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Transporternas Utmaningar & Mål
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Transporters klimatpåverkan
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Ökat antal skador cykel och gång
 Minskningsmål skadade&döda
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Inspiration nollvisionen
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Inspiration kolsänka
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 Uttjänta däck från fordon samlas årligen in i stora och ökande 
mängder – 2018 ca 20 miljoner ton, vilket skulle räcka 32 gånger 
runt ekvatorn (2012 ”bara” 22 varv)

 Däckdeponier skapar miljöproblem och förbränning för 
energuutvinning frigör CO2

 Om materialet istället kan ingå i nya material frigörs inte CO2. Kan 
de dessutom förbättra egenskaperna och ersätta jungfruliga material 
skapas ytterligare mervärde.



Lysande inspiration
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 2014 öppnade i Nederländerna en cykelbana med inbyggda LED-ljus 
som laddas av solceller

 Mönstret är inspirerat av Vincent Van Gogh’s målning Starry Night 
och skapades av artisten Dan Roosegaarde 

 Skapades inför högtidlighållandet av 125 årsdagen för Van Gogh’s 
död



Färgad inspiration
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 Studie i Oregon har visat att (blå) färgmarkering där cyklister korsar 
motortrafik gjorde att ett högre antal cyklister följde cykelfältet (+8%) samt 
att  fler motortrafikanter (+20%)  väjde för cyklister och saktade in eller 
stannade vid korsning med cykelfält.

 Studiei Florida har visat att fler bilförare väjde för cyklister vid (grön) 
färgmarkering (+17%) samt att cyklister i denna situation i högre 
utsträckning (+6%) skannade omgivningen efter motortrafikanter.

 Studie i New York har visat att (grön) färgmarkering syns väl nattetid under 
gatubelysning och bör uppgraderas var tredje till femte år. 

 Studie i Salt Lake City har visat att vid (grön) färgmarkering uppmätte en 
ökning (+75%) av antalet cyklister som cyklade minst 4 feet (1.2 m) från 
kanten av cykelfältet 



Projektresultat



Pilotprojekt med nya beläggningar

 2016 anlade Rise i samarbete med Nordic Surface en en självlysande beläggning på 
testbanan AstaZero

 Beläggningen baserades på modifierat och förstärkt lekplatsmaterial
 Den självlysande effekten uppnåddes genom inblandning av luminscerande partiklar



Pilotprojekt med nya beläggningar

 På testbanan anlades också beläggningar med fallvänliga egenskaper baserade på 
asfalt respektive cement med inblandning av material från uttjänta däck

 Parametrar utöver ”fallvänlighet” som utvärderades var exv. visuell upplevelse, 
cyklingsegenskaper, friktion och driftbarhet

 Vidare dokumenterades materialens läggbarhet



Cyklistermas uppmärksamhet

 För att undersöka var cyklisterna riktar sin 
uppmärksamhet har en studie med ögonspårning 
genomförts vid cykling genom centrala Stockholm

 Studien visar att större delen av cyklisters 
uppmärksamhet vid goda ljusförhållanden och låg 
trafik fästs vid underlaget,oavsett infrastrukturens 
utformning

 Fortsättningsstudie kommande vinter
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