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Förord
Det är bråttom att minska de klimatpåverkande utsläppen i världen. Utsläppen i Sverige har
minskat men vi är fortfarande långt ifrån målet om ett netto-noll utsläpp år 2050. Samtidigt
ökar trängseln på gatorna i och med att regionen hela tiden växer. I Region Stockholm görs
stora satsningar på kollektivtrafik för att möta befolkningstillväxten, men dessa satsningar
tar tid. Samarbetet kring den regionala cykelplanen och det regionala cykelkansliet skapar
nya förutsättningar för att minska våra klimatutsläpp, öka folkhälsan och samtidigt bidra till
minskad trängsel. Den regionala cykelplaneringen är ett gemensamt intresse för alla aktörer
i Stockholmsregionen, från invånare till myndigheter och näringsliv.
Att det regionala cykelkansliet år 2019 permanentats som funktion på Region Stockholm är
ett styrkebesked för cyklingen i Stockholmsregionen då det innebär en ökad satsning på regional cykelsamordning. Det kommer att ge nya möjligheter för befintliga samarbeten mellan
regionens kommuner, Trafikverket och Region Stockholm och det öppnar upp för helt nya
samverkansmöjligheter.
Stockholmsregionen växer med fler invånare för var dag som går och samtidigt står både vi
och världen inför gemensamma utmaningar inom många områden, inte minst ambitionen att
minska hälsoklyftorna som är en av nio regionala prioriteringar i RUFS 2050. Den regionala
cykelplaneringen bidrar genom att skapa förutsättningar för ett hållbart, hälsosamt, jämlikt
och systemeffektivt samhälle till flera av målen i agenda 2030. Klimatfärdplan 2050 pekar
dessutom ut satsningar på cykelinfrastrukturen som ett viktigt område att samverka om för
att förbättra klimatet. För att möjliggöra en fortsatt positiv utveckling togs en regional cykelplan för Stockholms län fram 2014. Målet i den regionala cykelplanen och RUFS 2050 är att
andelen cykelresor ska utgöra 20 procent år 2030. Syftet med cykelplanen är att förbättra
möjligheterna för cykelpendling i regionen, vilket kräver gemensamma insatser. År 2019 påbörjas revideringen av den regionala cykelplanen. I det arbetet kan vi tillsammans skapa
ännu bättre förutsättningar för ökad cykling i framtiden.
En viktig del i genomförandet av cykelplanen är också att följa upp utvecklingen genom ett
årligt cykelbokslut. Cykelbokslutet är en redogörelse för det arbete som har gjorts under året
och ger en samlad bild av utvecklingen i länet. Det 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 Region Stockholm och Trafikverket. Även
Stockholmsregionens kommuner har bidragit till cykelbokslutet genom att delta i en enkätundersökning.
Stort tack till alla som har bidragit till cykelbokslutet och ökad cykling! Nu ser vi till att
tillsammans ta nästa steg för att kunna bli en av världens främsta cykelstäder.

Gustav Hemming
Ordförande i Tillväxt- och regionplanenämnden
Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd
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Sammanfattning
Det regionala cykelbokslutet har som syfte att följa upp genomförandet av den regionala
cykelplanen. Cykelbokslutet sammanställs främst genom en enkät som skickas ut till Trafikverket och kommunerna i Stockholms län. Till enkäten kommer även ett antal andra informationskällor, såsom olycksstatistik, flödesmätningar och hjälmanvändning. Det regionala
cykelkansliet är en permanent funktion på Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Region
Stockholm. Syftet med det regionala cykelkansliet är att underlätta för länets väghållare att
bygga ut det regionala cykelnätet genom att bland annat främja samverkan mellan länets
cykelaktörer och sprida kunskap om cykling och cykelplanering. Cykelkansliet tar fram cykelbokslutet men genomför även nätverksträffar, seminarier och konferenser, stråkstudier och
andra typer av cykelrelaterade utredningar.
Resultaten från årets cykelbokslut visar att det under 2018 genomfördes åtgärder som omfattar knappt 27 kilometer i det regionala cykelnätet. Enkätundersökningen visar även att den
planerade utbyggnadstakten för det regionala cykelnätet är cirka 108 kilometer för den kommande femårsperioden. Antalet nyanlagda cykelparkeringar i kollektivtrafiknära lägen har
minskat jämfört med föregående år. Antalet cykelolyckor har minskat, men antalet cykelstölder har ökat.
En hög andel av väghållarna uppfyller riktlinjerna för drift och underhåll och antalet väghållare som använder sopsaltning fortsätter att öka. Säkra skolvägar och trygghetssatsningar är
de vanligaste cykelfrämjande åtgärderna och antalet kampanjer med vintercyklister har ökat
sedan föregående år.
En majoritet av väghållarna anger att de har en särskild budget för cykelåtgärder. Det är vanligt att budgeten för cykelåtgärder är uppdelad i investeringar och drift-/underhållsfrågor.
Totalt har 23 kommuner en specifik cykelplan. Av dessa är alla utom en politiskt antagna.
Av cykelplanerna tar 16 avstamp i den regionala cykelplanen. Av de svarande anger 22 kommuner samt Trafikverket att de samarbetar med grannkommuner i regionala cykelfrågor.
De svarande upplever i regel samarbetet som bra.
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Inledning
Det här är ett regionalt cykelbokslut för 2018. Syftet med cykelbokslutet är att följa upp
genomförandet av den regionala cykelplanen för Stockholms län. Cykelbokslutet är en
sammanställning av de åtgärder som har genomförts i länet under året. Det är även ett viktigt
underlag för det fortsatta arbetet med cykelplanen.
Det här är femte året som ett regionalt cykelbokslut tas fram. Årets cykelbokslut bygger
vidare på föregående år.

Bakgrund och syfte
Det regionala cykelbokslutet är en uppföljning av den regionala cykelplanen. Syftet med bokslutet är att följa upp de åtgärder som har genomförts under 2018. Det har även som funktion
att sprida goda exempel och lyfta fram kommuner som ligger i framkant vad gäller cykling.
Cykelbokslutet ligger till grund för utnämningen ”Årets cykelprestation” som är ett pris som
går till en aktör som har utmärkt sig extra bra under året.

Metodbeskrivning
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 planerade åtgärder i det regionala cykelnätet.
Cykelbokslutet bygger även på en rad uppgifter från olika statistikkällor och rapporter, exempelvis uppgifter om trafikolyckor, anmälda brott, cykelhjälmsanvändning, cykelflödesmätningar och resvaneundersökningar. Cykelbokslutets omfattning och kvalitet beror i hög grad
på kvaliteten i detta dataunderlag.
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Regional cykelplan
Sedan 2014 finns en regional cykelplan för Stockholms län. Den regionala cykelplanen
har tagits fram av Stockholms läns kommuner tillsammans med Region Stockholm
(f.d. 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. Enligt senaste resvaneundersökningen görs 7 procent av alla resor i länet med cykel. Målsättningen i cykelplanen är att denna andel ska öka
till 20 procent 2030.
Den regionala cykelplanen beskriver en kraftfull utbyggnad av ett regionalt cykelnät. Målet i
cykelplanen är att cykelnätet ska vara fullt utbyggt år 2030. Då ska hela Stockholms län vara
sammankopplat av ett högkvalitativt cykelvägnät som binder samman viktiga regionala målpunkter. Cykelstråken ska hålla en genomgående hög standard och dimensioneras för höga
cykelflöden. Generellt gäller att cykelstråken ska möjliggöra för cykelpendling i uppemot 30
km/tim och vara tillräckligt breda för att flera cyklister ska kunna mötas i bredd.
Se tabell med rekommenderade mått för regionala cykelstråk nedan.
Tabell 1. Breddmått för regionala cykelstråk, Källa: Regional cykelplan för
Stockholms län 2014-2030
Typ av bana
Dubbelriktad gång- och cykelbana

Minsta godkända breddmått
4,3 m (cykelbana 2,5 m + gångbana 1,8
m)

God standard

Enkelriktad cykelbana jämte gångbana 3,8 (cykelbana 2,0 m + gångbana 1,8 m)

5,3 m (cykelbana 3,5 + gångbana 1,8 m)
4,8 m (cykelbana 3,0 m + gångbana 1,8
m)

Dubbelriktad cykelbana

3,25 m

4,5 m

Enkelriktad cykelbana

2,25 m

3,25 m

Cykelfält

1,7 m

1,7 m

Under hösten 2019 ska Region Stockholm tillsammans med Trafikverket och kommunerna
i Stockholm län påbörja en revidering av den regionala cykelplanen. I revideringsarbetet
aktualitetsprövas planens inriktning, fokusområden, mål och vision.
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Kort om det regionala cykelkansliet
För att samordna arbetet med den regionala cykelplanen har det inrättats ett regionalt cykelkansli i Stockholm. Mellan 2016 och 2018 var det regionala cykelkansliet ett samarbete mellan Region Stockholm (f.d. Stockholms läns landsting), Länsstyrelsen i Stockholms län och
Trafikverket Region Stockholm. Sedan 1 januari 2019 är cykelkansliet en permanent funktion
på Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Region Stockholm. Syftet med det regionala cykelkansliet är att underlätta för länets väghållare att bygga ut det regionala cykelnätet genom att
bland annat främja samverkan mellan länets cykelaktörer och sprida kunskap om cykling och
cykelplanering. Nedan följer exempel på aktiviteter som genomförs av det regionala cykelkansliet.

Nätverksträffar
Cykelkansliet anordnar nätverksträffar med Trafikverket och Stockholms läns kommuner.
Syftet med nätverksträffarna är att utbyta erfarenheter och höja kunskapsnivån inom cykelområdet. Träffarna ger tillfälle att ställa frågor och pröva idéer samt jämföra budget, utbyggnadstakt och målsättning med mera. Det ger även möjlighet att samordna arbetet med cykelåtgärder i regionen, exempelvis ansökan om statlig medfinansiering, utbyggnad av regionala
cykelstråk, cykelparkering, drift och underhåll och cykelkampanjer. Under 2018 anordnades
nätverksträffar vid fyra tillfällen.

Seminarier och konferenser
Cykelkansliet anordnar återkommande seminarier och konferenser för informationsspridning. Den huvudsakliga målgruppen för seminarierna är tjänstemän på Trafikverket och
Stockholms läns kommuner i syfte att öka kunskapen inom ett eller flera särskilt utvalda
områden. Teman för seminarierna bestäms i samråd med deltagarna vid nätverksträffarna
utifrån deras önskemål och behov. Under 2018 anordnades ett vårseminarium och en
höstkonferens.

Regionalt cykelbokslut
Cykelkansliet tar fram ett årligt regionalt cykelbokslut. Cykelbokslutet är en sammanställning
av de åtgärder som har genomförts i länet under året och fungerar som ett viktigt kunskapsunderlag för den framtida cykelplaneringen. I samband med presentationen av cykelbokslutet delas ett pris ut för ”Årets cykelprestation” som går till en aktör som har utmärkt sig
extra bra under året.

Stråkstudier av regionala cykelstråk
Cykelkansliet genomför stråkstudier av regionala cykelstråk, med syfte att effektivisera planeringen av cykelstråken genom att samla väghållarna kring stråkvisa utredningar. Resultatet
av stråkstudierna är ett färdigt åtgärdsförslag för att bygga ut cykelstråken till regional standard. Åtgärdsförslaget beskriver de kostnader och samhällsekonomiska nyttor som följer
av förslaget. Ambitionen är att förslaget ska fungera som ett underlag för projektering och
utbyggnad.
Under 2017 och 2018 har totalt sex regionala cykelstråk utretts. Ytterligare stråkstudier
planeras genomföras under 2019 och 2020.
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Hemsida
Cykelkansliets hemsida är en viktig kanal för kommunikation och informationsspridning och
riktar sig främst till tjänstemän på Trafikverket och Stockholms läns kommuner. Hemsidan
uppdateras kontinuerligt med bland annat rapporter, kartor och presentationer från de
utredningar och seminarier som genomförs.

Trafiksignalstudie
Cykelkansliet har genomfört en trafiksignalstudie för att kartlägga trafiksignalerna i det regionala cykelnätet. Syftet med trafiksignalstudien är att öka kunskapen om trafiksignalerna i
cykelnätet samt att undersöka hur stora restidsförluster som uppstår på grund av dagens signalsystem. Ett ytterligare syfte med studien är att undersöka vilka möjligheter som finns för
restidsvinster som en följd av trimning/styrning och ombyggnation av trafiksignalerna. I
studien ges rekommendationer för hur signalerna bör utformas med avseende på trafiksäkerhet, framkomlighet, omloppstid, detektering etc. Ambitionen är att studien ska fungera som
kunskapsunderlag och inspiration för väghållarna för framtida åtgärder.
Signalstudien är en kartläggning av samtliga trafiksignaler i det regionala cykelnätet avseende utformning och omloppstider. Syftet med studien är att fungera som kunskapsunderlag
för väghållarna i deras arbete med trafiksignaler. Studien visar att trafiksignalerna kan stå för
en fjärdedel av restiden för cyklister. Den visar också att det finns stor potential till förbättringar genom relativt enkla åtgärder som till exempel att förlänga gröntiden, att samordna
signalerna för "grön våg" för cyklister eller att möjliggöra för fri högersväng.

Folkhälsoeffekter av cyklingen i Stockholms län
Cykelkansliet har varit expertstöd i en utredning av Cykelfrämjandet om cyklingens
hälsoeffekter. Syftet med utredningen var att beräkna folkhälsoeffekterna av cyklandet i
Stockholms län i dagsläget och att jämföra det med de potentiella folkhälsoeffekterna om
regionala cykelplanens mål om 20 procents cykelandel skulle nås. Utredningen är en del
av det europeiska projektet HEAT – Participatory Urban Planning for Healthier Urban
Communities, och har genomförts av Cykelfrämjandet i samarbete med cykelkansliet på
Region Stockholm. Världshälsoorganisationens (WHO) hälsokonsekvensverktyg HEAT har
använts för att beräkna cyklingens hälsoeffekter, vilket inkluderar både de positiva hälsoeffekterna av fysisk aktivitet och de negativa effekterna av luftföroreningar och olycksrisk.
Resultatet visar att omkring 53 liv sparas varje år med dagens nivåer av cykling vilket värderas till omkring 2 210 miljoner kronor. Om målet om 20 procent cykelandel till 2030 nås
skulle 149 liv sparas per år, vilket värderas till omkring 6 244 miljoner kronor. Resultatet
visar även att de positiva folkhälsoeffekterna av fysisk aktivitet är många gånger större än de
negativa folkhälsoeffekterna av luftföroreningar och olycksrisk. Resultatet kan bland annat
användas som underlag i stads- och trafikplanering och vid prioriteringar av insatser och
åtgärder i trafiksystemet.

Potentialstudie
Cykelkansliet har genomfört en studie som undersöker potentialen för regionens invånare att
cykla till arbetet. Studien är en kartläggning av alla förvärvsarbetande i länet avseende resväg
mellan bostad och arbete. Studien analyserar vilken färdväg som är den snabbaste för respektive individ och hur lång tid det skulle ta att cykla mellan bostaden och arbetet. Det gör det
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möjligt att se hur många som kan cykla till arbetet inom ett visst tidsintervall och vilka kopplingar i vägnätet som har störst potential för arbetspendling med cykel.
För att se hur potentialen för cykelpendling ökar med fler kopplingar i vägnätet har fyra olika
scenarier prövats. Det lägsta scenariot innebär att cykling är tillåten endast på cykelvägar och
i blandtrafik upp till 40 km/h och det högsta scenariot innebär att cykling tillåts på samtliga
länkar i vägnätet. Resultatet av detta visar att den sammanslagna restidsvinsten är 25 500
timmar per dygn om cykling skulle tillåtas på alla vägar och att stora förbättringar går att
åstadkomma genom satsningar i det befintliga gång- och cykelnätet.
Kartläggning av potentiella cykelflöden har gjorts på det högsta scenariot som innebär att
cykling tillåts på samtliga vägar. Det gör det möjligt att kartlägga vilka kapacitetsbrister som
finns i dagens vägnät och ger underlag för mer effektiva satsningar.

Figur 1. Kartläggning av potentiella cykelflöden om cykling tillåts på alla vägar,
Källa: Potential för arbetspendling med cykel i Stockholms län

Resultatet av studien visar även att 70 procent av regionens invånare skulle kunna cykla till
arbetet på 30 minuter om cykling skulle tillåtas på alla vägar. Närmast till jobbet har boende i
Stockholms innerstad och de nordvästra delarna av länet.
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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 sedan 2019 en permanent funktion på Tillväxt- och regionplaneförvaltningen på Region Stockholm.

Region Stockholm
Stockholms läns landsting blev 1 januari 2019 Region Stockholm och fick därmed ett utökat
regionalt utvecklingsansvar. Tillsammans med ansvaret för regional fysisk planering enligt
PBL, innebär detta ett större ansvar för infrastruktur, tillväxt, miljö och hållbar utveckling.
Region Stockholm ansvarar för att ta fram den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS, som pekar ut den långsiktiga inriktningen för den fysiska planeringen i
länet. Region Stockholm ansvarar även för länets kollektivtrafik och är en viktig aktör för
smidiga kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik.
I samband med regionbildningen har Region Stockholm tagit över Länsstyrelsens ansvar för
länsplanen för transportinfrastruktur. Länsplanen beskriver hur regeringens budget ska fördelas mellan olika infrastrukturinvesteringar och arbetet förutsätter en nära samverkan med
Trafikverket och länets kommuner. Länsplanen spänner över en 12-årsperiod och revideras
vart fjärde år.

Trafikverket
Trafikverket är väghållare för en stor del av det regionala cykelnätet. Det innebär att Trafikverket har ett viktigt ansvar i att bygga ut och uppgradera cykelnätet till rätt standard.
Trafikverket har även som uppgift att administrera den statliga medfinansieringen som
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kommunerna i länet kan ansöka om från länsplanen. Vidare har Trafikverket som uppgift att
administrera stadsmiljöavtal där regioner och kommuner kan ansöka om medel för cykelåtgärder.

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 huvudparten av det regionala cykelnätet vilket
innebär att kommunerna har ett stort ansvar i att bygga ut och uppgradera cykelnätet till rätt
standard. Kommunerna kan ansöka om statlig medfinansiering för utbyggnaden av regionala
cykelstråk, både från länsplan och genom stadsmiljöavtal. Det finns även möjlighet till medfinansiering från Klimatklivet som administreras av Naturvårdsverket.

Ytterligare aktörer
Det finns ytterligare aktörer som har stor betydelse för den regionala cykelplanen och
utvecklingen av cykeltrafiken i Stockholms län. Ett exempel på det är de många cykelorganisationer och intressegrupper som bedriver ett förtjänstfullt arbete för att främja
cyklingen i länet. Ett ytterligare exempel är den forskning som bedrivs på högskolor, forskningsinstitutet, konsultföretag etc. Detta är viktigt för att fortsätta utveckla cykelplaneringen
och de åtgärder som genomförs i länet.
För att öka cyklingen i Stockholms län krävs ett gemensamt arbete med åtgärder på bred
front.
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Regionalt cykelbokslut
Syftet med cykelbokslutet är att följa upp genomförandet av den regionala cykelplanen.
Cykelbokslutet är en sammanställning av de åtgärder som har genomförts under 2018 inom
följande områden.
1. Utbyggnad av regionala cykelstråk
2. Cykelparkering och kombinationsresor
3. Trafiksäkerhet och trygghet
4. Drift och underhåll
5. Cykelfrämjande åtgärder
6. Cykeltrafikens utveckling
7. Finansiering av cykelåtgärder
8. Stöd för den regionala cykelplanen
Huvudfokus för cykelbokslutet är att följa upp åtgärder i det regionala cykelnätet. Det innebär att cykelbokslutet i första hand fokuserar på åtgärder utmed regionala cykelstråk. Övriga
åtgärder, exempelvis 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 i hela länet. Anledningen till
det är att kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik har en stor betydelse för möjligheterna att avstå från bilåkning. Det gäller särskilt i Stockholms län där avstånden ofta är
långa.

Utbyggnad av regionala cykelstråk
Den regionala cykelplanen pekar ut ett regionalt cykelnät. Syftet med det regionala cykelnätet
är att förbättra möjligheterna för cykelpendling i länet genom att binda samman viktiga
målpunkter och områden. Målet i cykelplanen är att det regionala cykelnätet ska vara fullt
utbyggt till år 2030. Då ska hela länet kopplas samman av högkvalitativa cykelstråk som
möjliggör för cykelpendling i uppemot 30 km/tim.
Det här avsnittet följer upp utbyggnaden av det regionala cykelnätet. Uppgifterna bygger på
den enkätundersökning som har skickats ut till Trafikverket och Stockholms läns kommuner.

Genomförda åtgärder och planerade åtgärder
Enkätundersökningen visar att åtgärder som genomfördes i det regionala cykelnätet under
2018 omfattar knappt 27 kilometer. Undersökningen visar även att den planerade utbyggnadstakten för det regionala cykelnätet är cirka 108 kilometer för den kommande femårsperioden. Kartbilden på följande sida visar de åtgärder som har genomförts i det regionala
cykelnätet samt planerade åtgärder den kommande femårsperioden. För mer detaljerad
information finns en interaktiv karta på cykelkansliets hemsida. Kartan visar inte det som är
utbyggt innan 2014.
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Figur 2. Karta över genomförda och planerade åtgärder i det regionala cykelnätet1.

1

Baserat på enkät till väghållare i Stockholmsregionen.
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Cykelparkering och kombinationsresor
Cykeln måste planeras utifrån ett hela-resan-perspektiv. Det innebär att hela resan måste
fungera på ett smidigt sätt från dörr till dörr. Med cykeln som en del av resan finns möjlighet
att minska restiden för den första och sista kilometern som ofta utgör en betydande del av
den totala restiden. Det gäller inte minst i Stockholms län där avstånden ofta är långa och där
cykeln ofta utgör ett delmoment av en längre resa.
Det här avsnittet följer upp utbyggnaden av cykelparkering vid kollektivtrafikhållplatser i
länet. Det följer även upp andra alternativ för kombinationsresor i form av lånecyklar och
cykel på kollektivtrafik.

Cykelparkering i kollektivtrafiknära läge
Kartan visar den geografiska fördelningen av kollektivtrafiknära cykelparkering i länet.
Underlaget baseras på data som samlades in i förra årets enkät, kompletterat med de cykelparkeringar som har anlagts sedan dess.
Under 2018 har det enligt enkätundersökningen anlagts drygt 1200 cykelparkeringar i
kollektivtrafiknära lägen, vilket är en halvering i jämförelse med föregående år. Dock håller
trenden att i stort sätt alla nyanlagda cykelparkeringar erbjuder möjlighet till ramlåsning.
Även väderskydd och belysning är tämligen vanligt förekommande vid nyanlagda cykelparkeringar.

REGIONALT CYKELBOKSLUT 2018
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Figur 3. Karta över cykelparkering vid kollektivtrafik 20182.

2

Baserat på enkät till väghållare i Stockholmsregionen.
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Cykel på kollektivtrafik
Ett komplement till lånecyklar är att ta med den egna cykeln ombord på fordonet. Det förutsätter dock att det finns tillräckligt med utrymme på fordonet och att fordonen och hållplatserna är anpassade för cyklar, exempelvis genom dörrar som är i nivå med plattformen. Idag
är det möjligt att ta med cyklar på pendeltåg och på Saltsjöbanan. Det är även möjligt att ta
med cyklar på skärgårdsbåtar och pendelbåtslinjer.

Lånecyklar
Ett annat sätt att kombinera cykel och kollektivtrafik är att använda hyrcyklar/lånecyklar.
Lånecyklar är ett bra komplement till den egna cykeln och kan fungera som inkörsport för
personer som inte är vana vid att cykla. Det kan även fungera som avlastning för kollektivtrafiken, exempelvis i Stockholms innerstad där det ofta är trängsel i rusningstid. Då krävs ett
väl integrerat system med lånecykelstationer i direkt anslutning till spårstationer och busshållplatser.
Stockholm har haft ett lånecykelsystem som var i drift mellan 2006 och 2018. Systemet
handlades initialt upp av Stockholms stad, men cyklar fanns placerade även i Solna, Sundbyberg och Lidingö. Under 2018 påbörjades en upphandling av ett nytt lånecykelsystem,
som på grund av överklagan har blivit försenat. I dagsläget är lånecyklarna bortplockade i
Stockholms stad men finns i Solna, Sundbyberg och Lidingö. Användningen har dock minskat drastiskt sedan systemet försvann från Stockholms stad. Stockholms stad arbetar för att
ett nytt lånecykelsystem ska finnas på plats till 2020.
Under 2018 började även nya privata mobilitetslösningar dyka upp i form av elsparkcyklar
och flytande hyrcykelsystem. Elsparkcyklarna har fått ett väldigt stort genomslag i Stockholm
med många olika privata aktörer på marknaden. Det stora genomslaget skulle delvis kunna
förklaras av att de har fyllt ett behov som uppstod efter lånecyklarna.

REGIONALT CYKELBOKSLUT 2018
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Trafiksäkerhet och trygghet
Cyklister är en utsatt trafikantgrupp. Detta beror på att de har svårt att hålla samma hastighet som den övriga trafiken och därför är sårbara och svåra att se. Samtidigt färdas de
tillräckligt snabbt för att råka ut för svåra skador vid fallolyckor. Sedan några år tillbaka är
cyklister den trafikantgrupp som råkar ut för flest allvarliga skador i trafiken. Det är därför
oerhört viktigt att öka trafiksäkerheten och tryggheten för cyklister. Det här avsnittet följer
upp utvecklingen av cykelolyckor i Stockholms län. Det följer även upp utvecklingen av cykelstölder då det har stor betydelse för känslan av trygghet.

Cykelolyckor i Stockholms län
År 2018 rapporterades cirka 1970 trafikolyckor med cyklister i Stockholms län vilket är
något lägre än tidigare år bortsett från mätningarna för 2015. Uppgifterna är hämtade från
STRADA3 och avser samtliga cykelolyckor i länet. Sett till det regionala cykelnätet rapporterades 536 trafikolyckor, vilket är något lägre än tidigare mätningar.

Rapporterade cykelolyckor i Stockholms län
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Regionala cykelvägnätet

Figur 4. Rapporterade cykelolyckor i Stockholms län4.

Olyckorna i det regionala cykelnätet utgör en relativt låg andel av det totala antalet cykelolyckor i länet, vilket förmodligen kan förklaras av att de har bättre utformning, drift och
underhåll än i det övriga cykelnätet. Huvuddelen av cykelolyckorna som sker är singelolyckor, där t ex halka och rullgrus ökar olycksrisken.
Kartbilden på följande sida visar hur cykelolyckorna fördelar sig i det regionala cykelnätet.
Kartan visar ett likande mönster mot föregående år där den största andelen av trafikolyckorna inträffar i de centrala delarna av länet där cykelflödena är störst.

STRADA är ett informationssystem för trafikolyckor i vägtrafiken som administreras av Transportstyrelsen. Uppgifterna i STRADA hämtas från polisen och sjukvården.
4
Uppgifterna är hämtade från STRADA.
3
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Figur 5. Karta över cykelolyckor i det regionala cykelnätet 20185.

5

Baserat på GIS-analys av data hämtat från STRADA.
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Fördelning av cykelolyckor
Majoriteten av cykelolyckorna i det regionala cykelnätet är så kallade lindriga olyckor, vilket
innebär att olyckan inte har orsakat någon allvarlig skada och att cyklisten inte har behövt
uppsöka sjukhus. Bland dessa olyckor är huvudparten singelolyckor, vilket innebär att endast
en trafikant har varit inblandad i olyckan. Bland övriga olyckor är den vanligaste orsaken
kollisioner mellan cyklister och motorfordon.
Under 2018 inträffade totalt 332 lindriga och 5 allvarliga olyckor i det regionala cykelnätet,
vilket utgör en minskning från mätningarna 2016 och 2017. Ingen person avled i en cykelolycka på det regionala cykelnätet under 2018.

Cykelhjälmsanvändning
För att minska antalet allvarliga cykelolyckor i trafiken krävs åtgärder på bred front. Det
krävs väl utformade cykelstråk och hastighetssäkrade korsningspunkter såväl som bra
beläggning, drift och underhåll. Om en olycka trots allt sker är cykelhjälmen ett viktigt skydd.
Därför är det glädjande att cykelhjälmsanvändningen i Stockholms län är fortsatt hög. De
senaste åren har hjälmanvändningen i länet legat på ca 70 %. Detta kan jämföras med hjälmanvändningen i hela Sverige som ligger på cirka 45 %. Uppgifterna är hämtade från NTF6 och
avser cykelhjälmsanvändning i länet. Värt att notera är att hjälmanvändning under 2018 var
lika vanligt bland vuxna som bland barn, från att ha varit något högre bland barn tidigare år.

Figur 6. Cykelhjälmsanvändning i Stockholms län 2013-2018. Totalt och fördelat på vuxna
och barn7.

Cykelstölder
Cykelstölder är ett stort problem. I takt med att antalet cyklister ökar i Stockholm ökar även
antalet cykelstölder. Det leder till otrygghet och kan i värsta fall innebära att cykeln väljs bort
som färdmedel.

6

7

NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, är en oberoende organisation som arbetar för rätten till en trygg och
säker trafik. Statistiken har tagits fram med hjälp av observationer längst utpekade cykelstråk vid flera tidpunkter.
NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
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I Stockholms län har antalet cykelstölder ökat under de senaste åren, men ligger på en
relativt konstant nivå i förhållande till antalet invånare. År 2018 anmäldes närmare 16 000
cykelstölder. Det är den högsta noteringen hittills8, även sett till antalet cykelstölder per
100 000 invånare.
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Figur 7. Rapporterade cykelstölder 2014-2018 per 100 000 invånare i Stockholms län9.

Uppgifterna om cykelstölder visar att antalet rapporterade brott varierar stort mellan olika
kommuner i länet. Precis som i förra årets rapport sker flest cykelstölder per invånare i länets
centrala delar, med störst koncentration i Stockholm, Solna och Sundbyberg.
Att antalet anmälda cykelstölder har ökat under de senaste åren har troligen flera orsaker.
En viktig anledning är förmodligen att cyklarna som säljs på marknaden har ökat i värde och
blivit mer stöldbegärliga. En annan trolig anledning är att antalet cyklister i länet har ökat.
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 förebyggas och motverkas, exempelvis genom bra cykelparkeringar med möjlighet till ramlåsning.

Drift och underhåll
Standarden på cykelvägarna är avgörande för hur cykelresan upplevs. Det är särskilt viktigt
under vinterhalvåret när snö och is kan leda till stora problem. Genom att säkerställa att
cykelvägnätet är välskött och komfortabelt ökar möjligheten att cykla året runt. Det ökar även
trafiksäkerheten och tryggheten för cyklister. Det är därför oerhört viktigt att säkerställa en
hög driftstandard under hela året.

8
9

En rättelse från förra årets Cykelbokslut där antalet cykelstölder per invånare för 2017 var felaktig
BRÅ, Brottsförebyggande rådet
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Det här avsnittet följer upp utvecklingen av arbetet med drift och underhåll. Uppgifterna
bygger på den enkätundersökning som har skickats ut till Trafikverket och Stockholms läns
kommuner, samt kartmaterial som samlats in under året.

Sopsaltning
Sopsaltning är en relativt ny metod för vinterväghållning av cykelstråk. Metoden innebär att
snö och is borstas bort från cykelbanan varpå det läggs ut ett saltlag som motverkar återfrysning. Sopsaltning innebär att cykelnätet hålls rent från snö och is och att det blir barmarksförhållanden året runt. Det innebär också att cykelvägarna hålls rena från sand och löv, vilket
är en vanlig orsak till cykelolyckor på våren och hösten.
Vintern 2018 användes sopsaltning i totalt 15 kommuner samt av Trafikverket, vilket är en
ökning med tre aktörer. Totalt sopsaltades drygt 318 kilometer av det regionala cykelnätet år
2018. Värt att notera är att denna siffra inkluderar båda riktningarna för stråk som exempelvis löper på respektive sida av en bilväg.
I kartan på nästa sida visas de sträckor som åtgärdades med sopsaltning vintersäsongen
2018/2019.
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Figur 8. Karta över cykelstråk som sopsaltades vintern 2018/201910.

10

Baserat på inrapportering inför vintern 2018/2019 av planerad omfattning av sopsaltning.
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Övrigt drift och underhåll
Enkätundersökningen visar att drift och underhåll i regel prioriteras bland kommunerna. 15
kommuner uppfyller riktlinjerna i regionala cykelplanen för drift och underhåll. Sett över tid
är det allt vanligare att kommunerna uppfyller riktlinjerna, även om 2018 uppvisar en liten
nedgång jämfört med föregående år.
Kommunerna uppfyller de angivna riktlinjerna i olika utsträckning. Det är vanligast att
uppfylla riktlinjerna för halkbekämpning och snöröjning, medan det är något ovanligare att
uppfylla riktlinjerna kring sandupptagning och beläggning.

Väghållare som uppfyller riktlinjerna för drift och
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Figur 9. Väghållare som uppfyller riktlinjerna i regionala cykelplanen för drift och underhåll, 2014201811.

Fortfarande råder dock stora skillnader mellan olika kommuner i länet. Generellt sett kan
arbetet med drift och underhåll förbättras, både vad gäller vinterväghållning och barmarksunderhåll. Dessutom finns behov av ytterligare samordning mellan väghållarna i länet. Det
gäller inte minst där stråken övergår från en väghållare till en annan.

11

Baserat på enkät till väghållare i Stockholmsregionen.
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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. Beteendepåverkan
är särskilt effektivt när det görs i samband med infrastrukturåtgärder. Då kan beteendepåverkan vara ett effektivt sätt att öka nyttan av övriga åtgärder.
Det här avsnittet följer upp arbetet med cykelfrämjande åtgärder i länet. Uppgifterna bygger
på den enkätundersökning som har skickats ut till Trafikverket och Stockholms läns kommuner.

Särskilda satsningar
Enkätundersökningen visar att de vanligaste cykelfrämjande åtgärderna i länet är säkra skolvägar och trygghetssatsningar. Majoriteten av länets kommuner genomför projekt som går ut
på att öka trafiksäkerheten och tryggheten vid kommunens skolor och förskolor. Attraktiva
gång- och cykelvägar är en viktig del i arbetet liksom sänkta hastighetsgränser, bilfria zoner,
informationsinsatser och vandrande skolbussar. Åtgärderna riktade mot barn och unga är
viktiga med tanke på att cyklandet har minskat kraftigt i dessa åldersgrupper under de senaste åren. Det är oroväckande av flera skäl. Dels för att mindre cykling leder till minskad
fysisk aktivitet och försämrad hälsa, dels för att barn och unga är framtidens resenärer.
Resvanor etableras ofta i tidig ålder vilket innebär att ett minskat cyklande hos 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. Förhoppningsvis kan åtgärderna som genomförs idag vara ett viktigt steg på vägen.
Bland de angivna åtgärderna är det därefter vanligast att genomföra informations- och påverkanskampanjer samt att ta fram cykelkartor. I flera kommuner sker även kampanjer med
vintercyklister i syfte att öka andelen cyklister som cyklar året runt. Vintercyklistkampanjer
har samordnats av nätverket Res Smart. Under 2018 genomfördes sådana kampanjer i tio
kommuner, en klar ökning jämfört med de tre kommuner som genomförde sådana kampanjer 2017. Kampanjerna innebär att deltagarna förses med vinterdäck och montering i
utbyte mot att de åtar sig att cykla minst tre dagar i veckan från januari till mars. Enligt
utvärderingen av vintercyklistkampanjen uppger 86 % att de kommer cykla i lika stor eller
större utsträckning nästa vinter. Dessutom uppger 36 % att de upplever att de påverkat en
eller flera i sin omgivning till att börja vintercykla.12
Däremot är till exempel informationsinsatser riktade till särskilda grupper ovanliga bland
kommunerna, 4 kommuner anger att de genomfört sådana åtgärder.

12

Utvärdering genomförd av Res Smart.
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Figur 10. Cykelfrämjande åtgärder som utförts av länets väghållare under 201813.

En annan viktig del i att öka cyklandet och stärka kvalitén i cykelnätet är cykelvägvisning. Av
de svarande anger 25 att de har cykelvägvisning. I 16 fall stämmer också cykelvägvisningen
med den regionala stamgrenplanen.

Uppföljningar
En majoritet av respondenterna svarar att cykelåtgärderna följs upp på något sätt. Av dessa
svarar två kommuner att åtgärderna alltid följs upp medan 14 anger att en uppföljning sker i
vissa fall. Bland de resultat som åtgärderna lett till kan nämnas en ökning av vintercykling,
bättre trafikmiljö för gående och cyklister och ett större utnyttjande av cykelställ med ramlåsning. I hälften av kommunerna har dessa resultat lett till ytterligare åtgärder.

Res Smart
För att samordna arbetet med beteendepåverkansåtgärder i Stockholms län har det bildats
ett nätverk som heter Res Smart. Res Smart är en plattform för beteendepåverkan och hållbart resande som vänder sig till offentliga aktörer i Stockholm som arbetar med transporter
och resande. I dagsläget representeras nätverket av 22 kommuner och Region Stockholm.
Syftet med Res Smart är att öka utbytet av kunskap mellan medlemmarna och bidra till
konkreta samarbetsprojekt i form av kampanjer och tävlingar, t ex vintercyklistkampanjen.
Res Smart anordnar återkommande tematräffar och skickar ut nyhetsbrev.

Cykeltrafikens utveckling
Målsättningen i den regionala cykelplanen är att andelen cykelresor i Stockholms län ska
utgöra 20 procent år 2030. Det är ett ambitiöst mål som kräver åtgärder på bred front.

13

Baserat på enkät till väghållare i Stockholmsregionen.
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Det här avsnittet beskriver hur cykeltrafiken har utvecklats i länet under de senaste åren.
Det är ett viktigt underlag för att följa upp att utvecklingen går åt rätt håll och att tillräckligt
mycket görs för att uppnå cykelplanens vision och målbild. Uppgifterna om cykeltrafiken har
hämtats från regionala och kommunala resvaneundersökningar och flödesmätningar.

Regional resvaneundersökning
Region Stockholm genomför regionala resvaneundersökningar. Syftet med undersökningarna är att ta fram kunskap om medborgarnas resvanor och preferenser. Resvaneundersökningarna ger en bra bild av färdmedelsfördelningen i länet samt en bild av vilka färdmedel
som väljs för olika typer av resor, avstånd, relationer och tidpunkter.
Den senaste regionala resvaneundersökningen genomfördes år 2015. Dessförinnan genomfördes en resvaneundersökning år 2005/2006. Region Stockholm har som ambition att ta
fram regionala resvaneundersökningar med kortare intervall framöver. En ny regional resvaneundersökning genomförs under 2019 och 2020. Resultaten väntas publiceras under 2020.
I cykelbokslutsenkäten anger tio respondenter att den senaste RVU:n genomfördes 2015.
En kommun har inte genomfört en RVU sedan 2006, medan tre kommuner genomförde en
RVU 2018.
I kommunernas senaste resvaneundersökningar är det vanligt att redovisa resultaten på ålder
och kön, sådana redovisningar anger 12 kommuner. Resultaten har inte redovisats på några
andra bakgrundsvariabler, såsom bakgrund/födelseland. Utöver RVU:n har sju kommuner
genomfört egna undersökningar och tre kommuner har deltagit i en undersökning genomförd av annan part för att fånga upp hur cyklisterna upplever cykelmiljön under 2018. I ungefär hälften av dessa undersökningar har resultaten redovisats på ålder och kön. En kommun,
Södertälje, har även analyserat svaren per bostadsområde utifrån postnummer för att analysera socioekonomiskt svaga och starka områden. I fyra fall har undersökningarna lett till
vidare åtgärder. Under 2019 planerar sex kommuner att göra RVU och en kommun planerar
att genomföra en brukarundersökning.
Den regionala resvaneundersökningen från 2015 visar att cykeln står för cirka 7 % av de resor
som görs till, från och inom Stockholms län. Det är ökning jämfört med föregående resvaneundersökning 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 resvaneundersökningen 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.

Flödesmätningar
Ett annat sätt att följa upp cykeltrafikens utveckling är att mäta cykelflöden. Cykelflödesmätningar kan göras både genom periodiska mätningar och genom fasta mätstationer som
registrerar cyklister under hela året. Till skillnad från resvaneundersökningar mäter flödesmätningar inte andelen cyklister utan bara antalet. Men genom att jämföra flödesmätningar
över tid är det möjligt att se hur cykeltrafiken utvecklas.
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Enkätundersökningen visar att allt fler kommuner i länet genomför cykelflödesmätningar.
Under 2018 genomfördes flödesmätningar i 15 av länets 26 kommuner. Under 2019 planerar
15 respondenter för nya flödesmätningar.
Kartan med flödesmätningar visar samma flödesdata som i förra årets bokslut då en satsning
gjordes för att samla in data från mätstationer i det regionala cykelnätet. Dock är det rimligt
att anta att det geografiska mönstret är likartat även om antalet är något annorlunda. Ett tydligt mönster är att flödet generellt sett blir kraftigare in mot de centrala delarna av Stockholm
speciellt på de platser där antalet stråk är begränsat som in från Lidingö.
Som ett komplement till de regionala flödesmätningarna redovisas även en tidsserie över
flödet över Saltsjö-Mälarsnittet. Saltsjö-Mälarsnittet är en gräns mellan norra och södra
Stockholm med ett begränsat antal passager. Flödet av cyklister mäts varje år i maj–juni som
en del av Stockholms stads miljöbarometer och tidsserien sträcker sig tillbaka ända till 1980.
Årsvärdena i diagrammet visar på tämligen stora variationer vilka kan förklaras med skiftande väderlek eller någon annan tillfällig omständighet. Därför är det lämpligare att utgå
från ett rullande medelvärde med femårsperioder. Här går det att se att antalet cyklister har
ökat stadigt från 1991 till 2013. Efter 2013 är snittet mer stabilt men med en kraftig ökning
2018. Troligtvis kan den kraftiga uppgången för 2018 delvis förklaras med den mycket varma
och torra våren och sommaren det året.

Antal cyklister

Antal cykelpassager över Saltsjö-Mälarsnittet
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Figur 11. Antal cykelpassager i medeltal per helgfritt vardagsdygn över Saltsjö-Mälarsnittet
1980–201814.

14

Cykelpassager Saltsjö-Mälarsnittet, Miljöbarometern Stockholms stad.
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Figur 12. Karta över cykelflöden i det regionala cykelnätet 2017.
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Finansiering av cykelåtgärder
Investeringar i cykelinfrastruktur är förhållandevis billigt. Det gäller i synnerhet i jämförelse
med andra trafikslag som bilvägar och kollektivtrafik som sällan genererar lika hög samhällsekonomisk nytta. Trots det är det relativt små medel som går till cykelåtgärder jämfört med
andra trafikslag. Det gäller både på kommunal nivå och på regional och nationell nivå.
Det här avsnittet följer upp finansiering av cykelåtgärder i Stockholms län. Det är ett viktigt
underlag för att säkerställa att utvecklingen går åt rätt håll och att tillräckliga medel tillsätts
för att nå upp till målet om ett fullt utbyggt cykelnät år 2030. Avsnittet beskriver både kommunal finansiering och finansiering på regional och nationell nivå.

Kommunal finansiering
En övervägande majoritet, 21 kommuner och Trafikverket, anger att de har en särskild budget för cykelåtgärder. Det är vanligt att budgeten för cykelåtgärder är uppdelad i investeringar och drift-/underhållsfrågor. Särskilt vanligt är att det finns en särskild budget för
investeringar, 17 kommuner anger det. Av de svarande anger 9 kommuner att det finns en
särskild budget för drift- och underhållsfrågor.

Medfinansiering
Drygt hälften av de svarande anger att det funnits någon form av medfinansiering för cykelåtgärder under 2018. Den vanligaste medfinansiären är Trafikverket, följt av SL/Region
Stockholm. Medfinansieringen har bland annat rört cykelparkeringar, stadsmiljöavtal och
regionala cykelstråk.

Statlig finansiering
En stor del av det regionala cykelnätet är statlig väg. Det innebär att Trafikverket är väghållare och därmed ansvarar för utbyggnad och underhåll av cykelvägar. Trafikverkets budget
styrs av den nationella planen för transportsystemet med tillhörande länsplaner. I planerna
anges hur regeringens budget ska fördelas mellan olika infrastrukturåtgärder i Sverige,
där länsplanerna styr fördelningen inom respektive region. Planerna spänner över en
12-årsperiod och revideras vart fjärde år.
I maj 2018 antogs en nationell plan för transportsystemet. I planen anges hur regeringens
budget ska fördelas mellan olika infrastrukturåtgärder under perioden 2018 till 2029. Totalt
finns en ekonomisk ram på cirka 620 miljarder kronor som ska finansiera utbyggnad och
underhåll av väg, järnväg, sjöfart och luftfart.
Den nationella transportplanen innehåller inga specifika medel för cykelinfrastruktur.
I förslaget till den nationella plan som togs fram av Trafikverket fanns två cykelstråk angivna,
Täbystråket mellan Frescati och Mörby samt Kistastråket mellan Norrtull och Kista. Dessa
cykelstråk har dock lyfts bort från den slutgiltiga planen som antogs av regeringen.
I länsplanen för Stockholms län finns en ekonomisk planeringsram på ca 8,5 miljarder
kronor. Av dessa är ca 1,1 miljarder kronor dedikerade åt cykelåtgärder. Vid sidan av detta
finns även ett antal cykelåtgärder som pågår i projekt som är klassade som vägprojekt.
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Medfinansiering från länsplanen
En stor del av pengarna i länsplanen för regional transportinfrastruktur är dedikerade för
statlig medfinansiering. Det innebär att kommunerna i Stockholms län kan ansöka om ekonomiskt stöd för åtgärder i cykelnätet. Åtgärder som bidrar till förbättringar i det regionala
cykelnätet, i synnerhet mellankommunala satsningar, är prioriterade när medlen fördelas.
Trafikverket beviljade ca 36,8 miljoner kronor i statlig medfinansiering till cykelåtgärder
för genomförande 2018. Utöver detta beviljas medfinansiering även för cykelåtgärder som
klassas som trafiksäkerhetsåtgärd.

Statlig medfinansiering från länsplan (mnkr)
60
50
40
30
20
10
0
2014

2015

2016

2017

2018

Figur 13: Statlig medfinansiering av cykelåtgärder från länsplanen. Miljoner kronor som beviljats
under 2014-2018.15

Övrig medfinansiering
Vid sidan av länsplanen finns det även andra alternativ för medfinansiering av cykelåtgärder.
Ett sådant exempel är så kallade stadsmiljöavtal som är ett statligt stöd för hållbara stadsmiljöer. Stadsmiljöavtal har funnits sedan 2015, men det är bara sedan 2017 som medfinansiering har beviljats för cykelåtgärder. 2018 beviljades totalt 825 miljoner kronor i stadsmiljöavtal. Av dessa gick 641 miljoner kronor till åtgärder i Stockholms län. Störst belopp gick till
Lidingö för anläggande av en ny spårvägs-, gång- och cykelbro. Solna beviljades stöd för ett
antal olika cykelåtgärder. I beviljade stadsmiljöavtal ingår även flera cykelåtgärder som motprestationer. 29 av 43 åtgärder inom denna omgång av stadsmiljöavtal var riktade mot cykeltrafik.
Även Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet som ges till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet, går till viss
del till cykelsatsningar.

Stöd för den regionala cykelplanen
En förutsättning för arbetet med den regionala cykelplanen är att det finns ett allmänt stöd
för dess vision och målbild. Det gäller både bland tjänstemän och politiker på kommunal och
regional nivå. För att uppnå målet i den regionala cykelplanen krävs ett gemensamt arbete

15

Trafikverket, 2019.
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där alla bidrar på bästa möjliga sätt. Det är därför oerhört viktigt att den regionala cykelplanen har ett starkt stöd i styrdokument och handlingsplaner.
Det här avsnittet följer upp stödet för den regionala cykelplanen. Uppgifterna bygger på den
enkätundersökning som har skickats ut till Trafikverket och Stockholms läns kommuner.

Kommunala cykelplaner
Cykling är en prioriterad fråga i Stockholms läns kommuner. Det avspeglas bland annat i
antalet kommunala cykelplaner. Totalt har 23 en specifik cykelplan, av dessa är alla utom en
politiskt antagna. Av cykelplanerna tar 16 avstamp i den regionala cykelplanen. I de kommuner där inte den kommunala cykelplanen grundar sig i den regionala cykelplanen anges i
flera fall att anledningen till detta är att den kommunala cykelplanen antogs innan den regionala cykelplanen.
I juni 2018 antogs en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Den
regionala cykelplanen har en viktig plats i RUFS 2050 och är en planeringsförutsättning för
den långsiktiga utvecklingen i länet. Förhoppningsvis kommer detta resultera i att cykeln får
ett allt större utrymme även i kommunala översiktsplaner framöver.
I kartan på nästa sida visas vilka kommuner i länet som har en cykelplan, eller trafikplan och
om den är politisk antagen eller ej.
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Figur 14. Karta över kommuner som har en kommunal cykelplan16.

16

Baserat på enkät till väghållare i Stockholmsregionen.
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Samarbeten
Av de svarande anger 22 kommuner samt Trafikverket att de samarbetar med grannkommuner i regionala cykelfrågor. Det är främst kommuner i de norra delarna av länet som anges
som samarbetspartners. Av de andra samarbetspartners som anges i enkäten är det vanligast
att ha samarbete med Trafikverket och med det regionala cykelkansliet, som i stort sett samtliga kommuner samarbetar med. Därefter följer Region Stockholm och kommuninvånare
som vanligaste samarbetspartners. Aktörer som Civilsamhällesorganisationer, Länsstyrelsen
och polisen är inte lika förekommande som samarbetspartners.
De svarande upplever i regel samarbetet som bra. Som exempel nämns att det finns forum
både för erfarenhetsutbyte och för planering av gemensamma konkreta projekt som ”nordostgruppen”. Däremot kan t.ex. målbilden bland de involverade variera.
Respondenterna har en mer blandad upplevelse av arbetet med cykelfrågor generellt i regionen. Bland svaren finns en positiv syn på det regionala cykelkansliet och den regionala
cykelplanen ses som viktig och ett bra underlag för alla kommuner i regionen. Men det finns
också önskemål om att den kommunöverskridande planeringen ska bli bättre och mer samordnad i form av underhåll och utbyggnad av regionala stråk. Vissa upplever också att de
höga ambitionerna inte alltid är möjliga att infria för alla kommuner. Någon ser ett behov av
att Trafikverket i större utsträckning borde underlätta och medverka till byggandet av gångoch cykelväg längs statlig väg.
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Analys
Utbyggnad av regionala cykelstråk
Under 2018 genomfördes åtgärder som omfattar cirka 27 kilometer i det regionala cykelnätet
och enkätundersökningen visar att den planerade utbyggnadstakten för det regionala cykelnätet är cirka 108 kilometer för den kommande femårsperioden. Den inrapporterade planerade utbyggnationen för kommande 5-årsperiod är låg relativt utbyggnadstakten. För att det
ska vara möjligt att bibehålla en god utbyggnadstakt fram till 2030 behöver det säkerställas
att planeringen av nya projekt inte stannar av. Ett viktigt arbete är de stråkstudier som regionala cykelkansliet tillsammans med väghållarna utför. Stråkstudierna syftar till att underlätta gemensam utbyggnad längs stråk där det är flera väghållare.
Eftersom planeringstiden kan vara olika lång för olika typer av cykelinfrastruktur kan det i
kommande regionalt samordningsarbete vara lämpligt att identifiera projekt med mycket
lång planeringstid så att dessa hinner genomföras innan 2030.

Cykelparkering och kombinationsresor
Kommunerna har rapporterat in att cirka 1200 cykelparkeringar har anlagts kring kollektivtrafikbytespunkter. Inrapporteringen visar också att en hög andel av dessa cykelparkeringar
har ramlåsning, väderskydd och belysning. Eftersom cykelparkering vid kollektivtrafik endast
är en av många olika typer av platser som cykelparkering anläggs på är det svårt att dra slutsatser kring utbyggnadstakt. Däremot finns det en god spridning på cykelparkering vid kollektivtrafik i regionen. Ett förbättrat kunskapsläge kring mängden cykelparkering totalt vid
kollektivtrafikbytespunkter inklusive kunskap kring beläggningsgrad (var det finns kapacitetsproblem) skulle kunna underlätta framtida planering.

Trafiksäkerhet och trygghet
Antalet cykelolyckor visar på en minskande trend, både vad gäller samtliga cykelolyckor i
länet och i det regionala cykelnätet. För att utreda denna trend ytterligare skulle antalet
olyckor behöva normaliseras gentemot antalet cyklister i länet. Dock finns i dagsläget ingen
aktuell heltäckande statistik för detta då det innebär en mycket omfattande kartläggning med
stora behov av nya data eller nya metoder.
Det finns också positiva trender rörande cykelhjälmsanvändningen i länet. Andelen som
använder cykelhjälm i Stockholms län är betydligt högre jämfört med riket i helhet. Antalet
cykelstölder ökar, men ligger på en relativt konstant nivå i förhållande till antalet invånare i
länet.

Drift och underhåll
Antalet väghållare som uppfyller riktlinjerna för drift och underhåll har generellt ökat sedan
2014. För 2018 har det skett en marginell nedgång. Det är dock inte känt om det beror på
faktisk förändring i driften eller att en satsning har gjorts på att förtydliga riktlinjerna. Syftet
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med förtydligande av riktlinjerna är att bidra till bättre drift, men förtydligandet i sig skulle
kunna vara en felkälla för jämförbarheten. En ytterligare felkälla är att svarsfrekvensen på
frågan har varierat mellan åren.
Vintern 2018/19 användes sopsaltning i totalt 15 kommuner samt av Trafikverket, vilket är
en ökning med tre aktörer. Under vintersäsongen sopsaltades drygt 318 kilometer regionala
cykelstråk och det går att konstatera att stora delar av det regionala cykelnätet nu sopsaltas,
vilket avsevärt förbättrar framkomligheten vintertid.

Cykelfrämjande åtgärder
Enkätundersökningen visar att de vanligaste cykelfrämjande åtgärderna i länet är säkra skolvägar och trygghetssatsningar. Majoriteten av länets kommuner genomför projekt som går ut
på att öka trafiksäkerheten och tryggheten vid kommunens skolor och förskolor. En stor del
av de väghållare som har genomfört cykelfrämjande åtgärder uppger att de har gjort någon
typ av uppföljning. Ett mer systematiskt och samordnat uppföljningsarbete skulle kunna säkerställa att åtgärderna ger optimal effekt och bidra till att påskynda kunskapsspridning
inom området.
Antalet kommuner som genomfört kampanjer med vintercyklister i syfte att öka andelen cyklister som cyklar året runt har också ökat avsevärt jämfört med föregående år. Bidragande
till detta är säkerligen att nätverket Res Smart har genomfört en samordning av vintercyklistkampanjer i länet, vilket visar på styrkan av samordning av regional karaktär inom kampanjområdet. Det är glädjande att dessa kampanjer ökat med tanke på att det kan borga för ökad
motion över året och därmed ökad hälsa bland befolkningen. Inom kampanjen planeras
också för uppföljning kring vilka effekter kampanjen får på sikt. Det är också viktigt att dessa
kampanjer kombineras med insatser som stärker förutsättningarna att kunna cykla året om.

Cykeltrafikens utveckling
För att ta fram kunskap om medborgarnas resvanor och preferenser genomför Region
Stockholm regionala resvaneundersökningar. Den senaste regionala resvaneundersökningen
genomfördes år 2015. Denna undersökningen är också den vanligast genomförda resvaneundersökningen bland respondenterna. Resultaten av resvaneundersökningarna redovisas
vanligen på ålder och kön. Däremot är det mycket ovanligt att redovisa resultaten från andra
bakgrundsvariabler. Endast en kommun anger att svaren även redovisats utifrån bostadsområde för att beskriva situationen i socioekonomiskt svaga och starka områden. Om kommunerna ska få en djupare kunskap om befolkningens resvanor och därmed kunna genomföra
riktade insatser på ett bättre sätt skulle det vara önskvärt med förbättrat kunskapsläge om
resvanor. Det är dock en försvårande faktor att flera aktörer som arbetar med resvaneundersökningar upplever att svarsfrekvensen skapar svårigheter att kunna ge en fördjupad och
statistiskt säkerställd bild av resvanor hos befolkningen.
Enkätundersökningen visar att allt fler kommuner i länet genomför cykelflödesmätningar.
Under 2018 genomfördes flödesmätningar i 15 av länets 26 kommuner. Under 2019 planerar
15 respondenter för nya flödesmätningar. Gällande flödesmätningar skulle det vara önskvärt
att framöver ta ett samlat grepp kring flödesmätningarna för att på ett sammanhållet vis
kunna mäta flödena i det regionala cykelnätet för att få fram en tidsserie. Ett exempel på
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detta är Stockholms stads statistik av flödena över Saltsjö- Mälarsnittet där det tydligt går att
se utvecklingen över tid.

Finansiering av cykelåtgärder
En övervägande majoritet, 21 kommuner och Trafikverket, anger att de har en särskild budget för cykelåtgärder. Det är vanligt att budgeten för cykelåtgärder är uppdelad i investeringar och drift-/underhållsfrågor. Särskilt vanligt är att det finns en särskild budget för investeringar, 17 kommuner anger det. Drygt hälften av de svarande anger att det funnits någon
form av medfinansiering för cykelåtgärder under 2018. Den vanligaste medfinansiären är
Trafikverket, följt av SL/Region Stockholm.

Stöd för den regionala cykelplanen
Cykling är en prioriterad fråga i Stockholms läns kommuner. Det avspeglas bland annat i
antalet kommunala cykelplaner. Totalt har 23 en specifik cykelplan, av dessa är alla utom en
politiskt antagen. Av cykelplanerna tar 16 avstamp i den regionala cykelplanen. Även om det
är en förhållandevis stor andel finns det även här utvecklingsmöjligheter när det gäller att
koppla samman den regionala cykelplanen med de kommunala planerna.
Av de svarande anger 22 kommuner samt Trafikverket att de samarbetar med grannkommuner i regionala cykelfrågor. De svarande upplever i regel samarbetet som bra. Upplevelsen av
arbetet med cykelfrågor generellt i regionen är inte lika odelat positiv. De svarande ser visserligen positivt på regionala cykelkansliets verksamhet och lyfter fram vikten av den regionala
cykelplanen som underlag. Samtidigt efterfrågas en bättre kommunöverskridande planering
och att Trafikverket i högre grad borde underlätta byggandet av gång- och cykelväg längs
statlig väg.
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Årets cykelprestation
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 och senast Täby kommun mottagit utmärkelsen.

Årets cykelprestation 2018
Utmärkelsen Årets cykelprestation 2018 går till Stockholms stad. Stockholms stad har under
lång tid arbetat för förbättrade cykelförutsättningar lokalt och på senare år även regionalt.
Genom funktionen som kärna i arbetsmarknadsregionen skapar Stockholms stad också förutsättningar för cykling i resten av regionen. Stockholms stad visar vad systematiskt arbetssätt, politiskt stöd, innovationskraft och tydliga budgetsatsningar kan åstadkomma.
Utan den systematiska cykelplaneringen i Stockholms stad skulle det regionala cykelplaneringsarbetet få en mycket mer begränsad effekt och cykling endast utgöra en mer lokal funktion. Siffermässigt är Stockholms stads cykelsatsning minst sagt imponerande till och med på
internationell nivå. Investeringarna (cykelmiljarder) samt cykelflödena är höga och antalet
cykelparkeringar och insatsområden många.
Stockholms stad har också en lång tradition av cykelmätningar och dessa visar på en ökande
trend. År 2000 passerade omkring 20 000 cyklister per dygn mätsnittet ”Saltsjö-Mälarsnittet” och 2018 var samma siffra strax under 50 000 cyklister per dygn. Bara under 2018 adderades cirka 3000 cykelparkeringsplatser till de omkring 30 000 cykelparkeringsplatser som
Stockholms stad sedan tidigare har. Under 2018 byggdes även 12 km regionalt cykelstråk ut
av Stockholms stad.
Ett tydligt exempel på systematiska satsningar med innovationskraft är satsningen på sopsaltning. Stockholms stad var en av de tidiga väghållarna med att implementera driftmetoden
och har i ett långt samarbete med VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) bidragit
till att utveckla och sprida metoden. Satsningen har kombinerats med en cykeljour som
säkerställt kontinuerligt hög nivå på drift året om där såväl metoder, organisation och paketering varit väl genomtänkt.
Såväl budgetmässigt som marknadsföringsmässigt har Stockholms stads cykelmiljard varit
en framgång för cykelprojekten i kommunen. Tydligheten i kommunikationen kring projekten inom cykelmiljarden har bidragit till att lyfta cykling som fråga även regionalt. Per
capita finns det andra kommuner som ligger högre i budget, men Stockholms stad har lyckats
att göra ett stort avtryck.
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Aktuellt på cykelfronten
Det händer mycket på cykelfronten. Under det senaste året har det presenterats flera spännande nyheter inom cykelområdet.

Regeringsuppdrag
Sedan årsskiftet 2017/2018 är VTI värd för Cykelcentrum. Cykelcentrum är Sveriges nationella kunskapscentrum för forskning och utbildning inom cykling. Satsningen uppgår till 5
miljoner kronor per år under perioden 2018–2021. VTI ska tillsammans med andra forskare,
intresseorganisationer, myndigheter, infrastrukturhållare med flera utveckla cyklingens roll i
Sverige för att bidra till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet. VTI:s Cykelcentrum bidrar till att öka tvärvetenskapligt samarbete och sammanföra forskningen med de
aktörer som arbetar med cykelplanering. Mer information om VTI:s verksamhet och uppdrag
finns att se på hemsidan. www.cykelcentrum.vti.se
Elfordonspremien eller förordningen om bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna
cyklar, mopeder eller motorcyklar trädde i kraft den 1 februari 2018. I Stockholms län betalades 78,3 miljoner kr ut under 2018. Mer information om elfordonspremien i nästa stycke.
Regeringen har givit Trafikanalys i uppdrag att följa upp etappmålet inom miljömålssystemet
om ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik som regeringen beslutade den 12 april 2018. Målet
innebär att andelen persontransporter med gång-, cykel- och kollektivtrafik i Sverige ska vara
minst 25 procent 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen gång-, cykel-, och kollektivtrafik.
Under sommaren 2018 fattade Regeringen sex beslut i syfte att underlätta för cyklister
genom att anpassa trafikregler:
•
•
•
•
•
•

Cyklister från 15 år och förare av moped klass II kan färdas på körbanan även där det
finns en cykelbana, om hastighetsbegränsningen på körbanan är högst 50 kilometer i
timmen.
En vägmarkering för så kallad cykelbox.
Markeringen för ett övergångsställe får utgöra en av begränsningslinjerna till en
cykelpassage eller en cykelöverfart.
En cykelpassage ska anges med vägmarkering för cykelpassage.
Gående på en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt använda vänster sida i
färdriktningen.
Det förtydligas att lokaliseringsmärken för vägvisning även innefattar märken för vägvisning av gång- och cykeltrafik.

Elfordonspremien
I februari 2018 infördes en så kallad elfordonspremie i Sverige. Premien innebär att privatpersoner som köper eldrivna cyklar får maximalt 25 % i bidrag upp till 10 000 kronor. Syftet
med elfordonspremien var, enligt förordning 2017:1317, att förbättra förutsättningarna att
transportera sig klimatvänligt. Ambitionen knyter an till flera samhällsmål – det transportpolitiska målet, miljömålen, klimatmål och Agenda 2030. Elfordonspremien infördes i februari 2018, men gällde retroaktivt från september 2017. Det gick att ansöka om premien mellan
den 1 februari och den 18 oktober 2018 vilket var så länge de budgeterade medlen räckte.
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Sammanlagt gjordes 89 396 utbetalningar för elcyklar för en summa på ca 370 miljoner
kronor. Utbetalningen av bidraget hanterades av Naturvårdsverket.
Enligt en utvärdering av elfordonspremien som genomförts av Naturvårdsverket (2019) är
könsfördelningen jämn mellan de som beviljats premie för elcykel (52 procent män och 48
procent kvinnor). Ett annat resultat av studien visar att försäljningen av elcyklar och utbetalningen av premien är högre i södra än i norra Sverige i relation till befolkningsmängd. Det
finns däremot inga betydande skillnader när det gäller inköp av elcyklar mellan olika kommuntyper med undantag av landsbygdskommuner. I dessa är elcykelinköpen per capita betydligt lägre än i övriga kommuntyper. De som har beviljats premie för inköp av elcykel har
även en högre utbildning, högre inkomst samt en betydligt bättre självrapporterad hälsa än
liknande åldersgrupper inom riket i stort. Åldersfördelningen bland dem som har fått premien har en överrepresentation av äldre (inom åldrarna 45–74 år) och en underrepresentation av yngre jämfört med riket i stort. Det finns även en underrepresentation av personer
över 75 år för kvinnor och över 85 år för män.
Naturvårdsverkets undersökning visar att ungefär hälften av elcykelanvändningen ersätter
resande som annars skulle ha genomförts med bil. Andelen pendlingsresor som ersätter bilen
är mindre i storstadsområdena (ca en tredjedel) jämfört med utanför storstadsområdena
(ca två tredjedelar).

Svenska Cykelstäder
Svenska Cykelstäder är en förening bestående av kommuner, regioner och organisationer
som arbetar för en ökad och säkrare cykling. Syftet med Svenska Cykelstäder är att öka
samarbetet och informationsutbytet mellan medlemmarna i form av nätverksträffar och
studiebesök. Föreningen fungerar som en brygga mellan olika aktörer inom cykling och är
ett kunskapskluster för tjänstemän, forskare och experter.
Svenska Cykelstäder initierades 2015, men har utökats kraftigt under 2017 och 2018. Föreningen har öppnat upp för regioner att bli medlemmar, samt för associerade medlemmar i
form av företag, forskningsinstitutioner och intresseorganisationer. I dagsläget utgörs föreningen av cirka 40 medlemmar, varav fem kommuner i Stockholms län. Region Stockholm är
sedan 2019 en av fyra regioner som är medlemmar i Svenska Cykelstäder.

Riksdagens cykelnätverk
Sedan 2012 finns ett särskilt cykelnätverk för riksdagsledamöter i Sverige. Syftet med nätverket är att träffas för att diskutera cykling över partigränserna och lyfta aktuella frågor och
utmaningar.

Nationella cykelrådet
Rådet är ett samverkansforum för det nationella arbetet för en ökad och säker cykling och i
det ingår Boverket, Cykelfrämjandet, Naturvårdsverket, Svensk cykling, Sveriges kommuner
och landsting, Transportstyrelsen, Region Sörmland, Linköpings kommun samt VTI. Det leds
av Trafikverket. Det nationella cykelrådet tar fram ett nationellt cykelbokslut med syfte att
följa upp och redovisa cyklandets utveckling i Sverige kopplat till de transportpolitiska
målen.
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Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
www.rufs.se
www.sll.se/regional-utveckling

