
Cykelfrämjandet svar på remiss om 

Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010 - 

underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet  

 

Landstingets tillväxt- och regionplaneringsutskott har skickat ut RUFS 2010 - underlag för att 

bedöma aktualitet och användbarhet på remiss tillsammans med åtta preciserade frågor för att 

bedöma regionplanens aktualitet och relevans.  

 

RUFS 2010, uttrycker den gemensamma viljan för regionens utveckling fram till 2030 och 

med utblick mot 2050. RUFS 2010:s formella status som regionplan och regionalt 

utvecklingsprogram innebär att den blir styrande för den statliga planeringen i länet. Den 

regionala utvecklingsplanen ligger till grund för bland annat kommunernas strategiska 

planering, regionala strukturfondsprogram och infrastrukturplaner.  

 

Regional cykelplan för Stockholmsregionen har varit på remiss under 2013 och ska utgöra 

komplement till RUFS 2010.  

 

Cykelfrämjandets lokala kretsar Storstockholm och Stockholm Norrort har valt att yttra oss då 

vi ser ett stort behov av att cykelfrågorna ses i ett regionalt perspektiv samt att ökad cykling i 

mycket hög grad bidrar till regional utveckling i Stockholm. 

 

Sammanfattning 
Vid remissbehandlingen av förslaget till RUFS 2010 påtalade flera instanser som dåvarande 

vägverket, SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys), Cykelfrämjandets 

Storstockholmskrets; Kollektivtrafikant Stockholm, Statens folkhälsoinstitut och flera 

kommuner att ökad satsning på cykling skulle betonas i planen. Cykling nämns på flera 

ställen i den antagna regionplanen men betonas långt ifrån tillräckligt som medel att nå 

regionens utvecklingsmål. 

 

Regionplanen har bidragit till att kommunerna börjat planera för cykel och att länsstyrelsen 

har föreslagit en historisk satsning på cykelinfrastruktur. En översyn av det regionala 

cykelvägnätet har gjorts inom SATSA II-projektet och de flesta av länets kommuner har 

börjat med cykelplaner om de inte redan har sådana.  

 

Samtidigt måste man konstatera att man i RUFS 2010 räknade fel när det gäller cyklandets 

potential och tillväxt som har ökat dramatiskt i länet under de tre år som regionplanen gällt.   

De positiva konsekvenserna är stora då ökad cykling bidrar till bättre folkhälsa, minskad 

miljö- och klimatpåverkan, energieffektivitet, ekonomiska besparingar samt sociala 

aspekterna. De negativa konsekvenserna har blivit en klar ökning av olyckstillbud med 

cyklister inblandade och ökad irritation mellan cyklister och andra trafikantgrupper. Dessa 

negativa konsekvenser skulle helt kunna undanröjas om cyklister i högre grad kunde separeras 

från andra trafikslag infrastukturen anpassades efter den stora ökningen cyklister i Stockholm. 

 

Cykelfrämjandet ser behovet av att RUFS under resten av planperioden tydligare klargör att 

cykelinvesteringar måste få hög prioritet och att planeringsinstrument som Mobility 

Management ska användas i alla infrastrukturprojekt.  

 



För att stärka genomförandet är det också viktigt att RUFS samt den regionala cykelplanen 

förankras hos samtliga berörda aktörer, det vill säga stat, kommun och privata aktörer. 

 

 

 

Svar på de preciserade frågorna  
 

1. Anger RUFS 2010:s vision och mål fortfarande regionens samlade vilja?  

I stort anser vi att vision och mål i RUFS 2010 fortfarande är aktuella för 

Stockholmsregionen. Men för att visionen ska kunna uppnås anser vi att det måste finnas ett 

tydligare ställningstagande kring en hållbar utveckling. Målen bör kompletteras med ett 

hållbarhetsperspektiv som tydligare inrymmer ett energi-, klimat-, socialt samt ekonomiskt 

perspektiv. 

 

CF stödjer utvecklingen av en flerkärnig region då vi ser att en sådan skapar goda 

förutsättningar för ökad cykeltrafik vilket i sin tur främjar en hållbar utveckling ekonomiskt, 

socialt och ekologiskt.  

 

2. Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genomslag i ert arbete?  

 

Cykelfrämjandet använder RUFS som referensmaterial som stöder synen på at cyklism är en 

viktig fråga att driva i Stockholmsregionen nu och i framtiden. 

 

3. Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, och hur kan det 

stärkas ytterligare?  

När det gäller genomförandet av RUFS har vi ännu inte sett några tydliga verkliga 

genomförda åtgärder som tydliggör hur viktig cykling är för Stockholms regionala utvekling 

ur samhällsekonomisk, hälsomässigt, socialt, och miljömässigt perspektiv. Tvärtom ser vi 

cykelutrymme nedprioriterat ganska ofta i trafikplanering. Där cykelfält märks ut används det 

ofta även använd till bil- och taxi parkering, vägskyltningsområde, byggprojektet, etc. Trots 

att RUFS beskriver cykeln som en lösning till flera av Stockholms stora utmaninger så 

behandlas cyklister fortfarande ofta som ett problem snarare än en lösning. 

 

För att stärka genomförandet är det viktigt att RUFS 2010 samt den regionala cykelplanen 

förankras hos samtliga berörda aktörer, det vill säga stat, kommun och privata aktörer. 

 

Vi har stora förhoppningar om att den regionala cykelplanen kommer att följas och 

genomföras. Vi vill dock passa på att lyfta behovet av att det finns en genomförandestrategi 

kopplad till den regionala cykelplanen och en säkrad ekonomi. 

 

 

4. Vad ser ni som RUFS 2010:s styrkor respektive svagheter, från ert perspektiv 

Vi ser att RUFS har stor potential att bli ett självklart vägledande dokument för regionens 

utveckling. Det är en stor styrka att det finns ett gediget kunskapsunderlag och 

förankringsarbete som ligger till grund för planen. Detta bör tas tillvara och stärkas 

ytterligare.  



 

Till svagheterna hör att planen saknar ett tydligt cykelperspektiv och ställningstagande kring 

hur viktig roll cykeln har för att möta de stora utmaningar som tas upp i RUFS 2010.  

Cykeln har en avgörande roll att möta utmaningar som rör ekonomi, energi, klimat, 

integration, folkhälsa, trygghet och kapacitet inom transporter och markanvändning.    

 

Vi ser att en regionplan måste innehålla tydliga ställningstaganden kring cykeltrafikens 

avgörande roll i regionens utveckling samt att cykelfrågor måste prioriteras.  

 

 

5. Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella?  

Vissa delar och faktauppgifter i RUFS 2010 är inte helt aktuella men vi bedömer att de inte 

har en avgörande betydelse för att RUFS huvudsyften. RUFS 2010 bör kompletteras med en 

kort sammanställning som innehåller nya faktauppgifter, underlag och tillhörande rapporter.  

 

6. Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta? 

I stort anser vi att utmaningarna fortfarande är relevanta. Dock ser vi att det finns ett behov av 

att komplettera med ställningstaganden och underlag kring frågor som rör exempelvis klimat-, 

energi-, ekonomi och sociala frågor. Cykeln har en självklar roll för att möta de utmaningar 

som beskrivs i RUFS 2010.  

 

Cykeln har en avgörande roll särskilt för att möta : 

 

- Utmaning 1 (Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens 

miljö och invånarnas hälsa) En ökad andel cyklister har enorma konsekvenser på 

förättrad folkhälsa visar internationella men även svenska undersökningar. 

Naturligtvis gäller de dem som cyklar men i de fall man lyckas få bilister att cykla 

minskar förbättras folkhälsan för alla invånare p.g.a. minskade utsläpp från bilavgaser 

som bidrar till många dödsfall i varje år i Stockholm och ohälsa särskilt för barn och 

människor med nedsatt hälsa. Cyklister bidrar i stort sett till 0-utsläpp av i miljön och 

genom ökad cyklism kan Stockholm växa på ett hälsosamt och samhällsekonomiskt 

hållbart sätt.  

- Utmaning 4 (Att minska klimatpåverkan och samtidigt utveckla en tillgänglighet som 

möjliggöra ekonomisk tillväxt) Cykeln är ett transporalternativ som är oberoende av 

fossilbränsle och som skapar gatuliv som främjar handel och ekonomiska tillväxt. Ett 

gott exempel på det är Köpenhamn där man tydligt kan påvisa cykelns bidrag till att nå 

dessa mål.  

 

- Utmaning 5 (Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som behoven fortsätter att växa) 

Genom att cykeln är det mest effektiva transportmedlet för en stad är en ökad andel 

cyklister, till förmån för privatbilister, en absolut nödvändig väg att gå för att få en 

hållbar och växande stad.  Till skillnad från biltrafiken kan cykeltrafiken, men rätt 

utnyttja andel av gatuutrymmet växa obegränsat i staden utan att belasta staden med 

negativa miljöeffekter utan främja staden både ekonomiskt, hälsomässigt och socialt. 



Cyklisten bestämmer själv avgångstiden, utan någon kostnad för staden och regionen, 

ankommer direkt till destinationen, och det tar minsta möjliga plats i gatuutrymmet. 

-  

Men även för att möta  

- utmaning 3 (Att öka tryggheten i regionen samtidigt som omvärlden upplevs som mer 

osäker) Ökad andel cyklister skapar levande stadsmiljöer som ökar tryggheten hos 

medborgarna. För cyklisternas säkerhet i synnerhet och även fotgängares upplevda 

säkerhet är det mycket viktigt att förbättra infrastrukturen för cyklister och i möjligaste 

mån separera cykelfält från bilkörfält och gångfält. 

 

- och utmaning 6 (Att öppna regionen och samtidigt minska utanförskapet) För 

individen och samhället är det ekonomiskt mycket fördelaktigt att cykla. Ökad 

tillgänglighet för cyklister som ger ökad cykling skapar också förutsättningar för 

människor med olika behov och medel att transportera sig snabbt och effektivt och 

leva mer integrerat i samhället.  

 

 

7. Vilka är de viktigaste utmaningarna i Stockholmsregionen framöver?  

Förbättrad miljö, folkhälsa, tillgänglighet, ökad livskvalité och minskade sociala spännigar 

och utanförskap är alla viktiga utmaningar där ökad andel cyklister bidrar till att nå målen. 

 

8. Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från?  

RUFS bör ligga i framkant när det gäller omvärldsanalyser och trendbevakning och innehålla 

aktuella ställningstaganden och strategier som ser till helheten i regionens utveckling. 

 

Den omvärldsanalys som TMR nu gjort bör arbetas in i ställningstaganden om regionens 

framtida utveckling.  

 

Det är viktigt att lyfta frågor kring temat Klimat- och energiförsörjning i förändring samt 

kring temat Sociala spänningar och förändrade värderingar (kring frågor om skillnader i 

ekonomiska förutsättningar, utanförskap och sociala innovationer). 

 

Vi ser att TMR har en särskilt viktig roll i att beskriva hur nya utmaningar kan mötas och 

behovet av ibland de kontroversiella lösningar som krävs. 

 

 

 

Cykelfrämjandets lokala kretsar  

Storstockholm, genom ordförande Karin Bagge 

och Stockholm Norrort genom vice ordförande Karl Hellström 

 

 

 


