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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.
Resultaten från årets cykelbokslut visar att det under 2019 genomfördes infrastrukturåtgärder i det regionala cykelnätet som omfattar knappt 28 kilometer. Enkätundersökningen visar även att den planerade utbyggnadstakten för det regionala cykelnätet
är cirka 82 kilometer för den kommande femårsperioden. Genomförda åtgärder uppfyller nästan uteslutande rekommenderad standard gällande breddmått. För de planerade åtgärderna uppfyller ca hälften av åtgärderna regional standard. Antalet nyanlagda cykelparkeringar i kollektivtrafiknära lägen fortsätter att minska jämfört med de
senaste två åren.
Antalet cykelolyckor, både totalt i länet och på det regionala cykelnätet har ökat något
jämfört med föregående år. Totalt i länet inträffade 2158 cykelolyckor och på det regionala cykelnätet inträffade 643 cykelolyckor under 2019. Dock har antalet lindriga
(482) och allvarliga (4) olyckor minskat i det regionala cykelnätet. Två dödsolyckor inträffade under 2019 i det regionala cykelnätet. Hjälmanvändningen har ökat något, till
ca 75 %. Antalet rapporterade cykelstölder fortsätter att öka. 2019 rapporterades 693
cykelstölder/100 000 invånare.
Det har skett en minskning av andelen väghållare (kommuner eller Trafikverket) som
uppfyller samtliga riktlinjer för drift och underhåll från 15 under 2018 till 12 under
2019. Antalet kilometer som sopsaltas fortsätter att öka och det är fler väghållare som
planerar att börja med sopsaltning. Vintern 2019/2020 användes sopsaltning i totalt 15
kommuner samt av Trafikverket. En kommun planerar att sluta och två planerar att
börja med sopsaltning kommande vinter. Ytterligare 4 km har tillkommit och totalt
sopsaltades 377 km av det regionala cykelnätet.
Säkra skolvägar är den vanligaste cykelfrämjande åtgärden följt av påverkans- och informationskampanjer samt cykelkurser.
En majoritet av väghållarna anger att de har en särskild budget för cykelåtgärder. Storleken på budgeten varierar stort mellan väghållarna med ett spann från cirka en miljon
till nästan 390 miljoner kronor. Vilka kommuner som har cykelplaner och om dessa är
politiskt antagna är oförändrat från föregående år. De allra flesta kommunerna samarbetar med andra kommuner eller myndigheter gällande cykelfrågor. Det är även vanligt
att kommunala cykelplanerare samarbetar med andra kompetenser inom kommunen.
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Inledning
Det här är ett regionalt cykelbokslut för 2019. 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 sjätte året som ett regionalt cykelbokslut tas fram. Årets cykelbokslut bygger
vidare på föregående år.

Bakgrund och syfte
Syftet med bokslutet är att följa upp de åtgärder som har genomförts under 2019. Det
har även som funktion att sprida goda exempel och lyfta fram kommuner som ligger i
framkant vad gäller cykling. Cykelbokslutet ligger även 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. 24 av
26 kommuner samt Trafikverket har besvarat enkäten som ligger till grund för cykelbokslutet för 2019.
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 den senaste regionala resvaneundersökningen från 2019 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

Revidering av regional cykelplan
Under 2019 och 2020 har Region Stockholm påbörjat en revidering av den regionala
cykelplanen. Revideringen genomförs i en process ledd av cykelkansliet på Region
Stockholm tillsammans med deltagare från Trafikverket, länets kommuner samt trafikförvaltningen och regionledningskontoret på Region Stockholm.
Utgångspunkterna för revideringen är att säkerställa utbyggnadstakten, ökad samordning, tydligare prioriteringar, få till en bredare cykelplan och att det ska vara ett smidigt och aktuellt verktyg för planens målgrupper. Den reviderade planen utgår från
samma övergripande mål som den befintliga cykelplanen, att andelen cykelresor ska utgöra minst 20 procent av resorna i länet.
I revideringsarbetet har även justeringar och uppdateringar gjorts av de regionala cykelstråken. De uppdaterade stråken har använts i årets cykelbokslut men de kan
komma att justeras ytterligare innan cykelplanen antas.
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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.

Nätverk
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 2019 anordnades nätverksträffar vid tre tillfällen.
Cykelkansliet har även kunskapsutbyte och samverkan med andra regioner, städer och
aktörer som arbetar med cykelutveckling, såväl nationellt som internationellt. Sedan
2019 är Region Stockholm medlem i Svenska Cykelstäder. Cykelkansliet ingår även i ett
nätverk med cykelplanerare från de nordiska huvudstadsregionerna.

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 2019 anordnades ett vårseminarium och en höstkonferens, den senare var även uppstartsmöte för revidering av
den regionala cykelplanen.

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.

REGIONALT CYKELBOKSLUT 2019

7

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 sex regionala cykelstråk utretts. Ytterligare en stråkstudie pågår under 2020.

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.

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
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.
Region Stockholm har även 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 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.
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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 huvudparten av det regionala cykelnätet vilket innebär att kommunerna har ett stort ansvar i att bygga ut och uppgradera cykelnätet till regional 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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Regional cykelbokslut
Utbyggnad av regionala stråk
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. På grund av förändrade inrapporterings- och mätmetoder så redovisas ej
en tidserie för genomförda och planerade åtgärder.

Genomförda åtgärder

Under 2019 genomfördes åtgärder som omfattar knappt 28 kilometer i det regionala cykelnätet. Diagrammet nedan visar vilken nivå av regional standard som de åtgärdade sträckorna uppfyller. Den totala utbygganden sedan 2014 kan ses i kartan på följande sida.

Antal kilometer genomförda åtgärder efter regional
standard
30
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breddmått

Uppnår ej regional
standard
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Av genomförda åtgärder 2019 har vissa avvikelser från regional standard angivits specifikt, dessa är:
• 7,7 km uppnår ej regional standard gällande cykelvägvisning
• 2,7 km uppnår ej regional standard gällande passager
• 2,3 km uppnår ej regional standard gällande busshållplatser
• 3,2 km uppnår ej regional standard gällande separering mellan gång och cykel
• 0,2 km uppnår ej regional standard gällande belysning
• 0,2 km uppnår ej regional standard gällande beläggning

Planerade åtgärder

Enkätundersökningen visar att den planerade utbyggnadstakten för det regionala cykelnätet är cirka 82 kilometer för den kommande femårsperioden. I förra årets cykel-

10

REGIONALT CYKELBOKSLUT 2019

bokslut angavs 108 kilometer. Diagrammet nedan visar vilken nivå av regional standard som de planerade åtgärdade uppfyller. Den totala utbygganden sedan 2014 kan
ses i kartan på följande sida.

Antal kilometer planerade åtgärder efter regional
standard
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Av angivna planerade åtgärder har vissa åtgärder tydliggjorts specifikt, dessa är:
• 11,6 km kommer ej uppnå ej regional standard gällande cykelvägvisning
• 6,9 km kommer ej uppnå ej regional standard gällande passager
• 7,9 km kommer ej uppnå ej regional standard gällande förbi busshållplatser
• 2,9 km kommer ej uppnå ej regional standard gällande separering mellan gång
och cykel
• 8,2 km kommer ej uppnå ej regional standard gällande belysning
• 12 km kommer ej uppnå ej regional standard gällande beläggning
Den första kartbilden på följande sida visar de åtgärder som har genomförts i det regionala cykelnätet samt planerade åtgärder den kommande femårsperioden. Den andra
kartbilden visar även den övriga cykelinfrastruktur som byggts innan 2014 men som
inte uppfyller regional standard. Kartorna visar att mycket arbete återstår för att
nå målbilden att hela det regionala cykelnätet ska vara utbyggt år 2030.
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Figur 1. Karta över genomförda och planerade åtgärder i det regionala cykelnätet 1.

1

Baserat på enkät till väghållare i Stockholmsregionen.
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Figur 2. Karta över genomförda och planerade åtgärder i det regionala cykelnätet samt övrig
cykelinfrastruktur2.

2

Baserat på enkät till väghållare i Stockholmsregionen, Nationella vägdatabasen samt kompletterande datainsamling
från väghållare.
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Korrigerade sträckor
I årets enkätundersökning gavs en möjlighet att korrigera tidigare års angivna åtgärdade sträckor. Detta medförde att det tillkom ytterligare 3,5 km längs det regionala cykelstråket där åtgärder har genomförts tidigare år. Det medförde även en korrigering i
att 6,4 km av tidigare angivna åtgärder plockades bort.

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 på följande sida visar precis som i tidigare cykelbokslut den geografiska fördelningen av kollektivtrafiknära cykelparkering i länet. Underlaget baseras på data som
har samlats in under föregående år, kompletterat med de cykelparkeringar som har anlagts sedan dess.

Nyanlagd cykelparkering
Under 2019 har det enligt enkätundersökningen anlagts drygt 860 cykelparkeringar i
kollektivtrafiknära lägen, vilket är en minskning i jämförelse med föregående år. Dock
erbjuder alla nyanlagda cykelparkeringar möjlighet till ramlåsning.

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
platt-formen. 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.
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Figur 3. Karta över cykelparkering vid kollektivtrafik 20193.

3

Baserat på enkät till väghållare i Stockholmsregionen.
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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. Ett
nytt lånecykelsystem väntades finnas på plats till 2020, vilket ej har skett och det är i
dagsläget osäkert när det kan ske.
Under 2018 började även alternativa 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.

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 2019 rapporterades nästan 2 160 trafikolyckor med cyklister i Stockholms län vilket
är vilket är en något högre siffra än de senaste åren. Uppgifterna är hämtade från
STRADA4 och avser samtliga cykelolyckor i länet. Sett till det regionala cykelnätet rapporterades 643 trafikolyckor, vilket är över hundra fler olyckor än föregående år. Dock
är det värt att notera att det regionala cykelnätet delvis har omarbetats sedan föregående år, vilket kan påverka antalet olyckor.

4

STRADA är ett informationssystem för trafikolyckor i vägtrafiken som administreras av Transportstyrelsen. Uppgifterna i STRADA hämtas från polisen och sjukvården.
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Rapporterade cykelolyckor i Stockholms län
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Olyckorna i det regionala cykelnätet utgör en relativt låg andel av det totala antalet cykelolyckor i länet, vilket förmodligen kan förklaras av att det har bättre utformning,
drift och underhåll än i det övriga cykelnätet.
Kartbilden på följande sida visar hur cykelolyckorna fördelar sig i det regionala cykelnätet. Kartan visar på ett likande mönster mot tidigare år, där den största andelen av trafikolyckorna inträffar i de centrala delarna av länet där cykelflödena är som störst.
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Figur 5. Karta över cykelolyckor i det regionala cykelnätet 20195.

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 2019 inträffade totalt 482 lindriga och 4 allvarliga olyckor i det regionala cykelnätet, vilket utgör en minskning från mätningarna 2017 och 2018. Två dödolyckor inträffade på det regionala cykelnätet under 2019.

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 för barn återigen är något högre än för vuxna till skillnad från de föregående åren.

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

NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, är en oberoende organisation som arbetar för rätten till en
trygg och säker trafik. Statesiken har tagits fram med hjälp av observationer längst utpekade cykelstråk vid flera tidpunkter.
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I Stockholms län har antalet cykelstölder ökat under de senaste åren, och det går även
att se en ökande trend i förhållande till antalet invånare. År 2019 anmäldes drygt 16
500 cykelstölder. Det är den högsta noteringen hittills, även sett till antalet cykelstölder
per 100 000 invånare. Uppgifterna är hämtade från BRÅ.7
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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 cykelnätet är välskött och komfortabelt ökar möjligheten att cykla året runt.

7

BRÅ, Brottsförebyggande rådet
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Det ökar även trafiksäkerheten och tryggheten för cyklister. Det är därför oerhört viktigt att säkerställa en hög driftstandard under hela året.
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 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 2019/2020 användes sopsaltning i totalt 15 kommuner samt av Trafikverket,
vilket är likställt med föregående år. En kommun planerar att sluta och två planerar att
börja med sopsaltning kommande vinter. Kommunens budget anges som anledning till
att sluta med sopsaltning. Samtliga av de stråk som sopsaltades under vintersäsongen
2018/2019 sopsaltades även vintersäsongen 2019/2020. Det tillkom även nya sträckor
av sopsaltning om knappt 4 km och totalt sopsaltades 3778 km av det regionala cykelnätet år 2019. Värt att notera är att denna siffra inkluderar båda riktningarna för stråk
som exempelvis löper på respektive sida av en bilväg. I kartbilden på följande sida visas
de sträckor som åtgärdades med sopsaltning vintersäsongen 2019/2020.

8

I regionalt cykelbokslut 2018 angavs att 318 km av det regionala cykelnätet sopsaltades. Den angivelsen var felaktig,
den korrekta siffran är 368 km, då är även Trafikverkets cykelvägar inkluderade.
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Figur 8. Karta över cykelstråk som sopsaltades vintern 2019/20209.

9

Baserat på inrapportering inför vintern 2018/2019 av planerad omfattning av sopsaltning.
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Övrig drift och underhåll
Enkätundersökningen visar att drift och underhåll i regel prioriteras bland kommunerna, 12 kommuner uppfyller samtliga riktlinjerna för drift och underhåll. Sett över tid
så har det skett en nedgång i antalet kommuner som följer samtliga riktlinjer de senaste
åren från en toppnotering på 17 kommuner 201710.
Kommunerna uppfyller de angivna riktlinjerna i olika utsträckning. Det är vanligast att
uppfylla riktlinjerna för halkbekämpning och sandupptagning, medan det är något
ovanligare att uppfylla riktlinjerna kring snöröjning och beläggning.

Väghållare som uppfyller samtliga riktlinjer
för drift och underhåll
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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 den vanligaste cykelfrämjande åtgärderna i länet är
säkra skolvägar. 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
10

I årets bokslut har två kommuner inte svarat på frågan vilket måste beaktas vid tolkning av resultatet
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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, cykelkurser, kampanjer för att öka cykling bland kommunanställda och andra trygghetssatsningar.
I flera kommuner sker även kampanjer med vintercyklister i syfte att öka andelen cyklister som cyklar året runt. Kampanjerna har samordnats av nätverket Res Smart. Under 2019 genomfördes sådana kampanjer i 8 kommuner, en viss minskning jämfört
med 2018 men fortfarande betydligt fler än 2017 då tre kommuner som genomförde sådana kampanjer. 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. Däremot är till exempel informationsinsatser riktade till särskilda grupper ovanliga bland kommunerna, 4 kommuner anger att de genomfört sådana åtgärder.
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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 15 fall stämmer också cykelvägvisningen med den regionala stamgrenplanen. Det är i stort sett samma antal som i
2018 års enkät.
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Uppföljningar
En majoritet, 15, av respondenterna svarar att cykelåtgärderna följs upp i vissa fall.
Ingen kommun anger att åtgärderna alltid följs upp medan sex kommuner anger att det
aldrig görs någon uppföljning på insatserna.

Res Smart
För att samordna arbetet med beteendepåverkansåtgärder i Stockholms län har det bildats ett närverk 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, till exempel 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.
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 har genomförts under år 2019 och publicerades under hösten 2020. I cykelbokslutsenkäten är det bland respondenterna vanligast att ha genomfört den senaste RVU:n under 2019, fem kommuner anger detta.
Lika många kommuner anger att de senast genomförde enkäten under 2015. Det tidigaste året som kommunerna anger att de har gjort RVU:n är 2013. Det innebär en klar
uppdatering av aktuella RVU:er jämfört med förra årets cykelbokslut. Utöver RVU
anger fem kommuner att de genomfört undersökningar i egen regi och fyra kommuner
anger att de deltagit i en annan undersökning genomförd av annan part för att fånga
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upp hur cyklisterna upplever cykelmiljön under 2019. Bland undersökningarna genomförda i annan regi nämns Cyklistvelometern och Kommunvelometern, som anordnas av
Cykelfrämjandet.
Under 2020 planerar fyra kommuner att genomföra RVU och tre kommuner brukarundersökningar. Andra planerade undersökningar som nämns är en resvaneundersökning
med koppling till Coronapandemin.
Den regionala resvaneundersökningen från 2019 visar att cykeln står för cirka 7 % av de
resor som görs till, från och inom Stockholms län. Det är en oförändrad cykelandel
jämfört med föregående resvaneundersökning från 2015. Eftersom antalet invånare i
länet ständigt ökar innebär det att cykelresorna trots allt har ökat, men i relation till
andra färdmedel ligger de kvar på samma nivå. Dock bör det påpekas att undersökningarna har utförts under delvis olika förhållanden, då den senaste resvaneundersökningen genomförts under hela året medan den föregående genomfördes under en begränsad period på hösten. Dock är det tydligt att stora insatser behövs för att nå det
uppsatta målet om kraftigt ökat cyklande i regionen.

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.
I enkäten var det under 2019 vanligast att använda slangar för att genomföra cykelräkningar, sex väghållare har gjort det. Därefter följer manuell mätning (4), radar (3), lidar
(2) och kamera med automatisk trafikantigenkänning i popularitet (1). Bland övriga
mätmetoder nämns fasta mätpunkter i marken. Väghållarna planerar att under 2020
använda de olika cykelräkningsmetoderna i ungefär lika stor utsträckning som under
2019. Värt att notera är att få respondenter har svarat på frågan.
Data från flödesmätningar har för årets bokslut inhämtats från väghållarna. Mätningarna är inte heltäckande men ger en överblick av antalet cyklister i det regionala cykelnätet. Kartan på följande sida visar att flödena generellt sett blir kraftigare närmare
centrala Stockholm. Det går även att urskilja toppar vid olika knutpunkter och passager
exempelvis in från Lidingö, Danderyd och Nacka samt vid Brommaplan och Johanneshov.

26

REGIONALT CYKELBOKSLUT 2019

Figur 12. Karta över cykelflöden i det regionala cykelnätet 2019.

Som ett komplement till de regionala flödesmätningarna redovisas även en tidsserie
över flödet över Saltsjö-Mälarsnittet. Saltsjö-Mälarsnittet är en gräns mellan norra och
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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.
För 2019 sjunker återigen antalet något jämfört med föregående rekordår, dock är värdet för 2019 tämligen högt i jämförelse med resten av tidsserien. En jämförelse av antal
cyklister med befolkningsutvecklingen i Stockholms län visar på samma mönster som i
diagrammet, dock är ökningen något avmattad. Således har det skett en reell ökning av
andelen cyklister utöver de som kan tänkas tillkomma genom en ökad befolkning.
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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.
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Kommunal finansiering
En övervägande majoritet, 16 kommuner och Trafikverket, anger i cykelbokslutsenkäten att de har en särskild budget för cykelåtgärder. Utöver infrastrukturinvesteringar
innefattar även budgeten i vissa fall även underhåll och kampanjer. Bland kommunerna anger sex en budgetstorlek på mellan 1 000 000 och 3 000 000 kr. Tre kommuner anger en budgetstorlek på 9 000 000 – 15 000 000 kr, två kommuner har en budget på cirka 20 000 000 kr och en kommun har en budget på drygt 30 000 000 kr. De
största budgeterna har inte oväntat Trafikverket (drygt 212 milj. kr.) och Stockholm
stad (knappt 390 milj. kr.). Av de 16 kommunerna med en särskild cykelbudget anger
11 kommuner att cykelinvesteringar även görs med andra kommunala medel.

Medfinansiering
I enkäten anger 18 av de svarande att det funnits någon form av medfinansiering för cykelåtgärder under 2019.

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 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.

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 21,8 miljoner kronor i statlig medfinansiering till cykelåtgärder för genomförande 2019. Utöver detta beviljas medfinansiering även för cykelåtgärder som klassas som trafiksäkerhetsåtgärd.
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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. 2019 beviljades cirka 1,5 miljarder
kronor i stadsmiljöavtal. Av dessa gick nästan 600 miljoner kronor till åtgärder i Stockholms län. Stockholms stad och Trafikförvaltningen fick det största beloppet för den
nya bussterminalen vid Slussen, där ett antal cykelrelaterade investeringar ingår. I beviljade stadsmiljöavtal ingår även flera cykelåtgärder som motprestationer.

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 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 24 en specifik cykelplan, av dessa är alla
utom två politiskt antagna. 14 av cykelplanerna har tidsatta mål för cykeltrafikens utveckling. Av cykelplanerna tar 17 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.
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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 cykelplan11.

11

Baserat på enkät till väghållare i Stockholmsregionen.
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Samarbeten
Av de svarande anger 22 kommuner att de samarbetar med grannkommuner i regionala cykelfrågor. Utöver Stockholm stad är det främst kommuner i de norra delarna av
länet som anges som samarbetspartners.
Bland cykelplanerarna har 22 samarbetat med andra interna kompetenser på kommunen under 2020. De vanligaste kompetenser som cykelplanerarna har samarbetat med
är detaljplanering och exploatering, som 18 respektive 16 svarande anger. Därefter följer barn och skola, näringslivsutveckling, kultur och fritid samt folkhälsa. Inga cykelplanerare anger att de har samarbetat med kompetenser kring vård och omsorg, socialförvaltning och arbetsmarknad.
Bland andra externa samarbetspartners är det vanligast att ha samarbete med det regionala cykelkansliet och Trafikverket, som i stort sett samtliga kommuner samarbetar
med. Därefter följer ResSmart, andra delar av Region Stockholm och kommuninvånare
som samarbetspartners. Aktörer som civilsamhällesorganisationer, Länsstyrelsen och
polisen är inte lika förekommande som samarbetspartners.
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Analys
Utbyggnad av regionala cykelstråk
Under 2019 genomfördes åtgärder som omfattar knappt 28 kilometer i det regionala
cykelnätet och enkätundersökningen visar att den planerade utbyggnadstakten för det
regionala cykelnätet är cirka 82 kilometer för den kommande femårsperioden. På
grund av förändrade inrapporterings- och mätmetoder är det svårt att göra jämförelser
längre tillbaka än förra årets bokslut. I jämförelse med föregående år är antalet åtgärdade kilometer tämligen lika, däremot har antalet planerade kilometer minskat. Sammantaget går det att konstatera att utbyggnadstakten behöver fördubblas de kommande åren för att nå målbilden att det regionala cykelnätet skall vara fullt utbyggt till
2030.
Gällande utformning av genomförda och planerade åtgärder så är det intressant att notera att nära nog alla genomförda åtgärder uppfyller regional standard gällande breddmått, men endast en liten del når upp till nivån god standard. För det som planeras är
det en större del som uppfyller god standard men minsta godkända breddmått är fortfarande dubbelt så vanligt. Vid en översiktlig analys av var i länet det planeras att genomföras åtgärder med god standard så går det att konstatera att denna typ av åtgärder
är vanligare i cykelvägnätets mer perifera delar. En förklaring till detta kan vara att det
helt enkelt finns mer plats för cykelinfrastruktur i länets mindre exploaterade delar.
Dock är behovet av bredare cykelvägar ofta större i de mer centrala delarna av länet,
sett till cykelflöden och potential.

Cykelparkering och kombinationsresor
Det finns en vikande trend för de tre senaste åren vad gäller anläggandet av nya cykelparkeringar i kollektivtrafiknära lägen i länet. Under 2019 minskade nyanläggningarna
med cirka en tredjedel jämfört med 2018. Däremot erbjuder samtliga nyanlagda cykelparkeringar möjlighet till ramlåsning.
Det minskade antalet nyanlagda cykelparkeringar behöver nödvändigtvis inte vara ett
problem om det är så att länet har uppnått ett tillräckligt antal platser med god kvalitet.
Dock skulle det behöva genomföras ytterligare inventeringar och analyser av hur väl cykelparkeringsplatserna i länet tillgodoser cyklisternas behov.

Trafiksäkerhet och trygghet
De senaste årens trend med en minskning av antalet cykelolyckor i länet och i det regionala cykelnätet är bruten. Dock är skillnaderna små mellan åren och det är svårt att
uttala sig om uppkomsten till variationerna speciellt utan att känna till hur stort antalet
cyklister i länet är. Rent geografiskt är olyckorna i mångt och mycket koncentrerade till
länets centrala delar och framförallt Stockholms innerstad. Att antalet cykelolyckor är
så högt i dessa delar är problematiskt med tanke på de stora trafikflödena och platsbrist
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för adekvat infrastruktur. Det finns positiva trender rörande cykelhjälmsanvändningen
i länet. Andelen som använder cykelhjälm i Stockholms län är betydligt högre jämfört
med riket som 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 samtliga riktlinjer för drift och underhåll har nu minskat två år i rad, men det svårt att urskilja någon trend på grund av visst bortfall bland
respondenterna. Drift och underhåll bör vara högt prioriterat för att säkerställa att cykling på det regionala cykelvägnätet upplevs som attraktivt och säkert. En positiv aspekt
är att sopsaltning som vinterunderhåll fortsätter att öka i både antal kilometer och antal väghållare som planerar att använda metoden framöver.

Cykelfrämjande åtgärder
Det går att konstatera att fördelningen av olika cykelfrämjande åtgärder är snarlik den
från föregående bokslut med säkra skolvägar som den vanligaste åtgärden följt av påverkans- och informationskampanjer, trygghetssatsningar och cykelkurser. Över lag är
det svårt att säga något om utvecklingen över tid gällande cykelfrämjande åtgärder men
jämfört med föregående år är bredden av åtgärder något mindre dock återstår det att se
om kommunerna framöver kommer att satsa på färre åtgärder än tidigare. I enkäten
framgår inte heller åtgärdernas omfattning vilket gör det svårt att analysera hur omfattande de olika insatserna har varit. Precis som föregående år är det värt att påpeka att
arbetet med uppföljning kan förbättras och göras mer systematiskt.

Cykeltrafikens utveckling
I årets enkät fanns möjligheten för väghållarna att rapportera in flödesdata för cykeltrafik. Det har visat sig vara en tämligen svår uppgift för flertalet av respondenterna att
tillhandahålla sådana data på ett sammanhållet vis. Utan pålitliga flödesdata är det
svårt att uttala sig om effekterna av åtgärder i det regionala cykelvägnätet över tid. Flödesdata är även nödvändigt för djupare analyser av trafikolyckor och för samhällsekonomiska analyser. Således kan det vara lämpligt att framöver undersöka möjligheterna
för att systematiskt samla in regionala flödesdata. För de tidsserier för flödesdata som
finns tillgängliga, som för Saltsjö-Mälarsnittet, så är utvecklingen fortsatt positiv över
tid vilket är glädjande. Resultatet från den senaste regionala resvaneundersökningen
visar dock att cykelandelen ligger kvar på samma nivå som 2015 och att stora insatser
behövs för att nå målet om ökad cykling.

Finansiering av cykelåtgärder
Från resultatet av enkäten är det tydligt att det finns en stor spännvidd gällande storlek
på budget för cykelåtgärder. Spannet för de 13 kommuner som har angivit storlek på
budget sträcker sig från cirka en miljon kronor till knappt 390 miljoner kronor. Viktigt
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att notera är dock att cykelinvesteringar i många fall även görs med andra kommunala
medel. Att kommunerna har så olika finansiella möjligheter att finansiera utbyggnad av
ny cykelinfrastruktur kan vara problematiskt för utbyggnadstakten av det regionala cykelnätet och visar även att behovet av medfinansiering skiljer sig mycket mellan kommuner. En närmare uppföljning bör göras av vilka delar av det regionala cykelnätet
som återstår att bygga ut och hur utbyggnadsbehovet förhåller sig till den aktuella väghållarens finansiella resurser. Här blir olika typer av medfinansiering ett viktigt verktyg
för att skjuta till nödvändiga resurser.

Stöd för den regionala cykelplanen
Vilka kommuner som har en kommunal cykelplan är identiskt med föregående år. Det
betyder att de allra flesta kommuner har en kommunal cykelplan och att den i de flesta
fall är politiskt antagen vilket är positivt. Något som kan ses som problematiskt är att
det fortfarande är samma kommuner som helt saknar en cykelplan eller har en som
inte är politiskt antagen. På sikt kan detta innebära en risk gällande implementering av
den regionala cykelplanen och för samarbete och samordning av cykelplanering överlag.

Samarbeten
Av de svarande anger 22 kommuner samt Trafikverket att de samarbetar med grannkommuner i regionala cykelfrågor. De svarande upplever i regel samarbetet som bra.
Bilden av hur arbetet med cykelfrågor fungerar generellt i regionen är snarlik föregående år. 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. Det är vanligt att kommunala
cykelplanerare samarbetar med andra kompetenser inom kommunen det är särskilt
glädjande att samarbeten med detaljplanering och exploatering är vanliga. Att cykelplanering lyfts i plan och exploatering leder förhoppningsvis till en bättre och mer ändamålsenlig cykelinfrastruktur. Det finns även en fortsatt utvecklingspotential i att arbeta
mer tvärsektoriellt i cykelutvecklingsfrågor.
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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 kommun, Täby
kommun och senast Stockholms stad mottagit utmärkelsen.

Årets cykelprestation 2019
Utmärkelsen Årets cykelprestation 2019 går till Sollentuna kommun. Sollentuna prisas
bland annat för en hög takt i utbyggnaden av det regionala cykelnätet. Under 2019
byggde kommunen ut 4,3 km regionala cykelstråk och har därmed utmärkt sig bland
övriga aktörer i Stockholmsregionen vad gäller utbyggnad av det regionala cykelnätet.
Kommunen har dessutom ett brett och ambitiöst arbete vad gäller andra åtgärder för
ökad cykling som t ex vinterunderhåll med hjälp av sopsaltning, utbyggnad av cykelparkeringar och cykelkampanjer. De följer också upp arbetet för ökad cykling genom att
regelbundet genomföra ett kommunalt cykelbokslut.
Sollentuna kommun är också engagerade och drivande för ökad cykling på nationell
nivå bland annat genom sitt engagemang i organisationen Svenska Cykelstäder. Sollentuna har en tradition av att arbeta för ökad cykling och fick även motta Årets cykelprestation 2016. För att skapa förändring krävs ambitiösa åtgärder över tid och detta är
kommunen ett gott exempel på.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
www.rufs.se
www.sll.se/regional-utveckling

