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Snabbt och
säkert på cykel
Arbetspendling med cykel har tagit ordentlig fart och har
nästan fördubblats under de senaste tio åren. Att cykelresandet har potential att ta en större del av arbetspendlingen
framöver blir allt mer uppenbart. Cykeln passar väl in i en
framtida tät region med flera regionala stadskärnor.
Motion och miljövänlighet är två positiva sidor av denna
utveckling. Att det är smidigt att ta sig fram på cykel och att
det är jämförelsevis billigt är andra fördelar. För att stödja en
fortsatt positiv utveckling av cykeltrafiken behövs förbättringar inom många områden: fler och säkrare cykelparkeringar, bättre möjligheter att kombinera cykling med kollektivtrafik och minskad utsatthet i tätområdestrafik är några.
Projektet SATSA II (Samverkan För Effektivt Transportsystem I Stockholmsregionen), ett samarbete mellan TMR,
Trafikverket, Länsstyrelsen, KSL och SL, syftar till att skapa
långsiktig regional samverkan i frågan om utbyggandet av
cykelinfrastrukturen. I delprojektet Regional Cykelstrategi
har data om var människor bor och arbetar analyserats och
ett förslag ges på tolv cykelkorridorer – från Haninge till
Ekerö, Norrtälje till Nynäshamn och så vidare – som skulle
underlätta framkomligheten och förbättra säkerheten.
Jag hoppas att arbetet med den regionala cykelstrategin
leder till att cyklandet i regionen kan utvecklas vidare. Utveckling av turism- och rekreationscykelstråk ingår också i
arbetet vilket är viktigt för besöksnäringen. På cykel ökar
också tillgängligheten till regionens gröna kilar.
Cykeln har funnits i över 200 år och en kvalificerad gissning är att den att kvarstå som ett praktiskt och effektivt
transportmedel, speciellt i täta stadsmiljöer. Och nu börjar
cykelns bästa tid – sommaren!
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Cykeln passar väl in i en

framtida tät region med flera
regionala stadskärnor.

Cykelsemester i Roslagen.

Ny cykelstrategi ger glada cyklister.

Tomas Rudin, oppositionsborgarråd och cyklist.

Hipster i Brooklyn.

Cykla för framtiden
Två konsulter från Sweco granskar just nu kritiskt hur de
föreslagna cykelstråken kommer att fungera i praktiken, bland
annat med hjälp av en filmkamera från cykelstyret. Fokus ligger främst på framkomlighet som är avgörande för vår vilja att
välja bort bilen till förmån för cykeln.
Att hålla sig frisk och vältränad är lika viktigt på ålderns
höst. I Sickla träffas varje vecka ett gäng pigga pensionärer på
90 plus för att träna tillsammans. Det är inte bara musklerna
som växer utan också livskvalitén. Det är något som även gäller
oss som är yngre. Oppositionsborgarrådet Tomas Rudin har på
bara tre år gått från soffpotatis till att cykla Vättern och Vänern
runt och har flera spännande förslag på hur Stockholm kan
utvecklas som cykelstad.

Följ också med till Williamsburg i New York där cykling har
blivit mer en livsstil än ett färdsätt. Här finns cykelklubbar
där medlemmarna kombinerar mekandet med umgänge och
salsamusik. New York som stad har satsat mycket på cyklismen
och varje dag arbetspendlar drygt 12 000 cyklister över broarna
in till Manhattan.
Tyvärr har även tjuvarna upptäckt glädjen med cykel. Cykelstöld är ett av de vanligaste egendomsbrotten. I studentstaden
Uppsala jobbar Per-Arne Gelin, vid polisens godsenhet, hårt för
att minska stölderna. Regelbunden uppföljning av andrahandsförsäljningen av cyklar har visat sig ge resultat. I London har
man tagit till ännu hårdare metoder med sin cykelspecialstyrka
men någon sådan lär det dröja innan vi ser här! l
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Om några år ska det bli enklare för cyklister att ta sig fram,
berättar Ebba Larsson.

den växande
I slutet av året ska den
vara klar – den regionala
cykelstrategin som ska
göra att cykling blir ett
attraktivt transportval till
och från arbetet för regionens invånare.
– Nu är vi inne i en intensiv fas med
workshops kring olika teman, säger projektledaren Ebba Larsson, Trafikverket.
Allt fler blir engagerade och antalet
deltagare ökar för varje seminarium och
workshop. Nyligen hölls den femte av
totalt åtta workshops, och en mer organiserad samverkan för ett ökat cyklande
i regionen börjar skönjas.
– För att kunna cykla smidigt genom
kommunerna i regionen krävs samverkan mellan alla inblandade parter, säger
Ebba Larsson. Projektet ska se över och revidera dagens regionala cykelstråk och ta
fram en organisation för den utveckling
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Projektgruppen har tittat på trafikavsnitt med hög och låg
standard inom regionen. Tranebergsbron är ett exempel på
cykelstråk med bra utformning.

Här syns ett problemområde: det regionala stråket förbi
Kungens Kurva, där det bland annat finns hindrande betonggrisar och grusupplag.

regionens transportmedel
som behövs, en så kallad plattform. Det
handlar om investeringar som behöver
göras, men också i vilken ordning.
Projektgruppen ser till att lyfta fram
alla tänkbara frågor kring cykling. I projektet ingår också att titta på turism- och
rekreationscykling, att göra en nulägesbeskrivning av detta samt diskutera
befintliga och nya turistleder. Man diskuterar problem och lösningar, tar med
frågorna för vidare diskussioner inom
sina respektive organisationer och återför synpunkterna till projektgruppen.
– Vissa saker faller sig naturligt, säger
Ebba Larsson. Vi har just tagit fram rapporten ”Underlag för regionalt cykelvägnät i Stockholms län, pendlingsrelationer
mellan bostad och arbetsplats”. Den visar
var det finns potential att arbetspendla
med cykel i olika utsträckning. Det handlar inte om att bygga cykelbanor snabbt.
Vi visar alltså inte platser för ”quick fixes”.
Däremot vill vi i dessa kopplingar så småningom se snabba cykelbanor så att folk
kan cykla till jobbet i stället för att åka bil
eller med kollektivtrafiken vissa tider. För
även där finns ju vissa flaskhalsar.

Hon understryker att alla aktörer är viktiga för ett lyckat resultat: att cykelplanen
ska genomföras efter att projektet avslutats.
– Själva projektet har inte några medel
för att bygga ut cykelbanor. Finansieringen ligger i varje kommuns egen budget,
och hos Trafikverket genom länsplanen
för transportinfrastruktur. Vad vi gör är
att lägga grunden genom samarbete.
ETT VERKTYG SOM UNDERLÄTTAR

Ebba Larsson hoppas att cykelplanen som
nu tas fram blir ett verktyg som underlättar det praktiska arbetet för alla inblandade parter.
– De flesta av regionens kommuner
har inga egna cykelplaner, och sådana
är nödvändiga för att vi ska få ett fint
cykelnät i regionen. Förhoppningsvis
väcker vi frågan och inspirerar kommunerna att satsa på cykling i nästa
budget. Det är smart ur många aspekter
att främja cykelåkande. Det ger bättre
framkomlighet, det är tidseffektivt och
det främjar hälsan.
– Man slår, kort sagt, tre flugor i en
smäll. l

Ulvsundavägen vid Bromma Blocks. Utformningen brister på
många sätt – det är smalt, det ligger en busshållplats mitt
i stråket och det finns några riktigt dåligt utformade passager.

Text: Ingela Ström Foto: Stefan Bohlin

regional cykelstrategi
Regional Cykelstrategi är ett delprojekt
inom EU-projektet SATSA II – Samverkan för effektivt transportsystem
i Stockholmsregionen. Syftet är att
skapa en långsiktig samverkan kring
cykelfrågan i länet så att cyklandets
andel av det totala resandet kan öka
i enlighet med regeringens uttalade
målsättning.
Projektet drivs av Stockholms läns
landsting/Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR), Trafikverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Storstockholms
lokaltrafik och ett flertal kommuner,
främst Stockholms stad, som inom
ramen för sin framkomlighetsstrategi
tagit fram ett förslag på cykelplan. Företrädare för huvudaktörerna bildar en
arbetsgrupp som knutit två konsulter
från Sweco till sitt arbete.
Projektledare är Trafikverket och
TMR är projektägare. Projektet delfinansieras av EU:s strukturfonder.
Det startades 2010 och ska avslutas i
december 2012.
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”Man ska ha flow i sin cykling”
Tänk bil – planera för cykel. Det är principen för Swecokonsulternas syn på den regionala cykelstrategin. Nu
undersöker konsulterna de befintliga cykelstråken. På
cykel, förstås. Text: Ingela Ström Foto: Stefan Bohlin
Maria Johansson och
Björn Jerbic lyssnar, utreder, inventerar och skriver.
– Vi plockar in underlag
via workshops och diskusMaria Johansson
sioner med projektgruppen och ger förslag utifrån
det, säger uppdragsledaren
Maria Johansson.
Deras uppdrag består av
fyra delprojekt. Att ta fram
Björn Jerbic
själva cykelplanen och en
handlingsplan och att ange hur processen
bör se ut för att förverkliga planen utifrån
bland annat ansvar och standard. Därtill
att se hur cykelstråken, som i första hand
ska underlätta för arbetspendling, också
kan underlätta för turism och rekreation.
Det fjärde delprojektet är att revidera
befintliga cykelstråk, och här kommer
Björn Jerbic in högst påtagligt. Med
filmkamera på styret och en GPS-logger
ger sig Björn och hans kollegor ut på cykel i regionen för att med kritisk blick
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syna de föreslagna cykelstråken.
– Vi tittar på att dragningen är bra, att
det inte finns glapp i stråken och att de
uppfyller den standarden som satts upp
för regionala cykelstråk, säger han. Det
sämsta i cyklisternas värld är att tvingas
cykla i biltrafik och att avbryta färden.
Vid tidigare planering av cykelstråk låg
fokus på trafiksäkerhet.
– Nu ligger fokus på framkomlighet,
konstaterar Maria Johansson. Det ska finnas ett flow i cyklingen. Om stråken konstrueras för ett bra flyt blir säkerhet en naturlig följd. Om man som cyklist ständigt
får stanna och vänta så kommer inte cykeln att bli ett attraktivt transportmedel.
SYNAR CYKELSTRÅKEN GENERELLT

Målpunkterna i cykelstrategin är fördelade över hela länet men koncentrerade
i centrala Stockholm av naturliga skäl
eftersom de flesta arbetspendlar dit.
Kriterier är kommuncentra, bostadskoncentrationer, stora knutpunkter för kol-

lektivtrafiken, stora arbetsplats- och handelsplatsområden, regionala stadskärnor
och universitet och högskolor.
– Vi synar cykelstråken generellt i länet, i analysen av materialet tittar vi på
var det finns goda förutsättningar att
öka cyklandet, säger Björn Jerbic. En ekvation till grund för planeringen är var
den största ökningen av cyklister kan
åstadkommas till minst antal åtgärder.
Han berättar att i dag är den genomsnittliga resvägen för en cykelpendlare i Stockholm 9 kilometer enkel väg, det vill säga en
halvtimmes cykling med en snittfart på 20
kilometer i timmen. Andelen som cyklar
över en mil till jobbet ökar stadigt.
Projektet har identifierat 70 cykelstråk
av varierande längd, totalt runt 75 mil.
Alla kommer förmodligen inte att inventeras eftersom man vet att standarden för
regionala cykelstråk inte kommer att kunna uppfyllas. Det kan exempelvis handla
om längre sträckor med blandtrafik.
Både Maria Johansson och Björn Jerbic hoppas att alla goda förslag som den
regionala cykelstrategin kommer att ge
också blir förverkligade; att det finns en
organisation som tar över ansvaret när
projektet avslutas i december. Det ligger
också i deras uppdrag att föreslå formen
för en sådan. l

Samlat grepp för
ökad cykelpendling

– Det ska bli så gent och tryggt att cykla så att man
väljer det som ett alternativ, säger Bette Malmros, TMR.
I dag sker arbetspendling med cykel främst i centrala
Stockholm med omnejd. Text: Ingela Ström
Att ta fram en regional
cykelplan görs inte i en
handvändning, betonar hon.
– Det handlar om att analysera förhållandena i regioBette Malmros
nen och att utveckla ett systemtänk. Vårt län har många kommuner,
vi har vintrar med snö, vi har mycket vatten som begränsar passager och vi har ett
bra kollektivtrafiknät. Det är lätt att ta tunnelbanan även när cykelavståndet är kort.
Bette Malmros konstaterar att dessa förhållanden och storskaligheten i regionen
gör att man måste tänka systemmässigt.
– Vi kan inte begränsa oss till radiella
stråk in till city utan måste också tänka
på tvärförbindelser på samma sätt som vi
planerar väg- och spårnätet.
I RUFS 2010 pekas nio regionala stadskärnor ut som är intressanta att utgå ifrån
i arbetet med cykelstrategin; Arlanda-Märsta, Täby centrum-Arninge, Kista-Sollentuna-Häggvik, Barkarby-Jakobsberg, Kungens
kurva-Skärholmen, Flemingsberg, Haninge
centrum och Södertälje. De ska bli egna
attraktiva stadskärnor som drar till sig
verksamheter, näringsliv och boende så

att inte alla behöver åka in till city.
– Hur kan vi underlätta att cyklandet
kan kombineras med kollektivtrafik i dessa
brytpunkter? Projektet att ta fram en regional cykelstrategi är brett upplagt eftersom
cykelstråk hittills inte varit en prioriterad
regional fråga, säger Bette Malmros. Cykelstrategin kommer med största sannolikhet
att arbetas in i nästa RUFS och i det regionala utvecklingsarbetet.
INARBETAS I DETALJPLANER

– Ett väl fungerande cykelnät är också
en organisationsfråga. I projektgruppen
diskuterar vi därför inte bara hur en framtida plattform ska se ut utan också olika
aktörsroller. Vi pratar om hur cykelfrågan
ska inarbetas i detaljplaner och processer av olika slag så att ytor avsätts för
exempelvis cykelparkeringar vid viktiga
bytespunkter. Skyltning av cykelnätet är
en annan detalj som är viktig.
Även om cykelstrategin främst gäller
arbetspendling finns flera synergieffekter
inom samhällsplaneringen som är intressanta för landstinget.
– Landstinget har ju ett stort engage-

smidiga byten krävs som ”morot”

Den stora vinsten för många pendlare är att
kunna kombinera cykel med andra transportmedel, säger Anna Pontusson på SL.
När väl viktiga målpunkter är tydligt utpekade i cykelstrategin gäller det att olika aktörer samverkar för att cykel ska bli ett attraktivt
transportmedel för fler.
– Det ska vara lätt att byta mellan cykel och
kollektivtrafik vid de här punkterna, säger
Anna Pontusson. Vi på SL har två roller, dels
att arbeta med kombinationsresor mellan

exempelvis cykel och kollektivtrafik, dels
uppdraget gällande landstingets trafikpolitik. Ansvaret för cykelvägar ligger däremot
på kommunerna och Trafikverket. Så om
kombinationen cykel/kollektivtrafik ska fungera smidigt måste regionens olika aktörer
samarbeta.
För att öka cyklandet krävs bra cykelparkeringar vid knutpunkterna, understryker hon.
På flera ställen är de redan överfulla.
– Man kan ta med cykel på pendeltåg och

mang i skärgården. I den delregionala
utvecklingsplanen för kust och skärgård
pekas nio så kallade replipunkter ut, varifrån man ska kunna ta sig vidare med
cykel från fastlandet efter båttransport
till tretton kärnöar. Bra cykelvägar kan
också vara det som gör att man smidigt
når regionens gröna kilar.
Det är många frågor på detaljnivå eller
med koppling till livsstil- och beteendemönster som avgör om man cyklar eller
inte, konstaterar hon.
– Nu tar vi ett samlat grepp för att skapa en bra, grundläggande infrastruktur
för cykel i regionen. Vi hoppas att detta
underlättar och stimulera till ett ökat cyklande, vilket i sin tur bland annat kan bidra till minskad bilanvändning, minskad
klimatpåverkan, ökad fysisk aktivitet och
attraktiv stadsmiljö. l

Saltsjöbanan, men inte i rusningstid. Därför
blir den formen av transport inte prioriterad
i vårt projekt som i första hand handlar om
arbetspendling. På tunnelbanan är det av
säkerhetsskäl aldrig tillåtet att ta med cykel.
Anna Pontusson tror att kombinationsresor
där cykel ingår har alla möjligheter att bli än
mer populära. Men hon understryker att om
cykelstrategin ska bli verklighet krävs ett uttalat ansvar, både för cykelstråkens utveckling
och framtid.
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Birgitta Lallin stärker armmusklerna vid en
av stationerna.

Dagens gäng samlat efter passet. Nu väntar
juice, kaka och en pratstund i caféet.

Olle Lallin kämpar på för att stärka sina
benmuskler.

Ålder inget hinder för
Entusiasmen är stor på Sickla Hälsocenter varje fredag.
Då har käppar och handväskor lagts åt sidan, och träningskläderna sitter på. Det enda som skiljer gruppen
från andra är åldern – 90 plus. Text: Ingela Ström Foto: Ulf Lodin
Några har tagit en tur på motionscykeln innan passet börjar med uppvärmning i grupp. Det tänjs, böjs och sträcks.
Sedan är det dags att gå runt mellan olika stationer med 40 sekunders träning
vid varje – allt medan musiken strömmar ur högtalarna och peppande tillrop
hörs. ”Bra, Olle!” ”Heja Alice!”

För ett år sedan började de motionera
tillsammans.
– De var 16 från början. Tre har slutat men inte på grund av sin ålder, säger
Göran Murvall, distriktsläkare och verksamhetschef. Jag ser stora förbättringar
i rörligheten och alla säger att balansen
blivit bättre. Självförtroendet har ökat

recept på motion ökar
Förra året erbjöds 12 000 personer i Stockholmsregionen fysisk aktivitet på recept, FaR. Det
är en ökning med 5 000 personer på ett år. Den drygt tio år gamla metoden vinner alltmer
terräng.
– Fysisk aktivitet på recept som alternativ eller komplement till annan behandling går
framåt i hela landet, säger Jill Taube, psykiater och projektledare för FaR i Stockholms läns
landsting.
Ändå är det en utmaning att sprida metoden, för den är så långt ifrån vad många
uppfattar som sjukvårdens uppgift. Men FaR handlar inte om motion i största allmänhet,
understryker hon. Även om det naturligtvis alltid är bra att röra på sig.
– Metoden bygger på forskningsbaserad kunskap, där man anger hur ofta, hur mycket
varje gång, hur ansträngande och hur länge aktiviteten ska pågå. Det är en strikt metod,
ofta kopplad till annan behandling, och med samma krav på uppföljning.
Alla med legitimation inom hälso- och sjukvården kan skriva ut FaR. De flesta recept
skrivs ut av läkare, men den yrkesgrupp som använder möjligheten mest i förhållande till
sin storlek är sjukgymnaster.
Jill Taube kan inte säga att FaR är bättre till en viss patientgrupp än till en annan.
– Det går inte att generalisera. Det finns så många diagnoser och sjukdomar där man
har nytta av fysisk aktivitet. I princip vinner alla någonting.
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och ingen har drabbats av någon komplikation.
Det var han som fick idéen.
– Jag är uppvuxen i området och känner igen de flesta sedan barnsben. Tanken
slog mig när jag mötte dem på olika ställen – varför inte samla traktens 90-plussare för att öka deras styrka och kondition och skapa social samvaro?
Så blev det. En inbjudan gick ut och
succén var ett faktum. Landets, kanske
världens, äldsta motionsgrupp var bildad.
STÖDJANDE HAND

Det kostar ingenting att vara med, berättar Göran Murvall, men deltagarna måste
ha fyllt 90 år. Medelåldern i gruppen är
93, den äldsta motionären är 98 år.
På varje pass hjälper Kristoffer Sjöberg till, tränare och ansvarig för gymet.
Därtill alltid minst en ideell kraft, som
liksom Göran satsar på det här utanför
sitt egentliga arbete. I dag är det sjukgymnasten Gunilla Uhlén och Görans hustru
Lena.
Kristoffer Sjöberg betonar att gruppen
har precis samma övningar och redskap
som andra motionsgrupper.
– Alla anpassar bara sin träning efter
hur mycket som känns bra, säger han.
Och eftersom balansen sviktar med åldern så finns vi där med en stödjande
hand när det till exempel handlar om att
ställa sig på boosterbollen.
En som inte behöver något stöd är
Berthel Nordström, 91 år. Han promene-

träning
rar från hemmet i Jarlaberg till träningen
i Sickla.
– Jag kom med som yngste man i gruppen, och att vara yngst är jag ju inte så
van vid i min ålder, säger han med ett
skratt. Jag har bra kondition, har alltid
levt ett rörligt liv. Sedan jag pensionerades promenerar jag minst en timme om
dagen med stavar.
90-plusträningen är särskilt inriktad
på att stärka benen och balansen, konstaterar han.
– Det är bra eftersom det är just här
man känner av åldern. Men det bästa med
fredagsgympan tycker jag är att få gå igenom hela kroppen och använda muskler
man inte rör annars.
HÖJER LIVSKVALITEN

Nyligen var Berthel Nordström med Göran Murvall på en konferens i landstingets regi där just motionens betydelse för
hälsan var temat.
– Där träffade jag Barbro Westerholm,
som jag känner lite sedan tidigare, och
jag föreslog henne att arbeta för att ”RUTavdrag” införs för äldres gymkort – säg
från 70 år. Ett MUT-avdrag, kanske?
Vi får se hur det går med det, säger
han, men nog skulle samhället spara in
det flera gånger om.
– Du håller dig inte bara friskare genom
att träna, livskvalitén höjs också. Alla i
90-plusgruppen är betydligt gladare och
lättare till sinnet nu än när vi startade. Det
är en otrolig skillnad. l

Efter många år som rektor för Nacka Gymnasium håller Carl-Erik Wettergren formen genom att bland
annat ta ett pass på motionscykeln då och då.
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Friheten betyder mest
Tomas Rudin, oppositionsborgarråd (s) i Stockholm, är
en hängiven cyklist sedan tre år tillbaka. Varje dag cykelpendlar han mellan hemmet i Sköndal och Stadshuset.
– Jag får en endorfinkick av att cykla. Det är samma
känsla som att åka skidor. Det är lite farligt, men det är
det som är själva grejen! Text: Karin Wandrell Foto: Stefan Bohlin
För Tomas Rudin räcker det inte med
bara en cykel. Hemma i garaget står terrängcykeln med vinterdäck, en enklare
racer för sommarpendling och fincykeln
för Vättern- och Vänernrundorna. Och så
förstås även cykeln på landet.
Tomas väg till fullfjädrad cyklist började med ett samtal med en kompis som
10

cykelpendlat i många år.
– Han hade sett en annons på nätet där
två utställningscyklar från Tyskland var
till salu som han tyckte att vi skulle köpa.
Det var mycket prat om komponenter av
olika slag. För mig var en cykel en cykel
men jag slog till och köpte den ena, min
terrängcykel.

Tomas började cykla till jobbet och
när värken i rumpan hade upphört efter
några veckor insåg han hur roligt det var.
– I början förberedde jag mig som inför en bergsbestigning. Jag hade med mig
vatten och sportdrycker för att köra 1,5
mil. Jag köpte speciella cykelkläder och
andra konstiga saker som skulle vara bra
att ha. Det var många förgäves investeringar så här i efterhand.
RENSAR HUVUDET

Han upptäckte snart den fullständiga
frihet cykling ger och möjligheten att
kunna ta sig fram överallt. Han började ta
omvägar på hemvägen bara för att njuta
av känslan.
– Den stora fördelen med cykling är

att man mår väldigt bra. Numera känner
jag att jag är helt ren från tankar när jag
kommer hem. Förr tänkte jag ofta på jobbet på kvällarna.
För Tomas är cykling en av de sista
riktigt fria transportformerna eftersom
det ännu inte är så välordnat som andra
transportmedel.
– Jag tycker att det fungerar riktigt bra
att vara cyklist i Stockholm. Kaoset är en
utmaning, det ger den där galna känslan i
kroppen som vid skidåkning. Alla känner
inte så förstås men jag gillar att få klara
mig själv och mår bra av det.
Nästa steg blev att cykla Vätternrundan, men då krävdes en ny cykel. En arbetskamrat som skulle cykla Tjejvättern
tipsade honom om att lägga in en köpesannons på Blocket.
– Jag visste inte om jag skulle ha en
racercykel eller inte och det var mängder av trevliga personer som hörde av sig
med tips och råd. Alla var så himla snälla
och omtänksamma. De var nästan som
cykelmissionärer.
En kvinna i Luleå hade bestämt sig för
att Tomas skulle ha hennes cykel. Själv
tvekade han eftersom han tyckte att det
verkade så knöligt med leveransen.
– Men hon gav sig inte. Hennes man
var lastbilschaufför och två dagar senare
stod cykeln i trädgården. Jag hade inte
ens betalt den ännu, men hon ville att jag
skulle få testa. Det var helt fantastiskt! Vi
hade lite kontakt även efteråt eftersom
hon var nyfiken på hur det gick för mig.
PRIORITERA CYKLISTER I TRAFIKEN

Som cyklist har Tomas råkat ut för mindre roliga saker också. Vissa har han orsakat själv.
– Jag hade skaffat pedaler som låser fast
fötterna och lyckades två gånger falla rätt
ut i trafiken vid rödljus innan jag lärde
mig tekniken. Andra olyckor beror på att
trafiktempot är onödigt hetsigt ibland. Jag
har bland annat blivit trängd av lastbilar
och bilar när de försöker korsa cykelfält
som ligger mitt i gatan och har kört in i
en bilist en gång.
I övrigt tycker Tomas att Stockholm är
en rolig stad att cykla i med vackra vyer.
Det är lätt att ta sig fram även om trafiksystemet är planerat med bilen som norm.
– Som cyklist känner man sig hela ti-

Vig parallellgatorna till de stora stråken åt
cyklister och förbjud bilar där. Det borde också
kunna gå att skilja mellan de som vill cykla
snabbt och de som vill cykla långsamt.

den i vägen. Cykelbanorna är inträngda
i efterhand. Det behövs en ny trafikplan
där man ser på trafiken med nya ögon.
Låt cykeln få egen prioritet som i Köpenhamn eller i Mexico City.
Han framhåller Köpenhamn som en
förebild. Där har man tänkt ut ett rutnät
för cyklister så att de ska kunna ta sig
fram lika lätt och smidigt som bilister.
– De har försökt lösa varje konflikt
mellan trafikslagen till exempel genom
vägbroar, trafikseparering i tre nivåer och
färgglada cykelstråk som syns tydligt.
FRÄMJAR CYKLING

Tomas menar att man i Stockholm skulle
kunna enkelrikta vissa gator så att cykelpendlarna kan ta sig till jobbet utan
konflikter.
– Vig parallellgatorna till de stora stråken åt cyklister och förbjud bilar där. Det
borde också kunna gå att skilja mellan

de som vill cykla snabbt och de som vill
cykla långsamt. Men det blir bättre och
bättre successivt. Även om det fortfarande
görs för lite görs det i alla fall mer.
Som politiker försöker han främja cykling och har bland annat lagt ett förslag
om att bygga ut systemen med hyrcyklar
genom att släppa marken fri.
På så sätt skulle fler leverantörer kunna konkurrera om kunderna. Han ser
också gärna att systemet med lånecyklar
byggs ut i förorten så att det ska gå att
cykelpendla delar av vägen.
– Jag är inspirerad av Köpenhamns
trafikplanering som jag sett och upplevt
själv. Det finns bara fördelar med detta. I
London använder man sig till exempel av
trängselskatten för att aktivt få bort bilar
och de har lyckats. Det är rätt metod på
sikt eftersom det möjliggör att ta sig fram
på andra sätt och marken kan användas
till mer miljömässiga alternativ.l
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Utblick

Text: Linda Nordlund Foto: Sofia Hoflin

Stadsdelen Williamsburg i Brooklyn
är New Yorks hipstermecka. Hit vallfärdar unga från hela världen och de
flesta har både rutiga skjortor och
stora drömmar i bagaget.
Så länge uppehållstillståndet räcker försöker de skapa sig en framtid som fotografer, grafiska designers, författare, konstnärer – och självklart musiker. ”The Burg”
har beskrivits som ”indierockens just nu viktigaste postnummer” och i stort sett varje kväll är det livespelningar
på Williamsburg Music Hall, The Knitting Factory eller
någon av alla små barer i området. Den kreativa miljön
i kombination med att de flesta som bor här har kort
om pengar har lett till att Williamsburg blivit New Yorks
mest miljömedvetna stadsdel. Restaurangerna serverar
närproducerad mat, barerna redovisar sina koldioxidutsläpp och det är tätt mellan second hand-butikerna.
Cykeln, och då särskilt en färgglad fixed gear-cykel med
smala däck, har blivit ett lika självklart hipsterattribut
som ett par RayBan Wayfarer. Jeff Greenspan och Hunter Fine har i ett konstprojekt lagt ut fällor för att fånga
in olika subkulturer, och när ”hipsterfällorna” gillrades
var det just solglasögon, billig öl, en retrokamera och
en knallgul cykelkedja som skulle locka fram de trendkänsliga.
TRYGGT MED CYKELBANOR

Varje dag cyklar mer än 6 200 personer över Williamsburg Bridge som förbinder norra Brooklyn med Manhattan. Det är nästan lika många som antalet cykelpendlare
över Manhattan Bridge och Brooklyn Bridge tillsammans.
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Utblick
säker parkering

Brendon Nicholas som äger en av de
många cykelaffärerna i området tror
inte att cykelhajpen kan förklaras med
att tunnelbanekortet blivit dyrare, utan
att det handlar om tillgången till skyddade cykelbanor.
– Cykelbanorna är väldigt populära
bland pendlarna. Att ha en egen grönmålad fil för cyklister gör att det känns
tryggt att cykla, säger han till Brooklyn
Paper.
New Yorks trafikkontor gör en liknande analys. Staden har sedan 2006 närapå
dubblerat antalet cykelbanor på gatorna,
och flest nya cykelbanor har Brooklyn
fått. Hittills har man byggt 32 mil nya
cykelbanor, vilket motsvarar sträckan
mellan New York och Boston. Mellan 2007
och 2011 dubblerades även antalet cykel-
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cykelbanor
Staden har på tre år byggt ut cykelbanenätet med drygt 32 mil cykelvägar. Detta
har lett till att antalet cykelpendlare har
fördubblats sedan 2005, samtidigt som
risken för att en cyklist råkar ut för en allvarlig olycka har minskat med 72 procent
sedan år 2000. Det finns olika typer av
cykelbanor och cykelfält. På trafikkontorets
hemsida går det att få tips om vad du ska
tänka på för att cykla säkert på de olika
banorna. www.nyc.gov/dot

FOTO: JEFF GREENSPAN HUNTER FINE

För att uppmuntra cykelpendling bygger
New York cykelställ vid stationer, shoppingstråk och arbetsplatser – samt där
stadens invånare efterfrågar dem. Via
trafikkontorets hemsida går det både att
föreslå platser för nya cykelställ och felanmäla skadade ställ.
Alla företag har även rätt att låta de
anställda parkera sina cyklar på kontoret,
enligt en lag som infördes i december
2009. Den som vill parkera cykeln på jobbet kontaktar sin chef, som i sin tur skickar
en begäran till värden. Inom 35 dagar ska
värden ha presenterat en cykelplan där
det framgår hur cyklister ska ta sig säkert
till och från byggnaden, vilka varuhissar de kan transportera cyklarna i samt
vilka tider dessa kan användas. Företagen
ansvarar själva för att ordna plats för cyklarna på arbetsplatsen, och New Yorks trafikledningskontor tipsar om att använda
outnyttjat utrymme under trappor och i
korridorer. I ett utrymme om 4 gånger 2
meter får ett dussin cyklar plats.

Gillrad hipsterfälla.

pendlande New York-bor, men staden siktar ännu högre. De kommande fem åren
är målet att antalet cykelpendlare ska
trefaldigas.
DEN STORA CYKELSTRIDEN

Alla är dock inte lika förtjusta i cykelbanorna. I södra Williamsburg bor chassiderna, en ortodox judisk sekt som likt
amishfolket tar avstånd från det moderna
samhället. I deras kvarter ser man inga
konstnärer som säljer sina verk i gatustånd, men desto fler män med svart rock,
hatt och långa lockar vid öronen. Här
spelas klezmermusik i affärerna och de
flesta skyltar är på hebreiska. Chassiderna har sina rötter i 1700-talets Polen och
försöker så långt det går att leva i enlig-

het med hur deras anfäder levde. Därför
uppskattade de inte när Bedford Avenue
fick cykelbana och unga tjejer i korta
shorts kom trampande genom området.
Alla bara ben gjorde det svårt för församlingens medlemmar att följa de strikta
reglerna om att vända bort blicken och
därför uppmanade de New Yorks stad att
ta bort cykelbanan. Detta var kort innan
borgmästarvalet och Bloomberg gjorde
dem till viljes. Cykelbanan på Bedford
Avenue blästrades bort.
Den borttagna banan ledde till dålig
grannsämja mellan Williamsburgs chassider och hipsters. Cyklisterna i Williams-

New Yorks cykelkarta kan laddas hem från
trafikkontorets hemsida, hämtas gratis
på bibliotek, skolor och cykelaffärer eller
beställas via telefon. På hemsidan
www.ridethecity.com går det att fylla i
adressen du åker från och adressen du
ska till för att få en vägbeskrivning över
hur du bäst cyklar dit och hur lång tid det
beräknas ta.

FOTO: OSCAR RIVERA

cykla i new york

Ett system med lånecyklar sjösätts i
sommar i New York. För ungefär samma
kostnad som ett månadskort på tunnelbanan går det att få tillgång till 10 000 cyklar
och 600 stationer under ett helt års tid.
Cyklarna kan användas dygnet runt, året
runt och genom en app är det enkelt att se
vid vilka stationer det finns lediga cyklar.
www.nyc.gov/bikeshare
Cyklar är tillåtna i tunnelbanan och
på färjorna vid alla tidpunkter, samt på
pendeltågen förutom vid rusningstrafik.
Cykeln får dock inte tas med på bussen.

burg är ovanligt hängivna. En natt tog
några aktivister saken i egna händer och
målade dit cykelbanan på nytt!
”INTE OLIKT MC-KLUBBAR”

Kanske beror entusiasmen inte bara
på den miljömedvetna livsstilen. I hela
Brooklyn finns en utbredd cykelkultur
där intresserade samlas i olika klubbar
med västar, emblem och ofta en stark
identitet. Fotografen Chris Arnade har
följt och dokumenterat några av Brooklyns cykelklubbar, bland annat ”Classic
Riders” – en grupp med ett passionerat
intresse för Schwinncyklar.

Cykelklubben ”Classic Riders” har en passion för klassiska Schwinncyklar.

– Det är inte helt olikt motorcykelklubbar. De här killarna älskar sina cyklar. De
är nästan uteslutande latinos, och de är
väldigt intresserade av att fixa till gamla
Schwinns. Vissa är riktiga purister och vill
bara använda delar från rätt tidsperiod,
berättar Arnade för bloggen Brooklynbased.
Cyklarna är både samlarobjekt och
transportmedel. Klubbmedlemmarna
syns ofta cykla runt i området i sina västar, och många av cykelklubbarna har lokaler där de mekar med sina ögonstenar
och umgås.
– Det är mycket öl och salsamusik, säger Arnade.
Arnade fann under sina promenader
att en annan typ av cykelklubbar har bör-

jat växa fram både i Brooklyn och i Bronx.
Det handlar om ungdomar som bygger
cyklar efter sin egen design, ofta pimpade
med högtalare och mycket krom. BFresh
kallar sig ordföranden för ”Brooklyn Ballers Bike Club”, en cykelklubb som kombinerar cykelbyggande med att rappa. De
vill få områdets unga att tänka om och
tänka nytt genom att visa dem att man
kan överleva genom att vara kreativ.
– För oss handlar det om kreativiteten,
säger BFresh. Vi ger kärlek till alla vägar
i livet. l
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FOTO: COLOURBOX

Innan bilen tog över som transportmedel var
det vanligt med cykelsemester i Sverige. Nu är
trenden på väg tillbaka. Fina leder, bra kartor och
färdiga och skräddarsydda paketresor har gjort
cykling hett igen i Roslagen.

Text: Karin Wandrell Foto: Stockholm Visitors Board

PÅ CYKEL GENOM ROSLAGEN
Bike & Hike Roslagen
består av sex boenden och
en researrangör, ResGladh,
som drivs av Hannele Gladh
som också är initiativtagaHannele Gladh
ren till den ekonomiska
föreningen. Målet är att utveckla och
förbättra Roslagens cykel- och vandringsturism.
– Det har länge funnits företag runtom
som jobbat på egen hand, men nu har vi
gått ihop flera aktörer för att kunna göra
mer. Som småföretagare har du varken
tid, kraft eller pengar att göra något på
egen hand, säger Hannele Gladh.
Själv startade hon sitt reseföretag 2010
där hon nu även kan erbjuda färdiga och
skräddarsydda cykelpaket. Hannele Gladh
såg en stor utvecklingspotential och utmaning i cykelturismen.
– Jag var med på Turmässan och erbjöd
cykelturer och fick kontakt med ett par
damer som ville att jag skulle skräddarsy
en elvadagars cykeltur i Roslagen åt dem.
Självklart, svarade jag, samtidigt som jag
undrade i mitt stilla sinne hur jag skulle
klara av det. Men har man lovat något
måste man ju stå för det!
Hannele Gladh letade raskt fram några
Bed & Breakfast som arbetat med cykelturer tidigare och bad om hjälp med kartor
och turbeskrivningar. Resultatet blev en
blandning av handskrivna beskrivningar
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och kopierade kartor från nätet som de
hjälptes åt att klippa och klistra till på
ett snyggt sätt.
- Damerna fick sitt beställda turpaket
och var nöjda och glada och jag fick möjlighet att följa upp deras resa eftersom jag
ville ha feedback för att kunna utveckla
konceptet vidare.
MED I EU-PROJEKT

Det visade sig att det redan fanns en
grupp aktörer i området som höll på med
cykelkartor och cykelturism. De hade
börjat inventera vilket kartmaterial som
fanns och fått fram ett litet underlag med
hjälp av bidrag från föreningen Uross
som bedriver landsbygdsutveckling mellan Östhammar i norr och Nynäshamn
i söder. Samma år medverkade Hannele
Gladh i det EU-finansierade projektet
Scandinavian Islands där den skandinaviska skärgården lyftes fram som destination.
– Vi kom fram till att det saknades ordentliga gemensamma cykelkartor och
att det var något vi borde prioritera. Men
det var ett alldeles för stort projekt för oss
att genomföra själva.
Hannele Gladh blev tillfrågad om hon
ville delta i EU-projektet Quadruple. Där
samarbetade Norrtälje kommun, BalticFem och ett nätverk av turismföretagare
för att främja kvinnors företagande och

innovationer, bygga kluster och utveckla
besöksnäringen i Roslagen.
– Vi hade workshops och bollade idéer
då det kom upp ett förslag om en app för
vandring. Jag föreslog en app för cykelturism istället vilket de andra tyckte var
en bra idé.
Resultatet blev appen Mobitourist som
innehåller information om boende, matställen, evenemang, sevärdheter och annat som kan intressera turister.
– Vi började fundera över om man inte
kunde använda sig av kunskapen och resurserna på annat sätt också. Om kartan
ändå skulle göras digitalt – varför inte ta
fram en i pappersformat också?
Hannele Gladh samlade ihop det tidigare gänget och presenterade idén för
Quadruple. De finansierade själva en
cykelguide med detaljerade vägbeskrivningar och tips på egna smultronställen
som en komplettering till kartan.
STOR EFTERFRÅGAN

Den nya cykelkartan och cykelguiden har
gjort stor succé och kartan tog snabbt slut
i somras. Eftersom deltagarna i projektet
kommit varandra så nära bestämde sig
kärngänget vid en återträff för att starta
en egen förening för att kunna driva arbetet vidare vilket ledde till bildandet av
Hike & Bike Roslagen i början av 2012.
– Vi vill inspirera, utveckla, komma

Att sakta rulla fram genom landskapet ger frid till stressade storstadssjälar.

med idéer och värva nya medlemmar,
säger Hannele Gladh. Vårt primära mål
är att utveckla cykelturism och vandring
under ett och samma tak, bland annat
genom att förbättra kartan och guiden,
erbjuda cykling och vandring i ett paket
och sköta marknadsföringen genom Bike
& Hike Roslagen.
Föreningens produkt ”Cykelkarta och
färdiga cykelpaket” blev nominerade i
Vildmarksmässans tävling ”Årets Outdoorprodukt”.
– Vi är stolta över det även om vi inte
vann. Cykling och vandring är en populär
kombination och vi har också upptäckt
att cykelsemester är något som lockar
barnfamiljer. Det är ett sätt att semestra
som passar den målgruppen bra.
Monika Gustafsson, 53 år, och hennes
mamma Inger Persson, 71 år, har cykelsemestrat tillsammans de senaste fem åren.
I år blir det Roslagens tur.

– Vi gör det för att det är kul och för att
vi älskar att cykla! Det ger både motion
och frisk luft samtidigt som det är lite
socialt eftersom man ofta träffar andra
cyklister att umgås med.
De gillar konceptet med färdiga cykelpaket eftersom det är bekvämt och enkelt
och dessutom ofta ingår extra service.
SYNAS ÖVERALLT

Hannele Gladh menar att allt fler vill vara
aktiva på semestern. Cykling är ett sätt
att komma nära naturen och uppleva
mycket på kort tid samtidigt som det ger
möjlighet till motion.
Föreningen försöker marknadsföra sig
brett, bland annat genom Facebook, den
egna hemsidan, MyNewsdesk, olika mäs�sor och via alla boenden och destinationsoch turistbyråer i Roslagen.
– Vi ska finnas med i alla sammanhang
som handlar om cykel och vandring, sä-

ger Hannele Gladh. Om vi får möjlighet
till bidrag kommer vi också att börja
marknadsföra oss utomlands, till en början i Finland och Åland. Det finns också
planer på att starta ett samarbete och ta
fram cykelpaket som sträcker sig över
länderna. Vi planerar också att ta fram
fler egna produkter. Cykelguiden ska
översättas till engelska och målet är att
det ska vara klart lagom till årsskiftet.
Förfrågningar om cykelpaket till sommaren har redan börjat droppa in och
Bike & Hike Roslagen ser fram mot
en sommar i cyklandets tecken. l
I Cykelguiden finns
förslag på olika
cykelpaket inklusive
boende.
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Cykel genom
tiderna
ett cyklande folk

Sveriges starka tradition av cykeltillverkning har gjort att de allra
flesta svenskar äger en cykel. Husqvarna, gevärsfabrik sedan 1689,
kom med sin första cykel 1896, Monark startade sin tillverkning i
Varberg 1908, och Crescent – från början ett amerikanskt märke –
började tillverkas ungefär samtidigt i Stockholm. Både Monark och
Crescent finns kvar som varumärken i Salvatore Grimaldis cykelkoncern Cycleurope och tillverkas fortfarande i bland annat Varberg.

statuscyklar

I början av 1980-talet började de dyka upp bland vanliga cyklister,
cyklarna med mängder av växlar, bockstyren och smala sadlar.
Cykeln blev något av en statussymbol och inte bara ett transportmedel i största allmänhet. En så kallad sportcykel kostar i dag cirka
10 000 kronor och en racercykel 40 000 kronor. Då är den också
gjord av kolfiber och mycket lätt, vilket är en stor fördel för den som
har cykling som intresse och kanske tänker trampa Vättern runt.
Avancerad design och fjäderlätta material gör att en cykel även kan
vara betydligt dyrare än så.
Senaste ”statussymbolen” är en damcykel av äldre modell. Den
som snabbt slår till på den växande begagnatmarknaden kan få en
rejäl cykel för under tusenlappen.

En så kallad ”höghjuling” från
senare delen av 1800-talet

Reflexer

Cykelns utveckling:
(Modifierad från Wikipedia, AI2)
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Röd belysning bak

cykelhjälm Cykelhjälm användes bara av tävlingscyklister

fram till 1970-talet. Då började man, med start i USA, att
diskutera behovet av hjälm också för vardagscyklister. De tidiga
hjälmarna var av frigolit. I Sverige var barnsäkerhetsföretaget
Akta ett av de första att lansera cykelhjälm 1980. Den senast
utvecklade cykelhjälmen, Hövding, är en diskret krage som innehåller en airbag. Hjälmar inom EU ska vara CE-märkta.

cykelbud När cyklar började masspro-

Så säger lagen:

Australien var 1990 först i världen med lag på cykelhjälm. I Sverige kom
lagen i januari 2005, och gäller barn under 15 år. Förslag på hjälmtvång
även för vuxna har hittills inte fått gehör. Generellt sett rekommenderas
hjälmanvändning.

Ringklocka

duceras i slutet av 1800-talet blev cykel ett
populärt transportmedel för mindre gods.
Vartefter antalet bilar växte blev cykelbuden
utkonkurrerade. Av samma orsak – fler bilar,
tät trafik och köer – har cykelbuden kommit
igen under senare år, framför allt i storstäderna.
Internet och bredband har tagit över
mycket av det som tidigare budades, men
för originalhandlingar och mindre gods har
cykelbuden fortfarande en given marknad.
Inte minst på grund av att klimathotet gör
alla miljövänliga tjänster populära.

cykeltaxi I en cykeltaxi sitter passage-

Vit belysning fram
Fungerande fot- och/eller handbroms

rarna i baksätet på en trehjuling eller på ett
släp som dras av en tvåhjulig cykel. Cykeltaxin är vanligast i asiatiska länder, så kallad
riksha, men utbudet ökar i Europa, om än
sparsamt. På sommarhalvåret syns en och
annan i svenska storstäder. Det europeiska
land som har flest cykeltaxi är Tyskland.

cykelbil Många är de uppfinnare som

med större eller mindre framgång försökt
konstruera en så kallad velomobil – en cykel
med en aerodynamisk kaross som skyddar mot väder och vind och som kan bli ett
alternativ till bil. I en nyligen publicerad
rapport från ekobyn Suderbyn på Gotland
presenteras nu en velomobil som framgångsrikt använts i två års tid. I en modern
velomobil kan även en otränad cyklist komma upp i hastigheter på uppåt 60 kilometer
i timmen tack vare en effektiv design, visar
rapporten som tagits fram tillsammans
med bland andra Cykelfrämjandet och med
stöd av Energimyndigheten.
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På sommaren slår tjuven till
Det är inga organiserade ligor som ligger bakom cykelstölderna i Uppsala. Oftast är det narkomaner eller alkoholister
som stjäl fina damcyklar vid tågstationen
och sedan säljer dem för en bråkdel av
priset till mindre nogräknade personer.
– Men det har vi fått bukt med nu, säger Per-Arne Gelin. Vi får även in tips om
folk som säljer cyklar via Blocket. Då brukar jag åka till den adressen och knacka
på för att se om personen är registrerad
eftersom det krävs om man ska sälja
många cyklar.
HITTAR ETT FÅTAL

Per-Arne Gelin besöker alla cykelhandlare i Uppsala och informerar om vad lagen säger.

Text: Karin Wandrell Foto: Lars Wallin

Cykelstöld är ett av de vanligaste egendomsbrotten
i Sverige. Under 2011 stals över 65 000 cyklar varav
drygt 46 000 under våren och sommaren visar färska
siffror från Brottsförebyggande rådet.
I studentstaden Uppsala stjäls ungefär
2 500 cyklar varje år. Även om polisen
inte prioriterar cykelstölder vidtar de
ändå vissa åtgärder för att få bukt med
problemet.
– Jag arbetar med lagen som rör handel
med begagnade varor, till exempel cyklar, berättar Per-Arne Gelin vid polisens
godsenhet i Uppsala. Det innebär att alla
cykelhandlare ska finnas registrerade hos
oss och vid köp av en begagnad cykel ska
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handlarna skriva upp namnet på säljaren
och ta id på personen.
Det gör att polisen kan spåra köpet
bakåt och om cykeln visar sig vara stulen kan säljaren hittas. Det är framför allt
”småskuttarna” som håller till i källare
och mindre lokaler som polisen kontrollerar eftersom de stora cykelhandlarna
inte handlar med begagnade cyklar.
– Det resulterar i att vi hittar stulna
cyklar ibland, säger Per-Arne Gelin.

Handeln med begagnade cyklar är ganska
stor i Uppsala, särskilt vid terminsstarten
i augusti. Av de 2 500 cyklar som stjäls
här hittar ungefär 500 stycken tillbaka till
sina rättmätiga ägare. Vart de andra tar
vägen är svårt att säga, menar Per-Arne
Gelin.
– Av de 500 cyklar vi hittar är ungefär hälften hittegods. Ytterligare ett par
hundra kommer tillrätta efter det att bostadsrättföreningar och Uppsala kommun
har gjort rensningar i cykelförråd och vid
tågstationen. De är skyldiga att upprätta
en lista över alla cyklar de tar omhand
och skicka till polisen så att vi kan slå i
arkiven och se om de är stulna.
I London har polisen tagit till ett annorlunda grepp för att minska cykelstölder genom att tillsätta en renodlad cykelinsatsstyrka. London Cycle Task Force
jobbar både ”under cover” med spaning
mot cykelligor och med vanliga brottsförebyggande åtgärder. Det har lett till att
man nu klarar upp cirka 5,5 procent av
stölderna per år. I Sverige ligger samma
siffra under 1 procent. Någon liknande
cykelinsatsstyrka lär vi dock inte få se i
Sverige eller Uppsala de närmaste åren.
– Det är inget för oss, säger Per-Arne
Gelin. Vi har andra viktigare prioriteringar där resurserna inte heller räcker
till. Självklart är det tråkigt att samhället
inte helt kan skydda mot denna typ av
stölder eftersom det är miljömässigt bra
att cykla, men vi gör vad vi kan för att få
ner dem. l

Rapporter och utskottsbeslut
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RUFS 2010
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2009 – 8
Tätare Stockholm
2009 – 7
Bebyggelsens mosaik
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”Stockholms läns landstings Tillväxt och regionplaneringsutskott, TRU, och Miljö- och skärgårdsberedningen, MSB, bevakar systematiskt utvecklingen i regionen och omvärlden. Utskottet och
beredningen tar initiativ i strukturfrågor i Stockholms län och Mälarregionen. Utskottet har nio
ledamöter och nio ersättare och sammanträder cirka åtta gånger per år. Beredningen har nio
ledamöter och sammanträder cirka tio gånger per år. På www.sll.se finns kallelser och handlingar
kopplade till utskottets och beredningens arbete. I TMR:s rapportserie presenteras kunskapsunderlag, statistik, utvärderingar, analyser och rekommendationer för regionens utveckling. På www.tmr.
sll.se/publikationer finns möjlighet att ladda hem digitala versioner och beställa en rapport.”

FOTO: BENNY OTTOSSON / SCANPIX

rapporter från 2009 till 2012:

Kommersiell kollektivtrafik

Landstingets trafiknämnd har tagit fram
ett förslag till ett trafikförsörjningsprogram enligt den nya kollektivtrafiklagen
som trädde i kraft den 1 januari 2012.
Företag får nu etablera fri kommersiell
trafik vilket på sikt kan få stor betydelse.
Programmet ska fastställas av Landstingsfullmäktige i september 2012.
Utskottet anser det genomarbetat och
ser speciellt positivt på att utgångspunkten är ett väl sammanhållet system för

Bättre luft

Länsstyrelsen ska efter regeringens
direktiv revidera 2004 års åtgärdsprogram för luftkvalitet vad gäller kväveoxid
och så kallade PM10-partiklar. Normerna
på miljökvaliteten har inte nåtts i hela
regionen.
Tillväxt- och regionplaneringsutskottet föreslog lanstingsstyrelsen att svara
bland annat att utveckling av kollektivtrafiken är den viktigaste åtgärden.

den allmänna och kommersiella trafiken.
Kollektivtrafikens roll för utvecklingen
i länet bör dock tydliggöras när befolkningen ökar kraftigt. Dessutom bör sjötrafiken integreras eftersom vattenvägar
har stor betydelse speciellt vid den kommande ombygganden av Slussen men
även för exempelvis besöksnäringen och
cykeltrafiken.
(V) reserverade sig och (S) lämnade ett
särskilt uttalande

 ffentliga myndigheters och kommuners
O
upphandlingar samt kraven på egna
verksamheter - som utvecklats i landstingets program ”Miljöutmaning 2016”
- är också viktiga faktorer för minskad
miljöbelastning. Åtgärdsprogrammet
bör i större utsträckning hänvisa till RUFS
2010. Frågan om trängselskatt skulle
också kunna behandlas mer grundligt.
(V) reserverade sig
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Utbyggnad i Norrtälje

Bostäder i Norrtälje för drygt 20 000 fler
invånare, än dagens 56 000, tas upp i
Norrtäljes översiktsplan med sikte på år
2040. Arbetstillfällena ska öka med 7000
och antalet invånare med eftergymnasial
utbildning fördubblas till 30 procent av
befolkningen.
Landstinget ser genom utskottet den
nya översiktsplanen som föredömligt
strategisk men anser att den behöver konkretiseras innan den ställs ut för att öka
användbarheten som styrdokument.
Prioriteringen att göra Norrtälje stad till
kommunens tyngdpunkt för bostäder,
arbetsplatser, service och kollektivtrafiknav tillstyrks.

Säkra helikoptertransporter

Anita Johansson (S) och Anna-Lena
Östman (S) föreslår i en motion att
landstingsfullmäktige ska besluta att ta
upp en dialog med berörda kommuner
och myndigheter gällande ansvaret för
helikopterlandningsplatser i Skärgården.
Säkra transporter bör garanteras. Utskottet förslår att landstingsfullmäktige anser
motionen besvarad. Det är viktigt att landa nära
patienten men detta kan hanteras utan officiella
landningsplatser. Synpunkter från Waxholmsbolaget
och Hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer samordning
som motiverad på vissa större öar, en fråga som bör behandlas
på central myndighetsnivå.
(S) lämnade ett särskilt uttalande.

Vaxholm växer

Sett till sin storlek har Vaxholm i stor
omfattning bidragit till bostadsbyggandet i länet under senare år. Befolkningen
har ökat med 60 procent sedan 1990
och ambitionen är att öka invånarantalet från dagens 11 000 upp emot 18 000
till år 2030. Vaxön förstärks också som
kommunens tyngdpunkt i samrådsförslaget till Vaxholms stads översiktsplan.
Landstinget anser att förslaget ligger
i linje med inriktningen i RUFS 2010. Vad
som bör lyftas i det fortsatta arbetet
är hur kommunen ska förhålla sig till
viktiga mellanregionala och regionala
frågor, som exempelvis Täby-Arninge
stadskärna och Arninge resecentrum.

FOTO: RICHARD RYAN / SCANPIX
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Vaxholm kan också vidareutveckla egna
möjligheter att skapa förutsättningar
för en attraktiv kollektivtrafik.

Tunnelbana till Nacka

FOTO: PETER HOELSTAD / SCANPIX
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En av de mest expansiva kommunerna i länet är Nacka där befolkningen inom de närmaste tio åren väntas öka med omkring
23 000 invånare. Eftersom även Värmdö kommun expanderar är
behovet av infrastruktursatsningar stort.
Transportfrågan är väsentlig. För en hållbar utveckling enligt
den utställda översiktsplanens stadsbyggnadsstrategier ges
bland andra följande mål: att skapa en tät och blandad stad på
västra Sicklaön, utveckling av lokala centra och omgivning samt
utveckling av grön- och blåstrukturen.
Utskottet anser att översiktsplanen tydligt lyfter fram de
utmaningar kommunen står inför och instämmer i behovet
av regional och kommunal samverkan kring kollektivtrafikens
utbyggnad.
Landstinget och Nacka, tillsammans med Stockholm stad och
Värmdö, beslutade senare att också ta fram en förstudie angående ett tunnelbanesystem till Nacka.
(S) och (MP) reserverade sig och (V) lämnade ett ersättaryttrande.

FOTO: COLOURBOX.COM
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Högutbildad arbetskraft

Handlingsprogram är ett verktyg för
att driva genom åtaganden i RUFS 2010.
Ett program som varit ute på remiss är
Kunskapsregion Stockholm. Arbetet för
försörjning av högutbildad arbetskraft
har i samverkan med andra aktörer
pågått sedan 2010 med två prioriterade
handlingsområden: ökad examination
med ett dynamiskt utbud och studiesociala förhållanden.
Utskottet har godkänt slutversionen och
beslutat att TMR ska delta i genomförandet. Fortsatt samverkan mellan regionens
aktörer och befintliga processer är nödvändig för att minimera dubbelarbete och
tillvarata synergier.
(S) lämnade ett särskilt uttalande.
(V) lämnade ett ersättaryttrande.

Transportsystem för växande befolkning
På regeringens uppdrag har Trafikverket utrett behovet av kapacitetshöjande
åtgärder i transportsystemet. Det är
en fortsättning på den utredning som
Trafikverket lämnade till regeringen i
september efter remissbehandling om
järnvägens behov av ökad kapacitet för
2012 till 2021. Aktuell remiss behandlar
åtgärder inom transportsektorn fram
till år 2025, med en utblick mot 2050.
Utskottet föreslår att landstinget svarar med ett gemensamt yttrande från
företrädare inom plan- och trafikområdet. Framskrivningar av befolkning och

sysselsättning med perspektiv till 2050
är centrala förutsättningar. Gemensamma framskrivningar i Östra Mellansverige visar att befolkningen väntas öka
betydligt mer än vad Trafikverket utgått
från, upp till 3,2 miljoner i länet och
5,3 miljoner i Östra Mellansverige, en
utmaning som kapacitetsutredningen
behöver behandla i större utsträckning.
(MP) reserverade sig.
(V) lämnade ett ersättaryttrande.

Haninge får vattenplan

Landstinget genom utskottet ser positivt på det tematiska til�lägg för översiktsplanen, en vattenplan, som tagits fram för
Haninge kommun. Syftet är att ge en överblick över vattensituationen och att skapa samsyn om värdet av att vårda denna
naturresurs. Haninge kommuns totala area utgörs av cirka 80
procent vatten. Planen ska också användas som strategiskt styrdokument och utgöra underlag för planering samt även kunna
användas för långsiktiga förbättringar av vattenkvaliteten.
Landstinget föreslår också genom utskottet att den kompletteras med målet att minska utsläpp av läkemedelsrester och miljöoch hälsofarliga kemikalier.
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Sista sidan

FEM FRÅGOR TILL STELLA FARE, FÖRE DETTA BORGARRÅD
I STOCKHOLM OCH INITIATIVTAGARE TILL UTBYGGNAD AV STOCKHOLMS CYKELBANOR

”Det känns roligt att se horderna
som cyklar över Slussen”
Varför var cykelstaden en så viktig fråga för dig
och Stockholmspartiet?
– Stockholmspartiet grundades som en
del i new urbanism-rörelsen, en reaktion
på att de gamla stadskärnorna förstördes
av biltrafiken. Vi ville inte att den gamla
stenstaden Stockholm skulle bli som
Los Angeles, med bostadsområden som
öar mellan motorvägarna. Därför såg vi
cyklingen som lösningen. Jag älskar storstaden och att människor dras till den,
men när staden växer fungerar det inte
om alla åker bil. Stockholm är dessutom
så geografisk begränsat att cykelpendling
är perfekt!
Du lyckades driva igenom kravet på att det
skulle byggas cykelbanor längs huvudgatorna.
Hur gick det till?
– Efter valet 1998 fick Stockholmspartiet
tre mandat och blev vågmästare i kommunfullmäktige. Jag sade till de borgerliga att priset för att styra Stockholm är
inte dyrt – det kostar er bara cykelbanorna. Men det fanns ett stort motstånd.
Tjänstemännen från Gatukontoret kom
upp till oss och sa att det inte skulle gå
att bygga cykelbanor, men vi svarade att
det går visst. Vi arbetade väldigt praktiskt, hittade konkreta förslag på var och
hur banorna kunde byggas och gjorde en
egen plan som vi presenterade. Vi satte in
spjutspetsen på de sträckor som cyklisterna tyckte var mest angelägna. Flest
cyklister kom över Liljeholmsbron och
därför blev Hornsgatan så viktig.
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Stella Fare gav inte upp trots hårt motstånd i början.

Varför tror du att förslaget om cykelbanor
mötte så stort motstånd?
– Cykelbanorna rör vid en enkel men
samtidigt principiell fråga: Vem tillhör
gatan? För oss var det självklart att gator
inte enbart är till för bilar – utan för trafik
och cyklister är också trafik. Huvudgatorna är rakaste vägen, och därför tänkte vi
inte nöja oss med cykelvägar på bakgator.
Det väckte oerhörd ilska, framförallt hos
de män som var vana vid att kunna ta
sina stora bilar in till stan genom att hänvisa till att alternativ saknades.
Du fick väldigt hård kritik i media vid införandet, men efterhand har du fått rätt och
cykelpendling blir allt vanligare i Stockholm.
Hur känns det?
– Det känns roligt att se horderna som

cyklar över Slussen. Det är så många fler
idag! Jag tror att de nya generationerna
stockholmare har en mycket mer positiv
inställning till cykling än fyrtiotalistfarbröderna i kofta som satt på Gatukontoret och sade nej.
Vad finns kvar att göra för att Stockholm ska
bli en ännu bättre cykelstad?
Man måste inse att kollektivtrafik, cykling och promenadvägar hänger ihop.
Det måste fungera smidigt att till exempel cykla till pendeln, parkera sin cykel
säkert, åka till stan och sedan hoppa på
lånecykeln sista biten till jobbet. Idag sitter jag i SL:s styrelse för Folkpartiet, och
där driver jag på för att man ska kunna
ta med cykeln på tunnelbana och pendeltåg. l

