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FÖRORD
Det finns många anledningar att cykla. Det är snabbt, flexibelt, billigt och ger bra träning.
Om fler skulle cykla i Stockholm skulle trängseln på vägarna försvinna. Bullret skulle
minska. Och luften skulle bli renare att andas.
Vi vill att fler ska cykla i Stockholm. För att möjliggöra en ökad cykling i hela länet har vi
tagit fram en regional cykelplan med visionen: ”Smidigt, smart och säkert – så cyklar vi i
Stockholmsregionen”.
Det här är ett regionalt cykelbokslut för 2015. Syftet med cykelbokslutet är att följa upp
genomförandet av den regionala cykelplanen. Cykelbokslutet ska utgöra
kunskapsunderlag för kommande planering och åtgärder samt klargöra eventuella
ytterligare åtgärder som behöver vidtas för att uppnå den regionala cykelplanens vision
och målbild. Det här är andra året som ett regionalt cykelbokslut tas fram. Ambitionen är
att ett cykelbokslut ska tas fram årligen.
Det regionala cykelbokslutet är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting,
Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket Region Stockholm. Även Stockholms
kommuner har bidragit till cykelbokslutet, främst genom att delta i en
enkätundersökning. Cykelbokslutet har arbetats fram av konsultföretaget Sweco.
Stort tack till alla som har bidragit till cykelbokslutet! Nu tar vi ett gemensamt krafttag
för att förverkliga den regionala cykelplanen!
Stockholm, oktober 2016
Hanna Wiik
Förvaltningschef, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting
Caroline Ottosson
Förvaltningschef, Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting
Helena Sundberg
Regionchef, Trafikverket i Stockholms län
Magdalena Bosson
Länsöverdirektör, Länsstyrelsen i Stockholms län
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SAMMANFATTNING
I den regionala cykelplanen för Stockholms län identifieras ett mål om att cykeltrafiken i
länet ska utgöra 20 procent år 2030. Målet omfattar alla former av resor, inte bara resor
till och från arbetet. För att uppnå målet krävs åtgärder på bred front.
Det regionala cykelbokslutet omfattar de regionala cykelstråk som pekas ut i den
regionala cykelplanen. Cykelbokslutet är en viktig grund för att få en samlad helhetsbild
av cykeltrafikens utveckling i länet. Det är också en viktig grund för genomförandet av
den regionala cykelplanen.
Cykelbokslutet visar att utvecklingen i Stockholms län går i rätt riktning och att antalet
cyklister ökar årligen. Bokslutet visar också att antalet kommuner som upprättar
kommunala cykelplaner ökar. Idag har drygt två av tre kommuner i Stockholms län en
cykelplan som tar avstamp i den regionala cykelplanen. Det är mycket positivt för det
fortsatta arbetet med den regionala cykelplanen.
Det här är andra året som ett regionalt cykelbokslut tas fram. Resultatet visar att
utbyggnadstakten har ökat jämfört med föregående år. Under 2015 åtgärdades 28,5 km i
det regionala cykelvägnätet. Det är en ökning med 14 procent jämfört med 2014. Även
framöver planeras det för stora åtgärder. De planerade åtgärderna för de kommande fem
åren omfattar totalt 12 mil, vilket innebär 24 kilometer i genomsnitt årligen.
Cykelbokslutet visar dock att utbyggnadstakten varierar stort mellan olika kommuner. I
vissa kommuner sker en imponerande utbyggnadstakt. I andra kommuner är
utbyggnadstakten mer blygsam. Totalt sett är utbyggnadstakten för långsam för att
uppfylla målet i den regionala cykelplanen. För att uppnå ett fullt utbyggt regionalt
cykelvägnät till år 2030 krävs en utbyggnadstakt på cirka 50 kilometer cykelväg per år.
Det innebär att dagens utbyggnadstakt måste dubbleras.
Det regionala cykelbokslutet visar även att det förekommer en del avvikelser från den
regionala cykelplanens utformningsprinciper. Det gäller både åtgärder i cykelvägnätet och
i kommunernas cykelplaner. Glädjande är dock att den sammanlagda sträckan som
uppfyller den regionala standarden har ökat jämfört med 2014. Det gäller även
vinterväghållning där närmare hälften av Stockholms läns kommuner använder eller
planerar att börja använda sopsaltning som arbetsmetod. Det har bidragit till ett ökat
vintercyklande som förhoppningsvis kommer att fortsätta öka.
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INLEDNING
Cykelbokslutet omfattar de regionala cykelstråk som pekas ut i länets regionala cykelplan
från 2014. Cykelbokslutet är ett kunskapsunderlag för kommande planering och ett sätt
att följa upp att tillräckligt mycket åtgärder görs för att uppnå cykelplanens vision och
målbild. Bokslutet är därmed en viktig grund för att få en samlad helhetsbild av
cykeltrafikens utveckling och genomförandet av den regionala cykelplanen.
För att påskynda arbetet med den regionala cykelplanen har det inrättats ett regionalt
cykelkansli. Det regionala cykelkansliet är det första i sitt slag i Sverige och är ett
samarbete mellan Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och
Trafikverket Region Stockholm. Syftet med det regionala cykelkansliet är att underlätta
för länets väghållare att bygga ut det regionala cykelvägnätet till år 2030. Cykelkansliet ska
fungera som koordinator och samordnare för länets väghållare och bidra med kunskap
och erfarenheter inom cykelområdet.
Det här är andra året som det regionala cykelbokslutet tas fram. Det innebär att årets
cykelbokslut har utvecklats sedan förra året med en tydligare analys och jämförelse med
föregående år. Ambitionen är att ett cykelbokslut ska tas fram årligen. Det innebär att
cykelbokslutet kommer att fortsätta att utvecklas och förbättras.

BAKGRUND OCH SYFTE
Det regionala cykelbokslutet är en uppföljning av den regionala cykelplanen som togs
fram år 2014. Syftet med bokslutet är att få ett kunskapsunderlag för kommande
planering och att följa upp att tillräckligt mycket åtgärder görs för att uppnå cykelplanens
vision och målbild. Bokslutet ska dels fylla en funktion som återkopplings- och
uppföljningsinstrument och samtidigt användas för att lyfta cykelfrågans betydelse. Detta
bokslut är en uppföljning av cykelåret 2015.
Det regionala cykelbokslutet har som syfte att följa upp följande delar:







Regionala cykelstråk
Trafiksäkerhet och trygghet
Drift och underhåll
Kombinationsresor
Cykelfrämjande åtgärder
Stöd för den regionala cykelplanen
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METODBESKRIVNING
Det regionala cykelbokslutet har sammanställts med hjälp av en enkät som har skickats
ut till kommuner och regionala aktörer samt med uppgifter från olika statistikkällor och
rapporter. Bokslutets omfattning och kvalitet beror i hög grad på dataunderlagens
omfattning och kvalitet.

ENKÄTUNDERSÖKNING
Det regionala cykelbokslutet bygger till stor del på en enkät som har utformats och
skickats till Stockholms läns väghållare, d.v.s. Trafikverket Region Stockholm samt
Stockholms läns kommuner. Respondenterna har bland annat fått svara på frågor om
genomförda åtgärder på de regionala stråken, planerade åtgärder som planeras samt
cykelfrämjande åtgärder under året. Frågor har även ställts till Länsstyrelsen i Stockholms
län, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF) och Trafikförvaltningen i Stockholms
läns landsting som alla är viktiga regionala aktörer.
ÖVRIGA KÄLLOR
I cykelbokslutet finns en rad olika uppgifter som samlats in för att kunna beskriva
trafikutvecklingen och kvaliteten i vägnätet. Detta omfattar bland annat rapporter och
statistik med avseende på olyckor, anmälda brott, cykelhjälmsanvändning,
flödesmätningar och resvaneundersökningar.
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KORT OM DEN REGIONALA CYKELPLANEN
I den regionala cykelplanen identifieras ett mål om att cykeltrafiken i länet år 2030 ska
utgöra 20 procent av det totala resandet. Målet omfattar alla former av resor, inte bara
resor till och från arbete. Idag utgör cykeltrafiken sju procent av alla resor som görs i
Stockholms län. För att nå målet om ökad cykling krävs åtgärder på bred front.
Den regionala cykelplanen beskriver en kraftfull utbyggnad av de regionala cykelstråken.
Ett sammanhängande cykelnät för arbetspendling som möjliggör resande mellan större
bostadsområden, arbetsplatser och knutpunkter pekas ut. Frågan om bättre möjligheter
till kombinationsresande mellan cykel och kollektivtrafik lyfts fram liksom förbättringar
av drift och underhåll. Planen beskriver även behovet av vägvisnings- och
parkeringsåtgärder.
Den regionala cykelplanen innehåller inga medel för utbyggnad av cykelvägar. Föreslagna
åtgärder måste i särskild ordning finansieras på samma sätt som andra förslag på
förbättringar av länets transportsystem. Planen är därför ett viktigt underlag till Nationell
plan för infrastruktur samt Stockholms länsplan för regional transportinfrastruktur,
liksom kommunala budgetar som finansierar kommunens cykelvägar.

Målområden:
›
›
›
›
›
›

Bra utbud av
cykelvägar
Enkelt att planera
cykelresan
Lätt att hitta under
resans gång
Säkert och tryggt för
alla trafikanter
Enkelt att kombinera
cykel med
kollektivtrafik
Gott om
cykelplanering

Vision och mål:
”Smidigt, smart och säkert –
så cyklar vi i Stockholmsregionen.
Andelen cykelresor ska öka
markant fram till år 2030 då
cykeltrafiken bör utgöra minst 20
procent av resorna.”
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH POTENTIAL
Det finns goda förutsättningar att öka cykelanvändningen i Stockholms län. Majoriteten
av alla resor som görs i länet är kortare än fem kilometer. Det är ett avstånd där cykeln
ofta är snabbare än bilen och kollektivtrafiken.
Även på längre sträckor finns det möjlighet att öka cykelanvändningen. Idag är den
genomsnittliga cykelresan för cykelpendlare i Stockholms län nio kilometer. I takt med
att cykelbanorna blir bättre och cyklarna blir snabbare finns det möjlighet att öka
avståndet ännu mer.
Det här ställer nya krav på cykelvägnätet i Stockholm. Längre avstånd innebär att många
cyklister passerar flera kommuner på vägen till arbetet. Det innebär att det krävs ett
regionalt cykelvägnät med regionala cykelstråk som binder samman hela Stockholms län.
Det är viktigt inte bara för att locka nya cyklister, utan även för att öka komforten och
framkomligheten för dem som redan cyklar.
Den regionala cykelplanen pekar ut ett regionalt cykelvägnät motsvarande 850 kilometer
cykelväg. Målet är att det regionala cykelvägnätet ska vara fullt utbyggt till år 2030. Ett
fullt utbyggt cykelvägnät innebär att hela Stockholms län kommer att vara
sammankopplat av ett högkvalitativt cykelvägnät som möjliggör för hastigheter på
uppemot 30 km/tim. Därmed kommer cykeln att kunna konkurrera med bilen och
kollektivtrafiken på allt längre sträckor.
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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 påskynda arbetet med den regionala cykelplanen har det inrättats ett regionalt
cykelkansli. Det regionala cykelkansliet är ett samarbete mellan Stockholms läns
landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket Region Stockholm. Syftet
med det regionala cykelkansliet är att underlätta för länets väghållare att bygga ut det
regionala cykelvägnätet till år 2030. Cykelkansliet ska fungera som koordinator och
samordnare för länets väghållare och bidra med kunskap och erfarenheter inom
cykelområdet.
LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN
Länsstyrelsen i Stockholms län har en viktig roll i arbetet med den regionala cykelplanen.
Länsstyrelsen fastställer Stockholms läns länsplan för infrastruktur. Länsplanen beskriver
hur regeringens budget ska fördelas mellan olika infrastrukturinvesteringar i länet och
från länsplanen kan kommunerna ansöka om statlig medfinansiering för cykelåtgärder.
Länsplanen spänner över en 12-årsperiod och revideras vart fjärde år.
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Stockholms läns landsting har också en viktig roll i arbetet med den regionala
cykelplanen. Landstinget ansvarar bland annat för att ta fram den regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS. Stockholms läns landsting ansvarar
även för länets kollektivtrafik. Det är en viktig förutsättning för smidiga
kombinationsresor mellan cykel och kollektivtrafik.
TRAFIKVERKET REGION STOCKHOLM
Trafikverket Region Stockholm har ansvar för den regionala cykelplanen genom sitt
väghållarskap för delar av det regionala cykelvägnätet. Trafikverket administrerar även
den statliga medfinansieringen som kommunerna kan ansöka från länsplanen. Baserat på
den regionala cykelplanen arbetar även Trafikverket med att identifiera nya namngivna
objekt för vilka det är möjligt att söka finansiering från den nationella planen för
transportsystemet.

Det regionala cykelkansliet i Stockholms län
Ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket Region Stockholm

KOMMUNERNA I STOCKHOLMS LÄN
Kommunerna i Stockholms län har en viktig roll i arbetet med den regionala cykelplanen.
Det är kommunerna som är väghållare för den största delen av det regionala
cykelvägnätet. Kommunerna kan ansöka om statlig medfinansiering för att bygga ut sina
delar av det regionala cykelvägnätet.
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REGIONALT CYKELBOKSLUT
I följande avsnitt beskrivs vilka cykelåtgärder som har genomförts i det regionala
cykelvägnätet under 2015. Åtgärderna är indelade i följande delar:







Regionala cykelstråk
Trafiksäkerhet och trygghet
Drift och underhåll
Kombinationsresor
Cykelfrämjande åtgärder
Stöd för den regionala cykelplanen

Cykelbokslutet följer enbart upp åtgärder längs de regionala cykelstråken. Övriga
åtgärder i cykelvägnätet, exempelvis på kommunala cykelvägar som inte är regionala
cykelstråk, ingår inte i uppföljningen.
Uppgifterna i det regionala cykelbokslutet grundar sig i huvudsak på
enkätundersökningar som har gjorts med väghållarna i Stockholms län samt med
Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län. Uppgifterna grundar sig
även på statistik och data från Transportstyrelsen och BRÅ samt från
resvaneundersökningar för Stockholms län och kommunernas flödesmätningar.

REGIONALA CYKELSTRÅK
Den regionala cykelplanen pekar ut ett regionalt cykelvägnät med regionala cykelstråk.
Ambitionen är att cykelstråken ska vara utbyggda till år 2030. Då ska hela Stockholms län
bindas samman av ett gent och sammanhängande cykelvägnät som håller en hög
standard.
I det här avsnittet följs åtgärder upp längs de regionala cykelstråken som berörda
väghållare har genomfört under 2014 och 2015 eller planerar att genomföra under den
kommande femårsperioden.
Uppgifterna i detta avsnitt grundar sig i huvudsak på enkätundersökningar med
kommunerna i länet, Trafikverket Region Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholms län,
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF) och Trafikförvaltningen i Stockholms läns
landsting. Samtliga kommuner som har ett regionalt stråk inom kommunen har svarat på
enkäten.
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ÅTGÄRDADE STRÄCKOR BLIR FLER OCH LÄNGRE
Den regionala cykelplanen pekar ut ett regionalt cykelvägnät. Under 2015 har nästan
hälften av länets kommuner åtgärdat sträckor som är längre än 100 meter i det regionala
cykelvägnätet. Totalt har åtgärder skett på 30 sträckor omfattande totalt 28,5 kilometer.
Åtgärderna omfattar i huvudsak separering av fotgängare och cyklister, nyanläggning
samt beläggningsåtgärder. Omkring en tredjedel av sträckorna har åtgärdats genom
breddning och/eller separering av fotgängare och cyklister.
De två senaste årens undersökningar visar att utbyggnadstakten år 2015 ökade något
jämfört med 2014 då åtgärder utfördes på 26 sträckor motsvarande omkring 25
kilometer. För att nå målet om ett fullt utbyggt regionalt cykelvägnät år 2030 behöver
utbyggnadstakten fortsätta att öka till cirka 50 kilometer per år. Värt att påpeka är också
att det är en mindre andel av de åtgärdade sträckorna som helt uppfyller samtliga
riktlinjer för fullgod standard i den regionala cykelplanen.
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Figur 1. Enkätfrågor med avseende på typ av åtgärd som gjorts på sträckor på minst 100 meter.
Siffrorna i staplarna avser antal sträckor. Det kan ha skett fler än en typ av åtgärd på en sträcka. Totalt
har 30 åtgärdade sträckor inrapporterats.
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I kartan på nästa sida har åtgärdade sträckor i det regionala cykelvägnätet under 2015
markerats. Blå linje visar att sträckan har åtgärdats i enlighet med cykelplanens riktlinjer.
Gul linje visar att någon sorts åtgärd har gjorts, men att sträckan ännu inte når upp till
riktlinjerna i den regionala cykelplanen. Svarta linjer avser övriga regionala stråk där det
inte skett några åtgärder på längre sträckor under 2015. Av de sträckor som åtgärdades år
2015 uppnår fem fullgod standard. Det motsvarar cirka 7 kilometer.
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Cykelbokslutet togs fram första gången år 2014. Sammanlagt har 15 av länets 26
kommuner utfört åtgärder på längre sträckor under perioden 2014-2015. Av sträckor
som åtgärdades år 2014 var det drygt 3 kilometer som helt uppfyller standarden, vilket
innebär att den totala åtgärdade sträckan de senaste två åren som uppfyller standarden
utgör cirka 10 kilometer. De åtgärdade sträckorna med fullgod standard år 2015 var alltså
mer än dubbelt så hög som 2014. Om detta är början på en trend där upprustnings- och
utbyggnadstakten ökar i kvalitet och kvantitet är svårt att säga, men utvecklingen det
senaste året pekar åtminstone i rätt riktning. Samtidigt kan konstateras att en betydligt
högre utbyggnadstakt kommer att krävas för att nå målet om att hela det regionala
cykelnätet ska uppfylla den regionala cykelplanens riktlinjer år 2030.
I kartan på nästa sida visas samtliga åtgärdade sträckor under perioden 2014-2015.
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PUNKTÅTGÄRDER
De regionala cykelstråken är genomgående i behov av olika punktvisa åtgärder för att
förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. Förutom åtgärder på längre sträckor
följs därför även punktåtgärder som utförts på stråken upp i cykelbokslutet.
Elva av kommunerna anger att de genomfört sammanlagt knappt 50 punktåtgärder längs
de regionala cykelstråken. Vanligast är siktförbättrande åtgärder, men det är även vanligt
med åtgärder för att förbättra cykelinfrastrukturen vid busshållplatser och åtgärder i
passager eller korsningar. I andra fall handlar punktåtgärderna om att ta bort stolpar eller
andra hinder, korrigeringar av tvära kurvor och anpassning av trafiksignaler till cykel. Det
förekommer också att hastighetsgränsen har sänkts för att öka trafiksäkerheten för
cyklister.
Figur 2. Enkätfrågor med avseende på typ av punktåtgärd som gjorts på de regionala cykelstråken.
Procentsiffrorna i staplarna avser hur stor andel (av de 12 stråken där punktåtgärder har rapporterats)
där punktåtgärdstypen har skett. Det kan ha skett fler än en typ av punktåtgärd på ett stråk.
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AVSTEG FRÅN UTFORMNINGSPRINCIPERNA
Det ställs höga krav på utformningen i det regionala cykelvägnätet. I den regionala
cykelplanen anges utformningsprinciper för bland annat bredder, beläggning, separering,
hastighetssäkrade passager, belysning, vägvisning och drift och underhåll. Generellt gäller
att cykelstråken ska möjliggöra för hastigheter på uppemot 30 km/tim och vara
tillräckligt breda för att snabba cyklister ska kunna köra om mer långsamma.
Enkätundersökningen visar att även om det är vanligt att kommunerna utför åtgärder för
att förbättra det regionala cykelvägnätet är det många kommuner som har svårt att helt
leva upp till kraven. I de fall där avvikelser från standarden har skett handlar det oftast
om avsteg från rekommenderade breddmått. Vanliga skäl till detta är att breda
cykelbanor många gånger är förknippade med höga kostnader då det på vissa platser
krävs sprängning av berg eller breddning av viadukt. Ett ytterligare skäl till avsteg från
breddmåtten är begränsningar i marktillgången. Ibland behövs markinlösen från privata
fastighetsägare vilket anges som ett stort hinder. Utrymmesbrist anges även som skäl till
att riktlinjerna för utformningen av korsningspunkter inte uppfylls.
Det är också vanligt att separation mellan cyklister och fotgängare saknas eller att övriga
utformningsprinciper i den regionala cykelplanen kring exempelvis busshållplatser eller
rekommendationer om avstånd till fasta hinder inte följs.
I ett par fall anges även låga flöden av cyklister som anledning till att det inte är motiverat
att utföra tillräckliga åtgärder för att uppfylla riktlinjerna för regionala cykelstråk.
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Figur 3. Enkätfrågor med avseende på om den åtgärdade sträckan uppfyller cykelplanens
utformningsprinciper. Siffrorna i staplarna avser antal sträckor där svarsalternativet har valts.
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Glädjande är att de flesta åtgärdade sträckor har belysning längs hela sträckan. Positivt är
också att många kommuner anger att åtgärder för att uppfylla regional standard kommer
att ske.
I enkäten framkommer att kommunerna i vissa fall inte har tillräcklig kännedom om
riktlinjerna i den regionala cykelplanen, vilket kan vara en av förklaringarna till att många
sträckor inte uppfyller regional standard.
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DEN PLANERADE UTBYGGNADSTAKTEN ÖKAR
För att hela det regionala cykelvägnätet ska vara utbyggt år 2030 måste i genomsnitt mer
än 50 kilometer cykelväg per år åtgärdas till fullgod standard.
Totalt har två av tre kommuner planer på att genomföra åtgärder på sträckor längre än
100 meter i det regionala cykelvägnätet under de kommande fem åren. Även
Trafikverket har planer på att genomföra åtgärder på flera av sina cykelstråk. Totalt sett
omfattas drygt 30 cykelstråk av planerna. Detta är något som kan förändras/revideras
och det kan antagligen redan ha skett vissa ändringar innan publiceringen av detta
bokslut.
De planerade åtgärderna i länet på fem års sikt omfattar nästan 12 mil, vilket motsvarar
24 kilometer om året. Detta är en ökning sedan förra året då kommunerna planerade en
årlig utbyggnadstakt av de regionala cykelvägarna med cirka 20 kilometer per år. I stor
utsträckning gäller fortfarande de planer som kommunerna angav redan i förra årets
undersökning och därefter har ytterligare planer tillkommit. I några fall har planerna
genomförts och är därför inte längre aktuella. I andra fall har planerna ändrats då hinder i
form av exempelvis svårigheter att komma överens med markägare har uppkommit.
Många åtgärder som planeras avser nyanläggningar, breddningar, nya beläggningar,
korsningsåtgärder, anpassningar vid busshållplatser, belysning, separeringar etc. Många
åtgärder är redan planerade tillsammans med exempelvis Trafikverket och andra
kommuner. På så vis kan åtgärder göras tillsammans eller/och kopplas samman med
åtgärder på samma eller länkande cykelstråk i andra delar av länet.
Utbyggnadstakten varierar kraftigt mellan olika kommuner och det finns goda exempel
på kommuner där det finns god möjlighet att nå målen fram till år 2030. I exempelvis
Danderyd, Nacka och Sollentuna finns planer för i stort sett hela det regionala
cykelvägnätet även om planerna inte fullt ut kommer att leda till att vägarna uppfyller
den regionala standarden. Stockholms stad är ytterligare en kommun som har ambitiösa
utbyggnadsplaner och där det finns flera goda exempel på cykelvägar som uppfyller den
regionala standarden trots stora utmaningar, inte minst vad gäller utrymmet. Exempel på
sådana cykelvägar är Norr Mälarstrand och Götgatan. Även Trafikverket har tagit fram
ambitiösa utbyggnadsplaner för de regionala cykelstråk som de är väghållare för.
I kartan på nästa sida visas planeringsläget juni 2016. Detta är något som kan ha
förändrats/reviderats och det kan antagligen redan ha skett vissa ändringar innan
publiceringen av detta bokslut. Linjerna avser planerade åtgärder i det regionala
cykelvägnätet inom de närmaste fem åren.
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UTMANINGAR I GENOMFÖRANDET
Även om den planerade utbyggnadstakten har ökat sedan det förra cykelbokslutet togs
fram är det värt att notera att de hittills utförda åtgärderna de senaste två åren årligen
omfattar längre sträckor än för vilka det finns planerade åtgärder de kommande åren. Då
arbetet med att färdigställa cykelvägar enligt regional standard behöver intensifieras för
att nå målen behöver planerna för åtgärdade sträckor öka betydligt.
Oftast handlar hinder för genomförandet om kostnader, resurser och prioriteringar.
Somliga kommuner anser att de regionala riktlinjerna inte tar hänsyn till lokala
förhållanden och det kan ibland råda bristande samsyn mellan olika aktörer.
Väghållarna anger varierande hinder för att genomföra åtgärder i det regionala
cykelvägnätet. Marktillgången anges bland annat som en begränsning för att kunna bygga
med tillräcklig bredd. Ibland behövs markinlösen från privata fastighetsägare, vilket
anges som ett stort hinder.
Fysiska begränsningar med avseende på terräng påverkar möjligheten att anlägga gena
cykelstråk. Ibland anses det t.ex. inte ekonomiskt försvarbart med bergssprängning för
att skapa bredare cykelvägar. I andra fall leder geografiska och topografiska hinder och
placering av spårväg till höga utbyggnadskostnader. I vissa fall anses argument för
framkomlighet krocka med kommunens ambition om att bygga tätt.
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TRAFIKSÄKERHET OCH TRYGGHET
Detta avsnitt följer upp trafiksäkerheten för cyklisterna i länet, vilket här omfattas av
olyckor på cykelvägnätet, cykelstölder och cykelhjälmsanvändning. Även väghållarnas
drift och underhåll omfattas av uppföljningen.
Liksom för övriga trafikanter är det angeläget att cyklister kan färdas trafiksäkert och kan
undvika att komma i konflikt med andra trafikantgrupper. Trafiksäkerheten behöver
vägas in i utformningen av vägmiljön i stort, i möten mellan olika trafikslag, i
cykelbanornas utformning i sig och i rutiner för halkbekämpning, grusröjning och enkelt
åtgärdade hinder i vägbanan. Därutöver finns andra åtgärder som ökar säkerheten, inte
minst hjälmanvändning.

CYKELOLYCKOR
I dag är cyklister den trafikantgrupp som råkar ut för flest allvarliga skador i trafiken och
det finns därför stora behov av insatser, i synnerhet som cykeltrafiken ökar. De allvarligt
skadade cyklisterna har i flertalet fall drabbats av singelolyckor och i andra hand av
kollision med motorfordon eller andra oskyddade trafikanter. Kollision med
motorfordon är också den vanligaste orsaken till dödolyckor, enligt nationell statistik1.
Statistiken som presenteras nedan är hämtad från databasen STRADA2. Mycket av
uppgifterna gällande år 2014 och tidigare kommer från en rapport från Trafikverket där
cykelolyckor i Stockholms län analyseras.
År 2015 rapporterades 1 928 olyckor av polis och/eller sjukhus i Stockholms län där
minst en cyklist varit inblandad. Siffran avser samtliga cykelolyckor i länet, inte enbart
olyckor på de regionala cykelstråken.
Detta är en minskning jämfört med föregående två år då antalet olyckor var 2 256
respektive 2 366. Jämförelsen mellan 2015 och tidigare år är dock vansklig eftersom det
har skett förändringar i registreringen under det senaste året3.
Enligt Trafikverkets rapport utgörs två tredjedelar av alla cykelolyckor av singelolyckor.
Av resterande cykelolyckor utgörs cirka en femtedel av olyckor mellan cyklister och
motorfordon och knappt en tiondel av olyckor mellan cyklister. Rapporten visar att

Trafikverket, Säkrare Cykling, Publikation 2014:030
Swedish Traffic Accident Data Acquisition är Transportstyrelsens informationssystem för data om skador och olyckor inom
vägtransportsystemet.
3 Minskningen kan dels bero på ett faktiskt minskat antal olyckor, dels på ett bortfall i registreringen då sjukhusen fr.o.m. 1
januari 2015 endast får registrera patienter som gett sitt samtycke till registreringen. En följd av förändringen är att färre
patienter registreras i Strada. Samtidigt har bortfallet i polisens registrering minskat under 2015.
1
2
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andelen singelolyckor har ökat under de senaste åren medan andelen olyckor mellan
cyklister och motorfordon har minskat.
En övervägande majoritet av cykelolyckorna sker på vägar där kommunen är väghållare.
Endast 5 procent sker på det statliga vägnätet och 10 procent sker på det enskilda
vägnätet.
Figur 4. Olyckstyper. Stockholms län år 2014. Källa: STRADA.
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En analys av samtliga olyckor som skett under perioden 2009-2014 i länet visar att en
fjärdedel av olyckorna kan härledas till brister i drift och underhåll. Detta visar hur viktigt
det är att drift och underhåll håller en hög standard. Vidare kan cirka två femtedelar av
olyckorna härledas till brister i utformningen i cykelvägnätet eller till själva cykeln.
Kategorin ”ÖVRIGT” är antagligen överskattad eftersom många svårkategoriserade
olyckor har fått en sådan klassificering. Inom övriga orsaker ryms bland annat samspel
med andra trafikanter, cyklistens beteende och svårkategoriserade olyckor som delvis
avser problem med cykeln och brister i utformningen.4

4

Trafikverket, Analys av cykelolyckorna i Stockholms och Gotlands län 2009-2014.
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Figur 5. Olycksorsaker vid olika olyckskategorier. Källa: Trafikverket, Analys av cykelolyckorna i
Stockholms och Gotlands län 2009-2014.
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En mer djupgående analys av enbart ”SINGELOLYCKOR” visar att 37 procent av
singelolyckorna beror på brister i drift och underhåll, 14 procent beror på utformning
och 16 procent beror på cykeln. Minst 16 procent av singelolyckorna har uppstått på
grund av bristande samspel med övriga trafikanter. Vidare beror 11 procent på cyklistens
beteende. Ibland beror singelolyckor på att cyklisten ramlat vid kraftig inbromsning, att
cykeln slutat fungera eller att man missbedömt kantstenshöjden. Det är också relativt
vanligt att olyckan uppstår på grund av att cyklisten fastnar med hjulen i spårvagnsspår
eller att cykelbanorna är underdimensionerade.5

5

Trafikverket, Analys av cykelolyckorna i Stockholms och Gotlands län 2009-2014.
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OLYCKOR PÅ DE REGIONALA CYKELSTRÅKEN
Antalet lätt skadade cyklister (ISS 1-8) på de regionala cykelstråken uppgick till 4646 år
2015. Det är en ökning jämfört med 2014 då antalet lätt skadade cyklister uppgick till
4057. Däremot minskade antalet svårt skadade cyklister från 29 till 15 mellan 2014 och
2015. Detta motsvarar drygt två svårt eller lätt skadade cyklister per 10 000 invånare på
de regionala cykelstråken. Det är en liten ökning jämfört med 2014 då motsvarande antal
var knappt två cyklister per 10 000 invånare. Dessa siffror kan jämföras med alla
vägtrafikolyckor. År 2015 var det totalt 14 personer som omkom i vägtrafikolyckor i
länet och antalet svårt skadade personer uppgick till 4608. I det regionala cykelvägnätet
var det ingen person som omkom. Det gäller både för 2015 och 2014.
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ANTAL SKADADE CYKLISTER PÅ DE REGIONALA CYKELSTRÅKEN

OLYCKSDRABBADE KORSNINGAR OCH STRÄCKNINGAR
I den analys som har gjorts av cykelolyckorna i Stockholms län 2009-2014 finns även
sammanställningar över de mest olycksdrabbade sträckorna och korsningarna i det
regionala cykelvägnätet. Där framgår även vad det är för olyckstyper som förekommit.
Analysen visar att majoriteten av olyckorna inträffar i det regionala cykelvägnätet.
Vanligast av cykelolyckorna är singelolyckor. På de mest belastade korsningarna i det
regionala cykelvägnätet är dock olyckskategorin ”CYKEL-MOTORFORDONÖVRIGT” den vanligaste olyckskategorin. Den står för 75 procent av olyckorna. Dessa
olyckor beror varken på utformning, drift och underhåll eller cykeln, utan handlar t.ex.
om ouppmärksamhet, handhavandefel eller bristande samspel mellan trafikanterna.
STRADA/Sweco
STRADA/Trafikverket
8 STRADA/Transportstyrelsen
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Även de mest olycksdrabbade sträckorna återfinns i det regionala cykelvägnätet. De
vanligaste cykelolyckorna är singelolyckor, olyckor mellan cyklister och motorfordon
samt olyckor mellan cyklister.

CYKELHJÄLMSANVÄNDNING
Cykelhjälmsanvändningen är mycket viktig för cyklisternas säkerhet. För att minska
antalet allvarliga cykelolyckor i länet krävs självklart många åtgärder i cykelvägnätet
liksom ständiga förbättringar i drift och underhåll. Om en olycka trots allt sker är
cykelhjälmen ett viktigt skydd. Därför är det viktigt med en ökad cykelhjälmsanvändning
för en säker cykeltrafik.

Cykelhjälmsanvändningen är relativt hög i länet jämfört med i övriga Sverige. År 2015
använde uppskattningsvis 72,7 procent av Stockholmarna cykelhjälm. Detta kan jämföras
med 37 procent i hela landet.9. Glädjande är också att det går att se en ökad trend för
cykelhjälmanvändningen. Stockholms stads manuella räkningar visar att cirka 80 procent
av cyklisterna i innerstadssnittet använder cykelhjälm. Räkningarna visar att
cykelhjälmsanvändningen har ökat under perioden 2012-2014.10

9

VTI, Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988–2015.
Stockholms stad, Stockholmstrafiken 2014.
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CYKELSTÖLDER
Antalet anmälda cykelstölder i länet är en indikation på cyklisternas trygghet och
säkerhet. Sedan mitten av 2000-talet har antalet cykelstölder i länet ökat. År 2015
anmäldes cirka 14 200 cykelstölder i Stockholms län, vilket är den högsta noteringen de
senaste 15 åren. Samtidigt skedde en minskning av antalet anmälda cykelstölder per
100 000 invånare jämfört med föregående år. Detta kan förklaras av att antalet invånare i
länet har ökat från 2014 till 2015.
Det är dock vanskligt att dra för stora slutsatser av siffrorna. BRÅ har minskat bortfallet
i statistiken från och med år 2015, vilket innebär att antalet cykelstölder tidigare år kan
vara något underskattade. Det innebär att antalet cykelstölder per invånare kan ha
minskat mer än vad statistiken visar.

Att antalet anmälda cykelstölder har ökat de senaste åren kan bero på flera olika saker.
En viktig anledning kan vara att cyklarna har ökat i värde och därmed blivit mer
stöldbegärliga. En annan trolig anledning är att antalet cyklar 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 cykel framför andra
färdmedel krävs att denna typ av brottslighet förebyggs och motverkas, exempelvis
genom bra cykelparkeringar.
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DRIFT OCH UNDERHÅLL
Standarden på cykelvägarna är avgörande för hur cykelresan upplevs. Det är särskilt
viktigt under vinterhalvåret när snö och halka kan leda till stora problem. Den regionala
cykelplanen ställer höga krav på drift och underhåll. Målet är att de regionala
cykelstråken ska hålla samma höga driftstandard som de största transportlederna för
motortrafik. Motivet är tydligt eftersom många singelolyckor beror på bristande drift och
underhåll. Dessutom stimulerar välskötta cykelvägar till ett ökat cyklande året runt.
Enkätundersökningen visar att arbetet med drift och underhåll varierar stort mellan olika
kommuner i länet. Nivån på drift och underhåll varierar även mellan olika stråk i
kommunerna, vilket beror på att kommunerna prioriterar vissa stråk högre än andra.
Generellt sett kan arbetet med drift och underhåll bli bättre i regionen och det kan finnas
effektivitetsfördelar med att samarbeta mellan kommuner för att upprätthålla en högre
standard.
Det vanligaste hindret för att kunna leva upp till den regionala cykelplanens intentioner
är brist på ekonomiska resurser. Det finns också exempel på kommuner där gällande
avtal med driftentreprenör inte stämmer överens med riktlinjerna i den regionala
cykelplanen. Andra kommuner anger att behovet för drift och underhåll är lägre än vad
riktlinjerna anger. Även miljöhänsyn nämns som en aspekt att ta hänsyn till vad gäller
sopsaltning.
Glädjande är dock att antalet kommuner som uppfyller riktlinjerna för drift och
underhåll har ökat jämfört med 2014. Då angav tio av länets kommuner att de uppfyller
den regionala cykelplanens riktlinjer för drift och underhåll. År 2015 har antalet
kommuner som uppfyller riktlinjerna ökat till nästan hälften. Det råder dock fortfarande
viss osäkerhet kring vilka riktlinjerna är och ibland vet kommunerna inte ifall de uppfylls
eller inte.
I figur 6 på nästa sida redovisas hur kommunerna i Stockholms län uppfyller riktlinjerna
för drift och underhåll. Där redovisas även vilka kommuner som använder sopsaltning.
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Figur 6. Enkätfrågor med avseende på drift och underhåll i kommunerna. Siffrorna i staplarna avser
antal kommuner som svarat.
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I kartan på nästa sida visas de cykelstråk i det regionala cykelvägnätet som uppfyller
riktlinjerna för drift och underhåll i den regionala cykelplanen.
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och underhåll i den regionala cykelplanen uppfylls.
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SOPSALTNING
Sopsaltning är ett sätt att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister.
Metoden innebär att snö och is borstas bort från cykelvägen varpå det läggs ut ett saltlag
som motverkar att snö och is bildas på nytt. Sopsaltningen innebär att cykelvägnätet hålls
helt rent från snö och is och att det blir barmarksförhållanden. Det innebär också att
cykelvägnätet hålls rent från grus och skräp vilket är en vanlig orsak till cykelolyckor,
särskilt på våren. Utvärderingar visar att sopsaltning ger en högre standard vintertid med
bättre friktion än traditionell vinterväghållning11. Siffror från VTI visar på uppemot 40
procent lägre risk för halka.
Enkätundersökningen visar att nästan hälften av kommunerna i länet använder
sopsaltningen som arbetsmetod eller planerar att börja i år eller nästa år. I kartan på nästa
sida visas de regionala cykelstråk som underhölls med sopsaltning vintern 2015. Den
sammanlagda sträckan utgör cirka en fjärdedel av det totala regionala cykelvägnätet.

11

VTI, Sopsaltning av cykelvägar – för bättre framkomlighet och säkerhet för vintercyklister.
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KOMBINATIONSRESOR
Cykeln måste planeras utifrån ett hela-resan-perspektiv. Det innebär att hela resan måste
fungera på ett smidigt sätt från dörr till dörr. En viktig del i detta är att möjliggöra för
kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik. Detta är särskilt viktigt i Stockholms
län där avstånden ofta är långa.
Enkätundersökningen visar att 17 av länets kommuner har genomfört insatser för att
främja kombinationsresande under 2015. Ser man till de senaste två åren har 21 av 26
kommuner genomfört insatser, vilket tyder på att det är en prioriterad fråga i många
kommuner. Detta är glädjande eftersom åtgärder för kombinationsresor är ett effektivt
sätt att öka både cyklandet och resandet med kollektivtrafik.

Insatser som utförts för att främja kombinationsresor är främst nybyggnad eller
ombyggnad av cykelparkeringar vid kollektivtrafiknoder, i många fall med väderskydd.
Parkeringar har även anlagts vid andra platser där kommunen har sett behov av
cykelparkering.
Det är viktigt att insatser för standardhöjningar av cykelparkeringar fortsätter. I många
fall är befintliga parkeringar fullbelagda och ibland saknas möjlighet att låsa fast sin cykel.
Trafikförvaltningen har tidigare genomfört en kundmiljöundersökning som visar att det
finns stora skillnader i kvalitet och omfattning på cykelparkeringar runt om i länet.
Bristfälliga cykelparkeringar kan leda till att färre använder cykeln i kombination med
kollektivtrafik eller/och att fler använder cyklar i sämre skick på grund av stöldrisken.

Det regionala cykelkansliet i Stockholms län
Ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket Region Stockholm

Foto: Carl Larsson

Under 2015 bröts trenden med ökande cykelstölder i länet mätt per 100 000 invånare.
Om det är ett utslag av ökade insatser vid cykelparkeringar är svårt att säga. Det kan vara
en bidragande faktor, men för att dra dessa slutsatser behöver utvecklingen följas över en
längre tid.
Cykelparkeringar är ett område som prioriteras högt på regional nivå. Under 2014
genomförde Trafikförvaltningen en studie som visar att cykelparkeringar och
lånecykelsystem har stor effekt på antalet cyklister och kollektivtrafikresenärer. Baserat
på denna undersökning har Trafikförvaltningen fått i uppdrag att fortsätta samarbetet
med kommunerna avseende cykelparkeringar vid kollektivtrafikbytespunkter.
Trafikförvaltningen ska även göra en fördjupad utredning om ett regionalt
lånecykelsystem.
Lånecykelsystemet i Stockholm är ett viktigt komplement till kollektivtrafiken. Det gäller
särskilt på kortare sträckor i Stockholms innerstad. I Stockholm pågår en kontinuerlig
utbyggnad av lånecykelsystemet och även i Solna har det skett en utbyggnad under 2015.
Satsningarna på lånecyklar är positiva och det är viktigt att den fortsatta utbyggnaden tar
hänsyn till olika behov bland turister och pendlare.
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CYKELFRÄMJANDE ÅTGÄRDER
För att få fler att cykla räcker det inte med fysiska åtgärder. Det krävs också
beteendeförändringar genom kommunikation, information och marknadsföring. Bra och
tydlig kommunikation med resenärerna är av stor betydelse. Det handlar både om att
man som resenär bör få information om cykel som komplement/alternativ till
kollektivtrafik och bil och om bra information om vilka cykelvägar som finns. Därför har
även väghållarna tillfrågats om cykelfrämjande åtgärder.
Flera kommuner ger exempel på cykelfrämjande aktiviteter och åtgärder som har
genomförts under 2015. Exempel på aktiviteter som har genomförts i flera kommuner är
cykeldagar med cykelreparatörer, trafikantveckor med information om nya cykelvägar
samt cykelkurser för att lära sig cykla. Haninge kommun har genomfört ett projekt om
jämställdhet och cykling hos barn och ungdomar med syfte att skapa likvärdiga
förutsättningar för flickor och pojkar att cykla. Täby kommun har haft en två-dagarsmedborgardialog med fokus på cykel.
Även de regionala aktörerna har bidragit till cykelfrämjande aktiviteter. Under 2015 har
Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting och Trafikverket Region
Stockholm arrangerat två cykelkonferenser. Tillsammans har de även inrättat ett
regionalt cykelkansli som ska påskynda arbetet med den regionala cykelplanen i
Stockholms län.
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STÖD FÖR DEN REGIONALA CYKELPLANEN
Den regionala cykelplanen har ett starkt stöd bland Stockholms läns kommuner. Idag har
omkring två av tre kommuner en kommunal cykelplan som tar avstamp i den regionala
cykelplanen. Det är positivt för det fortsatta arbetet med den regionala cykelplanen.
En majoritet av länets kommuner har en cykelplan, eller trafikplan, där cykel hanteras.
Samtliga kommunala cykelplaner är politiskt antagna, vilket är en förbättring jämfört med
tidigare år. I de flesta fall har cykelplanerna även stöd i kommunernas översiktsplaner.
De flesta kommuner har en cykelplan som tar avstamp i den regionala cykelplanen. I en
del fall är dock cykelplanen antagen tidigare än 2014, d.v.s. innan den regionala
cykelplanen. Det innebär att vissa kommuner har en cykelplan som inte fullt ut
överensstämmer med den regionala cykelplanen och dess principer och visioner.
Figur 7. Enkätfrågor med avseende på kommunernas cykelplaner. Siffrorna i staplarna avser antal
kommuner som svarat.
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Majoriteten av Stockholms läns kommuner anger att kommunens cykelplan
överensstämmer med den regionala cykelplanens målsättning, som i huvudsak avser att
cykeltrafiken ska utgöra 20 procent av det totala resandet år 2030. I vissa kommuner
saknas dock ett angivet mått. Där anges bara att cykelanvändningen ska öka. Det innebär
att det finns en viss osäkerhet kring om cykelplanernas målsättningar är tillräckligt
tilltagna för att det ska vara möjligt att nå målsättningen i den regionala cykelplanen.

Exempel på utformningsprinciper

Drygt hälften av länets kommuner anger att utbyggnadstakten i den regionala
cykelplanen överensstämmer med kommunens cykelplan eller trafikplan.
Utbyggnadstakten är dock inte bestämd i alla kommuner och i vissa kommuner råder
osäkerhet kring om kommunens planerade utbyggnadstakt överensstämmer med den
regionala cykelplanen.
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Det finns också en viss osäkerhet kring utformningsprinciperna i den regionala
cykelplanen och om dessa kommer att förverkligas. Mindre än hälften av länets
kommuner anger att kommunens plandokument överensstämmer med den regionala
cykelplanens utformningsprinciper. De vanligaste avstegen handlar om avvikelser från de
rekommenderade breddmåtten där flera kommuner anger att breddmåtten anses vara för
generöst tilltagna.
Figur 8. Enkätfrågor med avseende på om kommunernas cykelplaner överensstämmer med den
regionala cykelplanen. Siffrorna i staplarna avser antal kommuner som svarat.
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CYKELTRAFIKENS UTVECKLING
Trafikutvecklingen i länet påverkas av en rad olika faktorer. Tillgången till en framkomlig
och säker cykelinfrastruktur är en viktig del i att stimulera ett ökat cyklande. För att
beskriva trender i cykeltrafikens utveckling har siffror hämtats från
resvaneundersökningar och flödesmätningar från kommunerna.

CYKELTRAFIKEN IDAG
Den regionala cykelplanen har som mål att andelen cykelresor ska utgöra 20 procent av
resorna i hela Stockholms län. Enligt den resvaneundersökning12 som genomfördes i
Stockholms län hösten 2015 utgörs 7 procent av samtliga resor av cykelresor. För att nå
målet om 20 procent fram till år 2030 behöver alltså cykelandelen öka med närmare en
procentenhet per år. 2005-2006 låg cykelandelen i Stockholms län på cirka 5 procent13,
vilket skulle tyda på en ökning de senaste tio åren. Ökningen kan tyckas blygsam, men
med tanke på att antalet invånare i länet har vuxit kraftigt de senaste åren är den faktiska
ökningen relativt stor. Dock bör det påpekas att undersökningarna har utförts under
delvis olika förhållanden. Den senaste undersökningen utfördes under några veckor i
september-oktober 2015 medan RES 2005-2006 genomfördes under ett helt år. Då
cykelandelen varierar stort under året och med väderlek är det därför vanskligt att dra för
stora slutsatser. För att följa utvecklingen över tid krävs fler och mer frekventa
undersökningar.
Målet är att cykelandelen ska vara 20 procent i länet år 2030. Alla kommuner har dock
inte samma förutsättningar för en sådan hög cykelandel. Potentialen för arbetspendling
med cykel bedöms vara störst på cykelstråken i riktning mot Stockholms innerstad från
kommuner inom en radie på cirka 15 kilometer.14 En anledning till detta är att ungefär 60
procent av länets arbetsplatser finns i Stockholms stad och Solna, och nästan hälften av
länets förvärvsarbetande befolkning bor i dessa områden. För att länets totala cykelandel
ska vara 20 procent kommer det krävas att cykelandelen till och med är högre än så i
kommuner som har bättre förutsättningar för cykelpendling.
Resvaneundersökningen visar att cykelandelen i Stockholms stad och Solna ligger på 11
procent, vilket är den högsta andelen i länet. Lägst är andelen i kommuner som räknas till
yttre förort. Där är cykelandelen endast 3 procent.
Trafikförvaltningen - Stockholms läns landsting, Resvanor i Stockholms län 2015
SIKA, Den nationella resvaneundersökningen RES 2005–2006.
14 Spolander, K. (2012) Underlag för regionalt cykelvägnät i Stockholms län. Pendlingsrelationer mellan bostäder och
arbetsplatser.
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13

Det regionala cykelkansliet i Stockholms län
Ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket Region Stockholm

CYKELTRAFIKEN ÖKAR
Cykeltrafiken i Stockholm har ökat sedan början på 1990-talet. De manuella mätningarna
som Stockholms stad har genomfört tyder dock på att ökningen har stannat av något,
men om detta är ett trendbrott är svårt att veta. 15 De automatiska mätstationer som
finns i länet visar på att cykeltrafiken ökade 2015 jämfört med föregående år.
Antalet automatiska räkningar av cyklister i Stockholms län blir allt fler. Men eftersom de
flesta fasta mätstationer bara har funnits några år är det svårt att använda resultat från
dessa för att uttala sig om mer långsiktiga trender. I Nacka och Sollentuna har nya fasta
mätstationer satts upp vilket innebär att det inom något år kommer att gå att följa upp
utvecklingen på ytterligare fem mätplatser. På de automatiska mätstationer som funnits
under 2014-2015 har det skett ökningar på mellan 4 och 33 procent, och även tidigare år
ökade antalet cykelpassager.
Utöver de automatiska mätstationerna har det genomförts återkommande manuella
cykelräkningar i länet. Totalt sett har det skett en ökning av cykeltrafiken som är
snabbare än befolkningstillväxten. Det pekar på att det finns ett faktiskt ökat intresse för
att cykla.
Figur 9. Antalet cykel- och mopedpassager per dygn, 5-årsmedelvärden. Manuella räkningar. Källa:
Stockholms stad.
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ANALYS
Det här är andra året som cykelbokslutet tas fram, vilket gör det möjligt att jämföra läget
och utvecklingen med föregående år. Det innebär att det går att få en fingervisning om
utvecklingen även om det är för tidigt att se tydliga trender.
Det är positivt att i stort sett samtliga kommuner har en cykelplan, eller trafikplan, som
tar avstamp i den regionala cykelplanen. Samtidigt har andelen cykelplaner som utgår
från den regionala cykelplanen inte ökat sedan förra årets undersökning. För att nå målet
om ett fullt utbyggt regionalt cykelnät till år 2030 är det viktigt att även resterande
kommuner anpassar sina cykelplaner så att de stämmer överens med den regionala
cykelplanens mål.
År 2015 är den totala sträckan regionala cykelvägar som uppfyller god standard cirka 10
kilometer. Det är en rejäl ökning från 2014 då motsvarande siffra var cirka 3 kilometer.
Även sträckan för planerade åtgärder har ökat under året. År 2015 uppgår den planerade
sträckan till cirka 12 mil.
För att nå målet om ett fullt utbyggt cykelvägnät krävs dock en rejäl ökning av insatser.
Det krävs en utbyggnadstakt på cirka 50 kilometer cykelvägar per år, vilket innebär en
fördubbling jämfört med idag. Dessutom behöver insatserna i betydligt högre grad
uppfylla den standard som anges i den regionala cykelplanens riktlinjer.
Den regionala cykelplanen har funnits sedan 2014 och är alltså förhållandevis ny. Det är
därför rimligt att tro att många kommuner och övriga aktörer är inne i en uppstartsfas.
Det kommer troligtvis att dröja ytterligare en tid innan det finns färdiga planer och
strategier för att uppfylla de uppsatta målen. Förhoppningsvis är den ökade
utbyggnadstakten början på en trend där vi kommer att se en ytterligare upptrappning
framöver. Om hela det regionala cykelnätet ska vara fullt utbyggt år 2030 är det viktigt att
utvecklingen fortsätter och tar fart ordentligt.
Cykelbokslutet visar att det ofta förekommer avvikelser från riktlinjerna i den regionala
cykelplanen. De vanligaste avvikelserna är otillräcklig bredd och att det saknas separering
mellan fotgängare och cyklister. Fler kommuner anger bristande utrymme, exempelvis i
form av berg, som orsak till otillräcklig bredd. Ett annat skäl som uppges är att
kommunen inte kommer överens med markägare för att bygga ut eller utvidga
cykelvägnätet. Om de befintliga målen ska uppnås fram till år 2030 är det här problem
som behöver lösas.
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Flera kommuner visar dock att det är möjligt att uppnå fullgod standard. Det gäller
exempelvis Nacka och Sollentuna. Även i Stockholms innerstad finns goda exempel på
sträckor som har åtgärdats enligt rätt standard, exempelvis Götgatan och Norr
Mälarstrand. För att uppnå rätt standard krävs nödvändiga prioriteringar och tillräckliga
ekonomiska medel. Görs inte detta blir resultatet att det fortsatt produceras undermålig
cykelinfrastruktur – infrastruktur som inte bidrar till ett ökat och säkert cyklande.
Gemensamt för kommuner som når framgång är att de har en aktiv cykelpolitik och
handlingskraftiga förvaltningar. Det handlar om att avsätta tillräckliga ekonomiska medel
och personella resurser för att nå resultat. Det handlar också om att prioritera
cykelfrågorna i många delar av den kommunala verksamheten.
Vad gäller drift och underhåll har det skett en förbättring år 2015 jämfört med 2014. År
2015 har antalet kommuner som anger att de uppfyller riktlinjerna för drift och underhåll
ökat från 10 till 12. Även antalet kommuner som använder eller planerar att börja
använda sopsaltning har ökat, från 9 till 12. Detta är positivt både för framkomligheten
och trafiksäkerheten i cykelvägnätet.
I de fall där riktlinjerna för drift och underhåll inte följs beror det ofta på att
kommunerna inte känner till innehållet i den regionala cykelplanen. I många fall saknas
kännedom om huruvida de uppfyller standarden eller ej samt vad som behöver åtgärdas
för att uppfylla standarden.
Cykelbokslutet visar att det finns en uttalad vilja för att förbättra arbetet med drift och
underhåll. Flera kommuner har för avsikt att börja med sopsaltning. Andra kommuner
har för avsikt att ställa högre krav på driftentreprenörer i kommande upphandlingar.
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Kombinationsresor är ett effektivt sätt att öka andelen cyklister i Stockholms län.
Cykelbokslutet visar att 17 av länets kommuner har genomfört insatser för att främja
kombinationsresande under 2015. Ser man till de senaste två åren har 21 av 26
kommuner genomfört insatser, vilket tyder på att det är en prioriterad fråga i många
kommuner. Detta är glädjande eftersom åtgärder för kombinationsresor är ett effektivt
sätt att öka både cyklandet och resandet med kollektivtrafik
Det finns en stark vilja och ambition att öka andelen cykelresor i länet. Flera kommuner
har genomfört cykelfrämjande åtgärder under 2015. Exempel på åtgärder som har
genomförts är cykeldagar med cykelreparatörer, information om nya cykelvägar och
kurser för att lära sig cykla.
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VAD HÄNDER HÄRNÄST?
Det blåser cykelvindar i Stockholm. Antalet cyklister har aldrig varit så många som idag
och cykelförsäljningen slår hela tiden nya rekord. Det märks även i länets kommuner där
den regionala cykelplanen har ett starkt stöd. De flesta kommuner har omfattande planer
för att bygga ut och rusta upp det regionala cykelvägnätet. Det gäller även Trafikverket
Region Stockholm som har tagit fram utbyggnadsplaner för samtliga regionala cykelstråk
som de är väghållare för.
De planerade åtgärderna handlar i många fall om breddning av befintliga cykelvägar samt
beläggningsåtgärder. Detta är viktigt för att möjliggöra ökade hastigheter vilket i sin tur
uppmuntrar till att välja cykeln även vid längre resor. Åtgärderna bidrar även till att
cykelvägnätet upplevs som säkrare och smidigare att använda.
Den regionala cykelplanen antogs år 2014 och är alltså förhållandevis ny. Det är därför
rimligt att tro att vi befinner oss i en uppstartsfas. Det kommer troligtvis att dröja
ytterligare en tid innan det finns färdiga planer och strategier för att uppfylla de uppsatta
målen. Förhoppningsvis är den ökade utbyggnadstakten början på en trend där vi
kommer att se en ytterligare upptrappning framöver. Om hela det regionala cykelnätet
ska vara fullt utbyggt år 2030 är det viktigt att utvecklingen fortsätter och tar fart
ordentligt.
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