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FÖRORD
Det blåser cykelvindar i Stockholm. Aldrig tidigare har det varit så attraktivt att cykla och
cykelförsäljningen slår årligen nya rekord. Antalet cyklister ökar för varje år som går och
det öppnar upp cykelkaféer, cykelbibliotek och kollektiva cykelverkstäder.
Det händer här och nu och det gäller att ta vara på intresset. För att möjliggöra en fortsatt positiv utveckling har vi tagit fram en regional cykelplan för Stockholm. Syftet med
cykelplanen är att förbättra möjligheterna för cykelpendling i länet. Målet är att andelen
cykelresor ska utgöra 20 procent år 2030.
En viktig del i genomförandet av cykelplanen är att följa upp utvecklingen genom ett årligt cykelbokslut. Cykelbokslutet är en redogörelse för det arbete som har gjorts under
året och ger en samlad bild av utvecklingen i länet. Det har även som funktion att sprida
goda exempel och lyfta fram kommuner som utmärker sig extra bra vad gäller cykling.
Det regionala cykelbokslutet är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket Region Stockholm. Även Stockholms läns kommuner har bidragit till cykelbokslutet genom att delta i en enkätundersökning.
Stort tack till alla som har bidragit till cykelbokslutet!
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Förvaltningschef, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting
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INLEDNING
Det här är ett regional cykelbokslut för 2017. Syftet med cykelbokslutet är att följa upp
genomförandet av den regionala cykelplanen. Cykelbokslutet är en sammanställning av
de åtgärder som har genomförts i länet under året. Det är även ett viktigt underlag för
det fortsatta arbetet med cykelplanen.
Det här är fjärde året som ett regionalt cykelbokslut tas fram. Det innebär att det är möjligt att göra jämförelser med tidigare år vad gäller cykeltrafikens utveckling i länet. Årets
cykelbokslut bygger vidare på tidigare år, men har utvecklats med en längre analysdel och
fler uppföljningskriterier. Ambitionen är att cykelbokslutet ska fortsätta utvecklas och
förbättras framöver.

BAKGRUND OCH SYFTE
Det regionala cykelbokslutet är en uppföljning av den regionala cykelplanen. Syftet med
bokslutet är att följa upp de åtgärder som har genomförts under 2017. Det har även som
funktion att sprida goda exempel och lyfta fram kommuner som ligger i framkant vad
gäller cykling. Cykelbokslutet ligger till grund för utnämningen ”Årets cykelprestation”
som är ett pris som går till en aktör som har utmärkt sig extra bra under året.

METODBESKRIVNING
Det regionala cykelbokslutet har sammanställts med hjälp av en enkät som har skickats
ut till Trafikverket och Stockholms läns kommuner. Deltagarna har bland annat fått
svara på frågor om genomförda och planerade åtgärder i det regionala cykelvägnätet.
Cykelbokslutet bygger även på en rad uppgifter från olika statistikkällor och rapporter,
exempelvis uppgifter om trafikolyckor, anmälda brott, cykelhjälmsanvändning, cykelflödesmätningar och resvaneundersökningar. Cykelbokslutets omfattning och kvalitet beror
i hög grad på kvaliteten i detta dataunderlag.
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KORT OM DEN REGIONALA CYKELPLANEN
Sedan 2014 finns en regional cykelplan för Stockholms län. Den regionala cykelplanen
har tagits fram av Stockholms läns kommuner tillsammans med Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket Region Stockholm. Det huvudsakliga syftet med den regionala cykelplanen är att förbättra möjligheterna för cykelpendling
i Stockholms län. Målsättningen i cykelplanen är att andelen cykelresor i länet ska öka
från 5 procent till 20 procent till år 2030.
Den regionala cykelplanen beskriver en kraftfull utbyggnad av ett regionalt cykelvägnät.
Målet i cykelplanen är att cykelvägnätet ska vara fullt utbyggt år 2030. Då ska hela Stockholms län vara sammankopplat av ett högkvalitativt cykelvägnät som omfattar totalt 60
regionala cykelstråk. Cykelstråken ska hålla en hög standard och dimensioneras för höga
cykelflöden. Generellt gäller att cykelstråken ska möjliggöra för cykelpendling i uppemot
30 km/tim och vara tillräckligt breda för att flera cyklister ska kunna mötas i bredd.
Se tabell med rekommenderade mått för regionala cykelstråk nedan.
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KORT OM DET REGIONALA CYKELKANSLIET
För att samordna arbetet med den regionala cykelplanen har det inrättats ett regionalt cykelkansli i Stockholm. 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. Nedan följer exempel på aktiviteter som genomförs av det regionala cykelkansliet.

NÄTVERKSTRÄFFAR
Cykelkansliet anordnar nätverksträffar med Trafikverket och Stockholms läns kommuner. Syftet med nätverksträffarna är att utbyta erfarenheter och höja kunskapsnivån inom
cykelområdet. Träffarna ger tillfälle att ställa frågor och pröva idéer samt jämföra budget,
utbyggnadstakt och målsättning med mera. Det ger även möjlighet att samordna arbetet
med cykelåtgärder i regionen, exempelvis ansökan om statlig medfinansiering, utbyggnad
av regionala cykelstråk, cykelparkering, drift och underhåll och cykelkampanjer.
SEMINARIER OCH KONFERENSER
Cykelkansliet anordnar återkommande seminarier och konferenser för informationsspridning. Den huvudsakliga målgruppen för seminarierna är tjänstemän på Trafikverket
och Stockholms läns kommuner i syfte att öka kunskapen inom ett eller flera särskilt utvalda områden. Teman för seminarierna bestäms i samråd med deltagarna vid nätverksträffarna utifrån deras önskemål och behov.
HEMSIDA
Cykelkansliet har en hemsida på Stockholms läns landsting. Hemsidan är en viktig kanal
för kommunikation och informationsspridning och riktar sig främst till tjänstemän på
Trafikverket och Stockholms läns kommuner. Hemsidan uppdateras kontinuerligt utifrån
önskemål från deltagarna vid nätverksträffarna. På hemsidan publiceras även nyhetsbrev
och rapporter/kartor/presentationer från de utredningar och seminarier som genomförs.
REGIONALT CYKELBOKSLUT
Cykelkansliet tar fram ett årligt regionalt cykelbokslut. Cykelbokslutet är en sammanställning av de åtgärder som har genomförts i länet under året och fungerar som ett viktigt
kunskapsunderlag för den framtida cykelplaneringen. I samband med presentationen av
cykelbokslutet delas ett pris ut för ”Årets cykelprestation” som går till en aktör som har
utmärkt sig extra bra under året.
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STRÅKSTUDIER AV REGIONALA CYKELSTRÅK
Cykelkansliet har fått finansiering från Energimyndigheten för att genomföra stråkstudier
av regionala cykelstråk. Syftet med stråkstudierna är att effektivisera planeringen av cykelstråken genom att samla väghållarna kring stråkvisa utredningar. Resultatet av stråkstudierna är ett färdigt åtgärdsförslag för att bygga ut cykelstråken till regional standard.
Åtgärdsförslaget beskriver de kostnader och samhällsekonomiska nyttor som följer av
förslaget. Ambitionen är att förslaget ska fungera som ett direkt underlag för detaljprojektering och utbyggnad.
Under 2017 genomfördes den
första omgången stråkstudier av
Kungsängenstråket och Västerhaningestråket. Under 2018 fortsätter arbetet med ytterligare
fyra cykelstråk. Totalt omfattar
projektet sex regionala cykelstråk fram till våren 2019.

E
TRAFIKSIGNALSTUDIE
Cykelkansliet genomför en trafiksignalstudie för att kartlägga trafiksignalerna i det regionala cykelvägnätet. Syftet med trafiksignalstudien är att öka kunskapen om trafiksignalerna i cykelvägnätet samt att undersöka hur stora restidsförluster som uppstår på grund
av dagens signalsystem. Ett ytterligare syfte med studien är att undersöka vilka möjligheter som finns för restidsvinster som en följd av trimning/styrning och ombyggnation
av trafiksignalerna. I studien ges rekommendationer för hur signalerna bör utformas med
avseende på trafiksäkerhet, framkomlighet, omloppstid, detektering etc. Ambitionen är
att studien ska fungera som kunskapsunderlag och inspiration för väghållarna för framtida åtgärder.

POTENTIALSTUDIE
Cykelkansliet genomför en studie som undersöker potentialen för regionens invånare att
cykla till arbetet. Syftet med potentialstudien är att undersöka vilken överflyttningspotential som finns mellan olika färdmedel samt att kartlägga vilka stråk i regionen som är
strategiskt viktiga för cykelpendling.
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VEM GÖR VAD?
För att uppfylla målet i den regionala cykelplanen krävs ett samarbete mellan flera aktörer. Nedan följer en beskrivning av de olika aktörerna och deras ansvarsområden för den
regionala cykelplanen.

DET REGIONALA CYKELKANSLIET
För att samordna arbetet med den regionala cykelplanen har det inrättats ett regionalt cykelkansli. Det regionala cykelkansliet har som uppgift att fungera som koordinator och
bollplank för länets väghållare och bidra med kunskap och erfarenheter inom cykelområdet. Det regionala cykelkansliet är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket Region Stockholm.
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Stockholms läns landsting har en viktig roll i arbetet med den regionala cykelplanen. Det
är landstinget som ansvarar för att ta fram den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS, som pekar ut den långsiktiga inriktningen för den fysiska planeringen i länet. Landstinget ansvarar även för länets kollektivtrafik som är en viktig förutsättning för smidiga kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik.
LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN
Även Länsstyrelsen i Stockholms län har en viktig roll i arbetet med den regionala cykelplanen. Länsstyrelsen fastställer den så kallade länsplanen för infrastruktur som beskriver
hur regeringens budget ska fördelas mellan olika infrastrukturinvesteringar i regionen.
Länsplanen spänner över en 12-årsperiod och revideras vart fjärde år.
TRAFIKVERKET REGION STOCKHOLM
Trafikverket Region Stockholm är väghållare för en stor del av det regionala cykelvägnätet. Det innebär att Trafikverket har ett viktigt ansvar i att uppgradera cykelvägnätet till
rätt standard. Trafikverket har även som uppgift att administrera den statliga medfinansieringen som kommunerna i länet kan ansöka om från länsplanen. Vidare har Trafikverket som uppgift att administrera stadsmiljöavtal där regioner och kommuner kan ansöka
om medel för cykelåtgärder.
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KOMMUNERNA I STOCKHOLMS LÄN
Kommunerna i Stockholms län har en viktig roll i arbetet med den regionala cykelplanen.
Det är kommunerna som är väghållare för huvudparten av det regionala cykelvägnätet
vilket innebär att kommunerna har ett stort ansvar i att uppgradera cykelvägnätet till rätt
standard. Kommunerna kan ansöka om statlig medfinansiering för utbyggnaden av regionala cykelstråk, både från länsplan och genom stadsmiljöavtal. Det finns även möjlighet till medfinansiering från Klimatklivet som administreras av Naturvårdsverket.
YTTERLIGARE AKTÖRER
Det finns ytterligare aktörer som har stor betydelse för den regionala cykelplanen och utvecklingen av cykeltrafiken i Stockholms län. Ett exempel på det är de många cykelorganisationer och intressegrupper som bedriver ett förtjänstfullt arbete för att främja cyklingen i länet. Ett ytterligare exempel är den forskning som bedrivs på högskolor, forskningsinstitutet, konsultföretag etc. Detta är viktigt för att fortsätta utveckla cykelplaneringen och de åtgärder som genomförs i länet.
För att öka cyklingen i Stockholms län krävs ett gemensamt arbete med åtgärder på bred
front. Tack alla som bidrar till arbetet!
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REGIONALT CYKELBOKSLUT
Det här är ett regionalt cykelbokslut för 2017. Syftet med cykelbokslutet är att följa upp
genomförandet av den regionala cykelplanen. Cykelbokslutet är en sammanställning av
de åtgärder som har genomförts under 2017 inom följande områden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Utbyggnad av regionala cykelstråk
Cykelparkering och kombinationsresor
Trafiksäkerhet och trygghet
Drift och underhåll
Cykelfrämjande åtgärder
Cykeltrafikens utveckling
Finansiering av cykelåtgärder
Stöd för den regionala cykelplanen

Huvudfokus för cykelbokslutet är att följa upp åtgärder i det regionala cykelvägnätet. Det
innebär att cykelbokslutet i första hand fokuserar på åtgärder utmed regionala cykelstråk.
Övriga åtgärder, exempelvis kommunala cykelvägar som inte är regionala cykelstråk, ingår inte i uppföljningen. Ett undantag är dock kombinationsresor och avsnittet om cykelparkering som fokuserar på bytespunkter i form av kollektivtrafikhållplatser i hela länet. Anledningen till det är att kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik har en
stor betydelse för möjligheterna att avstå från bilåkning. Det gäller särskilt i Stockholms
län där avstånden ofta är långa.
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1. UTBYGGNAD AV REGIONALA CYKELSTRÅK
Den regionala cykelplanen pekar ut ett regionalt cykelvägnät. Syftet med det regionala cykelvägnätet är att förbättra möjligheterna för cykelpendling i länet genom att binda samman viktiga målpunkter och områden. Målet i cykelplanen är att det regionala cykelvägnätet ska vara fullt utbyggt till år 2030. Då ska hela länet kopplas samman av högkvalitativa cykelstråk som möjliggör för cykelpendling i uppemot 30 km/tim.
Det här avsnittet följer upp utbyggnaden av det regionala cykelvägnätet. Uppgifterna
bygger på den enkätundersökning som har skickats ut till Trafikverket och Stockholms
läns kommuner.

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER
Under 2017 genomfördes åtgärder som omfattar drygt 35 kilometer i det regionala cykelvägnätet. Det är den högsta noteringen sedan den regionala cykelplanen antogs med undantag för 2016 då motsvarande siffra var nästan 40 kilometer. Om detta är början på en
trend där utbyggnadstakten ökar i kvalitet och kvantitet är för tidigt att säga, men utvecklingen de senaste två åren pekar åtminstone i rätt riktning.
Enkätundersökningen visar även att fler kommuner uppfyller kraven på utformning i
den regionala cykelplanen. I de fall där avvikelser ändå sker handlar det oftast om avsteg
från de rekommenderade breddmåtten. Flera kommuner anger dock att de sträckor som
idag inte uppfyller kriterierna kommer att åtgärdas längre fram. Det är glädjande och tyder på att den regionala cykelplanen får en allt större tyngd för varje år som går.
UTBYGGNAD AV REGIONALA CYKELSTRÅK I KILOMETER
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PLANERADE ÅTGÄRDER
Enkätundersökningen visar att den planerade utbyggnadstakten för det regionala cykelvägnätet är cirka 150 kilometer för den kommande femårsperioden. Det är den högsta
noteringen sedan den regionala cykelplanen antogs år 2014 och en väsentlig ökning jämfört med föregående år. Detta trots att två omfattande cykelprojekt har lyfts bort från
den nationella planen för transportsystemet.
Enkätundersökningen visar att den planerade utbyggnadstakten varierar stort mellan
olika kommuner. I vissa kommuner finns det goda möjligheter att uppnå ett fullt utbyggt
cykelvägnät till år 2030. Det gäller exempelvis Järfälla, Nacka, Sollentuna, Stockholm och
Täby som fortsätter arbeta systematiskt och framgångsrikt med cykelstråken. Under 2017
har kommuner som Haninge, Huddinge, Lidingö, Solna och Sundbyberg och Österåker
anslutit till skaran av kommuner med ambitiösa utbyggnadsplaner. Det är glädjande och
visar att den regionala cykelplanen får en allt bättre förankring i Stockholms län.
Fortfarande krävs dock att fler kommuner tar efter och att utbyggnadstakten i länet ökar
generellt. Det gäller även Trafikverket som är väghållare för en betydande del av det regionala cykelvägnätet. Om hela det regionala cykelvägnätet ska vara utbyggt år 2030 måste
utvecklingen ta fart ordentligt. Då krävs att samtliga aktörer bidrar på bästa möjliga sätt.
I kartan på nästa sida visas de åtgärder som har genomförts i det regionala cykelvägnätet
samt de åtgärder som det finns planer för. För mer detaljerad information finns en interaktiv karta på cykelkansliets hemsida.
PLANERAD UTBYGGNAD AV REGIONALA CYKELSTRÅK
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2. CYKELPARKERING OCH KOMBINATIONSRESOR
Cykeln måste planeras utifrån ett hela-resan-perspektiv. Det innebär att hela resan måste
fungera på ett smidigt sätt från dörr till dörr. Med cykeln som en del av resan finns möjlighet att minska restiden för den första och sista kilometern som ofta utgör en betydande del av den totala restiden. Det gäller inte minst i Stockholms län där avstånden
ofta är långa och där cykeln ofta utgör ett delmoment av en längre resa.
Det här avsnittet följer upp utbyggnaden av cykelparkering vid kollektivtrafikhållplatser i
länet. Det följer även upp andra alternativ för kombinationsresor i form av lånecyklar
och cykel på kollektivtrafik.

NULÄGESBILD AV CYKELPARKERING
En nyhet för årets cykelbokslut är att avsnittet om cykelparkering har kompletterats med
en nulägesbeskrivning av det totala beståndet av cykelparkeringsplatser vid kollektivtrafiken. Det innebär att respektive kommun har fått lämna in uppgifter om nya och äldre cykelparkeringsplatser, vilket ger en bra bild av parkeringssituationen i kommunerna.
I kartan på nästa sida visas en nulägesbild av cykelparkeringen i länet. Kartan visar både
nyanlagda och äldre cykelparkeringar där storleken på ringarna anger hur många parkeringsplatser som finns i varje angiven punkt. För mer detaljerad information finns en interaktiv karta på cykelkansliets hemsida.
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NYANLAGD CYKELPARKERING
Enkätundersökningen visar att det har anlagts cirka 2400 cykelparkeringsplatser vid kollektivtrafiken under 2017. Det är en nedgång jämfört med året innan då flera kommuner
genomförde stora satsningar, exempelvis Danderyd och Stockholm. Glädjande är dock
att majoriteten av de cykelparkeringarna är försedda med väderskydd, belysning och luftpumpar. I stort sett samtliga cykelparkeringar är försedda med ramlåsning vilket är viktigt
för att förebygga och motverka cykelstölder. På några enstaka platser finns även möjlighet till laddning av elcyklar.
Vid sidan av att anlägga nya cykelparkeringar är det flera kommuner som arbetar med att
frigöra befintliga platser från cykelvrak och långtidsuppställda cyklar. Det är ett effektivt
sätt att utöka antalet cykelparkeringsplatser i kommunerna som innebär att platserna blir
tillgängliga för cyklister som verkligen behöver dem och att färre cyklister tvingas parkeras sina cyklar utanför cykelställen där de står sämre skyddade och riskerar att stå i vägen
för gående och arbetsfordon.
Arbetet med cykelvrak intensifierades under 2017, vilket kan vara en förklaring till att antalet nyanlagda cykelparkeringsplatser har minskat något. Bara i Stockholms stad frigjordes mer än 2000 cykelparkeringsplatser som en följd av att övergivna cyklar togs omhand. Det är mer än dubbelt så många platser som anlades totalt i kommunen, men till
en bråkdel av kostnaden.
CYKELPARKERINGSPLATSER VID KOLLEKTIVTRAFIKEN
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LÅNECYKLAR
Ett annat sätt att kombinera cykel och kollektivtrafik är att använda hyrcyklar/lånecyklar.
Lånecyklar är ett bra komplement till den egna cykeln och kan fungera som inkörsport
för personer som inte är vana vid att cykla. Det kan även fungera som avlastning för kollektivtrafiken, exempelvis i Stockholms innerstad där det ofta är trängsel i rusningstid.
Då krävs ett väl integrerat system med lånecykelstationer i direkt anslutning till spårstationer och busshållplatser.
Dagens lånecykelsystem som initialt har handlats upp av Stockholms stad utgörs av cirka
1500 cyklar som finns placerade i Lidingö, Solna, Stockholm och Sundbyberg. Lånecykelsystemet är väl etablerat och används både av turister och arbetspendlare. För arbetspendlare finns möjlighet att köpa säsongskort, vilket utnyttjades av cirka 50 000 användare under 2017.
Lånecykelsystemet i Stockholm har varit i drift sedan 2006. För tillfället pågår dock en
upphandling av ett nytt lånecykelsystem som kommer att innebära en kraftig utökning av
antalet lånecyklar över ett större område. Från början var det tänkt att det nya lånecykelsystemet skulle vara i drift redan våren 2018, men på grund av överklagan har det blivit
försenat. I dagsläget är det oklart när det nya lånecykelsystemet kommer att stå klart.

CYKEL PÅ KOLLEKTIVTRAFIK
Ett komplement till lånecyklar är att ta med den egna cykeln ombord på fordonet. Det
förutsätter dock att det finns tillräckligt med utrymme på fordonet och att fordonen och
hållplatserna är anpassade för cyklar, exempelvis genom dörrar som är i nivå med plattformen. Idag är det möjligt att ta med cyklar på pendeltåg och på Saltsjöbanan. Det är
även möjligt att ta med cyklar på skärgårdsbåtar och pendelbåtslinjer.
.
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3. TRAFIKSÄKERHET OCH TRYGGHET
Cyklister är en utsatt trafikantgrupp. Det är en grupp som har svårt att hålla samma hastighet som den övriga trafiken och som därför är sårbara och svåra att se. Men som samtidigt färdas tillräckligt snabbt för att råka ut för svåra skador vid fallolyckor. Sedan några
år tillbaka är cyklister den trafikantgrupp som råkar ut för flest allvarliga skador i trafiken.
Det är därför oerhört viktigt att öka trafiksäkerheten och tryggheten för cyklister.
Det här avsnittet följer upp utvecklingen av cykelolyckor i Stockholms län. Det följer
även upp utvecklingen av cykelstölder vilket har stor betydelse för känslan av trygghet.

CYKELOLYCKOR I STOCKHOLMS LÄN
År 2017 rapporterades cirka 2100 trafikolyckor med cyklister i Stockholms län. Uppgifterna är hämtade från STRADA1 och avser samtliga cykelolyckor i länet. Sett till det regionala cykelvägnätet rapporterades närmare 600 trafikolyckor, vilket är något högre än
tidigare år. Olyckorna i det regionala cykelvägnätet utgör dock en relativt låg andel av det
totala antalet cykelolyckor i länet, vilket förmodligen kan härledas till bättre utformning
och drift och underhåll än i det övriga cykelvägnätet.
I kartan på nästa sida visas hur cykelolyckorna fördelar sig i det regionala cykelvägnätet.
Kartan visar att den största andelen av trafikolyckorna inträffar i de centrala delarna av
länet där cykelflödena är störst.

STRADA är ett informationssystem för trafikolyckor i vägtrafiken som administreras av Transportstyrelsen. Uppgifterna i STRADA hämtas från polisen och sjukvården.

1
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RAPPORTERADE CYKELOLYCKOR I STOCKHOLMS LÄN
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FÖRDELNING AV CYKELOLYCKOR
Majoriteten av cykelolyckorna i det regionala cykelvägnätet är så kallade lindriga olyckor,
vilket innebär att olyckan inte har orsakat någon allvarlig skada och att cyklisten inte har
behövt uppsöka sjukhus. Bland dessa olyckor är huvudparten singelolyckor, vilket innebär att endast en trafikant har varit inblandad i olyckan. Bland övriga olyckor är den vanligaste orsaken kollisioner mellan cyklister och motorfordon.
Under 2017 inträffade totalt 532 lindriga och 18 svåra olyckor i det regionala cykelvägnätet, vilket är jämförbart med 2016. Under året inträffade även två dödsfall, vilket inte har
skett på flera år. I båda fallen handlade det om kollisioner med motorfordon.

DÖDSFALL

2
18
532

SVÅRA SKADOR

LINDRIGA SKADOR

CYKELHJÄLMSANVÄNDNING
För att minska antalet allvarliga cykelolyckor i trafiken krävs åtgärder på bred front. Det
krävs väl utformade cykelstråk och hastighetssäkrade korsningspunkter såväl som bra beläggning och drift och underhåll. Om en olycka trots allt sker är cykelhjälmen ett viktigt
skydd. Därför är det glädjande att cykelhjälmsanvändningen i Stockholms län är fortsatt
hög. De senaste åren har hjälmanvändningen i länet varit cirka 70 %. Detta kan jämföras
med hjälmanvändningen i hela Sverige som ligger på cirka 35 %.
70 %

HJÄLMANVÄDNING I STOCKHOLMS LÄN

35 %

HJÄLMANVÄNDNING I HELA SVERIGE
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CYKELSTÖLDER
Cykelstölder är ett stort problem. I takt med att antalet cyklister ökar i Stockholm ökar
även antalet cykelstölder. Det leder till otrygghet och rädsla och kan i värsta fall innebära
att cykeln väljs bort som färdmedel.
I Stockholms län har antalet cykelstölder ökat för varje år som går under de senaste åren.
År 2017 anmäldes cirka 15 000 cykelstölder, vilket är den högsta noteringen någonsin.
Även sett till antalet cykelstölder per 100 000 invånare innebär 2017 en rekordnotering,
men här är ökningen mer blygsam över tid.
Uppgifterna om cykelstölder visar att antalet rapporterade brott varierar stort mellan
olika kommuner i länet. Flest cykelstölder per invånare sker i länets centrala delar, med
störst koncentration i Stockholm, Solna och Sundbyberg.
Att antalet anmälda cykelstölder har ökat under de senaste åren har troligen flera orsaker.
En viktig anledning är förmodligen att cyklarna som säljs på marknaden har ökat i värde
och blivit mer stöldbegärliga. En annan trolig anledning är att antalet cyklister i länet har
ökat.
Oavsett anledning är cykelstölder ett stort problem, både för den enskilda cyklisten och
för cykeltrafikens utveckling som helhet. För att flera ska välja att cykla måste denna typ
av brottslighet förebyggas och motverkas, exempelvis genom bra cykelparkeringar med
möjlighet till ramlåsning.
RAPPORTERADE CYKELSTÖLDER PER 100 000 INVÅNARE
1000
800
600
400
200
0

2014

2015

2016

2017

24
REGIONALT CYKELBOKSLUT 2017
Ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen Stockholm och Trafikverket Region Stockholm

4. DRIFT OCH UNDERHÅLL
Standarden på cykelvägarna är avgörande för hur cykelresan upplevs. Det är särskilt viktigt under vinterhalvåret när snö och is kan leda till stora problem. Genom att säkerställa
att cykelvägnätet är välskött och komfortabelt ökar möjligheten att cykla året runt. Det
ökar även trafiksäkerheten och tryggheten för cyklister. Det är därför oerhört viktigt att
säkerställa en hög driftstandard under hela året.
Det här avsnittet följer upp utvecklingen av arbetet med drift och underhåll. Uppgifterna
bygger på den enkätundersökning som har skickats ut till Trafikverket och Stockholms
läns kommuner.

SOPSALTNING
Sopsaltning är en ny metod för vinterväghållning av cykelstråk. Metoden innebär att snö
och is borstas bort från cykelbanan varpå det läggs ut ett saltlag som motverkar återfrysning. Sopsaltning innebär att cykelvägnätet hålls rent från snö och is och att det blir barmarksförhållanden året runt. Det innebär också att cykelvägarna hålls rena från sand och
löv, vilket är en vanlig orsak till cykelolyckor på våren och hösten.
Sopsaltning är på snabb tillväxt i Stockholms län. Vintern 2017 användes metoden i totalt 12 kommuner samt av Trafikverket, vilket är en ökning med tre aktörer. Totalt har
sträckan med sopsaltning utökats med drygt 40 kilometer, vilket innebär att mer än en
tredjedel av det regionala cykelvägnätet underhålls med sopsaltning.
I kartan på nästa sida visas de sträckor som åtgärdades med sopsaltning vintern 2017. Inför nästa vinter planeras sopsaltning i ytterligare fem kommuner, vilket innebär att cykelvägnätet kommer att bli ännu mer sammanhängande.
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ÖVRIGT DRIFT OCH UNDERHÅLL
Enkätundersökningen visar att drift och underhåll är en högt prioriterad fråga i Stockholms län. Vid sidan av sopsaltning är det allt fler kommuner som anger att de uppfyller
riktlinjerna för drift och underhåll i den regionala cykelplanen. Majoriteten av kommunerna har även en särskild budget för arbetet drift och underhåll.
Det är även glädjande att det sker en allt större samordning mellan väghållarna vad gäller
drift och underhåll. Under de senaste åren har det initierats flera samarbeten i länet, exempelvis mellan Nacka, Stockholm, Sundbyberg och Trafikverket. Det är en positiv utveckling som borgar för en hög standard oavsett väghållare.
Fortfarande råder dock stora skillnader mellan olika kommuner i länet. Generellt sett kan
arbetet med drift och underhåll förbättras, både vad gäller vinterväghållning och barmarksunderhåll. Dessutom finns behov av ytterligare samordning mellan väghållarna i
länet. Det gäller inte minst där stråken övergår från en väghållare till en annan.
KOMMUNER/TRAFIKVERKET SOM UPPFYLLER
RIKTLINJERNA FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL
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5. CYKELFRÄMJANDE ÅTGÄRDER
För att få fler att cykla räcker det inte med fysiska åtgärder. Det krävs även beteendepåverkansåtgärder i form av kommunikation, information och marknadsföring. Beteendepåverkan är särskilt effektivt när det görs i samband med infrastrukturåtgärder. Då kan
beteendepåverkan vara ett effektivt sätt att öka nyttan av övriga åtgärder.
Det här avsnittet följer upp arbetet med cykelfrämjande åtgärder i länet. Uppgifterna
bygger på den enkätundersökning som har skickats ut till Trafikverket och Stockholms
läns kommuner.

SATSNINGAR MOT BARN OCH UNGA
Enkätundersökningen visar att det är många kommuner som arbetar systematiskt med
insatser riktade mot barn och unga. Majoriteten av länets kommuner genomför projekt
som går ut på att öka trafiksäkerheten och tryggheten vid kommunens skolor och förskolor. Attraktiva gång- och cykelvägar är en viktig del i arbetet liksom sänkta hastighetsgränser, bilfria zoner, informationsinsatser och vandrande skolbussar. I många kommuner hålls även cykelkurser för barn och unga med praktisk träning och undervisning.
Som exempel kan nämnas Stockholms stad som erbjuder cykelkurser för samtliga förskolor.
Åtgärderna riktade mot barn och unga är viktiga med tanke på att cyklandet har minskat
kraftigt i dessa åldersgrupper under de senaste åren. Det är oroväckande av flera skäl.
Dels för att mindre cykling leder till minskad fysisk aktivitet och försämrad hälsa, och
dels för att barn och unga är framtidens resenärer. Resvanor etableras ofta i tidig ålder
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vilket innebär att ett minskat cyklande hos barn och unga kan få långsiktiga följdeffekter.
Omvänt finns möjlighet att redan tidigt etablera goda resvanor som påverkar även övriga
familjemedlemmar, men då krävs ett aktivt arbete på bred front. Förhoppningsvis kan
åtgärderna som genomförs idag vara ett viktigt steg på vägen.

SATSNINGAR MOT VUXNA
Vid sidan av åtgärder riktade mot barn är det flera kommuner som arbetar med insatser
riktade mot vuxna. Exempel på åtgärder som har genomförts under året är cykelkurser
för vuxna, cykeldagar med cykelservice och dialogmöten för att samla in information om
vad de boende tycker om cykelmiljön. I flera kommuner sker även kampanjer med vintercyklister i syfte att öka andelen cyklister som cyklar året runt. Kampanjerna innebär att
deltagarna förses med vinterdäck och montering i utbyte mot att de åtar sig att cykla
minst tre dagar i veckan från januari till mars. Vintern 2017 genomfördes kampanjen i tre
kommuner i länet, Järfälla, Nacka och Stockholm, med totalt 140 deltagare.
I flera kommuner sker även ett internt arbete för att öka cyklandet bland den egna personalen. Som exempel kan nämnas Nacka kommun som erbjuder förmånscyklar för alla
anställda på kommunen. Erbjudandet innebär att personalen får hyra en cykel genom
bruttolöneavdrag. Därefter finns möjlighet att köpa loss cykeln till ett förmånligt pris.

RES SMART
För att samordna arbetet med beteendepåverkansåtgärder i Stockholms län har det bildats ett nätverk som heter Res Smart. Res Smart är en plattform för beteendepåverkan
och hållbart resande som vänder sig till samtliga offentliga aktörer i Stockholm som arbetar med resor och transporter. I dagsläget representeras nätverket av 22 kommuner samt
Stockholms läns landsting.
Syftet med Res Smart är att öka utbytet av kunskap mellan medlemmarna och bidra till
konkreta samarbetsprojekt i form av kampanjer och tävlingar. Res Smart anordnar återkommande tematräffar och skickar ut nyhetsbrev. Under 2017 genomfördes en cykelkampanj med elcykel. Under 2018 och 2019 planeras det för ytterligare cykelkampanjer
med vintercyklister och elcyklister.
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6. CYKELTRAFIKENS UTVECKLING
Målsättningen i den regionala cykelplanen är att andelen cykelresor i Stockholms län ska
utgöra 20 procent år 2030. Det är ett ambitiöst mål som kräver åtgärder på bred front.
Det här avsnitt beskriver hur cykeltrafiken har utvecklats i länet under de senaste åren.
Det är ett viktigt underlag för att följa upp att utvecklingen går åt rätt håll och att tillräckligt mycket görs för att uppnå cykelplanens vision och målbild. Uppgifterna om cykeltrafiken har hämtats från regionala och kommunala resvaneundersökningar och flödesmätningar.

REGIONAL RESVANEUNDERSÖKNING
Stockholms läns landsting genomför regionala resvaneundersökningar. Syftet med undersökningarna är att ta fram kunskap om medborgarnas resvanor och preferenser. Resvaneundersökningarna ger en bra bild av färdmedelsfördelningen i länet samt en bild av
vilka färdmedel som väljs för olika typer av resor, avstånd, relationer och tidpunkter.
Den senaste regionala resvaneundersökningen genomfördes år 2015. Dessförinnan genomfördes en resvaneundersökning år 2005/2006. Landstinget har som ambition att ta
fram regionala resvaneundersökningar med kortare intervall framöver. Nästa resvaneundersökning är planerad till 2019.
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Den regionala resvaneundersökningen från 2015 visar att cykeln står för cirka 7 % av de
resor som görs till, från och inom Stockholms län. Det är ökning jämfört med föregående resvaneundersökning där cykeln stod för cirka 5 % av andelen resor i länet. Ökningen kan tyckas blygsam, men med tanke på att antalet invånare i länet har vuxit kraftigt de senaste åren är den faktiska ökningen relativt stor. Dock bör det påpekas att
undersökningarna har utförts under delvis olika förhållanden. Den senaste resvaneundersökningen utfördes under några veckor på hösten medan den tidigare undersökningen
genomfördes under ett helt år. Eftersom cykeltrafiken varierar under året är det vanskligt
att dra för stora slutsatser. För att följa utvecklingen över tid krävs fler och mer frekventa
undersökningar.
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FLÖDESMÄTNINGAR
Ett annat sätt att följa upp cykeltrafikens utveckling är att mäta cykelflöden. Cykelflödesmätningar kan göras både genom periodiska mätningar och genom fasta mätstationer
som registrerar cyklister under hela året. Till skillnad från resvaneundersökningar mäter
flödesmätningar inte andelen cyklister utan bara antalet. Men genom att jämföra flödesmätningar över tid är det möjligt att se hur cykeltrafiken utvecklas.
Enkätundersökningen visar att allt fler kommuner i länet genomför cykelflödesmätningar. Under 2017 genomfördes flödesmätningar i mer än hälften av länets kommuner
och i flera kommuner noterades de högsta siffrorna någonsin.
I kartan på nästa sida visas hur cykelflödena i Stockholms län fördelar sig i det regionala
cykelvägnätet. Kartan visar att flödena är som störst i de centrala delarna av länet, främst
i Stockholms innerstad. Uppgifterna är hämtade från kommunala och regionala cykelflödesmätningar från de senaste två åren.
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7. FINANSIERING AV CYKELÅTGÄRDER
Investeringar i cykelinfrastruktur är förhållandevis billigt. Det gäller i synnerhet i jämförelse med andra trafikslag som bilvägar och kollektivtrafik som sällan genererar lika hög
samhällsekonomisk nytta. Trots det är det relativt små medel som går till cykelåtgärder
jämfört med andra trafikslag. Det gäller både på kommunal nivå och på regional och nationell nivå.
Det här avsnittet följer upp finansiering av cykelåtgärder i Stockholms län. Det är ett viktigt underlag för att säkerställa att utvecklingen går åt rätt håll och att tillräckliga medel
tillsätts för att nå upp till målet om ett fullt utbyggt cykelvägnät år 2030. Avsnittet beskriver både kommunal finansiering och finansiering på regional och nationell nivå.

KOMMUNAL FINANSIERING
En nyhet för årets cykelbokslut är att det följer upp finansiering av cykelåtgärder på
kommunal nivå. Det innebär att respektive kommun har fått ange hur stor budget som
kommunen har för cykelåtgärder. Det gäller både cykelinfrastruktur och underhåll.
Av svaren framkommer att storleken på budgeten varierar stort mellan olika kommuner i
länet. I de kommuner som satsar mest på cykling uppgår budgeten till nästan 1000
kronor per invånare och år. I andra kommuner är budgeten mindre än 100 kronor per
invånare och år, vilket innebär att vissa kommuner satsar mer än 10 gånger så mycket
som andra. Generellt gäller att storleken på budget minskar med avståndet från
Stockholm. Det finns även en tendens till att kommunerna i den norra delen av länet har
en högre budget än kommunerna i den södra länshalvan.
Storleken på budgeten ska dock inte nödvändigtvis ses som en återspegling av
kommuernas vilja och ambition att satsa på cykling. Anslagen beror till stor del på vilket
utrymme som finns i form av skatteintäkter från kommunens invånare, vilket innebär att
kommuner med lägre inkomstnivåer har svårt att konkurrera med mer välbärgade
kommuner.
I kartan på nästa sida visas hur budgeten för cykelåtgärder varierar mellan kommunerna i
Stockholms län. Färgen i kartan anger storleken på budgeten per invånare och år.
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STATLIG FINANSIERING
En stor del av det regionala cykelvägnätet är statlig väg. Det innebär att Trafikverket är
väghållare för cykelvägnätet och ansvarar för utbyggnaden och underhållet. Trafikverkets
budget styrs av den nationella planen för transportsystemet med tillhörande länsplaner.
I planerna anges hur regeringens budget ska fördelas mellan olika infrastrukturåtgärder i
Sverige där länsplanerna styr fördelningen i respektive region. Planerna spänner över en
12-årsperiod och revideras vart fjärde år.
I länsplanen för Stockholms län finns en ekonomisk planeringsram på cirka 8,6 miljarder
kronor. Av dessa pengar är cirka 800 miljoner kronor dedikerade för cykelåtgärder. Vid
sidan av detta finns även ett antal cykelåtgärder som ingår i projekt som är klassade som
vägobjekt. Det innbär att de faktiska investeringarna för cykelåtgärder i realiteten är
högre än de 800 miljoner som anges i länsplanen.

MEDFINANSIERING FRÅN LÄNSPLAN
En stor del av pengarna i länsplanen för regional transportinfrastruktur är dedikerade för
statlig medfinansiering. Det innebär att kommunerna i Stockholms län kan ansöka om
ekonomiskt stöd för åtgärder i cykelvägnätet. Högst prioritet har åtgärder som bidrar till
förbättringar i det regionala cykelvägnätet och i synnerhet mellankommunala satsningar.
För dessa åtgärder finns möjlighet till 50 % medfinansiering.
Sedan den regionala cykelplanen antogs år 2014 har det delats ut närmare 160 miljoner
kronor i statlig medfinansiering för cykelåtgärder i länet. Majoriteten av stödet har gått
till åtgärder i det regionala cykelvägnätet.
STATLIG MEDFINANSIERING FRÅN LÄNSPLAN
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ÖVRIG MEDFINANSIERING
Vid sidan av länsplanen finns det flera andra alternativ för medfinansiering av cykelåtgärder. Ett av dessa alternativ är så kallade stadsmiljöavtal som är ett statligt stöd för
hållbara stadsmiljöer. Stadsmiljöavtal har funnits sedan 2015, men det är bara det senaste
året som avtalet har inkluderat cykelåtgärder. Det innebär att kommuner och landsting
kan få upp till 50 % medfinansiering för cykelinvesteringar. År 2017 beviljades totalt 470
miljoner kronor i stadsmiljöavtal. Av dessa gick drygt 185 miljoner kronor till åtgärder i
Stockholms län, varav samtliga ansökningar involverade cykelåtgärder. Störst belopp gick
till Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting i samarbete med kommunerna
Nacka, Stockholm och Täby.
Ett ytterligare alternativ för medfinansiering är genom den så kallade Sverigeförhandlingen som är ett regeringsuppdrag för ökat bostadsbyggande och höghastighetståg. I
Sverigeförhandlingen ingår även storstadsåtgärder i form av kollektivtrafikåtgärder och
cykelinvesteringar. I april 2017 tecknades ett avtal om storstadsåtgärder i Stockholms län.
Avtalet, som har tecknats med kommunerna Huddinge, Stockholm och Täby, inkluderar
ett trettiotal cykelobjekt för en kostnad på totalt 475 miljoner kronor, varav 120 miljoner
kronor består av finansiering från staten.
ÖVRIG STATLIG MEDFINANSIERING
(MILJONER KRONOR FÖR CYKELÅTGÄRDER)
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8. STÖD FÖR DEN REGIONALA CYKELPLANEN
En förutsättning för arbetet med den regionala cykelplanen är att det finns ett allmänt
stöd för dess vision och målbild. Det gäller både bland tjänstemän och politiker på kommunal och regional nivå. För att uppnå målet i den regionala cykelplanen krävs ett gemensamt arbete där alla bidrar på bästa möjliga sätt. Det är därför oerhört viktigt att den
regionala cykelplanen har ett starkt stöd i styrdokument och handlingsplaner.
Det här avsnittet följer upp stödet för den regionala cykelplanen. Uppgifterna bygger på
den enkätundersökning som har skickats ut till Trafikverket och Stockholms läns kommuner.

KOMMUNALA CYKELPLANER
Cykling är en prioriterad fråga i Stockholms läns kommuner. Det märks tydligt när det
kommer till kommunala cykelplaner. Totalt har 24 av 26 kommuner en cykelplan eller
trafikplan som är politiskt antagen, varav majoriteten av cykelplanerna tar avstamp i den
regionala cykelplanen. En del cykelplaner är dock äldre än den regionala cykelplanen. Det
innebär att det kommer att dröja ytterligare en tid innan det finns färdiga planer och strategier som överensstämmer helt med den regionala cykelplanen.
För att uppnå målet i den regionala cykelplanen är det viktigt att samtliga kommuner anpassar sina cykelplaner så att de överensstämmer med den regionala cykelplanen. Det är
även viktigt att den regionala cykelplanen får utrymme i kommunal och regional översiktsplanering. I juni 2018 antogs en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen,
RUFS 2050. Den regionala cykelplanen har en viktig plats i RUFS 2050 och är en planeringsförutsättning för den långsiktiga utvecklingen i länet. Förhoppningsvis kommer
detta resultera i att cykeln får ett allt större utrymme även i kommunala översiktsplaner
framöver.
I kartan på nästa sida visas vilka kommuner i länet som har en politisk antagen cykelplan
eller trafikplan. Färgen i kartan visar vilket år som cykelplanen är antagen.
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ANALYS
Det här är fjärde året som ett regionalt cykelbokslut tas fram. Det gör det möjligt att jämföra resultatet med tidigare år och få en antydan om utvecklingen i länet, även om det är
för tidigt att dra några stora slutsatser.

1. UTBYGGNAD AV REGIONALA CYKELSTRÅK
Årets cykelbokslut visar att utbyggnadstakten av regionala cykelstråk har minskat något
jämfört med 2016. Utbyggnadstakten är dock betydligt högre än 2014 och 2015 och med
en kraftig förbättring vad gäller standarden i genomförandet. Det innebär att det sker
färre avsteg från riktlinjerna i den regionala cykelplanen, vilket tyder på att den regionala
cykelplanen får en allt större tyngd för varje år som går.
Vad gäller den planerade utbyggnadstakten visar cykelbokslutet att den har ökat väsentligt jämfört med tidigare år. Den närmaste femårsperioden finns planer för cirka 150
kilometer cykelstråk, vilket är den högsta noteringen sedan den regionala cykelplanen antogs. Om detta är början på en trend där utbyggnadstakten ökar i kvalitet och kvantitet är
svårt att säga, men utvecklingen pekar åtminstone i rätt riktning.
Fortsatt gäller dock att utbyggnadstakten varierar stort mellan olika kommuner. I vissa
kommuner sker en snabb och effektiv utbyggnad, medan det i andra kommuner går betydligt långsammare. För att nå upp till målet om ett fullt utbyggt cykelvägnät år 2030
måste alla kommuner bidra aktivt. Det gäller även Trafikverket som är väghållare för en
stor del av det regionala cykelvägnätet.

2. CYKELPARKERING OCH KOMBINATIONSRESOR
En nyhet för årets cykelbokslut är att det ger en nulägesbild av antalet cykelparkeringsplatser vid kollektivtrafiken i länet. Uppgifterna visar att parkeringsfrågan länge har varit
eftersatt och att det finns ett behov av en stark utbyggnad. Det gäller främst i den södra
delen av länet där det råder ett stort underskott av cykelparkeringsplatser.
Cykelbokslutet visar dock att cykelparkering vid kollektivtrafikhållplatser är en högt prioriterad fråga i länet. Totalt har det anlagts cirka 2400 cykelparkeringsplatser under året,
varav majoriteten är försedda med väderskydd och belysning. I stort sett samtliga cykelparkeringar är försedda med ramlåsning vilket är viktigt för att förebygga och motverka
cykelstölder. I flera kommuner pågår även arbeten med att frigöra befintliga cykelparkeringar från cykelvrak och långtidsuppställda cyklar, vilket är ett effektivt sätt att utöka antalet cykelparkeringsplatser utan att behöva anlägga helt nya.
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3. TRAFIKSÄKERHET OCH TRYGGHET
Årets cykelbokslut visar att det har skett en viss ökning av antalet rapporterade cykelolyckor i det regionala cykelvägnätet jämfört med tidigare år. Uppgången kan till viss del
förklaras av att antalet cyklister i länet har ökat på totalen, men det är ändå en utveckling
som måste tas på stort allvar. Intressant är dock att antalet olyckor i det regionala cykelvägnätet är relativt få sett till det totala antalet cykelolyckor i länet. Det kan förmodligen
förklaras av att det regionala cykelvägnätet generellt håller en högre standard än det övriga cykelvägnätet vad gäller utformning och drift och underhåll.
Fortsatt gäller dock att antalet trafikolyckor med cyklister i länet måste minska. Sedan
några år tillbaka är cyklister den trafikantgrupp som råkar ut för flest allvarliga skador i
trafiken och det är en utveckling som måste stoppas. En avgörande insats är att bygga ut
det regionala cykelvägnätet med väl utformade cykelstråk och hastighetssäkrade passager.
En ytterligare viktig åtgärd är att säkerställa en god driftstandard och en fortsatt hög hjälmanvändning.

4. DRIFT OCH UNDERHÅLL
Drift och underhåll är ett område som är under snabb utveckling. Cykelbokslutet visar
att det är en fråga som prioriteras högt bland kommunerna i Stockholms län och att det
sker en snabb förbättring vad gäller standard och teknik. Som exempel kan nämnas sopsaltning som under vintern 2017 användes som driftsmetod i nästan hälften av länets
kommuner inklusive Trafikverket. Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare år som
förväntas fortsätta. Inför nästa vinter planeras sopsaltning i ytterligare fem kommuner
vilket innebär att cykelvägnätet kommer att bli ännu mer sammanhängande. Det är glädjande eftersom en stor del av cykelolyckorna i länet kan härledas till brister i drift och underhåll, särskilt under vintern och våren som en följd av halka och rullgrus.
Det är även glädjande att det sker en större samordning mellan olika aktörer vad gäller
drift och underhåll. Under de senaste åren har det initierats flera samarbeten i länet, exempelvis mellan Nacka, Stockholm, Sundbyberg och Trafikverket. Det är en positiv utveckling som borgar för en hög standard oavsett väghållare.
Fortfarande råder dock stora skillnader mellan olika kommuner i länet. Generellt sett kan
arbetet med drift och underhåll förbättras, både vad gäller vinterväghållning och barmarksunderhåll. Dessutom finns behov av ytterligare samordning mellan väghållarna i
länet. Det gäller inte minst där stråken övergår från en väghållare till en annan.
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5. CYKELFRÄMJANDE ÅTGÄRDER
Årets cykelbokslut visar att det är många kommuner som arbetar systematiskt med beteendepåverkansåtgärder. Det gäller i synnerhet projekt som riktar sig mot barn och unga
och deras föräldrar. Exempel på åtgärder som har genomförts under året är informationsinsatser för ökad cykling, cykeldagar med gratis cykelservice, cykelkurser med praktiskt träning och undervisning samt kampanjer med vintercyklister.
Åtgärderna riktade mot barn och unga är viktiga av flera skäl. Dels för att ett ökat cyklande leder till en ökad fysisk aktivitet, och dels för att barn och unga är framtidens resenärer. Resvanor etableras ofta i tidig ålder vilket innebär att ett ökat cyklande kan få positiva effekter på lång sikt. Dessutom har det möjlighet att påverka även övriga familjemedlemmars resvanor. Förhoppningsvis kan åtgärderna som genomförs idag vara ett
viktigt steg på vägen.

6. CYKELTRAFIKENS UTVECKLING
En viktig del i cykelbokslutet är att följa upp cykeltrafikens utveckling. Det görs i första
hand genom den regionala resvaneundersökningen som genomförs av Stockholms läns
landsting. Den senaste resvaneundersökningen genomfördes 2015, vilket innebär att det
saknas nya uppgifter. För att följa utvecklingen över tid krävs fler och mer frekventa
resvaneundersökningar. Här har Stockholms läns landsting ett viktigt ansvar.
Ett annat sätt att följa upp cykeltrafikens utveckling är att mäta cykelflöden. Till skillnad
från resvaneundersökningar mäter flödesmätningar inte andelen cyklister utan bara antalet. Men genom att jämföra flödesmätningar över tid är det möjligt att se hur cykeltrafiken utvecklas. Årets cykelbokslut visar att det är allt fler kommuner i länet som genomför cykelflödesmätningar. Under 2017 genomfördes flödesmätningar i mer än hälften av
länets kommuner och i flera kommuner noterades de högsta siffrorna någonsin. Högst är
flödena i Stockholms innerstad där cykeltrafiken har ökat stadigt under de senaste åren.
Det är viktigt att arbetet med cykelmätningar fortsätter. För att öka kunskapen om cykelanvändningen krävs ett gemensamt arbete som gör det möjligt att hämta uppgifter från
samtliga delar av länet. Det gör det möjligt att ta fram tillförlitliga beslutsunderlag för prioriteringar av cykelåtgärder, vilket i sin tur gör det möjligt att effektivisa cykelsatsningarna och få ut maximalt av investerade medel. Det vill säga, mer nytta för pengarna och
en ökad produktivitet i cykelplaneringen.
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7. FINANSIERING AV CYKELÅTGÄRDER
En nyhet för årets cykelbokslut är att det följer upp finansieringen av cykelåtgärder på
kommunal nivå. Det innebär att respektive kommun har fått ange hur stor budget som
kommunen har för infrastruktur och underhåll. Uppgifterna visar att budgeten varierar
stort mellan olika kommuner i länet. I vissa kommuner är budgeten mer än 10 gånger så
stor som i andra kommuner utslaget per invånare och år.
Generellt gäller att storleken på budget minskar med avståndet från Stockholm. Det
finns även en tendens till att kommunerna i den norra delen av länet har en högre budget
än kommunerna i den södra länshalvan. Skillnaden mellan kommunerna i den norra och
södra delen av länet gäller även för medfinansiering från länsplan och stadsmiljöavtal.
Under 2017 gick en övervägande majoritet av stödet till kommunerna i den norra delen
av länet, främst i form av stadsmiljöavtal. Ett undantag är dock Huddinge som genom
Sverigeförhandlingen har fått ett stort stöd för utbyggnad av cykelinfrastruktur.
Vad detta beror på är svårt att veta, men en förklaring kan vara att kommunerna i den
norra länshalvan har en längre historia av att samarbeta kring cykelfrågor, vilket kan ha
bidragit till en större kunskapsöverföring vad gäller ansökan om medfinansiering.
Oavsett anledning så är det viktigt att utvecklingen tar fart även i den södra delen av
länet. Här har det regionala cykelkansliet en viktig roll att spela som samordnare.
Ambitionen är att de kommuner som inte har kommit lika långt i cykelfrågan ska få
stöttning och kunskap av dem som har kommit längre. Förhoppningsvis kan detta bidra
till att skillnaden jämnas ut och att även den södra delen av länet trappar upp sitt arbete.

8. STÖD FÖR DEN REGIONALA CYKELPLANEN
Cykelbokslutet visar att kommunerna i Stockholms län ligger i framkant vad gäller cykelplanering. Totalt har 24 av 26 kommuner en cykelplan eller trafikplan som är politiskt
antagen, varav majoriteten av cykelplanerna har tagits fram under de senaste fem åren.
Det kan jämföras med genomsnittet i Sverige där endast 60 av 290 kommuner har en cykelplan som är yngre än fem år.
Fortsatt gäller dock att flera kommuner i länet befinner sig i en uppstartsfas vad gäller cykelfrågor. Det innebär att det kommer att dröja ytterligare en tid innan det finns färdiga
planer och strategier som överensstämmer helt med den regionala cykelplanen. För att
uppnå målet i den regionala cykelplanen krävs ett gemensamt arbete där alla bidrar på
bästa möjliga sätt. Då krävs att samtliga kommuner anpassar sina cykelplaner efter den
regionala cykelplanen och dess vision och målbild.
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ÅRETS CYKELPRESTATION
Årets cykelprestation är ett pris som går till en aktör som har utmärkt sig extra bra under
året. Utnämningen görs utifrån en samlad bedömning av flera faktorer, exempelvis utbyggnad och planering av regionala cykelstråk, cykelparkeringar, drift och underhåll och
cykelfrämjande aktiviteter. Årets cykelprestation delades ut första gången 2015 då priset
gick till Nacka kommun. Året därpå, 2016, delades priset ut till Sollentuna kommun.

ÅRETS CYKELPRESTATION 2017
Vinnaren av årets cykelprestation 2017 är Täby kommun. Täby har under lång tid arbetat
systematiskt med cykelplanering och har under det senaste året byggt ut cykelstråk som
omfattar cirka 5 000 meter i det regionala cykelvägnätet. Vid sidan av regionala cykelstråk
har Täby byggt ut flera lokala cykelstråk i kommunen och anlagt cykelparkeringar vid
flera viktiga kollektivtrafikhållplatser. Täby har även utökat arbetet med sopsaltning som
idag omfattar nästan 6 000 meter cykelstråk. Det är överlägset bäst i länet med undantag
för Stockholms stad.
Täby är en av de kommuner i länet som satsar mest på cykling med en budget på nästan
800 kronor per invånare och år. Kommunen har ambitiösa utbyggnadsplaner för de närmare åren och har en cykelplan med politiska mål som är mätbara och tidsatta.
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INTERVJU MED TÄBY
Johan Algernon (M), ordförande i Stadsbyggnadsnämnden
Niklas Wennberg, projektledare på Stadsbyggnadskontoret
Stort grattis till utnämningen av årets cykelprestation! Vad betyder det här priset för
Täby?
Vi är mycket glada över utnämningen och vi ser det som ett tydligt kvitto på att vårt målinriktade och strukturerade arbete sedan vi antog vår cykelplan 2014 är rätt.
Vad är det som gör att Täby har lyckats så bra med sitt arbete med cykling?
Vi har haft en bra dialog och samsyn mellan politiker, tjänstemän och medborgare om
vikten av cykling. Cykelfrågorna lyfts också tidigt i alla processer inom samhällsplaneringen, från strategisk planering till drift.
Har ni några rekommendationer eller tips till andra kommuner?
Det gäller att arbeta långsiktigt med tydliga mål och att få med cykelfrågan tidigt i alla
planeringsprocesser. Det är även viktigt att förankra frågorna i alla berörda instanser. Ett
bra sätt är att arbeta fram en tydlig cykelplan.
Vad händer härnäst i kommunen?
Vi fortsätter att bygga ut cykelstråken enligt cykelplanen. De senaste åren har vi byggt
många nya cykelstråk och vi kommer därför att ta fram en ny cykelvägvisningsplan. Det
planeras också flera nya bostadsområden i Täby vilket gör att vi behöver uppdatera cykelplanen.

ÅRETS CYKELPRESTATION 2017

”Årets cykelprestation går till en aktör som arbetar målmedvetet och strategiskt med cykelfrågor. Under det senaste året har pristagaren växlat upp sitt arbete ytterligare vilket
har lett till imponerade resultat. Årets cykelprestation 2017 går till Täby kommun.”
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NYTT PÅ CYKELFRONTEN
Det händer mycket på cykelfronten. Under det senaste året har det presenterats flera
spännande nyheter inom cykelområdet.

NATIONELL CYKELSTRATEGI
I april 2017 presenterades en nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling. Cykelstrategin är den första i sitt slag i Sverige och har tagits fram av regeringen tillsammans med
kommuner, myndigheter och ideella organisationer. Syftet med cykelstrategin är att fungera som en plattform för det fortsatta arbetet med cykling. Som en följd av cykelstrategin har regeringen presenterat ett antal regeringsuppdrag samt en promemoria med cykelregler i syfte att öka kunskapen om och förbättra situationen för cyklister i Sverige.
REGERINGSUPPDRAG
 VTI har fått i uppdrag att ta fram en sammanställning av vilka behov som finns vad gäller cykelforskning. I uppdraget ingår att ta fram förslag på hur forskningen kan samordnas och stärkas.
Uppdraget är slutfört och har resulterat i Sveriges första nationella kunskapscentrum för forskning och utbildning. Mer information finns att se på hemsidan. www.cykelcentrum.vti.se


VTI har även fått i uppdrag att ta fram en kunskapssammanställning om barn och ungas cyklande. I uppdraget ingår att ta fram förslag på insatser som ökar cyklingen bland barn och unga.
Uppdraget är slutfört och finns att se på VTI:s hemsida. www.vti.se



Trafikanalys har fått i uppdrag att ta fram förslag på metoder för mätningar av cykeltrafik på lokal
och regional nivå. I uppdraget ingår även att formulera möjliga målsättningar för ökad cykeltrafik.
Uppdraget är slutfört och finns att se på Trafikanalys hemsida. www.trafikanalys.se



Boverket har fått i uppdrag att ta fram en samling lärande exempel från kommuner och regioner
som har lyckats föra in cykeln i samhällsplaneringen på ett framgångsrikt sätt. I samlingen ingår
exempel från både Sverige och från utlandet. Uppdraget är slutfört och finns att se på Boverkets
hemsida. www.boverket.se



SKL har fått i uppdrag att samla in och lyfta fram goda exempel på beteendepåverkansåtgärder
som har genomförts i Sverige och som har bidragit till ett ökat och säkert cyklande. Uppdraget är
slutfört och finns att se på SKL:s hemsida. www.skl.se



Tillväxtverket har fått i uppdrag att ta fram en nulägesbild av arbetet med rekreationscykling i
Sverige. I uppdraget ingår även att ta fram förslag på hur området kan utvecklas. Uppdraget är
slutfört och finns att se på Tillväxtverkets hemsida: www.tillvaxtverket.se



Trafikverket har fått i uppdrag att ta fram målgruppsanpassad information och utbildningsmaterial för barn och unga samt nyanlända och andra grupper av utrikes födda. I uppdraget ingår
att fördela ekonomiskt stöd till ideella organisationer som genomför åtgärder som riktar sig till
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dessa grupper. Uppdraget är slutfört och finns att se på Trafikverkets hemsida: www.trafikverket.se


Trafikverket har även fått i uppdrag att följa upp utvecklingen inom cykling och det arbete som
genomförs på lokal, regional och nationell nivå. I uppdraget ingår att ta fram ett årligt nationellt
cykelbokslut. Cykelbokslutet finns att se på Trafikverkets hemsida: www.trafikverket.se

PROMEMORIA CYKELREGLER
 Den 1 augusti 2018 infördes en regel som gör det tillåtet för cyklister över 15 år att använda körbanan även i de fall då det finns en cykelväg intill.


Den 15 oktober 2018 infördes ytterligare ett antal regler:






En vägmarkering för cykelbox.
En vägmarkering för cykelpassage.
Att markeringen för övergångsställen får utgöras av begränsningslinjerna för cykelpassage.
Att lokaliseringsmärken för vägvisning även innefattar vägvisning av gång- och cykeltrafik.
Att gående på gång- och cykelbanor om möjligt ska använda vänster sida i färdriktningen.

NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET
I maj 2018 antogs en nationell plan för transportsystemet. I planen anges hur regeringens
budget ska fördelas mellan olika infrastrukturåtgärder under perioden 2018 till 2029. Totalt finns en ekonomisk ram på cirka 620 miljarder kronor som ska finansiera utbyggnad
och underhåll av väg, järnväg, sjöfart och luftfart. Planen sträcker sig över en 12-årsperiod och revideras vart fjärde år.
Den nationella transportplanen innehåller inga specifika medel för cykelinfrastruktur. I
förslaget till nationella plan som togs fram av Trafikverket fanns två cykelstråk angivna,
Täbystråket mellan Frescati och Mörby samt Kistastråket mellan Norrtull och Kista.
Dessa cykelstråk har dock lyfts bort från den slutgiltiga planen som antogs av regeringen.
Finansiering av cykelåtgärder hanteras istället i de länsplaner som tas fram som komplement till den nationella planen. I länsplanerna styrs hur regeringens budget ska fördelas
mellan regionala infrastrukturobjekt i respektive region. Däribland utbyggnad av regionala cykelstråk och medfinansiering av kommunal cykelinfrastruktur. I länsplanen för
Stockholms län finns en ekonomisk ram på cirka 8,6 miljarder kronor, varav cirka 800
miljoner kronor är dedikerade för cykelåtgärder.

CYKEL I STADSMILJÖAVTAL OCH SVERIGEFÖRHANDLINGEN
I mars 2017 förändrades bestämmelserna i stadsmiljöavtal som är ett statligt stöd för
hållbara stadsmiljöer. De nya bestämmelserna innebär att stödet även gäller cykelinvesteringar. Totalt beviljades stadsmiljöavtal för 470 miljoner kronor under 2017. Av dessa

46
REGIONALT CYKELBOKSLUT 2017
Ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen Stockholm och Trafikverket Region Stockholm

gick drygt 185 miljoner kronor till åtgärder i Stockholms län, varav samtliga ansökningar
involverade cykelåtgärder.
Under våren 2018 har ytterligare en omgång stadsmiljöavtal presenterats på totalt 825
miljoner kronor. Av dessa har cirka 640 miljoner kronor gått till åtgärder i Stockholms
län, varav samtliga ansökningar involverar cykelåtgärder.
I april 2017 tecknades även ett avtal om stadsstadsåtgärder i Stockholms län som en del
av Sverigeförhandlingen. Avtalet inkluderar ett trettiotal cykelobjekt för en kostnad på
totalt 475 miljoner kronor, varav 120 miljoner kronor utgörs av statlig medfinansiering.

ELFORDONSPREMIEN
I februari 2018 infördes en så kallad elfordonspremie i Sverige. Premien innebär att privatpersoner som köper elcykel eller elmoped får 25 % i bidrag upp till 10 000 kronor.
Utbetalningen av bidraget hanteras av Naturvårdsverket som har tilldelats 350 miljoner
kronor per år för detta under perioden 2018 till 2020.
Elfordonspremien infördes i februari 2018, men gäller retroaktivt från september 2017.
Ännu finns det inga exakta siffror för antalet sålda elcyklar under perioden, men enligt
branschorganisationen beräknas försäljningen öka från cirka 65 000 till 150 000 elcyklar
per år.

SVENSKA CYKELSTÄDER OCH SVERIGES CYKELRIKSDAG
Svenska Cykelstäder är en förening bestående av kommuner, regioner och organisationer
som arbetar för en ökad och säkrare cykling. Syftet med Svenska Cykelstäder är att öka
samarbetet och informationsutbytet mellan medlemmarna i form av nätverksträffar och
studiebesök. Föreningen fungerar som en brygga mellan olika aktörer inom cykling och
är ett kunskapskluster för tjänstemän, forskare och experter.
Svenska Cykelstäder initierades 2015, men har utökats kraftigt under 2017 och 2018. Under det senaste året har föreningen öppnat upp för regioner att bli medlemmar. Föreningen har även öppnat upp för associerade medlemmar i form av företag, forskningsinstitutioner och intresseorganisationer. I dagsläget utgörs föreningen av cirka 40 medlemmar, varav fem kommuner i Stockholms län.
Sedan 2012 finns ett särskilt cykelnätverk för riksdagsledamöter i Sverige. Syftet med nätverket är att träffas för att diskutera cykling över partigränserna och lyfta aktuella frågor
och utmaningar. I mars 2018 deltog cykelriksdagen på Svenska Cykelmässan tillsammans
med cykelexperter och forskare för att debattera cykelfrågor inför publik.
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AVSLUTNING
Allt fler upptäcker fördelarna med att cykla. Det märks tydligt i Stockholms län där antalet cyklister ökar för varje år som går. Det märks även bland länets kommuner där det
pågår ett intensivt arbete med att bygga ut och förbättra det regionala cykelvägnätet. Cykelbokslutet visar att den planerade utbyggnadstakten har ökat kraftigt jämfört med tidigare år och att det sker en ständig förbättring vad gäller drift och underhåll och cykelfrämjande åtgärder. Det är glädjande och tyder på att den regionala cykelplanen får en
allt större tyngd för varje år som går.
Det händer mycket på cykelfronten, men det är viktigt att inte slå sig till ro. För att
uppnå målet i den regionala cykelplanen krävs en fortsatt stark utveckling där alla bidrar
på bästa möjliga sätt. Idag råder stora skillnader mellan kommunerna i länet vilket måste
ändras för att uppnå målet om ett fullt utbyggt cykelvägnät år 2030. Årets cykelbokslut
visar att utvecklingen är på rätt väg. Förhoppningsvis är det början på en trend där vi
kommer att se ytterligare förbättringar framöver.
Det regionala cykelbokslutet är ett viktigt underlag för att följa upp arbetet med cykeltrafik i Stockholms län. Cykelbokslutet vänder sig till kommuner och myndigheter som arbetar med den regionala cykelplanen samt till politiker, intresseorganisationer och privatpersoner som har intresse för eller arbetar med cykelfrågor. Syftet med cykelbokslutet är
att följa upp genomförandet av den regionala cykelplanen och att tillräckligt mycket åtgärder görs för att uppnå cykelplanens vision och målbild. Cykelbokslutet ger en samlad
bild av cykeltrafikens utveckling i länet och är en viktig grund för det fortsatta arbetet.
Ambitionen är att ett regionalt cykelbokslut ska fortsätta tas fram på årlig basis.
Mer information om den regionala cykelplanen och arbetet med regionala cykelfrågor
finns att se på hemsidan för det regionala cykelkansliet. www.sll.se/cykelkansliet
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