ge mycket tillförlitliga resultat, säger Ulf Holm, gatuchef på

Halmstad Kommun.
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Många vill cykla för framtiden

Ett sätt att bli mer miljövänlig är att använda cykeln som färdmedel. Dessutom har cykling 

en positiv effekt på hälsan. Om fler cyklade skulle belastningen på det övriga 

trafiksystemet minskas.  Många kommuner arbetar numera därför mycket aktivt för att 

främja cyklandet på olika sätt. Genom att kartlägga cykelflöden kan kommuner och andra 

intressenter skapa sig en uppfattning om var, hur och när cykeltrafiken är i rörelse. Med ett 

ökat intresse för cykelfrågor finns därför ett behov av att kunna mäta cykelflöden på 

många varierande platser.

Radarenheter räknar rätt trafik

I Halmstad kommer man nu att räkna cyklister på broarna över Nissan. Två av de fem broarna är 
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I Halmstad kommer man nu att räkna cyklister på broarna över Nissan. Två av de fem broarna är 

cykelbroar, de andra tre trafikeras även av motortrafik. Broarna med motortrafik har separata 

cykelbanor på ömse sidor vilket innebär att det totalt är åtta stråk som kommer att räknas. 

Radarenheterna mäter fordonets längd och fart och kan på så sätt göra skillnad på huruvida det är 

en cykel, bil eller buss som passerar. Tekniken möjliggör dessutom mätning i två riktningar vilket är 

viktigt eftersom cykelbanorna som regel är dubbelriktade. 

På sikt ska även cykelbarometern och övrig statistik från radarenheterna finnas tillgänglig på 

kommunens hemsida där uppdateringen kan ske i realtid med hjälp av mjukvaran Infracontrol 

Online.

I Halmstad har man tidigare mätt cykeltrafik med den traditionella tekniken med slangar på

marken. Det har visat sig vara betydligt krångligare och inte tillräckligt tillförlitligt för att göra

skillnad på olika trafikslag.

- Vi strävar efter och arbetar för att fler ska ta cykeln, framförallt i tätorten. Nu har vi dessutom ett

tillförlitligt sätt att mäta det på, säger Ulf Holm, Gatuchef i Halmstad Kommun.

Nya mätmetoder

Adress Flöjelbergsgatan 1c, 431 35 Mölndal    Telefon 031 – 333 27 00

www.infracontrol.com

Till skillnad från traditionella metoder som exempelvis slangmätning, arbetar Infracontrol med nya 

tekniker för cykelräkning i form av radar eller kamera. Båda metoderna ger mycket bra och 

tillförlitlig information för att kunna följa cyklandets utveckling i tätorten.

Genom att i realtid bearbeta video från en kamera och klassificera varje objekt och dess rörelser är 

det möjligt att räkna och särskilja cyklister och gångtrafikanter. Data överförs till Infracontrol 

Online eller direkt till kundens trafikdatabas för analys och uppföljning.

En annan mätmetod är mätning med radar, för både tillfälliga och permanenta mätningar.

Trafikmätningsutrustningen består av portabla batteridrivna enheter eller fasta radarmätstationer 

som kan försörjas både med fast strömförsörjning eller med belysningsström. Data kan skickas för 

analys via mobildatanätet eller genom nedladdning via Bluetooth eller kabelanslutning.
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