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Sammanfattning
Det regionala cykelbokslutet följer upp genomförandet av den regionala 
cykelplanen för Stockholms län. Eftersom cykelplanen är under revidering  
är årets cykelbokslut förkortat och fokuserar på cyklandets utveckling,  
utbyggnadstakt och vinterunderhåll.

På ett år har cykelandelen ökat från 7 till 10 procent. Det är den största  
ökning som observerats sedan den första regionala cykelplanen 2014.

Under 2020 har det genomförts åtgärder på 22 kilometer av det regionala 
cykelnätet. Flest antal kilometer åtgärdade sträckor har Stockholms stad  
genomfört med cirka 14,5 kilometer samt Södertälje med 4,2 kilometer.  
De åtgärdade sträckorna uppfyller nästan uteslutande regional standard  
och cirka 20 kilometer uppfyller god standard. Väghållarna har beslutat om 
åtgärder motsvarande 87 kilometer av det regionala cykelnätet. 

Sopsaltning används fortsatt i stor utsträckning. 

Utöver detta genomförs bland annat kampanjer för ökad cykling, insatser 
för fler och säkrare cykelparkeringar samt utveckling av lånecykelsystem.
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Bakgrund och syfte
Det här är ett regionalt cykelbokslut för 2020. Syftet med cykelbokslutet är 
att följa upp genomförandet av den regionala cykelplanen för Stockholms län. 
Målet i den regionala cykelplanen är att 20 procent av resorna i länet ska göras 
med cykel 2030. Det finns även en målsättning om ett fullt utbyggt regionalt 
cykelvägnät till 2030. Den regionala cykelplanen är under revidering och årets 
cykelbokslut är därför förkortat. 

Cykelbokslutet är en sammanställning av de åtgärder som har genomförts i 
länet under året och är ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med cykel-
planen. Det här är sjunde året som ett regionalt cykelbokslut tas fram. 

Cykelbokslutet har även som funktion att sprida goda exempel och lyfta fram 
kommuner som ligger i framkant i cykelutvecklingen. Bokslutet ligger även till 
grund för utnämningen Årets cykelprestation som är ett pris som går till en 
aktör som har utmärkt sig särskilt under året.

Metod
Det regionala cykelbokslutet har sammanställts med hjälp av en enkät som 
har skickats ut till Trafikverket och Stockholms läns kommuner. Deltagarna har 
bland annat fått svara på frågor om genomförda och beslutade åtgärder i det 
regionala cykelnätet. Samtliga 26 kommuner och Trafikverket har besvarat 
enkäten som ligger till grund för cykelbokslutet för 2020.
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Cyklandets utveckling
Under 2020 utgjorde cykelresorna 10 procent av alla resor 
i länet enligt den regionala resvaneundersökningen. På ett 
år har cykelandelen ökat från 7 till 10 procent. Det är den 
största ökning som observerats sedan den första regionala 
cykelplanen 2014.

Coronapandemin som bröt ut i början av 2020 fick stor 
påverkan på människors resmönster och resorna minskade 
överlag. Resvaneundersökningen visar att awntalet resor 
med kollektivtrafik och bil minskade medan antalet cykelre-
sor istället ökade. 

Under 2020 var trenden fortsatt positiv för cykelpassager 
till och från Stockholms innerstad. Flera andra kommuner i 
länet beskriver en ökning i antalet cykelpassager vid fasta 
mätpunkter.
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Genomförda åtgärder 
Under 2020 genomfördes åtgärder som omfattar cirka  
22 kilometer i det regionala cykelnätet, vilket är en minsk-
ning från föregående år. Diagrammet visar vilken nivå av 
regional standard som de åtgärdade sträckorna uppfyller. 

Av genomförda åtgärder 2020 har vissa avvikelser från 
regional standard angivits. Avvikelserna innefattar att 
regional standard ej uppnås gällande cykelvägvisning och 
beläggning på 1,9 kilometer av det regionala cykelnätet, 
samt att på 1,6 kilometer uppnås ej regional standard  
gällande passager, separering och belysning. På 1,4 kilometer 
uppnås ej regional standard gällande busshållplatser.
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Utförda åtgärder 2020
Regionala cykelstråk

0 5 102,5
km

0

5

10

15

20

25

Ej angettUppnår ej
regional
standard

Minsta
 godkända 
breddmått

God standard

Antal kilometer genomförda åtgärder efter standardnivå 
för breddmått

5



0

5
10

15
20

25
30
35
40
45

Ej angettUppnår ej
regional
standard

Minsta
godkända
breddmått

God standard

Antal kilometer beslutade åtgärder efter standardnivå 

Beslutade åtgärder
Beslutade åtgärder
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Beslutade åtgärder
Enkätundersökningen visar att väghållarna har beslutat att 
bygga ut det regionala cykelnätet med cirka 87 kilometer.  
I förra årets cykelbokslut angavs 82 kilometer som plane-
rade åtgärder.* Diagrammet nedan visar vilken nivå av 
regional standard som de beslutade åtgärderna uppfyller. 
En klar majoritet av de beslutade åtgärderna uppfyller 
regional standard.

För att målsättningen ska nås om ett utbyggt regionalt cykel-
vägnät till 2030 behöver fler åtgärder planeras och beslutas.

*I årets enkät efterfrågades beslutade men ej genomförda åtgärder.  
I föregående års enkäter efterfrågades planerade åtgärder den kommande  
5 års-perioden vilket kan påverka jämförbarheten mellan åren.
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Utbyggnadsstatus för det 
regionala cykelnätet 
En stor majoritet av det regionala cykelvägnätet har  
cykelinfrastruktur, men det finns fortsatt ett stort behov  
av standardhöjningar och att bygga ut saknade länkar.

Kartan visar samtliga genomförda åtgärder mellan 2014 och 
2020. Det regionala cykelnätet omfattar cirka 800 kilometer 
cykelstråk. Mellan 2014–2020 har totalt 170 kilometer av 
byggts ut, vilket motsvarar drygt 20 procent av nätet.

Drygt 60 procent av nätet har någon form av cykel-
infrastruktur som inte uppnår regional standard. Det  
finns även flera saknade länkar, motsvarande knappt  
20 procent, som helt saknar cykelinfrastruktur. I tabellen 
nedan ses utbyggnadstakten per år sedan 2018.
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Vinterunderhåll –  
Sopsaltning
Sopsaltning är en metod för vinterväghållning av cykel-
stråk. Metoden innebär att snö och is borstas bort från 
cykelbanan varpå det läggs ut ett saltlag som motverkar 
återfrysning. Sopsaltning innebär att cykelbanan hålls  
ren från snö och is och att det blir barmarksförhållanden 
året runt. Metoden gör även att sand och löv borstas  
bort, vilket är en vanlig orsak till cykelolyckor på våren  
och hösten.

Vintern 2020/2021 användes sopsaltning av totalt 14 väg-
hållare, vilket är likställt med föregående år. En kommun 
har börjat sopsalta under 2020 och en kommun har slutat. 

Det tillkom nya sträckor med sopsaltning om knappt  
22 kilometer. Totalt sopsaltades cirka 400 kilometer  
av det regionala cykelnätet 2020. Värt att notera är att 
denna siffra inkluderar båda riktningarna för stråk som 
exempelvis löper på respektive sida av en bilväg. 

I kartbilden visas de sträckor på det regionala cykelnätet 
som sopsaltades vintersäsongen 2020/2021.

Sopsaltning vintern 
2020/2021

Sträckor som sopsaltades
Regionala cykelstråk
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Cykelfrämjande  
åtgärder
Nästan alla kommuner har under året arbetat med 
olika cykelfrämjande åtgärder. Flertalet kommuner 
har byggt ut cykelparkeringar, främst i anslutning 
till kollektivtrafiken och andra knutpunkter. Det 
har även satsats på olika typer av service som 
upphandling av lånecyklar, ramavtal för cykelboxar, 
utlåning av elcyklar och cykelvårdsstationer. 

Det har även genomförts en rad olika kampanjer 
för ökat cyklande. Bland annat har vintercykel-
kampanjer genomförts, testcykelprojekt, konst-
vernissage på cykel, förmånscyklar för anställda, 
arbete med Cykelvänligast, cykelkurser för vuxna 
nybörjare och barnens trafikskola där 700 elever 
tog cykelkörkort. 

På följande sidor presenteras några goda exempel 
som har genomförts under 2020.
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Cykelkurser i Södertälje
Södertälje kommun har under året genomfört 
cykelkurser för vuxna nybörjare tillsammans med 
Cykelfrämjandet. Kommunen köpte in cyklar och 
hjälmar, fixade förråd för cyklarna och en plats att 
vara på och rekryterade volontärer som hjälpte 
till. Cykelfrämjandet skötte administrationen kring 
anmälningar och tillhandahöll en instruktör. 

Kursen riktades till vuxna kvinnor och genom-
fördes i fyra grupper. Under första kursomgången 
var det inte så många deltagare eftersom det var 
svårt att nå ut till målgruppen, men till andra  
kursomgången hade ordet spritt sig och det blev 
till och med kö till platserna.
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Trafikantveckan och vernissage  
i Österåker
Österåkers kommun har deltagit i Europeiska 
Trafikantveckan sedan 2012 med aktiviteter som 
cykeldag och bilfri gata. 2020 genomfördes  
trafikantveckan till största del med ett digitalt 
upplägg i kommunens olika kanaler. Aktiviteter 
som anordnades var bland annat en serie inspira-
tionsfilmer om rörelseglädje och vardagsmotion 
som publicerades på kommunens hemsida och i 
sociala medier. 

En annan aktivitet var en vernissage till cykel med en 
guidad visning och invigning av ett antal offentliga 
konstverk i Åkersberga. Turen gick längs några 
av kommunens främsta cykelstråk och ordnades 
tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen.
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Cykelparkering i Nacka och Järfälla
Nacka kommun har under 2019 och 2020 arbetat 
med att bygga ut cykelparkeringar i anslutning till 
naturområden, kommunala skolor och badplatser 
för att främja fritidscykling och barn- och ungas 
cykling. 

Cykelparkeringar har anlagts vid totalt 17 badplatser,  
8 skolor och i anslutning till 10 naturområden  
och motionsspår. Under sommarhalvåret gjordes 
även kommunikationsinsatser kring de nyanlagda 
cykelparkeringarna för att främja cykling till och 
från badplatserna.

Cykelparkeringarna har använts flitigt och fler 
skolor har visat intresse!

Järfälla kommun har testat ett nytt nyckelfritt 
cykelparkeringssystem med låsbara cykelboxar. 
10 cykelboxar är placerade vid Jakobsbergs 
station och 10 cykelboxar är placerade vid 
Barkarby station. Uthyrningen är igång och 
funkar bra!
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Årets cykelprestation 2020
Årets cykelprestation är en utmärkelse som går till  
en aktör som har utmärkt sig extra bra under året.  
Utnämningen görs utifrån en samlad bedömning av  
flera faktorer, exempelvis utbyggnad och planering av 
regionala cykelstråk, cykelparkeringar, drift och underhåll 
och cykelfrämjande aktiviteter. Årets cykelprestation 
delades ut första gången 2015 då priset gick till Nacka 
kommun. Därefter har Sollentuna kommun (två gånger), 
Täby kommun och Stockholms stad mottagit utmärkelsen.

Utmärkelsen Årets cykelprestation 2020 går till  
Södertälje kommun. Södertälje prisas för ett ambi-
tiöst och målmedvetet arbete för ökad cykling. Under 
2020 utmärkte sig kommunen genom att bygga ut  
4,2 kilometer av det regionala cykelnätet. Kommunen 
har även genomfört vintercyklistkampanjer, anordnat  
cykelkurser för vuxna nybörjare och tecknat ramavtal för 
cykelboxar för att kunna erbjuda säker cykelparkering till 
sina medborgare. 

I december 2019 antogs en ny cykelplan med ambitiösa 
och välgrundade mål om ökad cykling, som bidrar till 
genomförandet av den regionala cykelplanen.
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Regionledningskontoret
Box 22550, 104 22 Stockholm
Telefon: 08-737 25 00
www.sll.se
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