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Sammanfattning 
Syfte 
Syftet med denna vägledning är att ge stöd för att ta fram en regional cykelplan. 

Målgrupp 
Huvudmålgrupp är länsplaneupprättare, Trafikverket och kommuner. Vägledningen är ett 
stöd för dem som tar fram cykelplaner, det vill säga planerare och beslutsfattare hos 
Trafikverket, landsting, regioner och kommuner samt konsulter som är verksamma inom 
området. 

Innehåll 
Vägledningen innehåller förslag till struktur för cykelplaner samt till en process för att ta 
fram cykelplaner. Syftet är att den nationella, regionala och kommunala planeringen ska bli 
enhetlig. Handledningen omfattar stegen enligt bild 1. 

Processen 
Arbetsgången för att ta fram en cykelplan enligt handledningen är processorienterad. 
Arbetsprocessen är indelad i steg. Stegen behöver dock inte nödvändigtvis genomföras i den 
ordning som de är beskrivna i handledning. Ibland måste man arbeta iterativt med stegen, 
det vill säga beslut senare i processen kan påverka innehållet i tidigare steg. Det är därför bra 
att översiktligt gå igenom processen och stegen i denna handledning när arbetet startar, som 
i en projektplanering. 

Vem bjuder upp? 
Det första och viktigaste steget saknas i denna handledning. Det är vem som initierar och 
startar processen med att ta fram en handlingsplan. Flera parter är inblandade, men länet 
eller regionen har det formella ansvaret för att besluta att en regional cykelplan ska tas fram. 
Samverkan mellan inblandade parter är viktig för processen samt för förankringen av den 
regionala cykelplanen.  

Strategiska 
områden Nuläge Vision 

Mål Åtgärder 

Genom-
förande Uppföljning Ekonomi 

Bild 1. Vägledningens steg 
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Inledning 
Bakgrund 
Enligt det transportpolitiska funktionsmålet (prop. 2008/09:93) ska transportsystemets 
utformning, funktion och användning medverka till att ge alla en grundläggande 
tillgänglighet med god kvalitet. Till funktionsmålet finns sju preciseringar, varav en är att 
förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel ska förbättras. Regeringen har i 
olika sammanhang pekat ut att cykel ska vara en naturlig del av planeringen på alla nivåer.  

Enligt Trafikverkets strategiska inriktning är en av sex strategiska utmaningar väl fungerande 
resor och transporter i storstadsregionerna. Ett av målen är att cykel- och gångtrafiken i 
storstäderna ska öka och vara säkrare. Ett väl fungerande gång- och cykelvägnät är en 
förutsättning för detta. Trafikverket vill göra det möjligt för allt fler att välja cykeln i stället 
för bilen vid kortare resor. Framför allt ska fler kunna cykla till och från jobbet eller skolan. 
Folkhälsan blir bättre, eftersom cyklister får en naturlig vardagsmotion, och både miljön och 
framkomligheten vinner på att fler väljer cykel i stället för bil för korta resor. 

En strategi för ökad och säker cykling redovisades till regeringen år 2011. Strategin innehåller 
förutom underlag och fakta även en analys av utvecklingen av cyklingen samt ett förslag till 
handlingsplan. Handlingsplanen anger bland annat att det ska tas fram en vägledning för 
upprättande av nationella, regionala och lokala cykelplaner samt underlag till genomförande 
av nationella, regionala och lokala cykelbokslut.  

Denna vägledning anger en process för att ta fram en regional cykelplan. 

Struktur och innehåll 
Strukturen i denna handledning följer ett antal steg. Genom att följa dessa steg arbetar man 
metodiskt igenom det som är viktigt för att ta fram en regional cykelplan. Dessa steg 
redovisas i respektive kapitel med syfte, mål och relevanta frågeställningar samt med 
exempel från regionala cykelplaner. Stegen i strukturen behöver inte ske i den ordning som 
föreslagits här. Stegen behöver inte heller nödvändigtvis återspeglas i innehållsförteckning 
till den regionala cykelplanen. Den övergripande metoden är generell och kan användas på 
olika nivåer i planering, dock med olika frågeställningar, detaljeringsgrad och inriktningar. 

Vägledningen innehåller följande steg: 

Steg 1 Nuläge 

Steg 2 Vision  

Steg 3 Strategiska områden 

Steg 4 Mål 

Steg 5 Åtgärder 

Steg 6 Ekonomi, finansiering, nytta 

Steg 7 Genomförande, ansvar 

Steg 8 Uppföljning, mätbara mål 
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Varför behövs en regional cykelplan? 
Syftet med en regional cykelplan är att ta fram och förankra vision, mål, strategier, principer, 
prioritering och finansiering av åtgärder för cykling i regionen. 

En regional cykelplan bör ses som en del i den regionala planeringen av infrastruktur. 
Trafikverket och länen respektive regionerna planerar statliga insatser gemensamt i en så 
kallad länsplan för regional transportinfrastruktur. Denna planering sker för att kartlägga 
behov, prioritera mellan behoven och fördela tillgängliga resurser över tid. Kopplingen till 
den regionala länsplanen gör att det viktigt att planera när i tid arbetet ska göras. 

En viktig utgångspunkt i arbetet med att ta fram en regional cykelplan är syftet, det vill säga 
avsikten med cykelplanen. Exempelvis är det stor skillnad om den regionala cykelplanen ska 
vara ett förberedande steg för val av åtgärder eller om man i planen ska prioritera och välja 
åtgärder. För att planen ska få störst genomslag rekommenderar trafikverket att man 
prioriterar och väljer objekt samt förankrar detta via länsplanen. Man bör redan tidigt i 
arbetet ta ställning till hur och till vem förslaget ska sändas på remiss, eftersom det påverkar 
både arbetet, processen och tidplanen.  

Exempel på syften med en regional cykelplan är att: 

• skapa samsyn mellan planerare och organisationer
• ge stöd och vägledning för prioritering
• ge underlag för val av åtgärder
• ge underlag för kommunal och regional översikts- och detaljplanering
• ge underlag för planering, till exempel för åtgärdsvalsstudier och planering av

kollektivtrafik (regionala trafikförsörjningsprogram)
• prioritera och välja objekt vid utbyggnad av cykelvägnät
• välja finansieringsform
• synliggöra nyttan med cykelinvesteringar.

Det övergripande målet med en regional cykelplan bör vara detsamma som i den regionala 
planen. Det transportpolitiska målet om ”samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet” kan fungera som stöd och 
inspiration för regionala mål. För att uppnå de övergripande målen bör man ta fram mål i 
cykelplanen, till exempel: 

• ökad andel säker cykling
• ökad tillgänglighet för cykel
• ökad trafiksäkerhet, till exempel färre döda och svårt skadade.

Syftet och målen man ställer upp i den regionala cykelplanen kommer att påverka både 
arbetet och processen och leda till olika slutprodukter. Denna vägledning syftar till att ge ett 
strukturerat arbetsätt oavsett cykelplanens syfte och mål. 

 EXEMPEL PÅ SYFTE OCH MÅL (REGIONAL CYKELPLAN, STOCKHOLM): 
Syfte: skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken 
kan öka som andel av det totala resandet.  

Mål: ta fram ett väl underbyggt underlag med en gemensam syn på prioriteringar för 
framtida investeringar – en regional cykelplan. 

Bild 2. 
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Steg 1 Nuläge 
I arbetet med en regional cykelplan är det viktigt med en relevant nulägesbeskrivning. Hur 
detaljerad den behöver vara och vilket innehåll den ska ha styrs av syftet med cykelplanen. 
Ska planen till exempel leda fram till objekt med investeringskostnader bör man göra en 
relativt detaljerad inventering. Är planens syfte att ge principer samt sätta ramar behövs en 
nulägesbeskrivning på en mer övergripande nivå. Nulägesbeskrivningen ger även underlag 
för att beskriva potentialen samt behovet av cykling i regionen. Dessutom ger den underlag 
för att sätta upp realistiska mål för cykling utifrån de aktuella förutsättningarna. 

Att ta ställning till: 

• Vilket är målet med nulägesbeskrivningen utifrån cykelplanens syfte?

• Vilken detaljeringsgrad behövs i nulägesbeskrivningen?

• Vilka attityder till cykling finns hos medborgare och beslutsfattare?

• Vilken typ av infrastruktur, nät och målpunkter bör inventeras?

• Vilken typ av cykling ska inventeras (till exempel arbetspendling, turism, barn, äldre)?

• Hur ser området ut trafiktekniskt (till exempel standard, trafiksäkerhet, flöde)?

• Ska potential och behov bedömas?

• Ska nulägesbeskrivningen vara en del i uppföljningen av mål?

Generellt finns det ofta litet underlag om cykling i faktiska siffror (till exempel flöden). 
Potentialen för cykling kan ofta bedömas utifrån annat underlag. Lokalt finns ofta god 
kunskap om cykling. En viktig källa är kommunala cykelplaner, där det regionala 
perspektivet dock ofta saknas. En övergripande arbetsgång för nulägesbeskrivning med 
bedömning av potential och behov är följande: 

1. Hur ser cyklingen ut i dag?

a. Metod: Använd aktuell statistik samt annat aktuellt underlag.

b. Källor (exempel): resvaneundersökningar (RVU), mätdata, befolkningsstatistik,
pendlingsstatistik, olycksdata (STRADA), tillgänglighetsanalyser, översiktsplaner,
regionala planer, kommunala cykelplaner, NVDB, cykelkartor, uppgifter om turism.

2. Vilken potential finns för cykling?

a. Metod: Potentialen för cykling kan bedömas utifrån erfarenhet, befolkningsunderlag
samt avstånd till målpunkter. Trafikverkets trafikalstringsverktyg ger en skattning av
trafikalstring, se bild XX. Den så kallade Kågesonmodellen innehåller en metod för att
bedöma potentialen för cykling mellan tätorter beroende på tätortstorlek samt
avstånd.

b. Källor: SCB (tätortsregister med storlek) samt GIS-analys (avstånd mellan tätorter
och målpunkter)
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3. Vilket behov av cykling finns?

a. Metod: Beskriv framtida behov utifrån potential och nuläge, se vidare kapitel Steg 5
Åtgärder.

b. Källor: se ovan samt kapitel Steg 5 Åtgärder.

Antal resor (totalt, exklusive nyttotrafik 
Bästa skattning:726 resor / dygn 
Skattad färdmedelsfördelning 

med bil: 37 % 

med kollektivtrafik: 4 % 

med cykel: 25 % 

till fots: 31 % 

med annat: 3 % 

Bild 3. Exempel på utdata från Trafikverkets trafikalstringsverktyg 
(http://applikation.trafikverket.se/trafikalstring) 
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Steg 2 Vision 
Visionen är det framtida tillstånd man vill uppnå. I arbetet med att utveckla cykling i 
regionen bör man ta fram en gemensam vision. Visionen bör utgå från regionens 
övergripande vision, mål och förutsättningar. Den regionala visionen bör användas och 
integreras i arbetet med en regional cykelplan. I arbetet bör de berörda planerarna och 
beslutsfattarna involveras. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bild 4. Vision från Region Skåne (källa: Cykelvägsplan för Skåne, 2013-05-23) 

 
Utgångspunkten i arbetet med att ta fram vision för en regional cykelplan kan finns i: 

• Transportpolitiska målen. 

• Den övergripande regionala visionen. 

Utgångspunkten i arbetet med att ta fram en vision för en regional cykelplan kan 
finnas i: 

• de transportpolitiska målen 

• den övergripande regionala visionen 

• regionala mål och delmål för transporter 

• länsplaner 

• kommunala cykelplaner 

• kollektivtrafikplaner. 

Regional 
vision 

Strategiskt område 1 
Samhällsplanering/fysisk 

planering 

Strategiskt område 2 
Ökad vardagscykling 

Strategiskt område 3 
Perspektivet hela resan 

Strategiskt område 4 
Cykling för rekreation och 

turism 

VISIONEN OM SKÅNE SOM EN CYKELREGION 

Region Skånes långsiktiga mål för arbetet med cykling i Skåne är att 
förbättra förutsättningarna för cykling i hela Skåne och att verka för att en 
större del av det totala resandet sker med cykel 

Bild 5. Exempel på koppling mellan regional vision och strategiska områden. 
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Steg 3 Strategiska områden, avgränsningar 
Utifrån syftet med den regionala cykelplanen bör man göra avgränsningar och strategiska val. 
Fokus bör vara på de områden som är viktigast för utvecklingen av cykling i regionen. Valet 
av de strategiska områdena bör vara kopplat till den regionala visionen.  

Viktiga frågor att behandla: 
• Vilka strategiska områden ska väljas och prioriteras (till exempel samhällsplanering, 

fysisk planering, ökad vardagscykling, arbetspendling)?  

• Hur ska hänsynsmålen avgränsas (trafiksäkerhet, miljö, hälsa)? 

• Ska planen avgränsas till olika former av cykling (till exempel arbetspendling, till skola, 
hela resan, rekreation, turism)? 

• Vilka avgränsningar av målpunkter ska göras (till exempel inom tätort, mellan tätorter, 
regionalt)? 

• Vilka avgränsningar ska göras av typ av infrastruktur (till exempel ”felande länkar”, 
regionala och lokala stråk, cykelparkering, cykelturismleder, rekreation)? 

• Vilka avgränsningar ska göras av typ av åtgärder (till exempel enligt 4-stegsprincipen)? 

• Ska planen utgå från mest nytta för pengarna eller andra regionala strategier (till 
exempel turism, landsbygd)? 

• Ska planen behandla funktionskrav, såsom standardkrav och drift och underhåll? 

• Vilka synergier går att uppnå mellan strategiska områden och perspektivet ”hela resan”? 

För det fortsatta arbetet är det viktigt att göra avgränsningar utifrån de strategiska valen. 
Dessa avgränsningar bör även förankras tidigt i processen. 
 

  

Bild 6. Exempel Region Värmland: strategiska områden och delmål. 
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Steg 4 Mål 
Målen i cykelplanen är de resultat man vill uppnå. Målen kan vara utmanande eller 
realistiska. De övergripande målen med en regional cykelplan bör överensstämma med den 
regionala planen och vara kopplade till visionen.  

Det transportpolitiska målet om ”samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet” kan fungera som ett stöd 
och inspiration för regionala mål. Målet delas vidare upp i funktionsmålet om tillgänglighet 
samt hänsynsmålen säkerhet, miljö och hälsa.  

Som delmål till de övergripande målen om ökad tillgänglighet bör man ta fram realistiska och 
mätbara mål i cykelplanen. Exempel på delmål (utifrån de transportpolitiska målen): 

• ökad andel säker cykling 

• ökad tillgänglighet med cykel 

• ökande andel hållbara transporter 

• ökad trafiksäkerhet, till exempel färre döda och allvarligt skadade 

•  ökad folkhälsa genom ökad andel cykling. 

Viktiga frågor att behandla utifrån transportpolitiska och regionala mål: 

• Vilka tillgänglighetsmål ska hanteras (till exempel sammanhängande nät, regionalt eller 
kommunalt perspektiv)? 

• Vilka hänsynsmål ska hanteras? 

• Hur ska säkerhetsmål behandlas (till exempel skadade, trygghet)? 

• Vilka miljömål ska hanteras? 

• Vilka hälsomål ska behandlas? 

• Hur utmanande och realistiska ska målen vara? 

• Hur ska mål och delmål följas upp?  
  

Bild 7. Exempel på mål från rapport Stockholms regionala cykelplan ”SATSA II” (källa Remiss 
regional cykelplan, Stockholms läns landsting). 
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Steg 5 Åtgärder 
För att det ska gå att nå de uppsatta målen behövs utpekade åtgärder. Ta fram prioriterade 
åtgärder utifrån de strategiska valen och strategiska områdena. Syftet med den regionala 
cykelplanen bestämmer också detaljeringsnivån i beskrivningen av åtgärderna. Prioritera de 
framtagna åtgärderna utifrån vision och mål genom att resurssätta dem samt planera dem i 
tid.  

De aktörer som berörs bör delta i arbetet med att ta fram lämpliga åtgärder för att 
kopplingen till pågående planering ska bli bra. Underlag för att ta fram åtgärder finns i 
nulägesbeskrivningens (Steg 1) där nuläge och potential ger underlag för behovet av åtgärder. 
Även övrigt material, som kommunala cykelplaner, översiktsplaner, länsplaner, 
kollektivtrafikförsörjningsprogram etc., ger underlag för åtgärder. Det finns flera dokument 
som beskriver åtgärder och effekter av dessa, till exempel GCM-handboken och Samlad 
effektbedömning, båda från Trafikverket.  

Viktiga frågor att behandla: 

• Vilka åtgärder är möjliga och relevanta? 

•  Vilka åtgärder leder effektivast till de regionala målen? 

• Hur ska åtgärder prioriteras (till exempel kriterier för prioriteringen)? 

• Vilken detaljeringsgrad efterfrågas i beskrivningen av åtgärderna (övergripande eller 
detaljerad objektbeskrivning)? 

• Vilka åtgärder enligt 4-stegprincipen ska hanteras? 

• Vilken tidshorisont finns för åtgärderna? 

• Vilka krav ska ställas på genomförandet av åtgärder (till exempel kommunal cykelplan, 
standardnivåer)? 

 

1. Genomförbarhet 
a. Beräkna kostnad baserad på längd och trolig separeringsform 

2. Behov – trafiksäkerhet 
a. Total årsdygnstrafik (ÅDT) 
b. Högsta tillåtna hastighet 
c. Vägbredd 

3. Målgrupp 
a. Skolväg 
b. Viktig arbetsväg/dörr till dörr 
c. Rekreation och turism 

4. Efterfrågan – befolkningsunderlag 
a. Antal invånare i sammanbundna tätorter 
b. Antal invånare inom 2 kilometer längs med vägen utanför tätort 

5. Betydelse för ett sammanhållet cykelvägnät 
a. Antal anslutningar till befintligt cykelvägnät 
b. Förkortar objektet sträckan mellan två målpunkter? 
c. Målpunkter utanför tätorter, till exempel bollplaner och badplatser 

Bild 8. Modell för prioritering av åtgärder (källa: Uppsala regional cykelplan). 
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Steg 6 Ekonomi, finansiering, nytta 
Beroende på syftet med cykelplanen bör man behandla ekonomi, finansiering och nytta. 
Principerna för finansiering bör beskrivas så att de blir tydliga för alla aktörer. Genom att 
tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för åtgärder i den regionala cykelplanen visar 
man planeringsförutsättningarna för de inblandade. Även de förväntade effekterna av 
åtgärderna bör beskrivas, om än översiktligt. 

Viktiga frågor att behandla: 

• Ska en finansieringsmodell beskrivas?

• Hur ska finansieringsmodellen se ut?

• Vilka effekter av åtgärderna kan och bör beskrivas (restid, tillgänglighet, trafiksäkerhet,
miljö och hälsa etc.)?

• Hur ska samhällsekonomisk nytta bedömas (till exempel med GC-KALK eller med andra
modeller, verktyg eller bedömningar)?

• Ska investerings-, drift- och underhållskostnader beskrivas?

Bild 10. Exempel på finansieringsmodell (Källa: Cykelplan Region Värmland, remissversion). 

Bild 9. Värdering av restid och bekvämlighet, miljoner kronor. UA= utrednings-alternativ, låg ca 10 % och 
hög ca 14 % cykling.  (Källa : Samhällsekonomisk bedömning av granskningshandling till regional 
cykelplan för Stockholms län). 

”Följande finansieringsmodell föreslås för utbyggnad av cykelinfrastruktur: 

Cykelinfrastruktur mellan tätorter: länsplanen 75 %, kommunen 25 %. 

Cykelinfrastruktur inom tätort: länsplanen 50 %, kommunen 50 % 

Finansiering kan också påverkas av andra faktorer som investeringar i 
annan infrastruktur som gör att projekt kan samordnas och därmed ge 
samordningsvinster.” 

VÄRDERING AV RESTID OCH BEKVÄMLIGHET UA_LÅG UA_HÖG 

Befintliga cyklister   26 953 26 953 
Nya cyklister   3 540 21 377 

30 494 48 330 
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Steg 7 Genomförande, ansvar 
Syftet med en regional cykelplan är att ta fram och förankra den regionala visionen, målen, 
prioriteringen, principerna samt finansieringen av åtgärder för cykling i regionen. Därför är 
genomförande och fördelning av ansvar en viktig del av processen.  
 
I länsplanen fastslås och finansieras de prioriteringar inom transport-infrastruktur som ska 
genomföras i regionen under tidsperioden. Beroende på syfte bör man tydliggöra 
ansvarsfördelningen och samverkansformer mellan stat, län, kommun och organisationer. 
Hur och om förslaget till cykelplan ska förankras, exempelvis genom ett remissförfarande, 
bör detta hanteras utifrån syftet med planen. 

Viktiga frågor att behandla: 

• Ska cykelplanen ge en inriktning eller ha en mer formell status? 

• Hur bör ansvarsfördelningen och rollfördelningen mellan stat, län, kommun och 
organisationer tydliggöras? 

• I vilka former ska samverkan ske under perioden? 

• Hur ska cykelplanen förankras (politiskt och på tjänstemannanivå)? 

• Vilka ansvarar för uppföljning av planen? 

• Ska planen ajourhållas och uppdateras? 
  
  

7.2 ROLLER OCH ANSVAR 

För genomförande av cykelplan är följande aktörer viktiga i de strategiska 
områdena: 

Samhällsplanering/Fysisk planering 
Kommunerna och länsstyrelsen. 

Ökad vardagscykling 
Kommunerna, Region Värmland, Trafikverket, landstinget, 
cykelorganisationer/frivillighetsorganisationer. 

Perspektivet hela resan 
Kollektivtrafikmyndigheten, Värmlandstrafik, Region Värmland, Trafikverket, 
kommunerna, trafikoperatörerna. 

Cykling för rekreation och turism 
Turistorganisationer, Intresseorganisationer, privata näringslivet, 
kommunens turistbolag, Visit Värmland. 

Bild 11. Exempel på genomförande, roller och ansvar (Källa: Cykelplan Region Värmland, 
remissversion). 
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Steg 8 Uppföljning, mätbara mål 
Syftet med att följa upp målen är att säkerställa att utvecklingen går mot de mål som är 
uppsatta samt att de åtgärder som man valt har rätt effekt. I den regionala cykelplanen bör 
man beskriva hur målen ska följas upp utifrån vision, mål och åtgärder. Man bör även 
beskriva uppföljningen mot hänsynsmålen miljö, hälsa och säkerhet. Nulägesbeskrivningen 
är ett verktyg i detta arbete för att beskriva och jämföra mot önskvärt läge. 

Viktiga frågor att behandla: 

• På vilken nivå ska uppföljning ske? 

• Vilka mål är mätbara och går att följa upp? 

• Hur ska dessa följas upp (resvaneundersökning, cykelflöden, olyckor, hälsa)? 

• Vilken relation har befintlig uppföljning till målen (kan befintliga uppföljningssystem 
användas)? 

• Hur ska målen redovisas (till exempel med vilka mått, till exempel km, andel)? 

• Vem ansvarar för att följa upp målen? 

• Hur ska ej mätbara mål behandlas? 

• Hur ofta ska uppföljning ske (till exempel relaterat till planperioden, efter X år)? 

• Vilken ekonomisk uppföljning ska göras? 
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Bild 12. Exempel på mål, indikator, mätmetod och ansvar. (Källa SATSA II) 
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1.
Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 50 00.

www.trafikverket.se TR
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