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FÖRORD 
 

Allt fler upptäcker fördelarna med att cykla. Att det är snabbt, enkelt, billigt och 

bekvämt. Att det tar dig från A till B på utsatt tid. Utan inverkan på miljön. Men med 

positiv inverkan på hälsan.  

Vi vill ge plats för cykeln och vi vill att fler ska cykla i Stockholms län. För att möjliggöra 

en ökad cykling i hela länet har vi tagit fram en regional cykelplan med visionen: 

”Smidigt, smart och säkert – så cyklar vi i Stockholmsregionen”.  

Det här är ett regionalt cykelbokslut för 2016. Syftet med cykelbokslutet är att följa upp 

genomförandet av den regionala cykelplanen. Cykelbokslutet ger en samlad bild av 

cykeltrafikens utveckling i länet och är en viktig grund för det fortsatta arbetet. 

Cykelbokslutet har även som funktion att sprida goda exempel och lyfta fram kommuner 

som utmärker sig extra bra vad gäller cykling. 

Det regionala cykelbokslutet är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, 

Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket Region Stockholm. Även Stockholms 

läns kommuner har bidragit till cykelbokslutet genom att delta i en enkätundersökning.  

Stort tack till alla som har bidragit till cykelbokslutet! Nu tar vi nya krafttag för att 

utveckla Stockholm till en cykelregion i världsklass!  

Stockholm, oktober 2017 

Hanna Wiik 

Förvaltningschef, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting 

Caroline Ottosson  

Förvaltningschef, Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting 

Patrik Åhnberg  

Samhällsbyggnadsdirektör, Länsstyrelsen i Stockholms län 

Helena Sundberg 
Regionchef, Trafikverket Region Stockholm 
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SAMMANFATTNING 
 

Det här är tredje året som ett regionalt cykelbokslut tas fram i syfte att följa upp 

genomförandet av den regionala cykelplanen. Cykelbokslut visar att utbyggnaden av 

regionala cykelstråk har ökat. Under 2016 genomfördes åtgärder som omfattar totalt 40 

km i det regionala cykelvägnätet, vilket är en ökning med nästan 50 procent jämfört med 

tidigare år. Cykelbokslutet visar även att den planerade utbyggnadstakten har ökat. Under 

den närmaste femårsperioden planeras en utbyggnad av cirka 130 km regionala 

cykelstråk, vilket är den högsta noteringen sedan den regionala cykelplanen togs fram år 

2014. Detta är positivt eftersom det krävs en fortsatt ökning av utbyggnadstakten för att 

uppnå målet om ett fullt utbyggt cykelvägnät år 2030.   

År 2016 rapporterades cirka 540 trafikolyckor i det regionala cykelvägnätet. Det är en 

ökning jämfört med tidigare år. Ökningen kan till viss del förklaras av att antalet cyklister 

i länet har ökat totalt, men det är ändå en oroande utveckling som måste tas på stort 

allvar. Glädjande är dock att antalet kommuner som uppfyller riktlinjerna för drift och 

underhåll har ökat. När den regionala cykelplanen togs fram år 2014 var det endast en 

tredjedel av länets kommuner som uppfyllde cykelplanens riktlinjer för drift och 

underhåll. År 2016 har antalet kommuner som uppfyller riktlinjerna vuxit till mer än 

hälften. Cykelbokslutet visar även att antalet kommuner som använder sopsaltning har 

ökat. I årets cykelbokslut anger hela 19 kommuner att de använder eller planerar att börja 

använda sopsaltning som vinterväghållningsmetod, vilket är en ökning med mer än 50 

procent jämfört med året innan. Detta är positivt eftersom en stor del av cykelolyckorna 

i Stockholms län kan härledas till brister i drift och underhåll, särskilt under vintern och 

våren som en följd av halka och rullgrus.   

En nyhet för årets cykelbokslut är att det följer upp utbyggnaden av cykelparkering vid 

kollektivtrafikhållplatser. Cykelbokslutet visar att det har anlagts eller uppgraderats totalt 

2 800 cykelparkeringsplatser i anslutningen till kollektivtrafiken under 2016. Flera 

kommuner vittnar om att cykelparkering har utvecklats till en viktig fråga som har hög 

prioritet.  

Nytt för årets cykelbokslut är även att det följer upp utdelningen av medfinansiering av 

cykelinfrastruktur. Sedan den regionala cykelplanen togs fram har det delats ut närmare 

58 miljoner kronor i statligt stöd för cykelåtgärder i Stockholms län. Majoriteten av 

stödet har gått till åtgärder i det regionala cykelvägnätet. Prognosen för 2016, som betalas 

ut först 2017, är närmare 52 miljoner kronor. Det är en kraftig ökning jämfört med 

tidigare år, vilket är positivt för utbyggnaden av det regionala cykelvägnätet.   
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INLEDNING 
 

Det här är ett regional cykelbokslut för 2016. Syftet med cykelbokslutet är att följa upp 

genomförandet av den regionala cykelplanen från 2014. Cykelbokslutet är ett viktigt 

underlag för att följa upp att tillräckligt mycket åtgärder görs för att uppnå cykelplanens 

vision och målbild. Det är även ett viktigt kunskapsunderlag för kommande planering.  

Det här är tredje året som ett regionalt cykelbokslut tas fram. Årets cykelbokslut har 

utvecklats jämfört med tidigare år och innehåller en längre analysdel samt fler 

uppföljningskriterier. Ambitionen är att ett regionalt cykelbokslut ska tas fram årligen. 

Det innebär att cykelbokslutet kommer att fortsätta utvecklas och förbättras framöver. 

BAKGRUND OCH SYFTE 
Det regionala cykelbokslutet är en uppföljning av den regionala cykelplanen. 

Cykelbokslutet fyller en viktig funktion som återkopplings- och uppföljningsinstrument. 

Det har även som funktion att sprida goda exempel och lyfta fram kommuner som 

utmärker sig extra bra vad gäller cykelplanering.  

METODBESKRIVNING 
Det regionala cykelbokslutet har sammanställts med hjälp av en enkät som har skickats 

ut till Trafikverket och Stockholms läns kommuner. Cykelbokslutet innehåller även 

uppgifter från olika statistikkällor och rapporter. Cykelbokslutets omfattning och kvalitet 

beror i hög grad på kvaliteten i detta dataunderlag. 

ENKÄTUNDERSÖKNING 

Det regionala cykelbokslutet bygger till stor del på en enkät som har utformats och 

skickats till Trafikverket och Stockholms läns kommuner. Deltagarna har bland annat 

fått svara på frågor om genomförda åtgärder i det regionala cykelvägnätet, planerade 

åtgärder samt cykelfrämjande åtgärder under året. Frågor har även ställts till viktiga 

regionala aktörer såsom Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län. 

ÖVRIGA KÄLLOR 

I cykelbokslutet finns en rad uppgifter som samlats in för att kunna beskriva 

trafikutvecklingen och kvaliteten i cykelvägnätet. Detta omfattar bland annat rapporter 

och statistik med avseende på olyckor, anmälda brott, cykelhjälmsanvändning, 

flödesmätningar och resvaneundersökningar.  
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KORT OM DEN REGIONALA CYKELPLANEN 
 

Sedan 2014 finns en regional cykelplan för Stockholms län. Den regionala cykelplanen 

har arbetats fram av Stockholms läns kommuner tillsammans med Stockholms läns 

landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket Region Stockholm. Det 

huvudsakliga syftet med den regionala cykelplanen är att förbättra möjligheterna för 

cykelpendling i Stockholms län. Målsättningen i cykelplanen är att andelen cykelresor i 

länet ska öka från 5 procent till 20 procent år 2030.  

Den regionala cykelplanen beskriver en kraftfull utbyggnad av ett regionalt cykelvägnät 

som omfattar 850 km cykelstråk. Målet i cykelplanen är att det regionala cykelvägnätet 

ska vara fullt utbyggt år 2030. Då ska hela Stockholms län vara sammankopplat av ett 

högkvalitativt cykelvägnät som möjliggör för hastigheter på uppemot 30 km/tim. 

Därmed kommer cykeln att kunna konkurrera med bilen och kollektivtrafiken på allt 

längre sträckor. 

Den regionala cykelplanen innehåller inga medel för utbyggnad av cykelvägar. Föreslagna 

åtgärder måste i särskild ordning finansieras på samma sätt som andra åtgärder i länets 

transportsystem. Cykelplanen är därför ett viktigt underlag för den nationella planen för 

infrastruktur samt länsplanen för regional transportinfrastruktur, liksom kommunala 

budgetar som finansierar kommunala cykelvägar.  

 
 
 

  

Vision och mål: 

 

Smidigt, smart och säkert, så cyklar 

vi i Stockholmsregionen.  

Andelen cykelresor ska öka markant 

fram till år 2030 då cykeltrafiken 

bör utgöra minst 20 procent av 

resorna.” 

Målområden: 

 
1. Bra utbud av cykelvägar 
2. Enkelt att planera cykelresan 
3. Lätt att hitta under resans gång 
4. Säkert och tryggt för alla trafikanter 
5. Enkelt att kombinera cykel och 

kollektivtrafik 
6. Gott om cykelparkering 
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KORT OM DET REGIONALA CYKELKANSLIET 
 

För att samordna arbetet med den regionala cykelplanen har det inrättats ett regionalt 

cykelkansli. Det regionala cykelkansliet är det första i sitt slag i Sverige och är ett 

samarbete mellan Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och 

Trafikverket Region Stockholm. Syftet med det regionala cykelkansliet är att underlätta 

för länets väghållare att bygga ut det regionala cykelvägnätet. Cykelkansliet ska fungera 

som koordinator och samordnare för länets väghållare och bidra med kunskap och 

erfarenheter inom cykelområdet. Det regionala cykelkansliet inrättades i augusti 2016. 

Nedan följer en kort genomgång av vad som har skett under hösten 2016.  

NÄTVERKSTRÄFFAR 

Det regionala cykelkansliet har initierat nätverksträffar med Trafikverket och Stockholms 

läns kommuner. Syftet med nätverksträffarna är att utbyta erfarenheter och diskutera 

möjligheter till samverkan. Exempel på områden att samverka kring är ansökan om 

medfinansiering, utbyggnad av regionala cykelstråk, cykelparkering, drift och underhåll, 

cykelvägvisning, cykelmätningar, cykelkampanjer etc.    

REGIONALA STRÅKSTUDIER  

Det regionala cykelkansliet har beviljats ekonomiskt stöd från Energimyndigheten för att 

genomföra stråkstudier av regionala cykelstråk. Syftet med stråkstudierna är att samla 

väghållarna kring stråkvisa utredningar för en snabbare utbyggnad av regionala 

cykelstråk. Under hösten 2016 påbörjades stråkstudier av Kungsängenstråket/ 

Hässelbystråket samt Västerhaningestråket. Totalt omfattar projektet sex regionala 

cykelstråk under perioden 2016 till 2018.   

INFORMATIONSSPRIDNING 

Det regionala cykelkansliet anordnar cykelseminarier för informationsspridning. 

Cykelkansliet har även en hemsida på Stockholms läns landstings domän. På hemsidan 

finns information om den regionala cykelplanen, regionala cykelstråk, cykelparkering, 

drift och underhåll, cykelvägvisning, statlig medfinansiering etc.  

REGIONALT CYKELBOKSLUT 

Det regionala cykelkansliet tar fram ett årligt cykelbokslut. I samband med 

presentationen av cykelbokslutet delas ett pris ut för ”Årets cykelprestation” som tilldelas 

en aktör som har utmärkt sig extra bra under året. Hösten 2016 delades priset ut till 

Nacka kommun för deras arbete med cykeltrafik.  
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VEM GÖR VAD? 
 

För att uppfylla målet i den regionala cykelplanen krävs ett samarbete mellan flera 

aktörer. Nedan följer en beskrivning av de olika aktörerna och deras ansvarsområden för 

den regionala cykelplanen. 

DET REGIONALA CYKELKANSLIET 

För att samordna arbetet med den regionala cykelplanen har det inrättats ett regionalt 

cykelkansli. Det regionala cykelkansliet har som uppgift att fungera som koordinator och 

bollplank för länets väghållare och bidra med kunskap och erfarenheter inom 

cykelområdet. Det regionala cykelkansliet är ett samarbete mellan Stockholms läns 

landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket Region Stockholm.  

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 

Stockholms läns landsting har en viktig roll i arbetet med den regionala cykelplanen. 

Landstinget ansvarar för att ta fram den regionala utvecklingsplanen för 

Stockholmsregionen, RUFS, som pekar ut den långsiktiga riktningen för den fysiska 

planeringen i länet. Landstinget ansvarar även för länets kollektivtrafik som är en viktig 

förutsättning för smidiga kombinationsresor mellan cykel och kollektivtrafik.  

LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN 

Även Länsstyrelsen i Stockholms län har en viktig roll i arbetet med den regionala 

cykelplanen. Länsstyrelsen fastställer Stockholms läns länsplan för infrastruktur. 

Länsplanen beskriver hur regeringens budget ska fördelas mellan olika 

infrastrukturinvesteringar i länet och ger möjlighet för kommuner att ansöka om statlig 

medfinansiering för cykelåtgärder. Länsplanen spänner över en 12-årsperiod och 

revideras vart fjärde år.  

TRAFIKVERKET REGION STOCKHOLM 

Trafikverket Region Stockholm är väghållare för stora delar av det regionala 

cykelvägnätet. Det innebär att Trafikverket har ett stort ansvar för att uppgradera 

cykelvägnätet till rätt standard enligt den regionala cykelplanen. Trafikverket 

administrerar även den statliga medfinansieringen som länets kommuner kan ansöka om 

från länsplanen. Baserat på den regionala cykelplanen arbetar Trafikverket även med att 

identifiera nya namngivna objekt för vilka det är möjligt att söka finansiering för från den 

nationella planen för transportsystemet. 
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KOMMUNERNA I STOCKHOLMS LÄN 

Kommunerna i Stockholms län har en viktig roll i arbetet med den regionala cykelplanen. 

Det är kommunerna som är väghållare för den största delen av det regionala 

cykelvägnätet vilket innebär att kommunerna har ett stort ansvar för att uppgradera 

cykelvägnätet till rätt standard. För åtgärder i det regionala cykelvägnätet kan 

kommunerna ansöka om statlig medfinansiering från länsplanen för infrastruktur. 

YTTERLIGARE AKTÖRER 

Det finns ytterligare flera aktörer som har stor betydelse för cyklingen i Stockholms län. 

Ett exempel på detta är de cykelorganisationer och lobbygrupper i länet som bedriver ett 

förtjänstfullt arbete för att främja cyklingen på såväl lokal nivå som regional nivå. Ett 

ytterligare exempel är den forskning som bedrivs inom cykelområdet av 

forskningsinstitut och högskolor etc. Detta är mycket viktigt för att ständigt utveckla 

cykelplaneringen och de åtgärder som genomförs. Även privata initiativ har stor 

betydelse för cyklingen i länet. Det gäller allt från digitala tjänster till fysiska infrastruktur 

i form av servicestationer och cykelgarage etc.  

För att öka cyklingen i Stockholms län krävs ett gemensamt arbete med åtgärder på bred 

front. Tack alla som bidrar till arbetet! 
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REGIONALT CYKELBOKSLUT 
 

I detta avsnitt beskrivs vilka cykelåtgärder som har genomförts i det regionala 

cykelvägnätet under 2016. Åtgärderna är indelade i sex områden: 

1. Regionala cykelstråk 

2. Trafiksäkerhet och trygghet 

3. Drift och underhåll 

4. Kombinationsresor 

5. Cykelfrämjande åtgärder 

6. Stöd för den regionala cykelplanen 

Syftet med det regionala cykelbokslutet är att följa upp åtgärder i det regionala 

cykelvägnätet. Det innebär att fokus ligger på åtgärder utmed de regionala cykelstråken. 

Övriga åtgärder i cykelvägnätet, exempelvis på kommunala cykelvägar som inte är 

regionala cykelstråk, ingår inte i uppföljningen. Ett undantag är dock kombinationsresor 

och avsnittet om cykelparkering som fokuserar på bytespunkter i form av 

kollektivtrafikhållplatser.  

Uppgifterna i det regionala cykelbokslutet grundar sig i huvudsak på 

enkätundersökningar som har gjorts med väghållarna i Stockholms län samt med 

Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län. Uppgifterna grundar sig 

även på statistik och data från Transportstyrelsen och BRÅ samt från 

resvaneundersökningar för Stockholms län och dess kommuner. 



 

 

 

 

 

 

Regionalt cykelbokslut 2016 

Ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen Stockholm och Trafikverket Region Stockholm 

1. REGIONALA CYKELSTRÅK 
Den regionala cykelplanen pekar ut ett regionalt cykelvägnät som utgörs av 850 km 

cykelstråk. Syftet med cykelstråken är att förbättra möjligheterna för cykelpendling i 

Stockholms län. Målet i cykelplanen är att cykelstråken ska vara fullt utbyggda till år 

2030. Då ska hela Stockholms län vara sammankopplat av ett högkvalitativt cykelvägnät 

som möjliggör för hastigheter på uppemot 30 km/tim.  

Detta avsnitt följer upp de åtgärder som har genomförts i det regionala cykelvägnätet 

under 2016. Uppgifterna bygger på den enkätundersökning som har skickats ut till 

Trafikverket och Stockholms läns kommuner.  

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

Under 2016 genomfördes åtgärder som omfattar totalt 40 km i det regionala 

cykelvägnätet. Det är den högsta noteringen sedan den regionala cykelplanen togs fram. 

Om detta är början på en trend där utbyggnadstakten ökar i kvalitet och kvantitet är 

svårt att säga, men utvecklingen det senaste året pekar åtminstone i rätt riktning.  

 

I kartan på nästa sida visas de sträckor som har åtgärdats i det regionala cykelvägnätet 

under 2016. De vanligaste åtgärderna är nyanläggning, breddning och separering av 

gående och cyklister. Kartan visar även vilka punktåtgärder som har genomförts under 

året. Den vanligaste punktåtgärden är hastighetssäkring av cykelpassager och 

korsningspunkter. Ytterligare åtgärder som har genomförts är korrigering av tvär kurva, 

förbättring vid busshållplats, cykelanpassning vid trafiksignal, borttagande av hinder och 

siktåtgärder.  
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AVSTEG FRÅN UTFORMNINGSPRINCIPERNA 

Det ställs höga krav på utformningen av cykelinfrastruktur i den regionala cykelplanen. I 

cykelplanen anges utformningsprinciper för bland annat bredd, beläggning, separering, 

hastighetssäkrade passager, belysning, vägvisning och drift och underhåll. Generellt gäller 

att cykelstråken ska möjliggöra för hastigheter på uppemot 30 km/tim och vara 

tillräckligt breda för att flera cyklister ska kunna mötas i bredd. 

Enkätundersökningen visar att det är flera kommuner som har svårt att uppfylla kraven i 

den regionala cykelplanen. I de fall där avvikelser sker handlar det oftast om avsteg från 

de rekommenderade breddmåtten. Vanliga skäl till avvikelser är att breda cykelbanor 

många gånger är förknippade med höga kostnader då det på vissa platser krävs 

sprängning av berg eller breddning av viadukter. Ett ytterligare skäl till avsteg från 

breddmåtten är begränsningar i marktillgången. Ibland behövs markinlösen från privata 

fastighetsägare vilket anges som ett stort hinder. I figuren nedan visas rekommenderade 

breddmått för regionala cykelstråk. 

Flera kommuner anger dock att sträckor som idag inte uppfyller kraven för regionala 

cykelstråk kommer att åtgärdas längre fram. Det gäller exempelvis separering mellan 

gående och cyklister där breddning kan ha skett under 2016, men där separeringen utförs 

först 2017.  

En positiv trend är att i stort sett samtliga åtgärdade sträckor har belysning längs 

sträckan. Positivt är även att i stort sett samtliga korsningspunkter uppfyller riktlinjerna i 

den regionala cykelplanen.  
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PLANERADE ÅTGÄRDER 

Enkätundersökningen visar att utbyggnadstakten av det regionala cykelvägnätet har ökat 

under 2016 jämfört med tidigare år. Undersökningen visar även att den planerade 

utbyggnadstakten har ökat jämfört med tidigare år. Detta är glädjande eftersom det krävs 

en fortsatt ökning av utbyggnadstakten för att uppnå målet om ett fullt utbyggt 

cykelvägnät år 2030.  

Årets enkätundersökning visar att det under den närmaste femårsperioden planeras för 

en utbyggnad av cirka 130 km cykelstråk. Det är den högsta noteringen sedan den 

regionala cykelplanen togs fram år 2014.  

 

Den planerade utbyggnadstakten varierar kraftigt mellan olika kommuner. I vissa 

kommuner finns det goda möjligheter att uppnå ett fullt utbyggt cykelvägnät till år 2030. 

Exempel på sådana kommuner är Järfälla, Nacka, Sollentuna, Stockholm, Täby och 

Upplands Väsby. Även Trafikverket har tagit fram ambitiösa utbyggnadsplaner för de 

regionala cykelstråk som de är väghållare för. I andra kommuner är utbyggnadsplanerna 

mer blygsamma. Förhoppningsvis kommer utvecklingen att ta fart även där framöver.  

I kartan på nästa visas planeringsläget för den kommande femårsperioden. Detta är dock 
något som kan komma att förändras och revideras över tid. Förmodligen har det redan 
skett vissa justeringar innan publiceringen av detta cykelbokslut.  
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2. TRAFIKSÄKERHET OCH TRYGGHET 
Cyklister är en utsatt trafikantgrupp. Oskyddade, sårbara och svåra att se. Det är även en 

grupp som består av många ovana trafikanter, exempelvis i form av barn och ungdomar. 

Det är en grupp som har svårt att hålla samma hastighet som den övriga trafiken. Men 

som samtidigt färdas tillräckligt snabbt för att råka ut för svåra skador vid fallolyckor.   

Sedan några år tillbaka är cyklister den trafikantgrupp i Sverige som råkar ut för flest 

allvarliga skador i trafiken. Det är därför oerhört viktigt att öka säkerheten och 

tryggheten för cyklister i trafiken. Detta avsnitt följer upp trafiksäkerheten och 

tryggheten för cyklister i Stockholms län. Det omfattas av trafikolyckor i det regionala 

cykelvägnätet, cykelstölder och cykelhjälmsanvändning.  

CYKELOLYCKOR I STOCKHOLMS LÄN 

År 2016 rapporterades cirka 2150 trafikolyckor av polis och/eller sjukhus i Stockholms 

län där minst en cyklist varit inblandad. Uppgifterna är hämtade STRADA som är ett 

informationssystem på Transportstyrelsen för data om skador och trafikolyckor i 

vägtrafiken. Uppgifterna avser samtliga cykelolyckor i Stockholms län och är en ökning 

jämfört med föregående år. Sett till en längre tidsperiod har dock antalet cykelolyckor 

minskat i Stockholms län. 

 

Sett till det regionala cykelvägnätet rapporterades närmare 540 trafikolyckor där minst en 

cyklist varit inblandad under 2016. Det är en relativt låg andel sett till det totala antalet 

cykelolyckor i länet, vilket förmodligen kan härledas till bättre utformning och drift och 

underhåll än i det övriga cykelvägnätet.  
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Majoriteten av cykelolyckorna i det regionala cykelvägnätet är så kallade lindriga skador. 

Det innebär att olyckan inte orsakat brott, krosskada, sönderslitning, hjärnskakning 

och/eller inre skada samt att den skadade personen inte behöver läggas in på sjukhus.  

År 2016 utgjordes mer än 95 % av cykelolyckorna i det regionala cykelvägnätet av 

lindriga cykelolyckor. Övriga cykelolyckor utgjordes av svåra skador.  

 

Majoriteten av de rapporterade cykelolyckorna är så kallade singelolyckor. Det innebär 

att endast en trafikant har varit inblandad i olyckan. Nästan 70 % av alla cykelolyckor i 

Stockholms län utgörs av singelolyckor. Av övriga cykelolyckor utgörs cirka 20 % av 

kollisioner med motorfordon och cirka 10 % av kollisioner med andra oskyddade 

trafikanter.  
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CYKELHJÄLMSANVÄNDNING 

För att minska antalet allvarliga cykelolyckor i trafiken krävs åtgärder på bred front. Det 

krävs väl utformade cykelstråk och hastighetssäkrade passager såväl som bra beläggning 

och drift och underhåll. Om en olycka trots allt sker är cykelhjälmen ett viktigt skydd. 

Därför är det viktigt med en ökad cykelhjälmsanvändning för en säker cykeltrafik.  

Cykelhjälmsanvändningen i Stockholms län är relativt hög. De senaste åren har 

hjälmanvändningen i länet varit cirka 70 %. Högst är siffran i Stockholms innerstad där 

hjälmanvändningen är cirka 80 %. Detta kan jämföras med hjälmanvändningen i hela 

Sverige som ligger på cirka 35 %.  

 

 

CYKELHJÄLMSFORSKNING I STOCKHOLM 

Även i ett internationellt perspektiv ligger Stockholm i framkant vad gäller användning 

av cykelhjälm. Stockholm har även varit hemort för flera framstående forskningsprojekt 

inom cykelhjälmsområdet, däribland MIPS-teknologin som har arbetats fram av forskare 

på KTH och Karolinska Institutet. MIPS-teknologin innebär att hjälmen förses med ett 

glidskick som tar upp skadliga friktioner som uppkommer vid sidokollisioner. Idag finns 

MIPS-teknologin i över 190 hjälmmodeller som säljs världen över.   
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CYKELSTÖLDER 

Cykelstölder är ett växande problem. I takt med att antalet cyklister ökar i Stockholm, 

ökar även antalet cykelstölder. Detta leder till otrygghet och rädsla och kan i värsta fall 

kan innebära att cykeln väljs bort som färdmedel. År 2016 anmäldes cirka 14 850 

cykelstölder i Stockholms län. Det är den högsta noteringen någonsin och en markant 

ökning jämfört med tidigare år. Även sett till antalet cykelstölder per 100 000 invånare 

innebär 2016 en rekordnotering, men här är ökningen mer blygsam över tid. 

Dock är det vanskligt att dra för stora slutsatser av siffrorna som är hämtade från BRÅ, 

Brottsförebyggande rådet. BRÅ har minskat bortfallet i statistiken från och med år 2015, 

vilket innebär att antalet cykelstölder tidigare år kan vara något underskattade.  

 

Att antalet anmälda cykelstölder har ökat under de senaste åren har troligen flera orsaker. 

En viktig anledning är troligen att cyklarna har ökat i värde och därmed blivit mer 

stöldbegärliga. En annan trolig anledning är att antalet cyklister i länet har ökat kraftigt. 

Oavsett anledning är cykelstölder ett stort problem, både för den enskilda cyklisten och 

för cykeltrafikens utveckling som helhet. För att flera ska välja att cykla måste denna typ 

av brottslighet förebyggs och motverkas, exempelvis genom bra cykelparkeringar.  
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3. DRIFT OCH UNDERHÅLL 
Standarden på cykelvägarna är avgörande för hur cykelresan upplevs. Det är särskilt 

viktigt under vinterhalvåret när snö och halka kan leda till stora problem. Studier från 

Trafikverket visar att cirka en fjärdedel av alla cykelolyckor i Stockholms län kan härledas 

till brister i drift och underhåll. Det är därför oerhört viktigt att säkerställa en hög 

driftstandard i cykelvägnätet. Dessutom stimulerar välskötta cykelvägar till ett ökat 

cyklande året runt. 

Enkätundersökningen visar att arbetet med drift och underhåll varierar stort mellan olika 

kommuner i Stockholms län. Nivån på drift och underhåll varierar även mellan olika 

stråk i kommunerna, vilket beror på att kommunerna prioriterar vissa stråk högre än 

andra. Generellt sett kan arbetet med drift och underhåll förbättras. Det finns även 

behov av bättre samordning mellan väghållarna, i synnerhet där cykelstråken övergår från 

en väghållare till en annan. Glädjande är dock att flera samarbeten har initierats för att 

förbättra detta. Som exempel kan nämnas ett samarbete mellan Stockholms stad, 

Sundbybergs kommun och Trafikverket som innebär att Stockholms stad åtgärdar 

kortare sträckor på cykelstråk där Sundbyberg och Trafikverket är väghållare. Det 

innebär att standarden på cykelstråken är lika hög oavsett väghållare.  

Det är även glädjande att antalet kommuner som uppfyller riktlinjerna för drift och 

underhåll har ökat jämfört med tidigare år. När den regionala cykelplanen togs fram år 

2014 var det endast en tredjedel av länets kommuner som uppfyllde cykelplanens 

riktlinjer för drift och underhåll. År 2016 uppfyllde mer än hälften av kommunerna 

riktlinjerna för drift och underhåll.   
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SOPSALTNING 

Sopsaltning är en ny metod för metod för vinterväghållning av cykelstråk. Metoden 

innebär att snö och is borstas bort från cykelbanan varpå det läggs ut ett saltlag som 

motverkar att snö och is bildas på nytt. Sopsaltningen innebär att cykelvägnätet hålls helt 

rent från snö och is och att det blir barmarksförhållanden. Det innebär också att 

cykelvägnätet hålls rent från grus och skräp vilket är en vanlig orsak till cykelolyckor, 

särskilt på våren.  

Enkätundersökningen visar att 14 av kommunerna i Stockholms län använder 

sopsaltningen som vinterväghållningsmetod. Undersökningen visar även att ytterligare 

fem kommuner planerar att börja använda sopsaltning i år eller nästa år. I kartan på nästa 

sida visas de regionala cykelstråk som åtgärdades med sopsaltning vintern 2015/2016. 

Den sammanlagda sträckan utgör cirka en tredjedel av det totala regionala cykelvägnätet.  

 

SOPSALTNING I STOCKHOLMS STAD 

Stockholms stad har arbetat med sopsaltning sedan vintern 2013/2014. Arbetat har varit 

mycket framgångsrikt och bidragit till en kraftig ökning av antalet vintercyklister. Sedan 

staden införde sopsaltning som metod har vintercyklandet ökat med cirka 30 %. 

Samtidigt har antalet trafikolyckor minskat som en följd av bättre väglag och mindre 

lövhalka och rullgrus. För cyklister har sopsaltningen inneburit att antalet singelolyckor 

har minskat med närmare 40 %. För gående har antalet fallolyckor mer än halverats. 

Stockholm har ett nära samarbete med VTI som noggrant följer upp utvecklingen av 

arbetet med sopsaltning.  

Foto: Lennart Johansson 
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4. KOMBINATIONSRESOR 
Cykeln utgör i många fall ett delmoment av en längre resa. Det gäller inte minst i 

Stockholms län där avstånden ofta är långa. Det är därför oerhört viktigt att möjliggöra 

för smidiga kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik.   

För att öka andelen cyklister och kollektivtrafikanter i länet krävs ett väl integrerat system 

där cykeln utgör en självklar del av resan. Med cykel som delmoment minskar restiden 

för den första och sista kilometern som ofta står för en betydande del av den totala 

restiden. Det innebär att cykeln och kollektivtrafiken tillsammans kan utgöra ett bra 

alternativ till bilen, både för lokala och regionala resor.  

CYKELPARKERING 

En viktig del i kombinationsresandet är att möjligheten att göra smidiga byten mellan 

cykel och kollektivtrafik. För att möjliggöra för detta krävs kvalitativa cykelparkeringar i 

direkt anslutning till kollektivtrafiken. Cykelparkeringarna ska placeras nära hållplatsen 

och förses med belysning och ramlåsning. För att ytterligare öka servicen för cyklisterna 

kan cykelparkeringarna kompletteras med cykelpumpar och servicestationer där 

cyklisterna kan låna verktyg och göra rent sina cyklar. Vid stora bytespunkter bör det 

finnas möjlighet till långtidsparkering i cykelgarage.   
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Enkätundersökningen visar att flera kommuner har genomfört stora satsningar på 

cykelparkeringar vid kollektivtrafikhållplatser under 2016. Det är glädjande och visar att 

det är en prioriterad fråga. Totalt har det anlagts eller uppgraderats närmare 2 800 

cykelparkeringsplatser vid kollektivtrafikhållplatser under 2016. Majoriteten av 

cykelparkeringarna är försedda med väderskydd och belysning. I stort sett samtliga 

cykelparkeringar är försedda med ramlåsning vilket är viktigt för att förebygga och 

motverka cykelstölder. I kartan på nästa sida visas de cykelparkeringar vid 

kollektivtrafikhållplatser som har anlagts under 2016.  

Vid sidan av att anlägga nya cykelparkeringar är det även flera kommuner som arbetar 

med att frigöra cykelparkeringar från cykelvrak och långtidsuppställda cyklar. Bara i 

Stockholms stad har det frigjorts cirka 1 500 cykelparkeringsplatser under 2016 som en 

följd av att övergivna cyklar har omhändertagits. Det är nästan lika många platser som 

har anlagts totalt i Stockholms stad, men till en bråkdel av kostnaden.   

 

CYKELGARAGE VID ODENPLAN 

Den 23 augusti 2016 invigdes Stockholms första cykelgarage innanför tullarna. 

Cykelgaraget vid Odenplan rymmer cirka 300 cyklar inklusive elcyklar och lådcyklar. 

Cykelgaraget är kameraövervakat och har en direkt access till biljetthallen vid Odenplans 

station. Platserna i cykelgaraget är förhyrda. Cykelgaraget är öppet dygnet runt. 
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LÅNECYKLAR 

Lånecyklar är en viktig del i kombinationsresandet. Lånecyklar är ett bra komplement till 

den egna cykeln och kan fungera som en inkörsport för personer som inte är vana vid att 

cykla. I Stockholm pågår en kontinuerlig utbyggnad av lånecykelsystemet som idag 

omfattar fyra kommuner – Stockholm, Solna, Sundbyberg och Lidingö. Under 2016 

utökades systemet med ytterligare stationer och cyklar. Det innebär att det idag finns 

1500 cyklar fördelade på 140 stationer, se karta på nästa sida. Totalt gjordes cirka 

660 000 cykellån under 2016 vilket är en ökning med närmare 25 % jämfört med 2015.  

Under 2016 påbörjades ett arbete med en ny upphandling av lånecyklar i Stockholm. 
Upphandlingen gäller ett lånecykelsystem som ska gälla från och med våren 2018 och 
genomförs av Stockholms stad. För att ytterligare öka användningen av lånecyklar ska 
Stockholms läns landsting verka för att integrera lånecykelsystemet i den övriga 
kollektivtrafiken och dess informationskanaler och reseplanerare. Det ska även vara 
möjligt att använda samma biljett/accesskort för lånecyklar och övrig kollektivtrafik.  

CYKEL PÅ KOLLEKTIVTRAFIK 

Ett komplement till lånecyklar är att ta med den egna cykeln ombord på fordonet. Detta 

förutsätter dock att det finns tillräckligt utrymme ombord på fordonet samt att fordon 

och hållplatser är anpassade för cyklar, exempelvis genom dörrar som är i nivå med 

plattformen. Idag är det möjligt att ta med cykeln ombord på pendeltåg och på 

Saltsjöbanan. Det är även möjligt att ta med cykeln ombord på skärgårdsbåtar och på 

pendelbåtlinjer. Under 2016 invigdes en ny pendelbåtlinje mellan Ekerö och Klara 

Mälarstrand. Det innebär att det idag finns fyra pendelbåtlinjer – Sjövägen, 

Djurgårdsfärjan, Riddarfjärdslinjen och Ekerölinjen. På samtliga linjer är det tillåtet att ta 

med cykeln.   
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5. CYKELFRÄMJANDE ÅTGÄRDER 
För att få fler att cykla räcker det inte med fysiska åtgärder. Det krävs även 

beteendepåverkansåtgärder i form av kommunikation, information och marknadsföring. 

Bra och tydlig kommunikation med resenärerna är av stor betydelse. Det handlar både 

om information om cykeln som komplement/alternativ till kollektivtrafiken och bilen, 

och information om vilka cykelvägar som finns tillgängliga.  

Enkätundersökningen visar att det är flera kommuner som satsar stort på 

informationsåtgärder. Under 2016 har mer än hälften av länets kommuner genomfört 

cykelfrämjande åtgärder med fokus på cykling. Exempel på aktiviteter som har 

genomförts är cykeldagar med cykelservice och give-aways, cykelforum med information 

om nya cykelstråk, cykelkurser för barn och vuxna, cykeltävlingar och testcyklister. Flera 

kommuner har även anordnat dialogmöten för att samla in information om vad de 

boende tycker om cykelmiljön. Även det regionala cykelkansliet har bidragit till 

cykelfrämjande aktiviteter i form av cykelseminarier.  

 

RES SMART – EN PLATTFORM FÖR HÅLLBART RESANDE 

Res Smart är en plattform för beteendepåverkan och hållbart resande i Stockholms län. 

Res Smart vänder sig till offentliga aktörer med ansvar för transportfrågor och 

representeras idag av Stockholms läns landsting och 22 av länets kommuner. Syftet med 

Res Smart är att öka utbytet av kunskaper och erfarenheter vad gäller beteendepåverkan. 

Målet är att bidra till konkreta samarbetsprojekt som leder fram till konkreta resultat. Res 

Smart skickar ut nyhetsbrev och anordnar återkommande tematräffar. Hösten 2017 

genomförs en gemensam cykelkampanj.  

Foto: Luca Mara  
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CYKLING BLAND BARN OCH UNGA 

Cykling bland barn och unga har minskat kraftigt de senaste åren. Det är oroväckande av 

flera skäl. Dels för att mindre cykling leder till minskad fysisk aktivitet och försämrad 

hälsa, och dels för att barn och unga är framtidens resenärer. Resvanor etableras ofta i 

tidig ålder vilket innebär att ett minskat cyklande bland barn och unga kan få långsiktiga 

följdeffekter. Omvänt finns möjlighet att redan tidigt etablera goda resvanor som 

påverkar även övriga familjemedlemmar, men då krävs ett aktivt arbete på bred front.  

Barn och ungas cyklande är en högt prioriterad fråga bland Stockholms läns kommuner. 

Mer än hälften av länets kommuner arbetar med säkra skolvägar och trygga trafikmiljöer 

där barn och föräldrar i högre utsträckning väljer att gå och cykla till skolan. Som 

exempel kan nämnas Stockholms stad, Sollentuna och Täby som har arbetat länge och 

framgångsrikt med säkra skolvägar. Attraktiva gång- och cykelvägar är en viktig del i 

arbetet liksom sänkta hastighetsgränser, bilfria zoner, informationsinsatser och 

vandrande skolbussar. I Stockholm och Täby finns trafiklekplatser där barn och unga 

kan öva på att gå och cykla säkert och lära sig trafikregler utan att bli störd av annan 

trafik. Även i Danderyd finns en trafiklekplats för lek och lärande.  
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6. CYKELTRAFIKENS UTVECKLING 
Målsättningen i den regionala cykelplanen är att andelen cykelresor i länet ska utgörs 20 

procent år 2030. Det är ett ambitiöst mål som kräver åtgärder på bred front. I detta 

avsnitt beskrivs hur cykeltrafiken har utvecklats i Stockholms län under de senaste åren. 

Det är ett viktigt underlag för att följa upp att utvecklingen går i rätt riktning och att 

tillräckligt mycket görs för att uppnå cykelplanens vision och målbild. Uppgifterna har 

hämtats från regionala och kommunala resvaneundersökningar och flödesmätningar.  

CYKELTRAFIKEN IDAG 

Stockholms läns landsting genomför regionala resvaneundersökningar. Syftet med 
resvaneundersökningarna är att ta fram kunskap om medborgarnas resvanor och 
preferenser. Resvaneundersökningarna ger en bra bild av färdmedelsfördelningen i länet. 
Det ger också en bra bild av vilka färdmedel som väljs för olika typer av resor, avstånd, 
relationer och tidpunkter etc.  

Den senaste regionala resvaneundersökningen genomfördes under 2015. Dessförinnan 
genomfördes en resvaneundersökning år 2005/2006. Landstinget har som ambition att 
ta fram regionala resvaneundersökningar med kortare intervall framöver. Nästa 
resvaneundersökning är planerad till 2019.  
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Den regionala resvaneundersökningen från 2015 visar att cykeln står för cirka 7 % av de 
resor som görs till, från och inom Stockholms län.  

 

Resvaneundersökningen visar att cykelns andelstal varierar stort beroende på ärende och 

åldersgrupp. Största andelstal har resor till och från arbetet i åldersgruppen 25 till 39 år. 

ANDELSTAL FÖR CYKEL     

 Arbete Skola Tjänst Fritid 

Baserat på ärende 11 % 6 % 4 % 6 % 
 

     

 16-24 25-39 40-64 65+ 

Baserat på åldersgrupp  6 % 10 % 9 % 4 % 

 

Målsättningen i den regionala cykelplanen är att andelen cykelresor i Stockholms län ska 

utgöra 20 procent år 2030. Alla kommuner har dock inte samma förutsättningar att 

uppnå detta mål. Största potential finns troligen inom länets regioncentrum som utgörs 

av Stockholm stad tillsammans med Solna och Sundbyberg. Även den inre förorten som 

utgörs av kommunerna Danderyd, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna, 

Tyresö och Täby har relativt goda möjligheter att uppnå en hög cykelanvändning. I den 

yttre förorten är det svårare att nå upp till samma hög cykelandel. För att länets totala 

cykelandel ska uppgå till 20 procent krävs därför att cykelanvändningen är ännu högre i 

de kommuner som har goda förutsättningar för cykelpendling. 

41%
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CYKELTRAFIKEN ÖKAR 

Cykeltrafiken i Stockholm har ökat kraftigt under de senaste åren. Det gäller särskilt i 

Stockholms innerstad där cykeltrafiken har tredubblats sedan början på 1990-talet. Även 

under de senaste åren har cykeltrafiken ökat starkt.  

 

Även på regional nivå syns en ökning av antalet cyklister. I den regionala 

resvaneundersökningen från 2015 stod cykeln för cirka 7 % av andelen resor till, från 

och inom Stockholms län. Det är ökning jämfört med föregående resvaneundersökning 

från 2005/2006 där cykeln stod för cirka 5 % av andelen resor i länet. Ökningen kan 

tyckas blygsam, men med tanke på att antalet invånare i länet har vuxit kraftigt de senaste 

åren är den faktiska ökningen relativt stor. Dock bör det påpekas att undersökningarna 

har utförts under delvis olika förhållanden. Den senaste undersökningen utfördes under 

några veckor på hösten medan den tidigare undersökningen genomfördes under ett helt 

år. Eftersom cykeltrafiken varierar under året är det vanskligt att dra för stora slutsatser. 

För att följa utvecklingen över tid krävs fler och mer frekventa undersökningar.  

FLER CYKELMÄTNINGAR OCH AUTMATISKA MÄTSTATIONER 

Allt fler kommuner genomför cykelflödesmätningar. Under 2016 genomförde mer än 

hälften av länets kommuner manuella cykelmätningar, vilket är den högsta siffran hittills. 

Även antalet automatiska mätstationer i länet ökar. De automatiska mätstationerna 

registrerar cyklister konstant, vilket innebär att mätstationerna ger en bra bild av hur 

cykeltrafiken varierar över dygnet och under olika årstider. Under 2016 ökade antalet 

automatiska mätstationer i det regionala cykelvägnätet till cirka 100 mätstationer på ett 

trettiotal platser. I kartan på nästa visas de platser i det regionala cykelvägnätet där det 

finns automatiska mätstationer. Stockholms innerstad har markerats med en cirkel. Inom 

denna cirkel finns ett tiotal automatiska mätstationer.  

≈ 57 000 ≈59 000 ≈ 63 000

Cykelpassager per dygn i Stockholms innerstad
- Med rullande 5-årsmedelvärden

2010-2014 2011-2015 2012-2016
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7. STÖD FÖR DEN REGIONALA CYKELPLANEN 
Den regionala cykelplanen är förhållandevis ny. Det är därför rimligt att tro att många 

kommuner befinner sig i en uppstartsfas. Enkätundersökningen visar visserligen att 

nästan samtliga kommuner i Stockholms län har en cykelplan som är politiskt antagen, 

men det finns fortfarande flera kommuner vars cykelplan är äldre än den regionala 

cykelplanen. Det innebär att det kommer att dröja ytterligare en tid innan det finns 

färdiga planer och strategier som överensstämmer helt med den regionala cykelplanen.  

ENKÄTFRÅGOR Ja Nej Ej svar 

Har kommunen en cykelplan? 24 2 0 

Är cykelplanen politiskt antagen? 24 2 0 

Överensstämmer cykelplanen med den regionala cykelplanen? 17 4 5 

 

För att uppnå målet om ett fullt utbyggt cykelvägnät år 2030 är det viktigt att samtliga 

kommuner anpassar sina cykelplaner så att de överensstämmer med den regionala 

cykelplanen. Det är även viktigt att den regionala cykelplanen får utrymme i regional och 

kommunal översiktsplanering. Just nu pågår ett arbete med en regional utvecklingsplan 

för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Den regionala cykelplanen har en viktig plats i 

RUFS 2050 och är planeringsförutsättning för den långsiktiga utvecklingen i länet. 

Förhoppningsvis kommer detta resultera i att cykeln får ett allt större utrymme även i 

kommunala översiktsplaner framöver.  
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8. STATLIG MEDFINANSIERING 
Det finns goda möjligheter att få ekonomiskt stöd för satsningar i cykelinfrastruktur. 

Genom länsplan för regional transportinfrastruktur finns möjlighet för kommuner att 

ansöka om mefinansiering på uppemot 50 procent av kostnaden. Högst prioritet har 

åtgärder som bidrar till förbättringar i det regionala cykelvägnätet, se figur nedan.  

 

 

Ansökan om statlig medfinansiering administreras av Trafikverket Region Stockholm. 
Sedan den regionala cykelplanen togs fram år 2014 har det delats ut närmare 58 miljoner 
kronor i stöd för cykelåtgärder i Stockholms län. Majoriteten av stödet har gått till 
åtgärder i det regionala cykelvägnätet. Prognosen för 2016, som betalas ut först 2017, är 
närmare 52 miljoner kronor, vilket är en kraftig ökning jämfört med tidigare år.  
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ANALYS 
 

Det här är tredje året som ett regionalt cykelbokslut tas fram. Det gör det möjligt att 

jämföra resultatet med tidigare år och få en antydan om utvecklingen i länet, även om det 

är för tidigt att dra några stora slutsatser.  

Cykelbokslutet för 2016 visar att utbyggnaden av regionala cykelstråk har ökat. Under 

2016 genomfördes åtgärder som omfattar totalt 40 km i det regionala cykelvägnätet, 

vilket är den högsta noteringen sedan den regionala cykelplanen togs fram. Om detta är 

början på en trend där utbyggnadstakten ökar i kvalitet och kvantitet är svårt att säga, 

men utvecklingen pekar åtminstone i rätt riktning. 

Cykelbokslutet visar även att den planerade utbyggnadstakten har ökat. Under den 

närmaste femårsperioden planeras en utbyggnad av cirka 130 km regionala cykelstråk, 

vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Detta är glädjande eftersom det krävs en 

ökning av utbyggnadstakten för att nå upp till målet om ett fullt utbyggt cykelvägnät år 

2030. Förhoppningsvis är detta en utveckling som kommer att fortsätta successivt.  

Vad gäller trafiksäkerhet och trygghet syns en ökning av antalet rapporterade 

trafikolyckor i det regionala cykelvägnätet. Ökningen kan till viss del förklaras av att 

antalet cyklister i länet har ökat totalt, men det är ändå en oroande utveckling som måste 

tas på stort allvar. Glädjande är dock att antalet kommuner som uppfyller riktlinjerna för 

drift och underhåll har ökat. När den regionala cykelplanen togs fram år 2014 var det 

endast en tredjedel av länets kommuner som uppfyllde cykelplanens riktlinjer för drift 

och underhåll. År 2016 har antalet kommuner som uppfyller riktlinjerna vuxit till mer än 

hälften. Förhoppningsvis kommer vi att få se en fortsatt stark utveckling inom detta 

område där ytterligare kommuner trappar upp sitt arbete. Ett positivt tecken på detta är 

att hela 19 av länets kommuner använder eller planerar att börja använda sopsaltning 

som vinterväghållningsmetod den kommande vintern. Det är glädjande eftersom en stor 

del av cykelolyckorna i Stockholms län kan härledas till brister i drift och underhåll, 

särskilt under vintern och våren som en följd av halka och rullgrus.   

En nyhet för årets cykelbokslut är att det följer upp utbyggnaden av cykelparkering vid 

kollektivtrafikhållplatser. Anledningen till detta är att cykelparkering är en viktig del i 

kombinationsresandet cykel/kollektivtrafik, vilket har stor betydelse för cykelns 

utveckling i länet. Cykelbokslutet visar att det har anlagts eller uppgraderats totalt 2 800 

cykelparkeringsplatser i anslutningen till kollektivtrafiken under 2016. Flera kommuner 

vittnar om att cykelparkering har utvecklats till en viktig fråga som har hög prioritet. Det 

ska bli intressant att följa utvecklingen av cykelparkering över tid. Helt klart är att detta 
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är ett område som länge har varit eftersatt och där det krävs en fortsatt stark utbyggnad 

av cykelparkeringsplatser. Inte minst för att förebygga och motverka cykelstölder.  

Den regionala cykelplanen är förhållandevis ny. Det är därför rimligt att tro att många 

kommuner befinner sig i en uppstartsfas vad gäller planer och strategier som 

överensstämmer helt med den regionala cykelplanen. Detta är tydligt sett till hur 

utbyggnadstakten varierar mellan olika kommuner i länet. I vissa kommuner finns det 

goda möjligheter att uppnå ett fullt utbyggt cykelvägnät till år 2030. Det gäller exempelvis 

Järfälla, Nacka, Sollentuna, Stockholm, Täby och Upplands Väsby där det genomförs 

och planeras för en kraftig utbyggnad under de kommande åren. Intressant att notera är 

att kommunerna i norra Stockholms län generellt har kommit längre i cykelfrågan. Det 

gäller både genomförda och planerade åtgärder såväl som cykelpolitik, beteendepåverkan 

och ansökan om statlig medfinansiering. För att utvecklingen ska ta fart ordentligt krävs 

en lika stark utveckling i södra Stockholms län. Här har det regionala cykelkansliet en 

viktig roll att spela som samordnare och kunskapsspridare. Ambitionen är att de 

kommuner som inte har kommit lika långt i cykelfrågan ska få stöttning och kunskap av 

dem som har kommit längre. Förhoppningsvis kan detta bidra till att utvecklingen 

trappas upp och tar fart ordentligt i hela Stockholms län.  

Det ställs höga krav på utformningen av cykelinfrastruktur i den regionala cykelplanen. I 

cykelplanen anges utformningsprinciper för bland annat bredd, beläggning, separering, 

hastighetssäkrade passager, belysning, vägvisning och drift och underhåll. Cykelbokslutet 

visar att det fortsatt förekommer avvikelser från utformningsprinciperna, även om dessa 

blir färre sett till andelen utbyggd cykelinfrastruktur. I de fall där avvikelser sker handlar 

det oftast om avsteg från de rekommenderade breddmåtten. Flera kommuner anger 

bristande utrymme som orsak till avstegen. I vissa fall anges även låga flöden av cyklister 

som anledning till att det inte är motiverat att uppfylla tillräcklig bredd.  

Flera kommuner visar dock att det är fullt möjligt att uppnå rätt standard. Det gäller 

exempelvis Nacka, Sollentuna och Täby som har genomfört stora satsningar med 

generösa dimensioner. Även Stockholms stad har byggt ut stora delar av det regionala 

cykelvägnätet enligt regional standard, ofta i svåra miljöer och trånga sektioner. Staden 

visar att det är fullt möjligt att uppnå fullgod standard, trots att utrymmet är knappt. För 

att lyckas med detta krävs nödvändiga prioriteringar och tillräckliga ekonomiska medel 

samt en aktiv cykelpolitik och handlingskraftiga förvaltningar.  
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ÅRETS CYKELPRESTATION 
 

Årets cykelprestation är ett pris som går till en aktör som har utmärkt sig extra bra under 

året. Utnämningen görs utifrån en samlad bedömning av flera faktorer, exempelvis 

utbyggnad av regionala cykelstråk, cykelparkeringar, drift och underhåll och 

cykelfrämjande aktiviteter. Årets cykelprestation delades ut första gången år 2015 då 

priset gick till Nacka kommun. 

ÅRETS CYKELPRESTATION 2016 

Vinnaren av årets cykelprestation 2016 är Sollentuna kommun. Sollentuna har under 

flera år arbetat systematiskt med cykelfrågor, vilket har gett stort resultat år 2016. Under 

året har Sollentuna genomfört åtgärder som omfattar totalt 9 000 meter i det regionala 

cykelvägnätet. Med det är Sollentuna klart bäst bland Stockholms läns kommuner.  

Sollentuna har även genomfört flera andra cykelfrämjande åtgärder under året, 

exempelvis cykelparkering, hastighetssäkrade cykelpassager, sopsaltning, cykelkampanjer 

och tjänstecyklar för anställda. För att följa upp att arbetet med cykeltrafik går i rätt 

riktning har kommunen genomfört flera undersökningar och flödesmätningar. 

Kommunen har även tagit fram ett cykelbokslut för 2016.  

Sollentunas arbete med cykelfrågor har fått stor uppmärksamhet utanför kommunens 

gränser. Sollentuna har valts in i nätverket Svenska Cykelstäder och har vid flera tillfällen 

omnämnts i media. 2016 utsågs Sollentuna till Sveriges andra bästa medelstora 

cykelkommun i Cykelfrämjandets nationella cykelundersökning.  

Foto: Carl Larsson 
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INTERVJU MED SOLLENTUNA 

Moa Rasmusson (L), ordförande i Trafik- och fastighetsnämnden 

Henrik Axelsson, avdelningschef på Trafik- och fastighetskontoret 

Stort grattis till utnämningen av årets cykelprestation! 

Moa: Tack, vi är väldigt glada över priset och ser det som ett kvitto på ett långt och 

ambitiöst arbete!  

Vad är det som gör att Sollentuna har lyckats så bra med sitt arbete med cykling? 

Henrik: Vi har arbetat långsiktigt med cykelplanering och har en bred politisk 

uppbackning. Vi har även flera tunga dokument att luta oss mot i form av kommunens 

trafikpolicy och cykelplan som båda är antagna i kommunfullmäktige. Det innebär att 

cykelfrågan genomsyrar hela kommunens verksamhet.  

Moa: En viktig framgångsfaktor är också våra entusiastiska tjänstemän på trafik- och 

fastighetskontoret. 

Har ni några rekommendationer eller tips till andra kommuner? 

Moa: Ta fram en långsiktig plan för arbetet med cykelfrågor och informera om målet och 

syftet med arbetet. Det ger en ökad förståelse för de åtgärder som genomförs, både 

internt och externt.   

Vad händer härnäst i kommunen? 

Henrik: Vi fortsätter arbetet med att bygga ut och uppgradera cykelvägnätet, både 

regionala och lokala cykelstråk. Vi satsar också mycket på kombinationsresor och 

möjligheten att kombinera cykel och kollektivtrafik.  

Moa: Vi utreder även möjligheterna att anlägga en cykelpark i området kring Väsjön för 

BMX-cykling, downhill och mountainbike. En cykelpark i området har möjlighet att 

utgöra både ett lokalt och regionalt utflykts- och rekreationsmål. 

 

ÅRETS CYKELPRESTATION 2016 

”Årets cykelprestation går till en aktör som har gjort imponerande framsteg inom 

cykelområdet. Årets pristagare har under lång tid arbetat systematiskt med cykelfrågor, 
vilket har gett stort resultat 2016. Årets cykelprestation 2016 går till Sollentuna kommun.   
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NYTT PÅ CYKELFRONTEN 
 

Det händer mycket på cykelfronten. Under det senaste halvåret har det presenterats en 

rad spännande nyheter inom cykelområdet.  

NATIONELL CYKELSTRATEGI 

I april 2017 presenterades den nationella cykelstrategin för ökad och säker cykling. 

Cykelstrategin är den första i sitt slag på nationell nivå och har tagits fram av regeringen i 

samråd med kommuner, myndigheter och ideella organisationer. Syftet med 

cykelstrategin är att fungera som en plattform för arbetet med cykelplanering i Sverige. 

Som en följd av cykelstrategin har regeringen presenterat ett flertal regeringsuppdrag.  

REGERINGSUPPDRAG 

1 VTI har fått i uppdrag att ta fram en sammanställning av vilka behov som finns inom 

cykelforskningsområdet. I uppdraget ingår att ta fram förslag på hur cykelforskningen kan 

samordnas och stärkas.  

2 VTI har fått i uppdrag att ta fram en kunskapssammanställning om barn och ungas cyklande. 

I uppdraget ingår att ta fram förslag på insatser som ökar cyklingen bland barn och unga.  

3 Trafikanalys har fått i uppdrag att ta fram en enhetlig metod för systematiska mätningar av 

cykeltrafik på lokal och regional nivå. I uppdraget ingår även att formulera möjliga 

målsättningar för ökad cykeltrafik.  

4 Boverket har fått i uppdrag att ta fram en samling lärande exempel från kommuner och 

regioner som lyckats föra in cyklingen i samhällsplaneringen på ett framgångsrikt sätt.  

5 Tillväxtverket har fått i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av det pågående 

arbetet inom turism- och rekreationscykling. Fokus för arbetet är att ta fram en nulägesbild av 

befintliga turism- och rekreationsleder, öka kunskaperna om vad som utmärker framgångsrika 

cykelleder samt ta fram förslag till hur området kan utvecklas i hela landet.  

6 Trafikverket har fått i uppdrag att ta fram målgruppsanpassad information och 

utbildningsmaterial. I uppdraget ingår även att fördela ekonomiskt stöd till ideella 

organisationer för informations- och utbildningsinsatser. Särskilt prioriterade grupper är barn 

och unga samt nyanlända och andra grupper av utrikesfödda.  

7 Trafikverket har fått i uppdrag att följa upp utvecklingen inom cykling. I uppdraget ingår att 

beskriva cykeltrafikens utveckling samt det arbete som genomförs för ökad och säker cykling 

hos berörda aktörer på lokal, regional och nationell nivå. 
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CYKEL I STADSMILJÖAVTAL 

Stadsmiljöavtal är ett statligt stöd för hållbara stadsmiljöer. Det innebär att kommuner 

och landsting kan ansöka om ekonomiskt bidrag för åtgärder som bidrar till 

energieffektiva lösningar och god bebyggde miljö. Tidigare har stödet endast gällt 

åtgärder som skapar förutsättningar för bättre kollektivtrafik, men sedan februari 2017 

gäller stödet även cykelåtgärder. Det innebär att kommuner och landsting kan få 

ekonomiskt bidrag som täcker upp till 50 procent för kostnaden av cykelåtgärder.  

I den fjärde ansökningsomgången för stadsmiljöavtal som genomfördes våren 2017 

beslutades om stöd för närmare 500 miljoner kronor. En stor del av stödet går till 

åtgärder för bättre cykelinfrastruktur såsom cykelparkering, cykelstråk, signalprioritering, 

cykelvägvisning, cykelgarage, lånecykelsystem och cykelflödesmätningar. I Stockholms 

län beslutades om stöd för cykelåtgärder i Norrtälje, Sollentuna, Stockholm och Täby.  

CYKEL I SVERIGEFÖRHANDLINGEN 

Sverigeförhandlingen är ett regeringsuppdrag för att driva på arbetet med 

höghastighetsjärnväg och bostadsbyggande. I Sverigeförhandlingen ingår även 

överenskommelser för kollektivtrafikåtgärder och cykelsatsningar. Syftet med 

förhandlingen är att hitta lösningar som finansieras av flera parter och där kostnaden 

fördelas mellan stat, landsting och berörda kommuner.  

I april 2017 tecknades ett avtal om storstadsåtgärder i Stockholms län. Vid sidan av 

kollektivtrafikåtgärder i form av spårsatsningar och utbyggd tunnelbana ingår även ett 

stort antal cykelåtgärder. Totalt handlar det om 30 cykelprojekt i Huddinge, Stockholm 

och Täby. Gemensamt för cykelprojekten är att de har stor betydelse för möjligheterna 

att kombinera cykel och kollektivtrafik.  
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VAD SKER HÄRNÄST? 
 

Det blåser cykelvindar i Stockholms län. Antalet cyklister har aldrig varit så många som 

idag och cykelförsäljningen slår hela tiden nya rekord. Det märks även i länets 

kommuner där det finns omfattande planer för att bygga ut och rusta upp det regionala 

cykelvägnätet. I cykelbokslutet syns en tydlig ökning av antalet planerade åtgärder för de 

kommande fem åren, vilket är positivt för utvecklingen i Stockholms län.  

Även hos de regionala aktörerna syns en ökad aktivitet. Det gäller inte minst Trafikverket 

Region Stockholm som har tagit fram utbyggnadsplaner för samtliga regionala cykelstråk 

som de är väghållare för. Det regionala cykelkansliet fortsätter sitt arbete som 

koordinator och informationsspridare. Under hösten 2017 fortsätter arbetet med 

ytterligare stråkstudier av regionala cykelstråk samt ytterligare cykelutredningar.  

Det händer mycket på cykelfronten, men det är viktigt att inte slå sig till ro. För att 

uppfylla målet i den regionala cykelplanen krävs en fortsatt stark utveckling. Det krävs 

ett gemensamt arbete där samtliga aktörer bidrar på bästa möjliga sätt. Förhoppningsvis 

är den ökade utbyggnadstakten början på en trend där vi kommer att se en ytterligare 

upptrappning framöver. Om hela det regionala cykelvägnätet ska vara fullt utbyggt år 

2030 är det viktigt att utvecklingen fortsätter och tar fart ordentligt.  
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AVSLUTNING 
 

Det regionala cykelbokslutet är en uppföljning av cykeltrafiken i Stockholms län. 
Cykelbokslutet vänder sig till kommuner och myndigheter som arbetar med den 
regionala cykelplanen samt till politiker, intresseorganisationer och privatpersoner som 
har intresse för eller arbetar med cykelfrågor. Syftet med cykelbokslutet är att följa upp 
genomförandet av den regionala cykelplanen och att tillräckligt mycket åtgärder görs för 
att uppnå cykelplanens vision och målbild. Cykelbokslutet ger en samlad bild av 
cykeltrafikens utveckling i länet och är en viktig grund för det fortsatta arbetet. 
Ambitionen är att ett regionalt cykelbokslut ska tas fram årligen. 

Mer information om den regionala cykelplanen och arbetet med regionala cykelfrågor 

finns att se på hemsidan för det regionala cykelkansliet, www.sll.se/cykelkansliet 
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