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Sveriges nationella cykelbokslut
I det här bokslutet kan du, utifrån statistik och undersökningar, följa utvecklingen inom en rad områden som
är kopplade till cykling. I bokslutet följs ett antal indikatorer som påverkar cyklandet.
Cykelbokslutet är framtaget av Nationella cykelrådet. Nationella cykelrådet är ett samverkansforum för en
ökad och säker cykling i Sverige, där Trafikverket står för ordförandeskapet.
Cykelrådet önskar dig en intressant läsning!

Rami Yones
Ordförande, Nationella cykelrådet
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1 Inledning
Trafikverket tog i samarbete med andra aktörer i Nationella cykelrådet fram Sveriges första nationella cykelbokslut
för år 2014, vilket presenterades under 2015. Det följdes två år senare av ett nytt bokslut, cykelbokslut 2016. För
år 2017 redovisas ett förenklat bokslut. Med det menas att indikatorerna, som bokslutet bygger på, inte har
utvecklats eller förändrats sedan förra bokslutet.
För ett antal indikatorer har resultatet inte heller uppdaterats från föregående cykelbokslut. Det beror delvis på att
det inte gjorts några ytterligare undersökningar sedan cykelbokslutet 2016. För att presentera ett fullständigt cykelbokslut krävs det att nytt underlag tas fram, till exempel i form av den nationella resvaneundersökningen (RVU).
För 2017 genomfördes ingen RVU, och det planeras inte heller någon under 2018. Däremot finns beslut om en ny
RVU under 2019.
I samband med att regeringen presenterade Sveriges första nationella cykelstrategi våren 2017 delades ett antal
regeringsuppdrag ut till myndigheter. I ett av dessa gav regeringen Trafikverket i uppdrag att följa cyklingens
utveckling, inom ramen för arbetet med Nationella cykelrådet. Inom ramen för uppdraget ska cyklandets utveckling
följas upp och redovisas genom ett nationellt bokslut som tas fram återkommande. Bokslutet bör även enligt uppdraget
översiktligt beskriva det arbete som genomförs för ökad och säker cykling hos berörda myndigheter, organisationer
och kommuner på lokal, regional och nationell nivå. Årets bokslut innehåller därför ett avsnitt med en översiktlig
beskrivning av aktörernas arbete på lokal, regional och nationell nivå.
För att få bättre planerings- och beslutsunderlag behöver det läggas mer resurser på att mäta och följa upp cyklingen
i Sverige, och se till så att det sker på ett enhetligt och systematiskt sätt. Det finns en lång tradition av att mäta och
följa upp utvecklingen av kollektivtrafik och biltrafik, men när det gäller cykling är uppföljningen bristfällig. För att
bättre kunna följa och förstå utvecklingen behövs bättre underlag inom flera områden. Nationella cykelrådet anser
att det är viktigt att fortsätta sammanställa den kunskap som redan finns och fortsätta peka på var kunskapsluckorna
finns. Det i sig kan bidra till att ytterligare påskynda arbetet med att utveckla cyklingen i Sverige.
I det här cykelbokslutet presenteras utvecklingen av indikatorer som är kopplade till faktorer som påverkar cyklingen.
Bokslutet redovisar huvudsakligen resultat för år 2017. För att kunna sätta resultaten i ett sammanhang och beskriva
vissa utvecklingstrender är statistiken dock hämtad från en längre period.
All fakta och siffror gäller Sverige, om inget annat anges.
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2 Faktorer som påverkar om vi cyklar
och hur mycket vi cyklar
Det finns en mängd faktorer som påverkar om människor cyklar. Nedanstående modell är ett sätt att beskriva
det som påverkar oss individer att välja cykeln som färdsätt. Individens förutsättningar har en stor betydelse för
om vi kommer att välja cykeln eller inte. Det kan exempelvis handla om attityder och vår individuella hälsa. Vårt
val av färdsätt kan även bero på hur ortens demografiska och topografiska förutsättningar ser ut, hur den fysiska
utformningen har anpassats därefter och hur vägen underhålls. Övergripande har institutionella faktorer en viktig
betydelse för vilka ekonomiska medel som fördelas och hur kommunernas planer ser ut. Det är viktigt att hela
resan fungerar och att det inte finns barriärer som gör det svårt att ta sig till målpunkten. Alla dessa faktorer
påverkar oss individer i valet om och hur mycket vi cyklar.
Modellens utformning har influerats av tre stycken modeller1 som på olika sätt beskriver förutsättningarna för
cykling. I det här bokslutet följer vi med hjälp av indikatorer upp hur utvecklingen
inom respektive påverkansfaktor ser ut.
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Hela resan perspektivet
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cykelinfrastruktur
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och demografiska
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E

Funktionell cykelinfrastruktur

FIGUR 1. Förutsättningar för cykling och dess utveckling, 2017. Modell utformad av Trafikverket baserat på tre andra modeller.
1 Susan L Handy, Yan Xing, Theodore J Buehler; Factors associated with bicycle ownership and use: a study of six small U.S. cities; Conceptual model;
2010. Devon Paige Willis, Kevin Manaugh, Ahmed El-Geneidy; Cycling under influence; 2015. Alvaro Fernandez-Herdia, Andrés Monzón, Sergio
Jara-Diaz; Modelling bicycle use intention: The role of perceptions; Relationships in the latent variables model; 2014
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Faktorer som påverkar cykling
A

Individuella förutsättningar
Människors individuella förutsättningar för att cykla varierar beroende på ålder
och hälsa, och om vi tillhör någon utsatt grupp (socioekonomisk tillhörighet). Våra
egna och våra närmastes attityder (exempelvis individuella preferenser om väder,
trygghet, säkerhet, hälsa och vilja samt attityder på arbetsplatsen) påverkar oss också
i valet av transportsätt. Det är tillgången till cykel, vilket avstånd det är mellan olika
målpunkter och vår egen kunskap och färdighet kring cykling som avgör om vi
kommer att välja att cykla eller inte.

B

Hela resan-perspektivet
Cykelresan är attraktiv och funktionell – under hela resan och i kombination
med andra färdsätt – jämfört med andra alternativ.

C

Geografiska och demografiska förutsättningar
Geografiska, topografiska och demografiska förutsättningar påverkar hur enkelt eller
svårt det är att cykla beroende på nivåskillnader, befolkningstäthet och åldersstruktur
på orten, barriärer samt hur långa avstånd det är mellan olika start- och målpunkter.

D

Institutionella förutsättningar
Förutsättningarna för att vi ska välja cykel som färdsätt beror även på hur de
institutionella förutsättningarna är i form av ekonomiska styrmedel, lagar och
regler, cykelplaner och hur den politiska ambitionsnivån och samhällsnyttan ser ut.

E

Funktionell cykelinfrastruktur
Finns det säkra vägar för att färdas med cykel? Den fysiska utformningen
är en viktig del för att det ska kännas säkert och tryggt att välja cykeln, i
synnerhet för barn. Den fysiska utformningen kan bland annat innefatta
cykelfält, separerade cykelvägar, cykelparkering, cykelservicestationer,
cykelöverfarter planskilda korsningar lägre kantstenar med mera.

F

Skötsel av infrastruktur
Hur infrastrukturen sköts har stor betydelse för om vi väljer att cykla eller inte.
Att underlaget är jämnt och utan gropar förbättrar förutsättningarna för att valet
ska falla på cykeln som färdmedel. Det är därför viktigt med en god skötsel av
infrastrukturen i form av exempelvis sopning, snöröjning och underhåll.
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3 Indikator kopplade till påverkansfaktorer
De framtagna indikatorerna nedan är kopplade till den modell som redovisades i föregående kapitel.
Några av indikatorerna är inte måttsatta ännu.

Individuella
förutsättningar

Indikatorer

B

Hela resan
perspektivet

8

C

Geografiska och
demografiska
förutsättningar

D

Institutionella
förutsättningar

12 Nationella, regionala och kommunala cykelstrategier eller cykelplaner som är beslutade
de senaste fem åren.
13 Finansiell uppföljning

E

Funktionell
cykelinfrastruktur

9 Antal kilometer cykelnät.
10 Andel säkra gång-, cykel- och mopedpassager
på kommunalt huvudnät för bil.

F

Skötsel av
infrastruktur

11 Andel kommuner med god kvalitet på drift
och underhåll av cykelvägar.

A

1–3 Personkilometer med cykel, Cykelns färdmedelsandel, Antal cykelresor fördelade på ålder
4
Nyförsäljning av cyklar och elcyklar
5–6 Andel observerade cyklister med hjälm och
antalet allvarligt skadade och dödade cyklister
7
Antalet anmälda cykelstölder
14 Hälsa

Möjligheten att ta med cykel på kollektivtrafikresan, parkeringsmöjligheter med mera.

I dag finns det ingen indikator i bokslutet
som mäter geografiska och demografiska
förutsättningar att cykla.
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De framtagna indikatorerna nedan är kopplade till den modell som redovisades i föregående kapitel.
Några av indikatorerna är inte måttsatta ännu.

INDIKATOR 1: Personkilometer med cykel – transportarbete2
Det finns inget nytt underlag i form av en resvaneundersökning på nationell nivå, för att redovisa
utvecklingen under 2017. I indikator 1–3 redovisas därför det material som fanns i bokslutet för 2016.
En genomsnittlig dag cyklar cirka 800 000 personer, i genomsnitt cirka 7 kilometer var, fördelat på
2,2 resor3. De tillryggalägger i genomsnitt 250 mil var per år.
Den totala sträckan som tillryggalades med cykel var åren 2014 till 2016 cirka 2 miljarder kilometer
per år. Det motsvarar cirka två procent av det totala transportarbetet, om man exkluderar flyg. Räknat per
invånare blir det 222 kilometer per år. Ingen statistiskt säkerställd förändring har skett sedan
mätningarna 2011/2013 eller 2005/2006.
Det som däremot har hänt är att längden på cykelresorna har ökat, i åldrarna 25 år och uppåt. En genomsnittlig
cykelresa har förlängts från 2,6 till 3,3 kilometer sedan 2005/2006. Det är männen mellan 25 och 74 år som ligger
bakom denna förlängning av cykelresorna. Män cyklar cirka 40 procent längre än kvinnor, ett mönster som känns
igen från andra trafikslag och som bland annat är kopplat till avstånd till arbetet.

INDIKATOR 2: Färdmedelsandel – andel delresor med cykel
Detta avsnitt har inte uppdaterats sedan bokslutet 2016.
Det totala antalet resor har enligt resvaneundersökningarna minskat i Sverige i sedan 2005/2006. Minskningen
inkluderar alla färdmedel. I synnerhet året 2015 registrerades ovanligt få resor i resvaneundersökningen. Antalet
cykelresor har dock varit i stort sett konstant sedan 2005/2006 (med undantag för 2015), drygt 600 miljoner resor
per år. Det gör att andelen cykelresor stiger, se figur 2.
Räknat på alla resor (till fots, med bil, med kollektivtrafik, med motorcykel och flyg) görs ungefär var tolfte resa
med cykel. Andelen cykelresor av resorna upp till 5 kilometer är ännu högre, där görs var sjunde resa med cykel.
Om man bara räknar på förflyttningar upp till en mil är däremot bara var åttonde förflyttning en cykelresa. Det
är mycket ovanligt med cykelresor över en mil, endast några få procent av cykelresorna är längre än så. Andelen
resor med cykel som är upp till en mil långa har ökat sedan mätningen 2005/2006, då var tionde resa under en mil
gjordes med cykel, se figur 2.
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FIGUR 2. Andelen i procent av antal delresor som
gjordes med cykel, 0–5 km och 0–10 km.
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Källa: RES0506, RVU Sverige 2011–2016.
Anmärkning: felstaplarna anger 95 procents konfidensintervall.
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2 Indikatorerna 1–3 baseras på resvaneundersökningarna RES0506 och RVU Sverige 2011–2016 (Trafikanalys). Mätningen 2005/06 gjordes från
oktober 2005 till september 2006. En del resultat i texten kommer från de äldre resvaneundersökningarna Riks-RVU 1995–98 och RES 1999–2001.
3 Av personer bosatta i Sverige i åldern 6–84 år, cirka 8,8 miljoner åren 2014–16.
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INDIKATOR 3: Antal delresor med cykel
Detta kapitel har inte uppdaterats sedan föregående cykelbokslut.
Som det noterades under indikator 2, har antalet cykelresor varit relativt konstant under
de senaste åren, drygt 600 miljoner resor per år.
Samtidigt har det dock blivit något mindre vanligt att cykla: andelen av befolkningen (6–84 år) som cyklat under
en genomsnittlig dag har minskat, från 10 procent 2005/2006 till 9 procent 2014–2016, se figur 3. Minskningen
härrör framför allt från gruppen barn och unga vuxna (6–24 år). En anledning till detta är att befolkningen har
ökat, utan att den nya befolkningen blivit ”cyklister” i samma grad som den äldre.
Om man delar upp resultaten per säsong ser vi att det är under sommarhalvåret som andelen cyklister
har minskat. Andelen cyklister under vintern ligger konstant runt 7 procent.
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FIGUR 3. Andelen av befolkningen som cyklat en
genomsnittlig dag, helår respektive sommar- och vinterhalvår.
Källa: RES0506, RVU Sverige 2011–2016.
Anmärkning: Felstaplarna anger 95 procents konfidensintervall.

Det totala antalet cykelresor fördelar sig jämnt över åldersgrupperna upp till 64 år. Dessa åldersgrupper står
för ungefär 30 procent vardera av cykelresorna. Gruppen från 65 år och uppåt står för cirka en tiondel av alla
cykelresor, se figur 4. Det största antalet cykelresor sker i större städer4 med förortskommuner, runt 40 procent.
Storstäder och övriga kommuner (mindre tätorter, landsbygds- och glesbygdskommuner) står för ungefär
30 procent vardera.

10%
31%

6–24 år

29%

28%

25–44 år
30%

Större städer med
förortskommuner

45–64 år
65–84 år
29%

Storstäder med
förortskommuner

Övriga kommuner
43%

FIGUR 4. Fördelningen av det totala antalet cykelresor på ålder och kommuntyp.
Källa: RVU Sverige 2014–2016.

4 Kommungruppsindelning

enligt SKL. Större städer har mellan 50 000 och 200 000 invånare, varav minst 40 000 i den största tätorten.
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html
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Bland dem som cyklar har antalet cykelresor per person och dag inte förändrats nämnvärt sedan 2005/2006,
cirka 2,2 cykelresor i genomsnitt. De barn under 15 år som cyklar gör det alltså ungefär lika ofta nu som tidigare,
2,4 resor per person och dag. Personer från 65 år och uppåt som cyklar gör det 2,1 gånger per dag. Det finns ingen
skillnad mellan män och kvinnor i hur många cykelresor de gör per dag.
Cyklandet är väldigt olika fördelat: det är cirka 50 procent vanligare bland 6–14-åringar att cykla än bland
25–64-åringar, men de som cyklar bland 25–64-åringar cyklar dubbelt så långt per dag i genomsnitt.
Ungefär en tredjedel av cykelresorna sker till eller från arbetet. Tre fjärdedelar av dessa är kortare än
5 kilometer, se Figur 5. Var åttonde cykelresa går till eller från skola eller utbildning. 95 procent av dessa är kortare
än 5 kilometer. Inga avgörande förändringar i avståndsfördelningen har skett sedan mätningen 2005/2006, vare
sig för arbets- eller skolresor.

Arbete

Skola
0%
5%

8%
28%

18%

<2 km
2–<5 km
5–<10 km

<2 km
40%

10 km –

55%

2–<5 km
5–<10 km
10 km –

46%

FIGUR 5. Antal arbetsresor och skolresor med cykel, fördelat på olika avståndsintervall.
Källa: RVU Sverige 2014–2016.

Eftersom kollektivtrafiken är bunden till hur linjerna är dragna, kan den inte ta resenären hela vägen ”dörr
till dörr”. För att resa kollektivt måste resenären först ta sig till kollektivtrafiken. Det finns därför ett särskilt
intresse för kombinerade cykel- och kollektivtrafikresor som ett alternativ till bilresor. Andelen kombinerade
cykel- och kollektivtrafikresor står för cirka 3 procent av kollektivtrafikresorn och för cirka 4 procent av
cykelresorna. Andelarna har inte förändrats sedan 2005/2006.
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INDIKATOR 4: Nyförsäljning av cyklar och elcyklar
Cykelbranschen har under 2010-talet upplevt ett uppsving. Sedan 2010 har försäljningen av antalet
cyklar ökat med cirka 15 procent. Ökningen i kronor har varit ännu större. Det innebär att svenskarna köper
dyrare cyklar och mer tillbehör. Verkstäderna rapporterar om ökad beläggning, vilket visar att svenskarna också
servar sina cyklar mer än tidigare. Marknadsuppskattningen* visar att det säsongen 2016/2017 såldes cirka 551
000 cyklar i Sverige, vilket är en nedgång med cirka 5 procent jämfört med föregående år (576 999)5 , se figur 6.
Sporthybrider fortsätter att öka och har blivit den nya standardcykeln. Försäljningen av Mountainbikes ligger på
samma nivåer som föregående bokslut tack vare stora tävlingar som Cykelvasan och Lidingöloppet.
Racercyklar visar minskad försäljning föregående säsong, 2015/2016, jämfört med säsongen innan, 2014/2015.

600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0

FIGUR 6.

Försäljning av nya cyklar.

Källa: Cykelbranschen, 20176.
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Enligt föreningen Cykelbranschen såldes det cirka 67 500 elcyklar i Sverige säsongen 2016/2017, se figur 7.
Det var en ökning med cirka 50 procent jämfört med föregående säsong, då det såldes 45 000 stycken.
Elcykeln är på väg mot de nivåer av försäljningen som likvärdiga marknader i Europa har. Exempel på liknande
marknader är Danmark, Holland, Tyskland och Österrike, vilket är länder där det cyklas på liknande sätt som i
Sverige. Där som här används cykling som transportmedel, inte bara för rekreation eller träning. Redan år 2012
stod elcyklar för cirka 20 procent av den totala nyförsäljningen i Nederländerna. I dag uppges Tyskland ligga på
samma andel. I Sverige är andelen elcyklar av nyförsäljningen cirka 12 procent.
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FIGUR 7. Försäljning av nya elcyklar.
Källa: Cykelbranschen, 2016.
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Försäljningen av elcyklar i Sverige ökade med 50 procent det senaste året!

*Marknadsuppskattningen bygger på försäljningsstatistik från medlemsföretagen i föreningen Cykelbranschen.
För övriga företag görs en uppskattning av försäljningen. Cykelbranschen har brutet räkenskapsår 1 september–31 augusti.
5
6

Cykelbranschen, 2017, http://svenskcykling.se/category/pressmeddelanden/
Cykelbranschen, 2017

NATIONELLT CYKELBOKSLUT 2017 11

INDIKATOR 5: Andel observerade cyklister med hjälm
Det svenska trafiksäkerhetsarbetet utgår från ett antal etappmål som innebär att antalet omkomna ska halveras
mellan 2007 och 2020 och att antalet skadade ska reduceras med en fjärdedel. En av indikatorerna är andelen
cyklister med cykelhjälm. Målet för cykelhjälmsanvändningen är att minst 70 procent av cyklisterna ska använda
hjälm 2020. I en tidigare strategi lyftes ökad hjälmanvändning som ett prioriterat insatsområde, men eftersom det då inte ansågs vara aktuellt med en ny hjälmlag för alla, föreslogs nya metoder för att öka den frivilliga
hjälmanvändningen.7
I figur 8 redovisas utvecklingen av den observerade cykelhjälmsanvändningen mellan 1996 och 2017. År 2017
uppgick användningen av cykelhjälm till 44,2 procent av de observerade cyklisterna. Det är en ökning med nästan
9 procentenheter sedan 2016, då det var 35,6 procent som använde hjälm.
I figuren visas även hur det har beräknats att cykelhjälmsanvändningen behöver utvecklas mellan 2007 och 2020
för att målnivån 70 procent ska uppnås. Beräkningen innebär en årlig ökning på 7,6 procent. Cykelhjälmsanvändningen följde mellan 2010 och 2013 i genomsnitt den ökningstakten, men sedan 2014 har ökningen stannat av och
2016 noterades en minskning. År 2017 ökade sedan användningen igen.
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FIGUR 8. Andel observerade cyklister med cykelhjälm, samt nödvändig utveckling till år 2020.
Källa: VTI (till och med 2015) och Markörs observationsmätningar 2016 och 2017.
*Osäkerheter till följd av ny utförare av mätningarna från år 2016.

Cykelhjälmsanvändningen i Sverige ligger på en ganska blygsam nivå, speciellt för vuxna, och det finns därför
en stor potential att öka cykelhjälmsanvändningen. Den observerade cykelhjälmsanvändningen år 2017 var
85 procent för barn upp till 10 år i bostadsområden, och 67 procent för barn 6–15 år som cyklar till och från skolan.
För vuxna är cykelhjälmsanvändningen betydligt lägre: 2017 var den 37 procent vid resor till och från arbetet och
40 procent på allmänna cykelstråk.8

*Osäkerheter till följd av ny utförare av mätningarna från år 2016.
7 Analys

av trafiksäkerhetsutvecklingen 2017 -Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmål 2020
framtagen av Trafikverket, Transportstyrelsen och VTI.
8 Trafikverket (2018). Cykelhjälmsanvändningen i Sverige 2017.
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INDIKATOR 6: Antal allvarligt skadade och dödade cyklister
En förutsättning för att nå målet om allvarligt skadade i trafiken är att öka de oskyddades säkerhet samt att förbättra säkerheten för åkande i personbil . Ökad cykeltrafik, inte minst med eldrivna cyklar som gör det möjligt att
cykla i högre hastigheter, bidrar till högre skaderisker.
I figur 9 visas utvecklingen av antalet allvarligt skadade fördelat efter trafikant-kategori. Mellan 2010 och 2011
skedde en förändring – från att de allvarligt skadade personbilisterna varit fler än de allvarligt skadade cyklisterna,
till att de skadade cyklisterna blev fler. Så har det varit sedan dess.10
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FIGUR 9. Prognostiserat antal allvarligt skadade 2006–2017 fördelat efter trafikantkategori.
*På grund av rutinförändringar har 2015, 2016 och 2017 justerats för internt bortfall.
Källa: Strada

10 Allvarligt skadad definieras som den i samband med en vägtrafikolycka fått en skada som ger minst 1 procents medicinsk invaliditet. Med måttet 		
allvarligt skadade mäter man inte fysiska personer utan det är ett beräknat mått som använder sannolikheten att drabbas av medicinsk invaliditet av 		
en trafikskada, utifrån uppgifter från akutsjukhusen och försäkringsbolag.
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Fördelningen av allvarligt skadade mellan olika trafikantgrupper och allvarlighetsgrad kan ses i figur 10. Cyklister
och personer som färdas i personbil är de trafikantgrupper som utgör störst andel av både allvarligt skadade
och mycket allvarligt skadade. Dessa två grupper utgör tillsammans 80 procent av alla skadade inom respektive
allvarlighetsgrad.
Bland de personbilister som skadas allvarligt är nackskador den vanligaste skadan, oavsett skadegrad. Skadebilden hos cyklister skiljer sig mer mellan de som skadas allvarligt och mycket allvarligt. För cyklister som skadas
allvarligt är skador på armar, axlar och ben vanligast, medan de som skadas mycket allvarligt i större utsträckning
har fått ben- och huvudskador.

5%

5%

5%

227;

234;

6%

6%
4%

5%

225;

206;

5%

33;

32;

23;

31;

41%
239;

33%

47%
2048;

Källa: Strada.

38%

1431;

222;

På cykel

I personbil

På motorcykel

På moped

Fotgängare

I buss/lastbil/Övrigt

14 NATIONELLT CYKELBOKSLUT 2017

FIGUR 10. Prognostiserat antal och andel allvarligt
skadade (yttre cirkeln) och mycket allvarligt skadade
(inre cirkeln) efter färdsätt 2017. I figuren visas inte
fallolyckor bland gående.

De som skadas allvarligt på cykel, moped eller motorcykel gör det oftast i singelolyckor, medan personbilister i
nästan hälften av fallen har varit inblandade i någon typ av upphinnande- eller korsningsolycka.
Antalet omkomna cyklister var 26 stycken under år 2017, vilket är något fler jämfört med år 2016 då 22 cyklister
omkom, se figur 11. Variationerna över åren är dock stora; i genomsnitt omkom 24 cyklister per år under perioden
2007–2017. Den vanligaste olyckstypen bland cyklister är kollision med motorfordon, men under 2017 har lika
många cyklister omkommit i singelolyckor som i kollision med motorfordon. Under år 2017 omkom 23 män och
3 kvinnor, varav 16 stycken var över 65 år.11
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FIGUR 11. Antal omkomna fördelade efter trafikantkategori. 2006-2017. Från och med 2010 räknas
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Källa: Strada

INDIKATOR 7: Antalet anmälda cykelstölder
Enligt Brottsförebyggande rådets (BRÅ) preliminära statistik anmäldes cirka 65 200 cykelstölder år 2017, vilket är
oförändrat jämfört med föregående år. De senaste tio åren har antalet anmälda cykelstölder varierat, men jämfört
med år 2008 har antalet anmälda cykelstölder dock minskat med 2 procent.12

INDIKATOR 8: Möjlighet att ta med cykel på kollektivtrafikresan,
parkeringsmöjligheter med mera
Detta avsnitt har inte uppdaterats sedan cykelbokslutet 2016.
De cykeltjänster som är kopplade till kollektivtrafiken har stor betydelse för att hela resan ska fungera på ett smidigt och tryggt sätt. Om det finns bra cykelparkeringar i närhet av start- och målpunkter eller exempelvis lånecykelsystem, så blir det lättare att kombinera cykelresan med kollektivtrafiken.13
Intresset av att kunna ta med cykeln på kollektivtrafiken ökar, vilket kommer att påverka framtida upphandlingar
av nya bussar och tåg. I lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter står det att transportören ska tillhandahålla information om möjligheten att medföra cyklar och villkor för detta. Lagen behandlar både resenärens
rättigheter och transportörens informationsskyldighet. I till exempel Skåne finns det en vilja att tydliggöra det
regelverk som finns i dag eftersom det anses vara otydligt.

11

Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2017, Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmål 2020”
framtagen av Trafikverket, Transportstyrelsen och VTI.
12 Brottsförebyggande rådet, cykelstöld, 2018.
13 Cykel och kollektivtrafik 2017, Katarina Bergstrand, Sweden by bike AB.
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Det blir allt mer populärt att hyra en cykel från hyrcykelsystem. Systemen växer och utvecklas och introduceras
i flera städer. I dag finns det cyklar, både vanliga och el-assisterade, att hyra via en applikation i mobilen, och det
möjliggör en mer flexibel användning. Hyrcykelsystemet fungerar bäst i större tätorter. Ett test har genomförts i
region Gävleborg med ett regionalt system för cykeluthyrning, där cykeln måste lämnas på samma plats som den
hämtades på. Cykeln kan hyras under flera dygn, vilket är ett bra alternativ i små och medelstora orter.
Säkra och väderskyddade cykelparkeringar är viktigt för att öka cyklingen och för att förbättra förutsättningarna
för de som redan cyklar, men parkeringarna måste även vara placerade på en plats nära cykelresans start- och
målpunkt för att de ska användas. Om säkra och bra cykelparkeringar placeras på ett längre avstånd från
exempelvis hållplatser till kollektivtrafiken, kommer cyklisten att parkera cykeln på en mindre säker plats
närmare hållplatsen. Därför är det viktigt att planera och bygga cykelparkeringarna nära start- och målpunkter.
Skånetrafiken har lagt till cykel som ett alternativ i deras reseplanerare på webben. I den kan man räkna ut restid
med cykel, lägga till om man exempelvis cyklar till hållplatsen och lämnar den där, eller man vill ha med cykeln
på hela resan.

INDIKATOR 9: Antal kilometer cykelnät
Infrastrukturen för cykel består av bland annat cykelvägar, cykelparkeringar, trafiksignaler och cykelvägvisning.
Även en stor del av bilvägnätet är tillåtet att cykla på.
Den cykelinfrastruktur som kan sägas vara mer specifik för cykel registreras i den nationella vägdatabasen, NVDB.
En stor del av denna infrastruktur gäller även för gångtrafik.
Möjlighet att registrera cykelnät i NVDB infördes 2006. Kommunerna har successivt lagt in sina cykelnät i NVDB
och i december 2014 beslutade NVDB-rådet att alla cykelnät ska registreras i NVDB.
Sammanfattningsvis omfattar cykelnätet i NVDB vid årsskiftet 2017/2018 totalt 2 239 mil, som fördelas på
väghållare enligt följande:

Väghållare
Statlig
Kommunal
Enskild

Antal mil

Antal mil föregående bokslut

268

256

1842

1733

129

104

Sedan det förra nationella cykelbokslutet, Cykelbokslut 2016, har ytterligare 146 mil cykelväg registrerats i NVDB.
Ökningen består till största del av kommuners kompletteringar och beror framförallt att på att ytterligare kommuner
har registrerat uppgifter. Vid årsskiftet 2017/2018 var det ett tjugotal kommuner som inte hade registrerat uppgifter om cykelnätets omfattning i sina kommuner, att jämföra med ett trettiotal föregående årsskifte. Det går inte
att fastställa hur många fler mil ny cykelväg som tillkommit sedan 2014 utan att göra en fördjupad analys, men en
grov uppskattning är att det handlar om 60–70 mil.
Den sammanlagda längden kommunala cykelvägar varierar kraftigt mellan olika kommuner. För många mindre
kommuner kan det handla om någon eller några kilometer cykelväg, medan det i större kommuner handlar om
mer än femtio mil cykelnät.
Cykelnätet är alla vägar som är avsedda för cykeltrafik eller gång- och cykeltrafik men inte biltrafik. Exempelvis kan
det vara cykelbana, cykelfält, vägpassager i plan som avsedda för cykeltrafik med eller utan vägmarkering, och
sträckor som knyter samman cykelnät och bilnät. Bilvägar som det är tillåtet att cykla på ingår inte i cykelnätet.
Källa: NVDB, 2015
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INDIKATOR 10: Andel säkra gång-, cykel- och mopedpassager
En gång-, cykel- och mopedpassage (GCM-passage) definieras som säker om den är planskild eller om 85 procent
av bilisterna passerar i maximalt 30 km/tim. Målet är att minst 35 procent av alla GCM-passager ska vara av god
kvalitet år 2020.14
Inventeringar har gjorts i fält genom att sammanställa vilka typer av GCM-passager och farthinder som finns,
samt var de förekommer. Passagerna klassas sedan av ett verktyg i kartapplikationen GIS15, utifrån uppställa
kriterier. Data finns registrerade från cirka 150 kommuner. Under år 2016 och 2017 har en mer systematisk
inventering genomförts på det statliga vägnätet: Europavägar, riksvägar och länsvägar (inventeringen avseende
länsvägar är inte heltäckande). Applikationen utgör ett stöd till så väl kommunala som statliga väghållare när
det gäller att hastighetssäkra fler passager.
Jämförelsen mellan de olika åren ska tolkas med stor försiktighet, eftersom antalet kommuner som ingår i
mätningen har ökat kraftigt mellan mättillfällena, från drygt 40 kommuner 2013/2014 till nästan 150 kommuner
2017/2018.
Att åtgärda GCM-passager bedöms ha stor potential att minska antalet omkomna cyklister. Vid årsskiftet
2017/2018 beräknas andelen GCM-passager med god kvalitet vara 26 procent, och målet har satts till 35 procent
år 2020.16
Andelen passager med mindre god kvalitet var 21 procent, medan 53 procent var av låg kvalitet 2017, se
figur 12. På det kommunala vägnätet var 20 procent av god kvalitet, medan 39 procent var av god kvalitet på
det statliga vägnätet.17
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FIGUR 12. Andelen GCM-passager med
god, mindre god och låg kvalitet (n = 21
700), inrapporterat 017/2018.
Källa: Trafikverket.* Statliga vägar är
Europavägar, riksvägar och länsvägar.

Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2017-Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmål 2020”
framtagen av Trafikverket, Transportstyrelsen och VTI.
15 http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=fd28363ef80d4120ad19955abe8227ab
16 Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2017-Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmål 2020”
framtagen av Trafikverket, Transportstyrelsen och VTI.
17 Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2016-Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmål 2020”
framtagen av Trafikverket, Transportstyrelsen och VTI
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INDIKATOR 11: Andel kommuner med god kvalitet18
på drift och underhåll av cykelvägar
Det finns ett övergripande mål om att 70 procent av kommunerna ska ha god kvalitet på underhållet av prioriterade
cykelvägar år 2020. Andelen kommuner med god kvalitet på underhåll av prioriterade cykelvägar 2017/2018
beräknas vara 36 procent.19
Mätningar görs genom en enkätundersökning vartannat år. Hittills har enkäten skickats ut tre gånger: år 2014 för
säsong 2013/2014, 2016 för säsong 2015/2016 och 2018 för säsong 2017/2018. Enkäten har genomförts på uppdrag
av Trafikverket och i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Syftet har varit att kartlägga hur
kommuner med minst 40 000 invånare organiserar och genomför drift och underhåll av de mest prioriterade
cykelvägarna i kommunen.
Resultatet visar följande för de 47 kommuner som svarade på båda enkäterna 2016 och 2018:
• 36 procent (17 stycken) av kommunerna med 40 000 eller fler invånare ställer krav på drift och underhåll av
prioriterade cykelvägar som bedöms motsvara god kvalitet. Det är en ökning med 2 procentenheter jämfört
med säsongen 2015/2016.
• Ytterligare 40 procent (19 stycken) av kommunerna med fler än 40 000 invånare bedömdes ha mindre god
(gul) kvalitet på drift och underhåll av prioriterade cykelvägar. Det är en ökning med drygt 12 procent jämfört
med säsongen 2015/2016. En fjärdedel, knappt 24 procent (11 stycken) bedöms hamna på nivån för låg (röd)
kvalitet.
• En fjärdedel, knappt 24 procent (11 stycken) bedöms hamna på nivån för låg (röd) kvalitet. Det är
14 procentenheter lägre jämfört med säsongen 2015/2016.

INDIKATOR 12: Nationella, regionala och kommunala
cykelstrategier och/eller cykelplaner som är max fem år
Att det finns en aktuell cykelstrategi eller cykelplan är en indikator på att det pågår ett systematiskt och aktivt
arbete med cykelfrågor, vilket i sin tur kan påverka cyklandet positivt. Även en plan som är äldre än fem år kan
vara ett gott instrument för cykelarbetet.
För att se hur många som har politiskt fastställda dokument som specifikt avser cykling på lokal, regional och
nationell nivå, har Trafikverket inom ramen för Nationella cykelrådet gjort en genomgång av kommuners
hemsidor under slutet av 2017.

Kommunala cykelstrategier/cykelplaner
Det finns drygt 60 kommuner som har särskilda cykelstrategier, cykelplaner eller motsvarande som inte är äldre
än fem år. Det är främst större kommuner som har en strategi eller plan för cykling. Men det finns också ett par
mindre kommuner med invånarantal på cirka 10 000, som har tagit fram ett sådant dokument under de senaste tre
åren. Ytterligare ett tiotal kommuner har strategier eller planer som är äldre än fem år. Genomgången visar även
att en absolut majoritet av landets kommuner har lätt åtkomlig information om värdet av cykling, cyklingsmöjligheter och prioritering av underhållsinsatser för cykling.

18 Med god kvalitet menas kvalitet i termer av standardkrav för vinterväghållning och barmarksunderhåll av cykelvägar, samt god kvalitetssäkring
av de standardkrav som ställs.
19 Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2016-Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmål 2020” framtagen av Trafikverket,
Transportstyrelsen och VTI.
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Regionala cykelstrategier och cykelplaner
Det finns 21 regioner och landsting i Sverige med möjlighet att ta fram cykelplaner eller motsvarande. Trafikverket har gjort en genomgång som visar att antalet regioner och landsting som har en strategi eller plan ökar
kontinuerligt. Antalet har nära nog fördubblats sedan det föregående nationella cykelbokslutet och antalet uppgår
till 15 regioner och landsting, jämfört med 8 vid bokslutet 2016. Vid årsskiftet 2017/2018 hade cirka 75 procent av
Sveriges regioner och landsting en strategi eller plan, vilket är en ökning med 7 regioner och landsting jämfört
med föregående bokslut. Till grund för arbetet har flera regioner och landsting använt sig av den vägledning som
tagits fram av Trafikverket.20

Nationella cykelstrategier
Regeringen presenterade i april 2017 Sveriges första nationella cykelstrategi för ökad och säker cykling. Strategin
ger uttryck för regeringens ambitioner inom cykling, och strategin är en plattform för det fortsatta gemensamma
arbetet. Det handlar om att förstärka positiva trender inom cykling samt om att få fler att ändra sina vanor till att
börja cykla. Strategin har fokus på bland annat fler cykelvänliga kommuner, ökade kunskaper om olika grupper av
cyklister, högre prioritet för cykeltrafik i samhällsplaneringen, fler demonstrationsprojekt, en mer funktionell och
användarvänlig infrastruktur, anpassad drift och underhåll samt ökad fysisk aktivitet. Regeringen har delat ut ett
tiotal uppdrag till myndigheter kopplat till den nationella cykelstrategin, se vidare i kapitel 4.

!

20

Drygt 60 av landets 290 kommuner har en cykelstrategi eller cykelplan som inte är äldre än fem år.
Motsvarande siffra för landets 21 regioner och landsting är 15. Utvecklingen bedöms som positiv.

Vägledning för regionala cykelplaner TRV Publikationsnummer: 2013:137.

22 NATIONELLT CYKELBOKSLUT 2017

INDIKATOR 13: Finansiell uppföljning
Under åren 2015–2017 har 1 579 miljoner kronor investerats i särskilda cykelfrämjande åtgärder21 , som exempelvis
cykelbanor och cykelportar längs statliga vägar i tätorter och på landsbygden, se den årliga fördelningen i figur 13.
Utöver de särskilda cykelfrämjande åtgärderna kan även cykelåtgärder ingå när vägprojekt anläggs.
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FIGUR 13 Investeringar av cykelfrämjande åtgärder
längs det statliga vägnätet (mkr).
Källa: Trafikverket
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INDIKATOR 14: Hälsa
Detta kapitel har inte uppdaterats sedan förra bokslutet från 2016.
Regelbunden motion är viktig för hälsan. Att cykla eller gå till arbete eller kollektivtrafik ger ett värdefullt
motionstillskott och betydelsen är stor. Dagens aktiva resande ger upphov till omkring 83 000 DALY (funktionsjusterade levnadsår) per år, varav cirka 15 000 kommer från cyklande och cirka 66 000 från gångresor. Totalt gör
det aktiva resandet att knappt 3 500 dödsfall och 15 000 kroniska sjukdomsfall per år kan undvikas.
Såväl gång som cykling ger alltså ett väsentligt bidrag till folkhälsan. Bidraget är lite förenklat direkt proportionerligt
mot trafikarbetet för gång respektive cykling. Det finns en stor potential att öka denna positiva hälsoeffekt och
potentialen att öka cyklandet bedöms vara större än för gång.
Det läggs ner mycket arbete för att förbättra förutsättningarna för att cykla, men det finns inget belägg för att
cykling eller gång har förändrats på nationell nivå de senare åren. Den förändring som kan ha skett är för liten för
att kunna detekteras med de mycket grova metoder som står till buds. Möjligheten att mäta cyklandets hälsonytta
är helt beroende av hur väl utvecklingen av trafikarbetet med cykel kan följas.

21 Uppgifterna

är hämtade från Trafikverket ekonomiska uppföljningssystem, Agresso 2017.
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4 Nyheter inom cykelområdet
Sveriges första nationella cykelstrategi
Regeringen presenterade i april 2017 Sveriges första nationella cykelstrategi som ska utgöra en plattform för
aktörernas fortsatta gemensamma arbete. Strategin kommer att följas upp och utvecklas under kommande år.

Regeringsuppdrag
I samband med att strategin presenterades, delade regeringen ut ett tiotal uppdrag till flera myndigheter, för
att bland annat öka och sprida kunskapen om cykelfrågor. Uppdragen och de ansvariga myndigheterna
beskrivs nedan.

VTI
Regeringen gav VTI i uppdrag att ta fram en kunskapssammanställning om varför barns och ungas cyklande
minskar. I uppdraget ingick också att lämna förslag till insatser inom olika områden med inriktning mot att stötta
olika berörda aktörer som kan främja ett ökat och säkert cyklande bland barn och unga.22
VTI fick även i uppdrag av regeringen att vara värd för Sveriges nya nationella kunskapscentrum för forskning
och utbildning om cykling. Den 19 mars 2018 var det dags för officiell invigning av Cykelcentrum, som finns på
www.cykelcentrum.vti.se.23
Regeringen gav också VTI i uppdrag att analysera och beskriva de största behoven inom cykelforskningen på
såväl kort som lång sikt, samt att ta fram förslag till hur cykelforskningen kan samordnas och stärkas. Uppdraget
redovisades den 1 mars 2018.

Boverket
Boverket fick i uppdrag av regeringen att ta fram en samling lärande exempel från kommuner, regioner och andra
aktörer som har lyckats föra in cykling i samhällsplaneringen på ett framgångsrikt sätt.24

Trafikanalys
Trafikanalys fick i uppdrag att utveckla en enhetlig metod för systematisk mätning av cykeltrafik på lokal och
regional nivå och gett förslag på hur en enhetlig tillämpning av den föreslagna metoden kan främjas. Trafikanalys
har också tagit fram förslag till möjliga målsättningar för ökad cykling på nationell nivå, och en konsekvensbedömning av förslagen.25

Tillväxtverket
Tillväxtverket fick i uppdrag av regeringen att genomföra en nationell kartläggning av det pågående arbetet
inom turism- och rekreationscykling. Syftet med uppdraget var att få en mer samlad bild av hur turism- och
rekreationscyklingen fungerar idag, och hur den kan utvecklas. Uppdraget bidrar också till att skapa bättre
förutsättningar för en långsiktigt hållbar turism.26

Trafikverket
Trafikverket fick tre uppdrag av regeringen.
Det första var att fördela 9 miljoner kronor till ideella organisationer för informations- och utbildningsinsatser för
ökad, säker cykling. Särskilt prioriterade grupper är barn, unga, nyanlända och utrikes födda.27
Det andra uppdraget var att inom ramen för det Nationella cykelrådet göra en uppföljning av utvecklingen inom
cykling. Uppdraget redovisas i denna rapport.

22

VTI, Barn och ungas cyklande minskar, 2017.
Cykelcentrum, VTI.
24 Boverket, Lärande exempel på hur cykling har beaktats i samhällsplaneringen, 2018.
25 Trafikanalys, Cykeltrafik, 2018.
26 Tillväxtverket, Uppdrag om en nationell kartläggning och sammanställning av det pågående arbetet inom turism- och rekreationscykling, 2017.
27 Trafikverket, Nio miljoner till ökad och säker cykling, 2017.
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Det tredje regeringsuppdraget handlade om att ta fram informations- och utbildningsmaterial för ökad
och säker cykling för de utpekade målgrupperna barn, unga, nyanlända och andra grupper av utrikes
födda. Rapporten redovisar fakta om målgrupperna, vad forskningen visar om effekter av beteendepåverkande insatser och ger exempel på befintligt material och riktade insatser.28

Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Regeringen gav SKL bidrag för att samla och sprida goda exempel på beteendepåverkande insatser som
bidrar till ökad och säker cykling. Satsningen är en del av regeringens nationella cykelstrategi. Projektet
har kartlagt beteendepåverkande insatser för ökad och säker cykling inom kommuner, landsting och
regioner och ska under 2018 presentera goda exempel som ska inspirera andra. Väl genomförda beteendepåverkande insatser kan ha stor betydelse, både i sig själva och i samband med infrastrukturella insatser,
för att fler ska välja ett hållbart sätt att resa.29

Promemoria cykelregler
I samband med att den nationella cykelstrategin presenterades, föreslog regeringen trafikregeländringar
för att främja cykeltrafik i städer. Ett förslag var att göra det möjligt för cyklister över 15 år att använda
körbana även i de fall där cykelväg finns. Ett annat förslag var att sänk bashastigheten till 40 km/tim
i tätbebyggt område. Bestämmelserna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2018, men inget beslut är
ännu taget.30
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Trafikverket, Uppdrag att ta fram Informations- och utbildningsmaterial för ökad och säker cykling, 2017.
Sveriges kommuner och landsting, Ökad och säker cykling.
30 Regeringen, Promemoria Cykelregler, 2017.
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Nationell transportinfrastrukturplan
Trafikverket lämnade ett förslag till nationell plan för utveckling av transportsystemet till regeringen under
hösten 2017. Förslaget innehåller flera förslag till stora cykelprojekt som kostar över 100 miljoner kronor. Det
innehåller också många mindre trimningsåtgärder på det cirka 850 mil långa statliga stamvägnätet, som ska öka
cyklingen och öka säkerheten för cyklister. Trimningsåtgärderna bedöms kosta cirka 1,5 miljard kronor.
I länstransportplanerna finns förslag till åtgärder längs resterande övriga cirka 9 000 mil statlig väg.

Cykel i stadsmiljöavtalen
Bestämmelserna för de så kallade stadsmiljöavtalen förändrades i mars 2017. Förändringen innebär att stöd får ges
till cykelåtgärder.31
Det innebär att kommuner har möjlighet att ansöka om statlig medfinansiering till cykeltrafikåtgärder som till
exempel cykelvägnät, cykelparkering eller annan anläggning eller del av anläggning för cykeltrafik. Stöd får ges
med högst 50 procent av kostnaderna för att genomföra åtgärden. Som villkor för stödet ska kommunen eller
landstinget genomföra motprestationer, i form av andra åtgärder än de som stödet avser och som bidrar till en
ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande.
I den fjärde ansökningsomgången 2017 beviljades 34 kommuner och landsting stöd till cykelåtgärder på totalt
470 miljoner kronor. Stödet gick till övervägande del till åtgärder för en ökad och säker cykling, exempelvis ett
stort antal nya eller utbyggda cykelvägar eller cykelbanor, cykelparkeringar, cykelgarage, cykelpumpar, laddstationer
för elcyklar, markarbeten för lånecykelsystem, trafiksignalprioritering för cykel och cykelvägvisning.

Övriga nyheter
Flera stora cykelkonferenser genomfördes under 2017. Exempelvis Sveriges Cykelriksdag, där det den 16 mars
2017 samlades toppolitiker, ledande experter och engagerade cyklister på Kistamässan i Stockholm för att
debattera de hetaste cykelfrågorna.
Publikationen Cykelleder för rekreation och turism – klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning, gavs
ut av Trafikverket.32
Naturvårdsverket fördelar bidrag till privatpersoner som köpt ett elfordon som exempelvis elcykel.
För 2018 finns det 350 miljoner kronor avsatta för utbetalning av elfordonsbidrag. Bidraget omfattar
25 procent av priset på fordonet inklusive moms, eller maximalt 10 000 kronor.33
Projektet PASTA visar att cykling sammantaget är bra för hälsan. Som exempel vinner en individ som byter från
bil till cykel i snitt 3–14 månader (90–420 dagar) i förlängd livslängd på grund av fysisk aktivitet. Dock förlorar
individen förlorar också i genomsnitt 1–40 dagar på grund av dålig luft och 5–9 dagar på grund av olyckor i
trafiken. Men slutsatsen blir ändå att nettoeffekten på hälsan är starkt positiv.34
Det pågår en uppföljning av EU-kommissionens rådsrekommendationer om ett sektorsövergripande tillvägagångssätt för främjande av fysisk aktivitet (HEPA). Folkhälsomyndigheten har ansvar att utifrån fastställda indikatorer sammanställa hur Sverige arbetar med HEPA. Uppföljningen berör bland annat aktiv transport inom vilken
cykling är en del och såväl den nationella cykelstrategin som cykelbokslutet tas upp som exempel från Sverige.
Lastcyklar utvecklas inom olika företag och används bland annat för att leverera olika typer av gods som exempelvis paket och skolmat, men kan även användas av andra företagare som exempelvis av rörmokare och snickare.
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Förordning (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Förändringen trädde ikraft 2017-02-28.
En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling, 2017.
33 Naturvårdsverket, Bidrag för elcykel, elmoped och elmotorcykel, 2018.
34 PASTA - Physical Activity Through Sustainable Transport Approaches.
32 Regeringen,
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5 Översiktlig beskrivning av aktörernas
arbete för en ökad och säker cykling
Det här avsnittet är en ny del av bokslutet. Trafikverket har tagit fram avsnittet på uppdrag av regeringen, och det
syftar till att beskriva olika aktörers arbete med att främja cykling, på nationell, regional och lokal nivå. Det är en
första översiktlig beskrivning som kommer att utvecklas i kommande bokslut.
Regeringsuppdragen som redovisades tidigare i bokslutet, i kapitel 4, redogör för hur cyklandet utvecklas inom
olika områden, samt för framtida behov som behöver beaktas för att cyklingen ska fortsätta att utvecklas. Uppdragen
har visat på ett stort antal exempel på vad som pågår kring cykling i Sverige:
• VTI har tagit fram en kunskapssammanställning om varför barns och ungas cyklande minskar.
• Boverket har tagit fram lärande exempel inom samhällsplaneringen.
• SKL har samlat och spridit goda exempel på beteendepåverkande insatser som bidrar till ökad och
säker cykling.
• Trafikverket har tagit fram ett informations- och utbildningsmaterial och även fördelat 9 miljoner
kronor till ideella organisationer för att främja en ökad och säker cykling bland utvalda grupper.
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Lokalt arbete för ökad och säker cykling
Den största aktören på lokal nivå är kommunen. Flertalet av landets största kommuner arbetar målmedvetet för
att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafikresor. Det kommer till uttryck i bland annat kommunernas
översikts- och detaljplaner samt trafik- och cykelstrategier.

Linköping planerar för en utbredd cykelinfrastruktur
I översiktsplanen för Linköping finns till exempel ett inriktningsbeslut om att utveckla nio stycken prioriterade
huvudcykelstråk (tidigare expresscykelstråk), som kallas cykellänkar. Cykellänken är en satsning för att få fler att
välja cykeln istället för bilen vid resor inom staden. Vägvisning sker genom en orange färg och symbol, vilket ska
ge cyklisten en tydlig vägvisning och på detta sätt ska cyklisten känna igen cykellänken. Eftersom cykellänken
blir bredare, bättre belyst än vanliga cykelbanor samt separerad, blir det både enklare och tryggare att cykla här.
Kommunen kommer även att satsa lite extra på underhållet året runt. Cykellänken är ett sätt att minska avstånden
mellan stadskärnan och Linköpings yttre stadsdelar. Det ska helt enkelt bli smidigare att ta cykeln även när man
inte bor i innerstaden.35
Det finns en ökad kunskap och medvetenhet inom kommunerna om att den fysiska utformningen av nya områden
påverkar hur boende i området väljer att transportera sig. Allt fler kommuner har därför börjat övergå till att med
hjälp av den fysiska planeringen (i kombination med påverkansåtgärder) styra mot de målsättningar som finns
antagna i kommunen.

Uppsala – cykelvänliga stadsdelar och arbetsplatser
Uppsala kommun planerar till exempel för Ulleråker, som är en del av utvecklingsområdet Södra Staden. Ulleråker
är en viktig pusselbit för att staden ska fortsätta att växa och för att uppnå översiktsplanens inriktning mot en
tätare och mer klimatsmart stad. Programförslaget Ulleråker rymmer omkring 7 000 nya bostäder samt verksamheter, handel, förskolor, skolor och annan service i en tät och blandad stadsmiljö och detta vara färdigt år 2030.
Gångtrafik, cykeltrafik och en god kollektivtrafik prioriteras i området Det är nödvändigt med ett aktivt arbete för
hållbara vardagsresor vid utveckling av södra staden och angränsande stadsdelar. Målet är att minst 80 procent av
resorna ska göras till fots, med cykel eller kollektivtrafik.
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Linköping, Cykellänken, 2018
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Utöver en fysisk utformning som bidrar till måluppfyllelsen planeras det också för mobilitetshus med bland
annat cykelparkeringsplatser. På parkeringsplatserna ska det finnas laddstolpar till 20 procent av platserna och
10 procent av platserna ska ha plats för lådcykel eller cykelkärra.
Under 2015 gjorde Ulleråkers invånare mer än hälften av sina resor med kollektivtrafik, cykel och till fots och en
tredjedel med bil. Generellt gäller att majoriteten av alla resor är kortare än fem kilometer, och därför finns det en
stor potential att föra över många korta resor från bil till hållbara färdmedel.36
Uppsala kommun driver också projektet Cykelvänlig arbetsplats, som är ett sätt att engagera arbetsgivare att öka
cykelpendlingen. Diplomering ska ge vägledning och bidra till att arbetsgivarna arbetar mer aktivt med cykelrelaterade frågor, som i sin tur får fler att cykla till och från jobbet. Alla företag i Uppsala kommun har erbjudits
att delta i diplomeringen och hittills deltar 80 stycken företag. Arbetsplatserna får göra en resvaneundersökning
som sedan kan analyseras och följas upp.37

Umeå kommun startar elcykelpool
El-lådcykeln är ett färdmedel som kan ersätta många bilresor som görs i Umeå och därför har projektet U-bike
startat en el-lådcykelpool i Umeå. Syftet med projektet är att introducera detta nya färdmedel för de boende. På
universitetsområdet finns åtta el-lådcyklar i tre olika modeller som går att hyra mot en låg kostnad. Inför invigningen fick en testgrupp om 16 hushåll testa både systemet och cyklarna, vilket utvärderades med en omfattande
enkät. Aktiviteten har fått stor uppmärksamhet, både i media och av andra kommuner. Utvärderingen består av
statistik som går att utläsa från bokningssystemet samt enkäter till användarna. Användandet av cyklarna mäts
även via trippmätarna som avläses månadsvis. Projektets tips till andra kommuner är att göra en genomtänkt
upphandling, hitta samarbetspartners och ansöka om externa medel. Att ha egen personal som sköter drift och
service är en stor fördel och det är viktigt med en tydlig budget för projektet.

Skärholmens stadsförvaltning integrerar med hjälp av cykeln
Att lära sig cykla som vuxen är värdefullt för såväl individen som samhället. Det vet Skärholmens stadsförvaltning
i Stockholms stad, som drev kursen ”Lär dig cykla”. Att cykla ger både förbättrad hälsa, självförtroende, möjlighet
till jobb och integration i samhället. Syftet med projektet i Skärholmens stadsförvaltning var att ge målgruppen
kvinnor med invandrarbakgrund möjlighet att kunna förflytta sig lite längre sträckor på valfria tidpunkter. Tanken
var att öka målgruppens närvaro i det offentliga rummet, liksom deras möjligheter till arbete och fritidsaktiviteter utomhus. Behoven kartlades och målgruppen identifierades varefter ett samarbete inleddes med en cykelorganisation. De som deltog i kursen bestod av 95 procent kvinnor från utomeuropeiska länder som inte lärt sig
cykla som barn. Kommunen samordnar arrangemanget av plats, cyklar, hjälmar, förråd, annonsering med mera
och cykelorganisationen genomför utbildningen. Utvärderingarna visade att upplevelsen av rörelsefriheten och
tryggheten har ökat. Det finns ett flertal olika utbildningar som lär barn, unga, nyanlända samt andra grupper av
utrikes födda att cykla, och några exempel på sådan verksamhet redovisas i Trafikverkets regeringsuppdrag att ta
fram Informations- och utbildningsmaterial för ökad och säker cykling.38

Cykelfrämjandet mäter kommunernas cykelarbete
Cykelfrämjandet driver Kommunvelometern som granskar och jämför kommuners arbete med cykelfrågor. De
kommuner som deltar får en rapport som beskriver kommunens nuläge och hur dess rankning är i förhållande till
andra kommuner. Kommunen får också konkreta rekommendationer inom vilka områden förbättringar kan ske.
Under år 2017 blev Lund cykelfrämjarkommun.39
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Uppsala kommun, Ulleråker planprogram 2016, Uppsala kommun, Mobilitet i Ulleråker, 2017.
Uppsala kommun, Cykelvänlig arbetsplats.
Trafikverket, regeringsuppdrag.
Cykelfrämjandet, cykelfrämjandets kommunvelometer.
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Regionalt arbete för ökad och säker cykling
Under senare år har det skett en snabb utveckling kring cykling som inneburit att allt fler regioner och landsting
har tagit fram strategier och regionala cykelplaner. Här nämns några exempel.

Region Skåne lägger upp strategi för cykling
Region Skåne har tagit fram en cykelstrategi för Skåne län, som ska synliggöra vilka strategiska satsningar som
krävs för att stärka Skåne som en cykelregion, främja cykelkulturen och bli en plats där cykeln är det naturliga
färdmedlet för kortare resor. Målet är att cykelns färdmedelsandel ska öka från 16 till 19 procent till 2030, vilket
är i enlighet med det färdmedelsmål som föreslagits i Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050.
Målet är även att trafiksäkerheten för cyklister ska förbättras för att uppnå Nollvisionen. En del i strategin är att
analysera mellan vilka orter i Skåne det finns störst potential för att öka arbetspendlingen med cykel. Potentialen
utgår bland annat ifrån var människor bor och arbetar, socioekonomi, tillgång till bil och cykel samt ett framtida
scenario där några procent också använder el-cykel. Stråken med hög och medelstor potential är de som kommer
utgöra det prioriterade huvudnätet för cykling i Skåne. Ett fullt utbyggt prioriterat huvudnät beräknas ge en
procentandel ökad cykling. I det regionala cykelsekretariatet mobiliserar Region Skåne arbetet med cykelfrågan
både externt och internt. Sekretariatet blir navet för genomförandet av för Skåne läns cykelstrategi.40
Skåne län har även en cykelvägsplan som är en fördjupning till den regionala transportinfrastrukturplanen,
RTI-planen, 2014–2025. I RTI-planen finns en beskrivning av vilka insatsområden för cykling som är prioriterade.
Huvudsakligen handlar det om fysiska åtgärder. I cykelvägsplanen finns en prioritering av insatserna.41 Prioriteringen
av alla angelägna cykelleder har gjorts i samarbete mellan Skånes kommuner, Trafikverket och Region Skåne.

Stockholms läns landsting inrättar cykelkansli
Stockholms läns landsting har också inrättat ett cykelkansli, det första i sitt slag i Sverige. Cykelkansliet är ett
samarbete mellan Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket Region Stockholm.
Syftet med det regionala cykelkansliet är att underlätta för länets väghållare att bygga ut det regionala cykelvägnätet. Cykelkansliet ska fungera som koordinator och bollplank och bidra med kunskaper och erfarenheter inom
cykelområdet. Cykelkansliet tar bland annat fram ett regionalt cykelbokslut.42

Många satsar på vintercykling
Under året har flera kommuner och regioner genomfört beteendepåverkande åtgärder med syfte att öka cyklingen
vintertid. Under 2017 genomfördes sådana åtgärder ibland annat Luleå, Region Gävleborg, Mölndal och Uppsala.
Region Gävleborg har en återkommande länsövergripande satsning som kallas Vintercyklisten. Syftet är att öka
cyklandet vintertid och den riktar sig till alla som inte tidigare cyklat regelbundet men som vill förändra sina
resvanor genom att börja cykla. Varje höst skickas en enkät för intresseanmälan ut och de som har en profil som
passar för projektet antas som vintercyklist. Framförallt är det vanebilister som premieras i urvalsprocessen. De
som blir utvalda åtar sig att cykla till och från jobbet tre gånger i veckan. De medverkande får information om
snöröjning av cykelvägar samt utrustning i form av bland annat dubbdäck, reflexväst och sadelskydd. Under
perioden har de tillgång till en applikation där de redovisar sina cykelresor och kan kommunicera med de
andra vintercyklisterna. Under projektets gång samlar regionen in data i form av registrerade cykelsträckor och
deltagarna kan löpande rapportera in hur snöröjningen fungerar. Insamlade data används sedan som underlag för
utveckling av infrastrukturen och snöröjningen till kommande år. Efter varje genomförd Vintercyklistkampanj får
deltagarna en enkät om fortsatt cykling och vid några tillfällen har enkäter skickats till alla som någon gång deltagit
i Vintercyklisten för att utvärdera effekterna på längre sikt. Resultaten från enkäten visar att många fortsätter
att vintercykla.
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Region Skåne, cykelutveckling, 2018.
Region skåne, Cykelvägsplan för Skåne 2014–2025.
42 Stockholms läns landsting, det regionala cykelkansliet.
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Nationellt arbete för ökad och säker cykling
På nationell nivå bedrivs samverkan och samarbete mellan olika aktörer för att åstadkomma en utveckling mot en
ökad och säker cykling. Det finns ett antal grupperingar som är viktiga för att åstadkomma en samsyn kring mål,
angreppssätt och åtgärder för att nå resultat.

Nationella cykelrådet samverkar om cykling
Nationella cykelrådet är ett sådant samverkansforum som leds av Trafikverket. I rådet ingår också Boverket,
Cykelfrämjandet, Naturvårdsverket, Svensk cykling, Sveriges Kommuner och Landsting, Transportstyrelsen,
Region Sörmland, Linköpings kommun och VTI. Även Folkhälsomyndigheten kommer att ingå inom en
snar framtid. Nationella cykelrådet producerar bland annat det nationella cykelbokslutet och har som mål att
tillsammans inom nätverket och i samverkan med andra aktörer och via andra nätverk driva frågor och kunskapsutveckling som är centrala för utvecklingen mot en ökad och säker cykling. För Trafikverket och de andra
rådsmedlemmarnas egna verksamheter utgör rådet också ett viktigt forum för dialog och erfarenhetsutbyte.43

Ny gemensam inriktning för säker cykel och moped
Ett annat exempel på nationell samverkan utgörs av arbetet med att ta fram en ny aktörsgemensam inriktning
för säker cykel och moped. Arbetet startade under 2017 med ett drygt tjugotal deltagande aktörer på området,
och syftar till att identifiera prioriterade insatsområden, forma en gemensam inriktning samt tydligt klargöra
aktörernas ambitioner att bidra till en säker cykel- och mopedtrafik. Syftet med inriktningen är att systematisera
och samordna trafiksäkerhetsarbetet för att öka säkerheten för cyklister och mopedister. Inriktningen ska vara ett
hjälpmedel i verksamhetsplaneringen för statliga myndigheter, kommuner, organisationer och andra aktörer inom
området. Arbetet slutredovisas under sommaren år 2018.

Gemensam klassificering av cykelnätet
I dagsläget finns ingen nationell systematisk modell för hur cykelnätet ska klassificeras, och det finns därför ett
flertal olika metoder i Sverige. Trafikverket har identifierat ett behov att utveckla en gemensam klassificering av
cykelnätet som sedan i förlängningen kan leda till att exempelvis gemensamma och differentierade underhållsoch utformningskrav kan tas fram. Ett arbete pågår inom detta område och som förutsätter samverkan och
samarbete mellan Trafikverket och kommuner.

Föreningen Sveriges Cykelstäder vill öka andelen cykelresor
Ytterligare ett exempel på samverkan på nationell nivå är föreningen Sveriges Cykelstäder. Det är en förening
bestående av kommuner och organisationer som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling. Ordinarie
medlemmar är ett trettiotal kommuner som har målsättningen att öka andelen cykelresor, förbättra förutsättningarna för att cykla och att höja cyklingens status bland de aktörer som är aktiva inom transportsektorn på kommunal,
regional och nationell nivå. Föreningen är en plattform för opinionsarbete, kunskapsutbyte och samverkan mellan
dess medlemmar. Därutöver bedriver föreningen ett nära samarbete med cykelorganisationer såsom Svensk Cykling
och Cykelfrämjandet.44

Statliga myndigheter i samarbete för cykling
Det bedrivs även samverkan och samarbete mellan ett begränsat antal aktörer på nationell nivå. Exempelvis
bedriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ett samarbete med Trafikverket för att anordna en årlig
nationell cykelkonferens. Ett annat exempel är Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) förberedande
arbete inför Transportforum, vilket bedrivs i elva ämneskommittéer varav en som handlar om cykel. I ämneskommittéerna ingår företrädare för myndigheter, universitet, företag inom transportområdet och kommuner.45

Effektsamband
Det finns behov av att fastställa effektsamband. VTI har i forskningsintiativet Cykeleffekt gjort en litteraturöversikt
över befintlig kunskap om hur utformning, drift och underhåll av cykelinfrastruktur påverkar cyklister och cykeltrafik.
En litteraturöversikt har utförts och påvisar att kunskapen på området är låg, men det finns metoder för att möjliggöra den forskning som krävs för att ta fram hypoteser om effektsamband. Vidare så har VTI även sammanställt
befintlig kunskap om effektsamband mellan infrastrukturåtgärder och antalet olyckor och andel cykling.47
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46 VTI, Cykeleffekt, 2014.
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Det i dag är svårt att beskriva effekterna beror på brister i mätmetoder och mätteknik, brister i mätningar och
samband mellan olika åtgärder, och brister i före- och eftermätningar när olika åtgärder genomförs. Inom ramen
för Trafikverkets kontinuerliga arbete med att ta fram, värdera och sammanställa bättre kunskap om effekter av
åtgärder i transportsystemet, sker en dialog med andra aktörer för att utveckla morgondagens beslutsunderlag
för infrastrukturen. Hur metoder, modeller och verktyg för analys av samhällsekonomi, effektsamband, trafikoch transportprognoser med mera ska utvecklas redovisas i Trafikverkets utvecklingsplan för transportekonomi
och kapacitetsanalys.

Tävling om bästa cykelinnovation
Svensk Cykling och Cykelfrämjandet driver med stöd från Vinnova och Trafikverket innovationstävlingen Cykel
Plus Minus som ska bidra med kunskap, metodutveckling och motivation för att öka vintercyklingen. Innovationstävlingen ger möjlighet till kommuner, företag, studenter och andra att ta ledartröjan i vintercykling i Sverige
såväl som internationellt. Tävlingen handlar om att ta fram den bästa innovationen för att öka vintercyklingen,
och vinnaren kan få upp till 1 miljon kronor för att utveckla sin innovation. Vinnarna år 2018 blev Luleå och Umeå.
Luleå fick priset för årets vintercyklingsinnovation för projektet Aktiva skoltransporter i vinterförhållanden, där
de har tagit sig an utmaningen att öka barns vintercykling och hanterar detta på ett nytänkande sätt. Luleå har
använt verktyg som empowerment, gamification och kontrakt, för att skapa engagemang bland såväl barn som
föräldrar och lärare. En prototyp på ett digitalt spel har tagits fram, med potential att utvecklas vidare.
Umeå fick priset för årets vintercyklingskommun eftersom kommunen har satsat brett och innovativt på flera nya
åtgärder för att öka vintercyklingen, genom bland annat en ny cykelapp, nya vintercyklingsplaneringsverktyg och
informationsaktiviteter. Nya samarbeten med bland annat studenter och företag har genererat oväntade innovationer och skapat engagemang bortom kommunhusets dörrar.48
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Svensk Cykling, Cykelfrämjandet, Cykel plus minus.
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6 Slutsatser
Nationella cykelrådet har dragit några slutsatser utifrån arbetet med detta bokslut. Slutsatserna kommer att
beaktas i det fortsatta arbetet för en ökad och säker cykling.
• Ökningen av försäljningen av elcyklar kommer troligen att få betydelse för exempelvis utformning
av infrastrukturen.
• Drygt 60 av landets 290 kommuner har en cykelstrategi eller cykelplan som inte är äldre än fem år.
Motsvarande siffra för landets 21 regioner och landsting är 15. Utvecklingen bedöms som positiv.
• Investeringar i cykelfrämjande åtgärder på statligt vägnät har årligen ökat från 2015–2017.
• Cykelnätet i NVDB var vid årsskiftet 2017/2018 totalt 2 239 mil. Det innebär att det har registrerats 146 mil
cykelnät sedan bokslutet 2016.
• Totalt 27 procent av GCM-passagerna håller en god kvalitet, och 52 procent har en låg kvalitet. Slutsatsen är
att cykelinfrastrukturen successivt blir allt bättre, men behoven förändras över tid utifrån förändrade flöden,
cykelns utveckling med mera.
• Andelen kommuner med god kvalitet på underhållet av prioriterade cykelvägar är inte i linje med nödvändig
utveckling för att nå målet. Målet är att 70 procent av kommunerna ska ha god kvalitet på underhållet av
prioriterade cykelvägar år 2020.
• Resultaten från projektet PASTA visar att cykling sammantaget är bra för hälsan, trots att individen utsätts
för dålig luft och olyckor.
• Det finns flera goda exempel på cyklandets utveckling på lokal, regional och nationell nivå. Det syns till
exempel i regeringsuppdragen, som Boverket, VTI och Trafikverket fick.
• Kommunerna är en viktig aktör för cyklandets utveckling på lokal nivå. Det pågår olika typer av projekt
på kommunal nivå, som exempelvis den klimatsmarta stadsdelen Ulleråker, cykellänkar i Linköping och
Kommunvelometern som Cykelfrämjandet driver.
• På regional nivå har exempelvis Region Skåne tagit fram en cykelstrategi, Stockholms läns landsting har
inrättat ett cykelkansli och det regionala mobilitetskontoret i Gävleborg har en återkommande länsövergripande satsning som kallas Vintercyklisten.
• På nationell nivå finns det främst exempel på olika samverkansgrupperingar och samarbeten mellan olika
aktörer, som till exempel Nationella cykelrådet och Svenska Cykelstäder. Andra exempel är Sveriges
Kommuner och Landstings samarbete med Trafikverket för att anordna den årliga cykelkonferensen, och
innovationstävlingen Cykel Plus Minus.
• Det finns fortfarande områden som behöver utvecklas, till exempel behöver det utvecklas effektsamband
mellan olika typer av åtgärder och hur stort antal cyklister som åtgärden genererar.
• Cykelvägars standarder kan variera längs med en och samma väg, eftersom olika väghållare ansvarar för olika
sträckor. En gemensam klassificering av cykelnätet skulle i förlängningen kunna leda till att gemensamma och
differentierade underhålls- och utformningskrav kan tas fram, och att standarden blir jämnare över vägarna.
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7 Det här är Nationella cykelrådet
Nationella cykelrådet är ett samverkansforum för det nationella arbetet för en ökad
och säker cykling, som leds av Trafikverket. Nationella cykelrådet består av:

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk
planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. I de flesta av Boverkets projekt
som är kopplade till hållbar fysisk samhällsplanering är cykelfrågorna och ett hållbart transportsystem centrala
delar. Cykeln spelar en viktig roll för att uppnå en god bebyggd miljö, för att nå klimatmålen och även för en
förbättrad folkhälsa.

Cykelfrämjandet har som mål att göra Sverige till en verklig cykelnation. Arbetet bedrivs såväl lokalt som på riksnivå med syfte att främja cykling for att uppnå bättre miljö och hälsa och för att få en säker trafikmiljö i hela landet.
Vidare arbetar man aktivt med cykelturism, bland annat genom att ge tips om lämpliga resmål och cykelturer via
digitala tjänster.

Linköpings kommuns klimatmål är att hela kommunen ska vara koldioxidneutral 2025. Transportsektorns utsläpp
är en stor utmaning för att uppnå målet. Att få fler att cykla genom att förbättra framkomligheten med högkvalitativ
infrastruktur och öka säkerheten samt att arbeta med påverkansåtgärder är högt prioriterat.

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor och arbetar pådrivande, stödjande och samlande vid
genomförandet av miljöpolitiken. Naturvårdsverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de
miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås. Naturvårdsverket arbetar för att främja alternativ till biltrafik i
omställningen till fossilfri transportsektor. Genom att styra samhällsutvecklingen till mindre miljöpåverkande
transportsätt där bland annat resorna med bil begränsas och resorna med cykel gynnas kan den negativa miljöpåverkan minskas.

Region Sörmlands län

har en viktig roll i nationella cykelrådet som representant för landets så kallade länsplaneupprättare (KOMEXP).
Majoriteten av de nya cykelvägar som byggs finansieras helt eller delvis med pengar från länsplaner för regional
transportinfrastruktur.
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Svensk Cykling är en paraplyorganisation for svenska cykelorganisationer. Syftet är att öka cyklandet i
Sverige och att förbättra förutsättningarna för cykling i ett breddat avseende. Organisationen arbetar med
information och opinionsbildning. Medlemmar i Svensk Cykling är Cykelfrämjandet, Svenska Cykelförbundet,
Cykelbranschen, Naturskyddsföreningen och Vätternrundan.

Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL) är en arbetsgivar- och intresseorganisation, där Sveriges kommuner,
landsting och regioner är medlemmar. SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla medlemmarnas
verksamhet. SKL arbetar aktivt med att främja olika insatser för hållbart resande och hållbara transporter. Inom
cykelområdet arbetar SKL med att fram skrifter och underlag samt att arrangera konferenser och seminarium.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och
luftfart samt ansvarar för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket skapar förutsättningar för ökad cykling i första hand genom att planera, bygga och underhålla en säker och funktionell statlig
cykelinfrastruktur, samt genom att utveckla och sprida kunskap inom området.

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter
inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Transportstyrelsen tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de
efterlevs. Med hjälp av sina register arbetar Transportstyrelsen bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitutet är en uppdragsmyndighet under regeringen. VTI:s
huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling om infrastruktur, trafik och transporter. VTI arbetar också
med utredning, rådgivning och utför olika typer av tjänster inom mätning och provning. VTI ska verka för att de
transportpolitiska målen uppnås genom att bidra till att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt förbättras.
I det ingår att ta fram kunskap om cykling kopplat till olika aspekter som miljö, hälsa, trafiksäkerhet, samhällsplanering, samhällsekonomi, infrastruktur med mera.

NATIONELLT CYKELBOKSLUT 2017 37

Referenser
Alvaro Fernandez-Herdia, Andrés Monzón, Sergio Jara-Diaz; Modelling bicycle use intention:
The role of perceptions; Relationships in the latent variables model; 2014
Bergstrand K. Cykel och kollektivtrafik, ett branschutvecklingsprojekt våren 2017; Sweden by bike AB; 2017
Boverket, Lärande exempel på hur cykling har beaktats i samhällsplaneringen, 2018,
https://www.boverket.se/contentassets/9788722a304647b3b5da87a06c25cf4e/slutrapport.pdf
Brottsförebyggande rådet, Nationella trygghetsundersökningen (NTU); 2016
Brottsförebyggande rådet, cykelstöld, 2018, https://bra.se/om-bra.html
Carlos A Celis-Morales et al "Association between active commuting and incident cardiovascular
disease, cancer, and mortality: prospective cohort study"; BMJ 2017;357:j1456; 2017
Devon Paige Willis, Kevin Manaugh, Ahmed El-Geneidy; Cycling under influence; 2015
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 om godkännande av och marknadstillsyn för tvåoch trehjuliga fordon och fyrhjulingar; 2013
Naturvårdsverket, Bidrag för elcykel, https://www.naturvardsverket.se/bidrag-elcykel
Niska A. och Blomqvist G, Sopsalning av cykelvägar, VTI notat 28 – 2015, 2016
MOVEBYBIKE, http://www.movebybike.se/sv/Foeretaget
Regeringen, En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling, 2017
Regeringen, Promemoria Cykelregler, 2017
Region skåne, Cykelvägsplan för Skåne 2014–2025
Region Skåne, cykelutveckling, 2018,
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/cykel-i-skane/
Sika, RES 2005-2006; Den nationella resvaneundersökningen; 2007
Susan L Handy, Yan Xing, Theodore J Buehler; Factors associated with bicycle ownership and use: a study of six
small U.S. cities; Conceptual model; 2010
Stockholms läns landsting, det regionala cykelkansliet, http://www.sll.se/cykelkansliet/
Svensk författningssamling 2015:579, Förordning (2015:579) om stöd för att främja hållbara
stadsmiljöer. 2017
Svensk författningssamling 2015:953, Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter, 2015
Svensk Cykling, Cykelfrämjandet, Cykel plus minus, http://cykelplusminus.se/
Svenska cykelstäder, Om föreningen, http://svenskacykelstader.se/om/

38 NATIONELLT CYKELBOKSLUT 2017

Sveriges Kommuner och Landsting, Ökad och säker cykling, https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/
trafikinfrastruktur/cykeltrafik/okatcyklande.15873.html
Tillväxtverket, Uppdrag om en nationell kartläggning och sammanställning av det pågående arbetet inom turismoch rekreationscykling, 2017, https://tillvaxtverket.se/download/18.2812fcf2160e442bbb43fb61/1516019675636/
Tillv%C3%A4xtverkets%20slutrapport%20nationell%20kartl%C3%A4ggning%20cykelturism.pdf
Trafikanalys, RVU 2011-2016, den nationella resvaneundersökningen
Trafikanalys, cykeltrafik, 2018, https://www.trafa.se/vagtrafik/cykeltrafik---matmetoder-och-nationella-mal-7246/
Trafikanalys, färre korta cykelresor https://www.trafa.se/RVU-Sverige/farre-korta-cykelresor-3918/
Trafikverket, Nationell strategi för ökad och säker cykeltrafik, https://www.trafikverket.se/om-oss/
var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/nationell-strategi-for-okad-och-saker-cykeltrafik/
Trafikverket, Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2017; målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen;
2020, 2018
Trafikverket (2017), Cykelhjälmsanvändningen i Sverige 2016.
Trafikverket, Säkrare cykling – Gemensam strategi för år 2014–2020, version 1.0; 2014
Trafikverket, Vägledning för regionala cykelplaner; 2017
Trafikverket, Uppdrag att ta fram Informations- och utbildningsmaterial för ökad och säker cykling, 2018, https://
www.trafikverket.se/contentassets/3a91aeae21fe4d16a93daad62d6443bf/rapport_regeringsuppdrag_att_ta_fram_
informations_och_utbildningsmaterial_for_okad_och_saker_cykling.pdf
Trafikverket, Bidrag förökad och säker cykling, 2017, https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/
ansok-om-bidrag/bidrag-for-okad-och-saker-cykling/
VTI, Viktoriainstitutet och Svensk cykling; Cykeleffekt – slutrapport av förstudie, 2014
VTI, cykelcentrum, http://cykelcentrum.vti.se/
VTI, Barn och ungas cyklande minskar, 2017,
https://www.vti.se/sv/publikationer/publikation/cykling-bland-barn-och-unga_1168229
Uppsala kommun, Mobilitet i Ulleråker, 2017
Uppsala kommun, Ulleråker planprogram 2016

NATIONELLT CYKELBOKSLUT 2017 39

Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
www.trafikverket.se

TRAFIKVERKET. PUBLIKATIONSNUMMER: 2017:126. ISBN: 978-91-7725-123-1. JUNI 2017. PRODUKTION: REFORMKLUBBEN. FOTO: TRAFIKVERKET. TRYCKERI: INEKO.

Cykelbokslutet är framtaget av Nationella cykelrådet. Cykelrådet är ett
samverkansforum för det nationella arbetet för en ökad och säker cykling.

