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VTI notat 51-2002  

Förord 
Denna rapport är en sammanställning av en enkät som gått ut till samtliga kom-
muner inom Stockholms län. Enkäten omfattade frågor om cykeltrafik och syftade 
till att få en uppfattning om det cykeltrafikrelaterade arbetet i kommunerna i 
Stockholms län. Syftet har inte varit att göra direkta jämförelser mellan de olika 
kommunerna. Eftersom frågorna i enkäten tolkats olika av de svarande och också 
besvarats i olika grad (en del med mycket text och andra mer kortfattat), är det 
också vanskligt att göra sådana jämförelser utifrån denna studie. 

Det bör påpekas att kommunerna haft mycket kort tid på sig att besvara 
enkäten, vilket förklarar att många av svaren är ofullständiga och också varför 
svar inte inkommit från alla kommuner. 

Stort tack till alla Er som besvarat enkäten och för vänligt bemötande av de 
representanter för kommunerna som jag även varit i kontakt med per telefon!  
 
Linköping i november 2002 
 
 
Anna Bergström 
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1 Bakgrund 
Under hösten 2001, påbörjade Vägverket Region Stockholm arbetet med att ta 
fram ett regionalt cykelprogram. Programarbetet utgår från Vägverkets nationella 
strategi för ökad och säker cykeltrafik. Det regionala programmet ska visa 
Vägverket Region Stockholms mål, strategier och åtgärder inom cykeltrafik-
området under åren 2002–2006. 

VTI arbetar på uppdrag av Vägverket Region Stockholm med att kartlägga och 
sammanställa fakta om cykeltrafiken i regionen. Brister behöver identifieras för 
att Vägverket ska kunna välja lämpliga insatser och sätta upp rimliga mål för 
cykeltrafikområdet inom regionen. Den här enkätstudien ingår som en del i VTI:s 
arbete med att bygga upp nödvändig kunskapsbas. 
 
 
 
2 Syfte 
Enkäten syftade till att få en uppfattning om det cykeltrafikrelaterade arbetet i 
kommunerna i Stockholms län, som underlag för Vägverkets framtagande av ett 
regionalt cykelprogram. I enkäten har kommunerna även givits tillfälle att lämna 
synpunkter på vilken roll de vill att Vägverket ska ta i det fortsatta arbetet med att 
få en ökad och säker cykeltrafik i länet. 
 
 
 
3 Metod och utförande 
I mitten på november 2001 skickades enkäten till samtliga 26 kommuner i 
Stockholms län. För att öka chansen till en hög svarsfrekvens var enkäten 
adresserad till de kontaktpersoner (i de fall där sådana fanns) i kommunerna som 
Vägverket har för frågor som rör cykeltrafik. De som inte hade besvarat enkäten 
inom 2 veckor fick en påminnelse. För att följa upp enkäten och komplettera där 
oklarheter fanns kontaktades flertalet av kommunerna i efterhand, per telefon eller 
e-post. Enkäten finns redovisad i bilaga 1. 

Ett första utkast av denna sammanställning skickade sedan, i slutet av februari 
2002, ut till samtliga kommuner som besvarat enkäten för att ge dem chansen att 
lämna kommentarer, förtydliganden eller kompletteringar till de första svaren.  
 
 
 
4 Resultat 
Av länets 26 kommuner, har 19 besvarat enkäten. Dessutom har det inkommit två 
svar från Stockholms kommun, ett från Stockholms stad – region innerstaden och 
ett från miljökontoret. Från Stockholm – region ytterstaden, har dock inga svar 
inkommit. De sju kommuner som inte besvarat enkäten och alltså inte ingår i 
denna sammanställning, är Danderyd, Huddinge, Nynäshamn, Sigtuna, Upplands-
Bro, Vallentuna och Vaxholm. Det bör nämnas att svar inkommit från Danderyd 
och Sigtuna, men att dessa, tyvärr, erhölls för sent för att kunna tas med i den 
slutliga sammanställningen. I flera av de kommuner som inte besvarat enkäten, 
har Vägverket inte någon kontaktperson för cykeltrafikfrågor, vilket kan vara en 



 

6 VTI notat 51-2002 

förklaring till att inget svar erhållits. Det bör också påpekas att kommunerna hade 
mycket kort tid på sig att besvara enkäten, vilket gjort det svårt för många att 
hinna svara. Det är också en förklaring till en del ofullständiga svar från de kom-
muner som ändå, i huvudsak, besvarat enkäten.  

I det här avsnittet ges en sammanfattning av de inkomna svaren. Svar på öppna 
frågor och övriga kommentarer, från respektive kommun, redovisas i bilaga 2. 
Kommunerna presenteras där, liksom i tabellerna i detta avsnitt, i bokstavs-
ordning. Observera att direkta jämförelser mellan kommunerna kan vara vanskligt 
att göra, eftersom frågorna i enkäten tolkats olika och också besvarats i olika 
omfattning av de svarande. 
 
4.1 Organisationen i kommunen 
4.1.1 Cykelansvarig i kommunen 
Endast Täby och Österåker har svarat ja på frågan om det finns en cykelansvarig i 
kommunen. Haninge och Sundbyberg har svarat både ja och nej och kommenterat 
att det beror på hur man ser det. Det finns ingen som har ett helhetsansvar för 
cykeltrafikfrågorna, utan ett flertal personer arbetar på olika sätt med cykel-
relaterade frågor. I ovanstående fall har alla de som besvarat enkäten angivit sig 
själva som ”cykelansvariga”, men påpekat att de egentligen bara är ansvariga för 
frågor som kan relateras till infrastrukturen. 

I övriga kommuner har det också varit de kontaktpersoner som besvarat 
enkäten som i huvudsak handhar cykelfrågorna i sin kommun. De har dock inte 
ansett att de är ”cykelansvarig” utan att sådana frågor mer ”hamnat på deras bord” 
eftersom de har ansvar för trafikfrågorna i kommunen. 

Samtliga kommentarer till denna fråga tyder på att det inte i någon kommun i 
länet finns en anställd som har ett uttalat helhetsansvar för cykeltrafikfrågorna. 
Detta kan belysas med följande kommentar från Nacka kommun: ”Det finns ingen 
som specifikt bevakar cykeltrafikfrågor, det är i så fall det som generellt rör 
trafiksäkerhet. Däremot finns en person som har ansvar för kollektivtrafikfrågor 
och en annan som har ansvar för handikappfrågor. En cykelansvarig skulle 
behövas!”  
 
4.1.2 Enheter som arbetar med cykeltrafikfrågor i kommunen 
Organisationen i kommunerna varierar mycket inom länet och är, naturligtvis, 
beroende av kommunens storlek. Varje kommun har räknat upp mellan en och 
fyra olika enheter, avdelningar eller kontor, som på olika sätt arbetar med 
cykeltrafikfrågor. I bilaga 2, redovisas de enheter, avdelningar eller kontor, som 
varje enskild kommun räknat upp. 

Oftast finns någon typ av teknisk enhet som har väghållaransvaret och alltså 
planerar, anlägger och sköter drift och underhåll av cykelvägnätet. I vissa kom-
muner finns en särskild enhet (gatu- och renhållningsavdelning) som ansvarar för 
drift och underhåll. I andra kommuner ligger ansvaret för drift och underhåll på 
stadsbyggnadskontoret (eller liknande) som annars, oftast, planerar och utreder för 
cykeltrafiken, genom att de ansvarar för detaljplaneringen i kommunen. Den över-
siktliga planeringen är ledningskontorets ansvar. Trafiksäkerhetsaspekten beaktas 
såväl av den tekniska enheten som av stadsbyggnadskontoret. 

Dessutom finns i flera fall någon typ av miljökontor (miljöförvaltning) som 
arbetar med cykling utifrån ett miljöperspektiv, ofta i samband med Agenda-21 
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arbetet. Miljökontoret brukar också beakta hälsoaspekten. Några nämner även 
skolans roll, framförallt när det gäller trafiksäkerhet för cyklande skolungdomar. 

Salem, Upplands Väsby och Österåker kommun anser att samarbete mellan de 
olika enheterna, i frågor som rör cykeltrafik, sker i mycket stor omfattning. I 
Botkyrka och Stockholms innerstad samarbetar de olika enheterna bara i liten om-
fattning, medan övriga kommuner anser att enheterna i ganska stor omfattning 
samarbetar med varandra. Ingen kommun var av uppfattningen att enheterna inte 
alls samarbetar. Nykvarn, Sollentuna och Täby har inte besvarat frågan då den var 
irrelevant för dem, eftersom de har endast en enhet som arbetar med cykelfrågor. 
 
4.1.3 Cykelpolicy – de styrandes inställning till cykeltrafiksatsningar 
På frågan om man anser att de styrande i kommunen är positiva till cykel-
trafiksatsningar, har ingen kommun svarat att de i mycket stor omfattning får 
gehör för cykeltrafiksatsningar. Majoriteten, 15 av de 19 kommuner som besvarat 
enkäten, anser dock att de i ganska stor omfattning får gehör hos de styrande för 
satsningar på cykeltrafik. Två kommuner, Ekerö och Sundbyberg, anser att de 
endast i liten omfattning får gehör för cykelsatsningar, medan Nacka kommun 
svarat att de inte alls får gehör. Ekerö kommenterar dock att politikerna i all-
mänhet är positiva till cykeltrafiksatsningar, men att bristen på resurser gör att alla 
de satsningar som skulle behövas för cykeltrafikens skull inte kan realiseras. 
Sollentuna kommun har inte besvarat frågan. 

De kommentarer som givits till denna fråga visar att de styrande ofta är posi-
tiva till cykeltrafiksatsningar men att bristen på pengar är uppenbar. Flera av dem 
som besvarat enkäten, upplever att den tekniska sektorn får stå tillbaka för andra 
kommunala angelägenheter och att cykelprojekt inte prioriteras. De styrandes 
inställning beror också på vilken typ av cykelprojekt det är frågan om. Lokala 
projekt prioriteras framför regionala projekt och åtgärder som främjar trafik-
säkerheten är viktigare än andra åtgärder. Ju dyrare objekt det är frågan om, desto 
svårare tycks det vara att få pengar till dem. 

Någon anmärker att inställningen till cyklingen är beroende av vilken politisk 
majoritet kommunen har. Skillnaderna mellan olika partier är så stor att redan 
planerade cykelprojekt kan komma att avbrytas om det blir ett politiskt skifte vid 
nästa val. Andra påpekar att det inte finns någon uttalad cykelpolicy i kommunen. 
 
4.2 Egna studier och uppföljningar 
4.2.1 Cykeltrafikräkningar 
Endast i Stockholms kommun bedrivs regelbundna cykelräkningar. Där finns ned-
frästa slingor som kontinuerligt räknar cykeltrafiken. Dessa kompletteras med ett 
flertal manuella räkningar som genomförs vid olika tillfällen under året. Cykel-
räkningar gjorda i Stockholm sammanställs årligen i en rapport. Ända sedan 1940-
talet finns cykelräknedata från Stockholms kommun. 

I nio av de övriga kommunerna (Botkyrka, Haninge, Järfälla, Nacka, Salem, 
Sollentuna, Södertälje, Upplands Väsby och Österåker) har cykelräkningar endast 
utförts vid enstaka tillfällen. I något fall har det varit frågan om räkningar som 
gjorts i samband med de regionala cykelstråken. I andra fall har räkningar utförts 
för att ge underlag för att lösa specifika trafiksäkerhetsproblem, t.ex. i korsningar 
eller vid järnvägsövergångar. 

I Solna har man angett att både en fast räknestation och några mobila enheter 
finns att tillgå för att räkna cyklister, men att några räkningar inte utförts ”i 
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modern tid”, på grund av tidsbrist. I Täby visste inte den svarande huruvida cykel-
räkningar genomförts inom kommunen eller ej. 

I Ekerö, Norrtälje, Nykvarn, Sundbyberg, Tyresö och Värmdö har man aldrig 
räknat cykeltrafiken i kommunen. I Lidingö görs heller inte några räkningar inom 
kommunen medan däremot cykeltrafiken över gamla Lidingöbron, mot 
Stockholm, räknas årligen, sedan 1971. 
 
4.2.2 Statistik över cykelolyckor 
I majoriteten av kommunerna (14 av de 19 som besvarat enkäten) finns statistik 
över cykelolyckorna att tillgå, men endast de olyckor som rapporterats till polisen. 
Följaktligen har inte någon kommun uppgifter om hur många cyklister som be-
hövt sjukvård till följd av en olycka, såvida inte polisen också fått kännedom om 
olyckan. Botkyrka anmärker dessutom att polisen i fortsättningen inte kommer att 
lämna ifrån sig uppgifter om trafikolyckor, på grund av sekretess. 

Ekerö, Lidingö och Värmdö har angett att de inte har någon statistik alls över 
cykelolyckorna i kommunen. I Nacka var den som besvarade enkäten osäker över 
vilken statistik som finns och Järfälla kommun har inte besvarat frågan. 
 
4.2.3 Inventering av brister i cykelvägnätet 
Samtliga kommuner, förutom Ekerö, anger att de har inventerat cykelvägnätet och 
dokumenterat de brister som förekommer. Hur omfattande inventeringarna varit 
och när de senast gjordes, varierar emellertid mycket från kommun till kommun. 
Många påpekar att inventeringarna gjordes för länge sedan och att en uppdatering 
skulle behövas. Samtidigt anger några kommuner att endast vissa delar av cykel-
vägnätet inventerats och att alla problematiska platser därför inte är fullt kart-
lagda. 

De flesta anger att de gjort inventeringar i samband med trafiknätsanalyser, 
medan andra gjort dem i samband med upprättandet av cykelplaner eller då cykel-
kartor tagits fram. I samband med allmänt trafiksäkerhetsarbete, som exempelvis 
”barns skolvägar”, har också inventeringar av gång- och cykelvägnätet gjorts. 
Sollentuna och Upplands Väsby har utnyttjat möjligheten att tillsammans med 
cykelfrämjandet göra en, ur cyklistens synvinkel, så kallad trafikinspektion av 
situationen i kommunen. 
 
4.2.4 ”Klagomur” för kommuninvånarna 
Haninge, Sollentuna och Solna har svarat att de har ett särskilt telefonnummer dit 
allmänheten kan höra av sig om de har frågor, synpunkter eller klagomål som 
gäller cykeltrafik. Lidingö, Nacka, Salem, Stockholms innerstad och Upplands 
Väsby har svarat att de inte har något särskilt telefonnummer för cykelfrågor, men 
att de har telefonnummer för trafikfrågor i allmänhet, dit kommuninvånarna kan 
ringa om de har frågor som rör cykeltrafik. Övriga kommuner har angivit att de 
inte har något telefonnummer för allmänhetens frågor och klagomål rörande 
cykeltrafik.  
 
4.2.5 För allmänheten viktiga cykeltrafikfrågor 
I kontakten med kommunen är allmänhetens synpunkter, vad gäller cykeltrafik, 
oftast relaterade till avsaknaden av separerade cykelvägar eller till bristande drift 
och underhåll. I tabell 1 redovisas vanligt förekommande cykeltrafikfrågor från 
allmänheten, med en sammanställning över hur många kommuner som nämnt 
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respektive fråga. Notera att en och samma kommun kan ha räknat upp flera olika 
synpunkter. Övriga brister relaterade till cykelvägnätet kan t.ex. vara brister i 
detaljutformningen. Övriga synpunkter relaterade till trafiksäkerhet kan t.ex. vara 
mopeder på gång- och cykelvägar. De synpunkter som varje enskild kommun 
räknat upp finns redovisade i bilaga 2. 
 
Tabell 1  Synpunkter, kommentarer och frågor relaterade till cykeltrafik som kom-
munerna ofta får från allmänheten. ”Antal svar” anger hur många kommuner 
som räknat upp en specifik ”synpunkt”. 
Synpunkter från allmänheten Antal svar 
a) relaterade till brister i cykelvägnätet: 15 

Kommentarer om felande länkar (avsaknad av GC-vägar) 5 
Önskemål om fler separata GC-vägar i allmänhet 4 
Önskemål om fler separata GC-vägar, specifika sträckor 2 
Övriga brister 4 

  
b) relaterade till drift och underhåll: 14 

Bättre drift och underhåll i allmänhet 7 
Skadad/ojämn beläggning 2 
Bättre belysning 4 
Uppsopning av sandningssand 1 

  
c) relaterade till trafiksäkerhet: 10 

Konflikter cyklister – gående (och cykling på gångbanor) 4 
Farliga (siktskymda) korsningar 3 
Övrigt 3 

  
d) övriga synpunkter: 9 

Önskemål om fler cykelparkeringar 3 
Vägvisning, skyltning, etc. 4 
Cykelkarta 1 
Hinder i form av parkerade bilar, etc. 1 

 
 
4.3 Pågående/slutfört arbete med cykeltrafikfrågor 
Tabell 2 visar en sammanställning över de insatsområden, för en ökad och säker 
cykling, som respektive kommun arbetat (eller arbetar) med. Kommentarer till 
tabellen följer under respektive underrubrik i detta avsnitt. 
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Tabell 2  Sammanställning över vilka insatsområden för ökad och säker cykling 
som respektive kommun i Stockholms län arbetat (eller arbetar) med. 
Kommun Lokalt 

cykelprogram 
eller liknande 

Cykelkarta Kampanjer 
för ökad 
cykling 

Kampanjer 
för hjälm-
användning 

Botkyrka X X X X 
Ekerö    X 
Haninge X X X X 
Järfälla X X X X 
Lidingö X  X X 
Nacka  X X kanske 
Norrtälje  X  X 
Nykvarn    X 
Salem  X   
Sollentuna  X X X 
Solna  X X X 
Stockholm, innerstad X X X  
Sundbyberg   X X 
Södertälje X pågår   
Tyresö  X X  
Täby   X X 
Upplands Väsby  X X X 
Värmdö    X 
Österåker X   X 
 
4.3.1 Kommunala cykelprogram, handlingsplaner eller motsvarande 
Botkyrka, Haninge, Järfälla, Lidingö, Stockholms innerstad, Södertälje och 
Österåker har alla svarat att de har upprättat en cykelplan, eller liknande, för kom-
munen. Emellertid påpekar några att gällande cykelplan är gammal och behöver 
uppdateras.  

Täby har inte besvarat frågan medan övriga kommuner svarat att de inte har 
upprättat någon kommunal cykelplan, eller liknande. Sundbyberg påpekar dock 
att en trafikplan är under framtagande, ur vilken en handlingsplan för cykel-
trafiken kan tas fram. 
 
4.3.2 Cykelkarta 
Ekerö, Lidingö, Sundbyberg, Täby, Värmdö och Österåkers kommun har angivit 
att de inte tagit fram någon särskild karta över cykelvägnätet i kommunen. 
Lidingö och Täby kommenterar dock att cykelvägarna finns markerade på 
kommunkartan. Cykelvägarna på Lidingö finns även med på Stockholms cykel-
karta. I Södertälje meddelar man att arbetet med att ta fram en cykelkarta pågår, 
medan man i övriga kommuner svarat att kartor redan finns. 
 
4.3.3 Kampanjer eller liknande för ökat cyklande 
I 13 av de 19 kommunerna som besvarat enkäten (se tabell 2) har man bedrivit 
kampanjer, marknadsföring eller liknande, för att få ett ökat cyklande i kom-
munen. Dessutom meddelar Södertälje att de planerar att ha en kampanj under 
2002. 
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Kommentarerna till denna fråga tyder på att det i de flesta fall rört sig om 
”cykla till jobbet”-kampanjer. Exempelvis engagerades i Nacka, 25 ”cykelpiloter” 
som genom kontrakt förband sig att cykla till arbetet minst två gånger i veckan, 
från maj till september, 1998. Under cykelperioden förde alla ”piloterna” dagbok. 
De genomgick även ett hälsotest före, respektive efter, projektets genomförande 
och det visade sig att hälsoeffekterna av projektet var mycket positiva.  

Marknadsföring för ökat cyklande har skett med hjälp av annonser i lokal-
tidningar och i samband med utställningar, i vissa fall i anknytning till trafiksäker-
hetsdagar eller liknande.  
 
4.3.4 Kampanjer eller liknande för ökad cykelhjälmsanvändning 
I 15 av de 19 kommunerna som besvarat enkäten (se tabell 2) har man bedrivit 
kampanjer, marknadsföring eller liknande, för att få en ökad hjälmanvändning i 
kommunen. I många fall har det varit fråga om information och hjälmreklam i 
samband med ovan nämnda ”cykla till jobbet”-kampanjer. Utställningar och ut-
delande av broschyrer i anknytning till trafiksäkerhetsdagar, eller andra kom-
munala evenemang, har också varit ett vanligt sätt att marknadsföra cykelhjälmen.  

Flera kommuner har satsat på information till skolor och daghem. Haninge, 
Solna och Värmdö kommun har t.o.m. delat ut gratishjälmar, framförallt för att 
användas av lärare som cyklar till och från skolan. 
 
4.3.5 Det mest problematiska i arbetet med cykeltrafikfrågor 
I tabell 3 sammanställs de problem som kommunerna upplever som de mest 
problematiska i arbetet med cykeltrafik. Notera att en och samma kommun kan ha 
räknat upp flera olika problem. De problem som varje enskild kommun angivit 
finns redovisade i bilaga 2. 
 
Tabell 3  De frågor som kommunerna i Stockholms län upplever som de mest 
problematiska i arbetet med cykeltrafik. ”Antal svar” anger hur många 
kommuner som angivit ett specifikt problem. 
Problem Antal svar 
Utbyggnad/utformning av infrastrukturen 16

Få plats för cyklister, cyklar, cykelbanor i befintlig miljö 7 
Inlösen av mark 1 
Korsningspunkter med motorfordon 5 
Övriga problem relaterade till infrastrukturen 3 

  
Brist på resurser 10

Pengar 8 
Personalbrist 2 

  
Policyproblem 7

Få politisk respons/förståelse för behovet av cykelprojekt, etc. 3 
Biltrafiken, bilvägar prioriteras alltid 2 
Övriga policyproblem 2 
  

Övrigt 3
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Den enskilda fråga som kommunerna upplever som den mest problematiska i 
arbetet med cykeltrafik är bristen på pengar. Problem som annars ofta nämns är 
relaterade till utbyggnaden eller utformningen av infrastrukturen, där det största 
enskilda problemet tycks vara att hitta utrymme för cyklisterna i den befintliga 
gatumiljön. Övriga problem relaterade till infrastrukturen som nämns är t.ex. drift 
och underhåll. 

Att få förståelse hos styrande politiker för behovet av cykeltrafiksatsningar 
tycks också vara ett problem för många. Övriga policyproblem som nämns är att 
cykeltrafikfrågorna ofta ”faller mellan stolarna” eftersom det inte finns någon som 
ansvarar för helheten samt att det ”saknas en målinriktad planering kopplat till 
resurser”. Dålig förståelse mellan olika trafikantkategorier är också ett omnämnt 
problem. 
 
4.4 Planerade åtgärder för en ökad och säker cykling 
I tabell 4 redovisas en sammanställning över de åtgärder för en ökad och säker 
cykling, som respektive kommun planerar. Åtgärderna i tabellen kommenteras 
vidare i de delavsnitt som följer. De enskilda kommunernas kommentarer presen-
teras i bilaga 2. 
 
Tabell 4  Planerade åtgärder för en ökad och säker cykling i kommunerna i 
Stockholms län. *)Miljöförvaltningen i Stockholm (inte Stockholm – region 
innerstaden), planerar att genomföra sådana kampanjer.  
Kommun Utbyggnad av 

cykelvägnätet 
Trafik-

säkerhets-
höjande 
åtgärder 

Kampanj 
för ökad 
cykling 

Kampanj 
för säker 
cykling 

Övriga 
åtgärder 

Botkyrka X X X X X 
Ekerö X X   X 
Haninge X X X X  
Järfälla X X   X 
Lidingö X X X X X 
Nacka X X    
Norrtälje X X    
Nykvarn X X    
Salem X X X X X 
Sollentuna  X    
Solna X X X X X 
Stockholm, inner. X X X*  X 
Sundbyberg X X X X  
Södertälje X X X X  
Tyresö      
Täby X X X   
Upplands Väsby X X X   
Värmdö X     
Österåker X X  X  
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4.4.1 Planerade utbyggnader/förbättringar av cykelvägnätet 
Nästan samtliga kommuner som besvarat enkäten säger att de planerar att, inom 
de närmaste åren, göra utbyggnader av cykelvägnätet eller trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder. Som en svarande uttrycker det: ”Cykelnätets utbyggnad pågår kontinuer-
ligt med varierande ambitionsnivå.” Flera kommuner verkar vara på det klara med 
vad som behöver göras och vilken prioritetsordning de olika planerade projekten 
har. Tillgången till resurser får sedan styra tidpunkten för åtgärd. 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder som planeras är främst att säkerställa viktiga 
korsningspunkter som idag är farliga för cyklister samt att sträva efter att separera 
cykeltrafiken från biltrafiken, där det är möjligt. Framförallt prioriteras åtgärder 
som förbättrar situationen kring skolorna. Trafiksäkerhetsprogram och andra all-
männa trafiksäkerhetsåtgärder, som också får positiv effekt för cyklister, nämns 
också. Några påpekar att trafiknätsanalyser, trafikplaner och liknande kommer att 
ge svar på vilka åtgärder som behöver göras. 

I Solna har man även, under ett par år, satsat på att tydliggöra separeringen 
mellan gående och cyklister, i GC-tunnlar och andra konfliktpunkter. Olika be-
läggningstyper (plattor–asfalt) för gående respektive cyklister används och 
successivt åtgärdas olika konfliktpunkter. 
 
4.4.2 Planerade kampanjer för en ökad och säker cykling  
Ungefär hälften av de kommuner som besvarat enkäten planerar att inom de 
närmaste åren bedriva kampanjer eller annan marknadsföring för en ökad och 
säker cykling. Majoriteten av dessa har redan vid tidigare tillfällen bedrivit sådana 
kampanjer och de planerade marknadsföringsåtgärderna är ofta en upprepning av 
tidigare koncept. Exempelvis planerar Solna en ny ”cykla till jobbet”-kampanj 
och Sundbyberg ska fortsätta med sitt årliga evenemang ”kretsloppet” och nu 
koppla det till EU-projektet ”i stan utan bil”. I Södertälje, har man tänkt sig en 
kampanj med information om miljö- och tidsvinster. I Täby, kommer man (i 
samarbete med Landstinget och Vägverket) att ha en hälsokampanj på skolorna 
för att få skolelever att cykla. 

Säker cykling kommer det att propageras för i bl.a. Lidingö, i kombination med 
andra trafiksäkerhetskampanjer. I Salem planeras besök i skolor, tillsammans med 
bl.a. NTF, för att lära barnen att använda cykelhjälm. 

 
4.4.3 Övriga planerade åtgärder för en ökad och säker cykling 
Övriga åtgärder för en ökad och säker cykling som planeras i kommunerna och 
som inte redan nämnts i avsnitt 4.4.1 och 4.4.2, är exempelvis bättre drift och 
underhåll, cykelvägvisning och cykelparkeringar. 
 
4.4.4 De viktigaste satsningarna för ett ökat och säkert cyklande 
I tabell 5, sammanställs de satsningsområden som kommunerna i Stockholms län 
tror är de viktigaste för att uppnå ett ökat och säkert cyklande i sina respektive 
kommuner. Notera att en och samma kommun kan ha angett flera alternativ. De 
satsningsområden som varje enskild kommun angivit finns redovisade i bilaga 2. 

Fler separerade cykelvägar och förbättringar av det befintliga cykelvägnätet, är 
vad de flesta kommuner tror är viktigast för att få ett ökat och säkert cyklande i 
sina respektive kommuner. Någon kommenterar att satsningarna på de regionala 
cykelstråken, sannolikt kommer att bli ”en katalysator för planering och byggande 
även av lokala cykelbanor och stråk”. 
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Många tror också att trafiksäkerhetsåtgärder, som t.ex. att anpassa bilarnas 
hastighet till de oskyddade trafikanterna, är det viktigaste satsningsområdet. 
Övriga trafiksäkerhetsåtgärder som nämns, är exempelvis att få cyklisten att förstå 
att underhålla sin cykel. 
 
Tabell 5  De satsningsområden som kommunerna i Stockholms län tror är de 
viktigaste för att uppnå ett ökat och säkert cyklande i sina respektive kommuner. 
”Antal svar” anger hur många kommuner som angivit ett specifikt 
satsningsområde. 
Viktiga satsningsområden Antal svar 
Utbyggnad/förbättringar av infrastrukturen 20

Bygg fler GC-vägar/separerade cykelvägar 7 
Komplettera befintligt cykelvägnät där länkar saknas, för att få 
sammanhängande stråk 

6 

Förbättra befintliga stråk 2 
De regionala cykelstråken (ger spin-off effekt!) 2 
Fler bra och säkra cykelparkeringar på rätt ställen 3 

  
Förbättra drift och underhåll 6

  
Trafiksäkerhetsåtgärder 11

Bygg bort felande (farliga) länkar 2 
Anpassa bilarnas hastighet till de oskyddade trafikanterna 2 
Tydligare utformning, för ett mer trafiksäkert beteende 2 
Öka hjälmanvändningen 2 
Övriga trafiksäkerhetsåtgärder 3 

  
Information/Marknadsföring 6

Få fler att börja cykla – förändra attityder 3 
Övrig information/marknadsföring 3 

  
Övrigt 3
 
 
4.5 Samarbete/utbyte av erfarenheter 
4.5.1 Samarbete/utbyte av erfarenheter med andra kommuner 
Elva av de 19 kommuner som besvarat enkäten anger att de samarbetar eller 
utbyter erfarenheter med andra kommuner i frågor som rör cykeltrafik. Ekerö, 
Nacka, Sollentuna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö och Österåker 
anser att de inte har något nämnvärt samarbete med andra kommuner. 

Kommentarerna till denna fråga tyder på att Vägverket har en viktig samman-
kallande roll. Många kommuner anger att det endast är i samband med informa-
tionsmöten, kurser och seminarier, eller liknande, anordnade av Vägverket som de 
diskuterar cykeltrafikfrågor med andra kommuner. Arbetet med de regionala 
cykelstråken är något som flera kommuner nämner som en viktig grund för sam-
arbete med andra kommuner.  

Samarbetet i övrigt, verkar vara sparsamt och sker sällan kontinuerligt. Ingen 
specifik grupp finns för samarbete i cykelfrågor. Ett visst utbyte vad gäller trafik-
frågor generellt sett finns dock, exempelvis bör ”Södertörnsgruppen” nämnas där 
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trafikplanerarna från Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, 
Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö träffas några gånger per år. Annars är 
det mest i samband med konferenser eller möten ordnade av andra aktörer, 
exempelvis NTF, som kommunerna träffas och diskuterar cykeltrafikfrågor.  
 
4.5.2 Samarbete med andra aktörer i frågor som rör cykeltrafik 
På frågan om man samarbetar med några andra aktörer i frågor som rör cykel-
trafik, är NTF, Cykelfrämjandet och Cykelsällskapet de organisationer som oftast 
nämns (tabell 6). Några betonar också att de samarbetar med Vägverket, även om 
frågan i huvudsak syftar till att identifiera andra aktörer. Förutom de samar-
betspartners som listas i tabell 6, nämns exempelvis bilkåristerna och lokala 
handikapporganisationer. Någon anger att de också, i cykelsammanhang, sam-
arbetat med arbetsplatser i kommunen. 

Vägverkets cykelidéforum verkar vara viktigt för samarbetet i cykeltrafikfrågor 
inte bara med andra kommuner utan även med övriga aktörer. Många påpekar att 
det endast är genom Vägverkets cykelidéforum som de träffar andra aktörer. I 
samband med trafiknätsanalyser, LIP-ansökningar1 eller liknande har kom-
munerna också varit i kontakt med andra aktörer. 
 
Tabell 6  Olika aktörer som kommunerna i Stockholms län anger att de sam-
arbetar med i frågor som rör cykeltrafik. 
Aktör Kommuner 
NTF Järfälla, Norrtälje, Salem, Solna, Stockholm, Värmdö 
Vägverket Ekerö, Järfälla, Solna, Stockholm, Täby, Värmdö 
Cykelfrämjandet Lidingö, Solna, Stockholm, Upplands Väsby 
Cykelsällskapet Ekerö, Lidingö, Stockholm 
Naturskyddsföreningen Stockholm, Södertälje 

 
4.5.3 Stöd från Vägverket i frågor som rör cykeltrafik 
Majoriteten av de kommuner som besvarat enkäten upplever att de får ett bra stöd 
från Vägverket i frågor som rör cykeltrafik. Åtta kommuner (Ekerö, Haninge, 
Nacka, Norrtälje, Stockholm, Sundbyberg, Täby och Värmdö) tyckte att de får ett 
mycket bra stöd och åtta kommuner att de får ett ganska bra stöd. Två kommuner, 
Nykvarn och Solna, tyckte att stödet från Vägverket var ganska dåligt. Sollentuna 
har inte besvarat frågan och Salem svarade mitt emellan ”ganska bra” och ”ganska 
dåligt”. Ingen kommun tyckte att stödet från Vägverket, i frågor som rör cykel-
trafik, var mycket dåligt. 

Kommentarerna till denna fråga tyder på att framförallt projektet med de 
regionala cykelstråken varit uppskattat av många och att det främjat samarbetet 
inom länet i frågor som rör cykeltrafik.  

Även om flera kommuner tycker att informationsutbytet med Vägverket funge-
rar bra, framförs viss kritik som tyder på att Vägverket uppfattas som ”mera ord 
än handling”. Det tycks finnas en otålighet hos kommunerna i att Vägverks-

                                                 
1 LIP = lokalt investeringsprogram. Under åren 1998–2003 har Riksdagen avsatt 7,2 miljarder till 
LIP, med syfte ”att påtagligt öka takten i omställningen av Sverige till ett ekologiskt uthålligt sam-
hälle” (www.naturvardsverket.se). LIP innebär att kommunerna ges möjlighet att i samverkan med 
lokala företag och organisationer söka stöd till fysiskt varaktiga investeringar som minskar 
belastningen på miljön, gynnar användningen av förnyelsebara råvaror, effektiviserar använd-
ningen av energi och naturresurser samt till återvinning.   
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projekten tar för lång tid innan de ger resultat. Det önskas att Vägverket skulle 
vara mer aktiva i att utföra de projekt de föreslagit/planerat, t.ex. de regionala 
cykelstråken. Någon påpekar också att samtidigt som Vägverket ställer krav på 
kommunerna, tar de själva inte alltid sitt ansvar genom att exempelvis bygga 
säkra cykelanläggningar utmed sina egna vägar.  

Det ytterligare stöd som kommunerna önskar från Vägverket är framförallt av 
ekonomisk karaktär. Tio av de kommuner som besvarat enkäten har understrukit 
att stadsbidragen är viktiga och att de skulle önska ytterligare resurser för vidare 
utbyggnad av cykelvägnätet och för att genomföra diverse trafiksäkerhetsåtgärder. 

Många kommuner tycker att de bäst på egen hand sköter cykeltrafikfrågorna i 
kommunen, men nämner några enstaka specifika projekt de vill att Vägverket ska 
vara mer delaktiga i. Det finns även önskemål om att Vägverket skulle arbeta mer 
aktivt med de regionala cykelstråk som ligger mer perifert från Stockholm city. 

Några kommuner påpekar att det är viktigt att Vägverket fortsätter att initiera 
projekt av typen ”regionala cykelstråk” och att de även fortsättningsvis bör satsa 
på erfarenhetsutbyte, genom exempelvis cykelidéforum. Vägverket kan på ett bra 
sätt föra samman kommunerna i länet. Samtidigt efterfrågas ett forum för att ta 
upp ”cykelproblem” i kommunerna, som ligger inom Vägverkets väghållaransvar. 
Det framförs också önskemål om att Vägverket skulle ta en roll som ”påtryckare” 
på kommunledningen, t.ex. efterfråga en cykelpolicy och en ”cykelansvarig”, så 
att dessa frågor får högre prioritet.  

Kommunerna önskar också att få hjälp med att starta upp arbetet med de 
kommunala cykelplanerna. Det vore bra om Vägverket tog ett helhetsgrepp i den 
frågan. Andra råd och tips är också välkomna, bl.a. önskas exempel på bra cykel-
lösningar. Hjälp med att driva kampanjer och att marknadsföra cyklingen efter-
frågas också. 

Flera kommuner antyder att samarbetet med Vägverket bör ske på initiativ av 
Vägverket, bl.a. för att de anser att de själva är dåliga på att ta kontakt. Någon 
tyckte dock att ett samarbete bör ske på bådas initiativ. 
 
4.6 Längder och kostnader för cykeltrafikanläggningar 
Enkäten avslutades med frågor om cykelvägnätets omfattning samt kostnader för 
cykeltrafikanläggningarna i kommunen. I tabell 7 och 8 redovisas längderna och i 
tabell 9 kostnaderna för respektive kommun i länet. För många var det svårt att få 
fram dessa uppgifter på den korta tid som gavs. Därför har inte alla kommuner 
besvarat dessa frågor och en del svar är ofullständiga och summariska. Ett sträck i 
tabellerna anger att frågan inte besvarats, medan en nolla innebär att svaret ”0” 
erhållits.  

I tabell 7 visas hur cykelvägnätet fördelas på olika typer av länkar i respektive 
kommun. ”GC-vägar, separata banor” anger de gång- och cykelvägar där cyklister 
och fotgängare är separerade från varandra. Att få fram denna information är extra 
knepigt, bl.a. eftersom det är oklart hur man egentligen ska räkna. Separerade GC-
vägar har oftast dubbelriktade cykelbanor och då räknas sträckan endast en gång, 
medan cykelfält oftast förekommer på båda sidor av vägen (ett cykelfält i vardera 
riktningen) och då räknas kanske båda riktningarna i längdangivelsen. 
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Tabell 7  Cykelvägnätets längd i respektive kommun i Stockholms län, fördelat på 
olika typer av länkar, enligt enkätsvaren. *) se förklaring i bilaga 1, sid 27. 

GC-vägar [km] Kommun Totalt 
[km] separata banor övriga 

Cykelfält 
[km] 

I blandtrafik [km] 

Botkyrka 197 0 100 0 0 
Ekerö – – – – – 
Haninge 100 0 80 10 10 
Järfälla 106 0 106 2,5 15 
Lidingö 40 0 0 0 0 
Nacka 140 – – – – 
Norrtälje 36,8 – – – – 
Nykvarn ? 0 ? 0 0 
Salem 30 0 30 0 0 
Sollentuna 80 0 80 0  
Solna 128 20 60 5 15 
Stockholm, inner. 100 55 35 12 0 
Sundbyberg 24 – 24 – Hela stenstaden*) 
Södertälje – – – – – 
Tyresö 50 0 50 0 – 
Täby – – 90 – – 
Upplands Väsby – – 80 0 0 
Värmdö 18 0 18 0 0 
Österåker – – – – – 
 
I tabell 8 jämförs den totala längd som angavs i enkäten med data från kommun-
förbudet2. Även längd per invånare (enligt data från kommunförbundet) redovisas. 
Data från kommunförbundet finns att tillgå från 1992 till 1998. I de fall upp-
gifterna från olika år inte överensstämmer har antingen den senaste, eller vanligast 
förekommande, längdangivelsen använts. Jämför man längderna från kommun-
förbundet med de svar som erhållits i enkäten stämmer de ganska väl överens. 
Endast för Lidingö och Sollentuna är det märkbara skillnader. Notera att för 
Stockholm gäller längdangivelsen från kommunförbundet för hela Stockholms 
kommun, medan enkätsvaret endast gäller för innerstaden. Tabell 8 redovisar 
också hur den totala längden av cykeltrafikanläggningarna i kommunen fördelar 
sig på olika väghållare, kommunen respektive Vägverket. 

Det bör nämnas att längderna är uppmätta på olika sätt i olika kommuner och 
därför inte är fullt jämförbara. En del har mätt längderna i datorn, med hjälp av 
MAP-info, några har mätt med linjal på karta, medan andra inte vet hur längddata 
erhållits. Det bör även i detta sammanhang påpekas att det är oklart vad som 
egentligen ska räknas i längdangivelsen av cykelvägnätet, vilket kommenteras av 
Stockholm: ”Om det t.ex. finns en separat cykelväg på båda sidor om en väg, 
räknas båda sidorna. Detta blir då inte jämförbart med en dubbelriktad cykelväg 
som bara går på ena sidan vägen och endast räknas en gång. För ytterstadsdelarna 
av innerstadens cykelvägnät är kunskapen mer bristfällig. Exempelvis är det svårt 
att veta hur cykelvägarna på Djurgården och i diverse nationalparker räknats.” 

 

                                                 
2 Svenska kommunförbundet (1993–1999). ”Kommunernas väghållning och parkskötsel (1992 till) 
1998 – Kostnader, mängder och nyckeltal”. Stockholm. 
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Tabell 8  Cykelvägnätets längd i respektive kommun i Stockholms län, enligt upp-
gift från enkäten jämfört med data från kommunförbundet, fördelat på olika väg-
hållare. *)Gäller för hela Stockholms kommun. 

Cykelvägnätets totala längd 
(km) 

Fördelat på Väghållare Kommun Längd cykelväg 
per invånare 

(m) Kommunförb. Enkätsvar Kommun Vägverk 
Botkyrka 1,9  137  197  134  63 
Ekerö 1,1  24  –  –  – 
Haninge 1,4  98  100  –  – 
Järfälla 1,7  105  106  106  0 
Lidingö 0,2  8  40  40  0 
Nacka 1,4  103  140  130  10 
Norrtälje 0,7  38  36,8  34  2,8 
Nykvarn 0,5  4,1  ?  –  0 
Salem 2,1  29  30  30  0 
Sollentuna 0,6  36  80  –  – 
Solna 2,2  124  128  128  0 
Stockholm, 
innerstaden 

1,3  974*  100  100  0 

Sundbyberg 0,8  24,2  24  24  0 
Södertälje 1,0  80  –  –  – 
Tyresö 1,3  51  50  50  0 
Täby 1,6  97  –  –  0 
Upplands 
Väsby 

1,9  72,5  –  ?  – 

Värmdö 0,5  15  18  18  0 
Österåker 1,2  40  –  –  – 
 
I tabell 9, görs ett försök att redovisa kostnaderna för nyanläggning, barmarks-
underhåll och vinterväghållning av cykeltrafikanläggningarna i respektive kom-
mun. För många var det mycket svårt att ta fram dessa uppgifter. Exempelvis 
finns i de mindre kommunerna endast klumpsummor att tillgå och inga uppgifter 
om vad den specifika kostnaden för cykelvägarna är.  

Det bör även påpekas att de som ändå försökt uppskatta kostnaderna räknat på 
olika sätt och att det därför kan vara svårt att göra jämförelser mellan olika 
kommuner, även om längden cykelvägar eller antalet kommuninvånare beaktas. 
Exempelvis har någon kommun räknat på en genomsnittskostnad för de senaste 
tre åren, medan en annan kommun angivit kostnaden för det senaste året. Kom-
mentarer till kostnaderna från några kommuner summeras nedan: 
 
Lidingö 
• För ”nyanläggning” gäller nya föreslagna cykelbanor 2002, det tillkommer 

investeringar i befintliga broar, viadukter, belysning, fållor m.m. 
• I ”barmarksunderhåll” ingår ej renhållning, vägmärken, belysning, brunnar, 

diken. Dock ingår även torg. 
• I ”vinterdrift” ingår ej kostnad för sand och sandupptagning. 
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Solna  
• I kostnader för nyanläggning ingår inte enstaka större projekt som genomförs i 

kommunen, då jag anser att de inte är en årligt återkommande företeelse. 
 

Stockholm 
• Den angivna kostnaden på 30 miljoner kronor per år gäller för de tre senaste 

åren. I år satsas så mycket som 50 miljoner kronor. I den ”GC-pengen” ingår 
miljöupprustning av gator, gångbanor och övergångsställen samt även kostna-
derna för belysning. 
 

Tyresö 
• Jag har räknat med den kvadratmeterkostnad vi har på verksamheten gatan, 

alltså gator, vägar, gångbanor och GC-vägar. Vi särredovisar ej GC-vägar. I 
kostnaden ingår förutom vanliga underhållskostnader även hyra, administration 
och kapitaltjänstkostnader.  

 
Tabell 9  Kommunernas kostnader för nyanläggning, barmarksunderhåll och 
vinterväghållning av cykeltrafikanläggningarna i respektive kommun i Stockholms 
län. *)OBS! Gäller för alla gator, vägar, gångbanor och GC-vägar (se kommentar 
från Tyresö kommun). **)Värmdö kommun har angivit att de har en total kostnad 
på 1 287 tusen kronor per år, för cykeltrafikanläggningarna i kommunen, varav 
drift och underhåll motsvarar 707 tusen kronor per år och kapitalkostnaden 580 
tusen kronor per år. 
Kommun Nyanläggning 

[kkr/år] 
Barmarksunderhåll 

[kkr/år] 
Vinterväghållning 

[kkr/år] 
Botkyrka 1 000 1 200 3 000 
Ekerö – – – 
Haninge 1 000 – – 
Järfälla 1 000 600 1 000 
Lidingö 1 475 482 1 579 
Nacka – – – 
Norrtälje – – – 
Nykvarn – – – 
Salem 600 177 180  
Sollentuna – – – 
Solna 400 100 500 
Stockholm, inner. 30 000 Vet ej Vet ej 
Sundbyberg ? 400 400 
Södertälje 3 000–3 500 – – 
Tyresö 400* 1 400* 750* 
Täby – 110 510 
Upplands Väsby 150 150 1 300 
Värmdö ** ** ** 

Österåker – – – 
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5 Diskussion och slutsatser 
Inte i någon kommun i länet finns en anställd som har ett uttalat helhetsansvar för 
cykelfrågorna i sin kommun. Det är ofta de som handhar trafikfrågor i allmänhet 
som också får ta hand om cykeltrafikfrågorna. För att cykelfrågorna ska få högre 
dignitet, vore det önskvärt om varje kommun hade en ”cykelansvarig”. I de 
mindre kommunerna är det kanske inte lika nödvändigt och kanske inte heller 
praktiskt genomförbart. En cykelansvarig skulle på ett naturligt sätt kunna samla 
alla berörda enheter inom en kommun i frågor som rör cykeltrafik. Det skulle 
också underlätta samarbetet med Vägverket och andra aktörer. 

De flesta kommuner har bra koll på infrastrukturen i sin kommun och vilka 
åtgärder som behöver göras. Emellertid saknas pengar för att genomföra önsk-
värda åtgärder. Även om de styrandes inställning till cykeltrafiksatsningar ofta är 
ganska positiv, upplever många kommuner att det är svårt att få pengar till 
cykelprojekt, eftersom andra frågor prioriteras högre. Bristen på pengar är också 
det som kommunerna anser vara det största problemet i arbetet med cykel-
trafikfrågor. Ett regionalt cykelprogram, gärna med efterföljande kommunala 
cykelplaner, kan bli viktiga katalysatorer för att ge cykelfrågorna en högre digni-
tet. Om Vägverket, i sin roll som sektorsansvarig, väcker frågan om kommunens 
policy för cykeltrafikfrågor, skulle nog de frågorna få högre prioritet än idag.  

För att få en ökad och säker cykling i länet, tror kommunerna att det viktigaste 
satsningsområdet är att bygga fler separerade cykelvägar och komplettera det 
befintliga cykelvägnätet med felande länkar, för att få sammanhängande stråk. Det 
är också det som oftast efterfrågas av allmänheten. Förbättrad drift och underhåll 
efterfrågas också av många.  

Många kommuner har redan genomfört och/eller planerar för kampanjer, eller 
andra marknadsföringsåtgärder, för såväl ökad som säkrare cykling. Emellertid 
önskar man få hjälp av Vägverket i detta. Det vore även bra om Vägverket kunde 
ge vägledning i vilka satsningar som ger störst effekt.  

Kunskapen i kommunerna om cykeltrafikens omfattning är bristfällig. Endast 
Stockholm räknar regelbundet cykeltrafik. För att kunna utvärdera om cyklingen 
ökar i länet och även för att kunna bedöma cykelolyckornas utveckling i relation 
till cykelfrekvensen, är det viktigt att mer omfattande cykelräkningar görs i hela 
länet. Även cykelolyckorna i sig behöver följas upp bättre än idag. Att få sjuk-
husen i regionen att dokumentera olyckor bland cyklister vore värdefullt. 

Några av kommunerna har gjort upp lokala cykelplaner eller liknande, men 
flera menar att de behöver uppdateras. För de kommuner som inte redan har en 
cykelplan skulle det vara värdefullt att få hjälp från Vägverket att starta upp det 
arbetet. Det vore bra om Vägverket tog ett helhetsgrepp i denna fråga. 

Vägverket har en mycket viktig roll att samla berörda aktörer kring cykel-
trafikfrågor. De cykelmöten som Vägverket varit sammankallande till är nöd-
vändiga för att arbetet ska gå vidare. För många kommuner är dessa möten det 
enda tillfället då de träffar andra kommuner och övriga aktörer, för att diskutera 
cykeltrafikfrågor. 
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    2001-11-20 
Anna Bergström 
 
Hur arbetar kommunerna i Stockholms län med cykeltrafikfrågor? 
Frågeformulär 
 
Syftet med denna enkät är att få en uppfattning om det cykeltrafikrelaterade arbetet i kommunerna i Stockholms 
län. För att få en rättvis bild av läget i regionen, är det mycket viktigt att få in svar från alla kommuner. 
 
Jag är medveten om att enkäten är omfattande och att en del frågor är svåra att besvara. Svara på de frågor Ni 
kan och hoppa över resten! En obesvarad fråga är också ett resultat, eftersom det visar på vilka brister i kunskap 
som finns. 
 
Då sammanställningen av fakta, tillstånd och brister ska vara färdig i december, är tiden att besvara enkäten 
tyvärr mycket begränsad. Jag behöver ha ert svar senast den 30 november. Skicka den besvarade enkäten till 
mig (i bifogat svarskuvert), men ta en kopia och behåll ett exemplar själv. Jag kommer sedan att kontakta Er 
per telefon för att ställa kompletterande frågor eller diskutera eventuella oklarheter i enkäten och då är det bra om 
Ni samtidigt kan se vad Ni svarat. 
 
OBS! Om du anser att denna enkät borde besvaras av någon annan i din kommun, var snäll och vidarebefordra 
enkäten till vederbörande snarast möjligt. Om olika personer besvarar olika frågor, är det viktigt att jag får namn 
och telefonnummer på den som kan anses ha huvudansvaret. 
 
Med vänlig hälsning 
Anna Bergström 
 
Har du frågor angående enkäten? Kontakta gärna mig på tel. 013-20 40 48, eller e-post: anna.bergstrom@vti.se 
 
BAKGRUND: 
 
KOMMUN: __________________________________________ 
 
 
Person som besvarat enkäten? 
  
Namn: ____________________________________________ Telefon: ________________ 
 
E-post: ____________________________________________ Fax: ___________________ 
 
 
1. ORGANISATIONEN I KOMMUNEN: 
 
Finns en cykelansvarig i er kommun?   Ja   Nej 
 
Om ”ja”, ange namn:________________________________________________________________________ 
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Vilka olika avdelningar/kontor arbetar med cykeltrafikfrågor i kommunen och utifrån vilket perspektiv?  
 
Svar: _____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Samarbetar de olika avdelningarna/kontoren? 
 

 Ja, i mycket stor omfattning         Ja, i ganska stor omfattning  Endast i liten omfattning  Nej, inte alls 
 
 
 
Hur anser du att cykelpolicyn i kommunen är, d.v.s. är styrande politiker generellt positiva eller negativa 
till cykeltrafiksatsningar?  
 
Det är i regel: 
 

 Mycket lätt  Ganska lätt   Ganska svårt   Mycket svårt 
 
att få gehör för cykeltrafiksatsningar i min kommun. 
 
 
Kommentarer: ______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
2. EGNA STUDIER OCH UPPFÖLJNINGAR: 
 
Har ni, genom att göra cykelräkningar, en uppfattning om cykeltrafikflödet i er kommun? 
 

 Ja, vi har nedfrästa slingor som kontinuerligt räknar cykeltrafiken. 
 

 Ja, vi räknar cykeltrafik regelbundet, minst två ggr per år, under olika årstider. 
 

 Ja, vi räknar cykeltrafik årligen. 
 

 Vi har endast räknat cykeltrafik vid enstaka tillfällen. 
 

 Vi har aldrig räknat cykeltrafiken inom kommunen. 
 

 Annat, nämligen: _________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 



Bilaga 1 
Sid 3 (7) 

VTI notat 51-2002 

Om cykelräkningar gjorts, sedan när finns data att tillgå? 
(Ange årtal och årstid, om möjligt, t.ex. ”hösten 1997”) 
 
Sedan:_______________________________________ 
 
 
Har vädersituationen följts upp och registrerats vid de tillfällen cykelräkningarna gjorts? 
 

 Ja, alltid  Ja, oftast  Ja, vid enstaka tillfällen  Nej, aldrig 
 
 
Finns statistik över cykelolyckorna i er kommun? 
 

 Nej  Ja, men endast polisrapporterade olyckor  Ja, sjukhusrapporterade olyckor 
 

Ja, annat: _________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Har eventuella brister i cykelvägnätet inventerats i er kommun? 
 

  Ja    Nej 
 
Om ja, på vilket sätt:__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Finns ett specifikt telefonnummer, en e-postadress, eller liknande dit invånarna i din kommun kan vända 
sig med synpunkter och frågor som rör cykeltrafik? 
 

  Ja    Nej 
 
  
I kontakten med medborgarna, vilken/vilka cykeltrafikfrågor är det som oftast kommer upp? 
 
Svar:______________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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3. PÅGÅENDE/SLUTFÖRT ARBETE MED CYKELTRAFIKFRÅGOR:  
 
Finns ett lokalt cykelprogram, en handlingsplan, eller motsvarande, för cykeltrafikfrågorna i kommunen? 
 

  Ja   Nej 
 
Om ja, beskriv närmare:_______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Har ni tagit fram en cykelkarta över cykelvägnätet i er kommun? 
 

  Ja    Nej 
 
 
 
Har ni bedrivit kampanjer eller annan marknadsföring för att få fler att cykla i er kommun, t.ex. ”Cykla till 
jobbet”? 
 

  Ja    Nej 
 
Om ja, beskriv närmare: ______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Har ni bedrivit kampanjer eller annan marknadsföring för att få fler att använda cykelhjälm? 
 

  Ja    Nej 
 
Om ja, beskriv närmare: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Vad är det svåraste/ mest problematiska i arbetet med cykeltrafikfrågor? Varför? 
 
Svar:______________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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4. PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR EN ÖKAD OCH SÄKER CYKLING: 
 
Planerar ni inom de närmaste åren att i kommunens cykelvägnät göra några: 

 utbyggnader, t.ex. komplettering av saknade länkar? 
 

 Ja  Nej 
 
 

 trafiksäkerhetshöjande åtgärder för cyklister? 
 

 Ja  Nej 
 
Kommentarer: ______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Planerar ni inom de närmaste åren att i kommunen bedriva kampanjer eller annan marknadsföring: 

 för ett ökat cyklande? 
 

 Ja  Nej 
 
 

 för en säkrare cykling, t.ex. för ökad hjälmanvändning? 
 

 Ja  Nej 
 
Kommentarer: ______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Planerar ni i kommunen några andra åtgärder för en ökad och säker cykling? 
 

 Ja  Nej 
 
Kommentarer: ______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Vilka satsningar tror du är de viktigaste för ett ökat och säkert cyklande i din kommun? Varför? 
Svar: _____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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5. SAMARBETE/UTBYTE AV ERFARENHETER: 
 
Samarbetar ni/utbyter ni erfarenheter med andra kommuner i frågor som rör cykeltrafik? 
 

 Ja  Nej 
 
Om ja, i vilken omfattning, på vilket sätt, på initiativ av vem, etc.:_______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Samarbetar ni med några andra aktörer, t.ex. cykel- och miljöorganisationer,  i frågor som rör cykeltrafik? 
 

 Ja  Nej 
 
Om ja, med vilka, i vilken omfattning, på vilket sätt, på initiativ av vem, etc.:______________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
Tycker ni att ni har ett bra stöd av Vägverket, i frågor som rör cykeltrafik? 
 

 Ja, mycket bra  Ja, ganska bra   Nej, ganska dåligt  Nej, mycket dåligt 
 
 
Skulle ni önska mer hjälp ifrån Vägverket i frågor som rör cykeltrafik? Vad skulle vara önskvärt att de 
hjälpte till med? I vilken omfattning och på initiativ av vem ska samarbetet med Vägverket ske, etc.? 
 
Svar: _____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 



Bilaga 1 
Sid 7 (7) 

VTI notat 51-2002 

6. LÄNGDER OCH KOSTNADER FÖR CYKELTRAFIKANLÄGGNINGARNA I KOMMUNEN: 
 
Vilken är den totala längden GC-vägar i kommunen? Svar: ______________________km, 
 
varav ___________________________ km som kommunen har väghållaransvar för, 
 
och _____________________________ km som vägverket har väghållaransvar för. 
 
 
Hur stor längd (eller andel i %) av det totala cykelvägnätet utgörs av följande olika typer av cykellänkar? 
 

 GC-vägar där cyklister är separerade från gående Längd: _________________________km (%) 
 

 övriga GC-vägar Längd: _________________________km (%) 
 

 cykelfält i väg eller gata Längd: _________________________km (%) 
 

 länkar i blandtrafik Längd: _________________________km (%) 
 
 
Är ovanstående längder uppmätta eller uppskattade?  Uppmätta  Uppskattade 
 
 
Vad kostar cykeltrafikanläggningarna i kommunen: 
(Ange ungefärlig årlig genomsnittskostnad för de senaste åren) 
 

 i nyanläggning: ________________________________ kkr/år 
 

 i barmarksunderhåll (lagning av potthål, sprickor etc. samt renhållning): _______________________ kkr/år 
 

 i vinterdrift: ___________________________________ kkr/år 
 
Kommentarer: ______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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Öppna enkätsvar och kommentarer från varje kommun 
 
Kompletterande kommentarer till enkäten erhållna i efterhand, via telefonkontakt 
eller e-post, är skrivna med kursiv stil. 
 
Innehållsförteckning (bilaga 2) 
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Botkyrka 
1. Organisationen i kommunen 
Vilka olika avdelningar/kontor arbetar med cykeltrafikfrågor i kommunen 
och utifrån vilket perspektiv? 
”Tekniska förvaltningen som väghållare i samverkan med miljöförvaltningen och 
skolan.” 
 
2. Egna studier och uppföljningar 
Kommentarer ang. statistik över cykelolyckorna: 
”Om vi får rapporterna från polisen”. 

B säger att polisen, sedan år 2000, slutat skicka olycksrapporterna p.g.a. 
sekretess. 
 
På vilket sätt: Har eventuella brister i cykelvägnätet inventerats i er 
kommun?  
”Okulärt.” 
 
I kontakten med medborgarna, vilken/vilka cykeltrafikfrågor är det som 
oftast kommer upp? 
”Bygg fler separata GC-vägar:” 
 
3. Pågående/slutfört arbete med cykeltrafikfrågor 
Finns ett lokalt cykelprogram, en handlingsplan, eller motsvarande, för 
cykeltrafikfrågorna i kommunen? Beskriv närmare! 
”GC-plan som visar behov, brister och förslag till åtgärder.” 
 
Vad är det svåraste/mest problematiska i arbetet med cykeltrafikfrågor? 
Varför? 
”Pengar att investera.” 
 
4. Planerade åtgärder för en ökad och säker cykling 
Planerar ni inom de närmaste åren att i kommunens cykelvägnät göra några 
utbyggnader eller trafiksäkerhetshöjande åtgärder för cyklister? 
”Genomföra cykelplan”.  
 
Vilka satsningar tror du är de viktigaste för ett ökat och säkert cyklande i 
din kommun? Varför? 
”Bygga GC-vägar, lära trafikanter att respektera varann, att ansvaret för säker-
heten är delat mellan väghållare, trafikant och föräldrar.” 
 
5. Samarbete/utbyte av erfarenheter 
Samarbetar ni/utbyter ni erfarenheter med andra kommuner i frågor som 
rör cykeltrafik? 
B har inget kontinuerligt samarbete med andra kommuner eller andra aktörer. 
Genom arbetet med de regionala cykelstråken har samarbete förekommit. B på-
pekar dock vikten av samarbete framförallt mellan olika kommuner. Cykelstråken 
känner ju inga kommungränser utan måste vara sammanhängande över 
gränserna. 
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Samarbetar ni med några andra aktörer, t.ex. cykel- och miljöorganisa-
tioner, i frågor som rör cykeltrafik? 
Samarbete sker med miljöförvaltningen för att få folk att cykla mer, för hälsa och 
miljö. 
 
Skulle ni önska mer hjälp ifrån Vägverket i frågor som rör cykeltrafik? Vad 
skulle vara önskvärt att de hjälpte till med? I vilken omfattning och på initia-
tiv av vem ska samarbetet med Vägverket ske, etc.? 
B påpekar att det nu är viktigt att Vägverket går från planering till handling! 
Pengar behöver tas fram.  
(”Tas cykelanläggningar fram använder folk dem – så är det bara! Även året 
runt. Det gäller bara att bestämma sig för att satsa på det. Egentligen är det små 
pengar det rör sig om.”) 
 
 
Ekerö 
1. Organisationen i kommunen 
Vilka olika avdelningar/kontor arbetar med cykeltrafikfrågor i kommunen 
och utifrån vilket perspektiv? 
Stadsarkitektkontoret trafiksäkerhet 
Tekniska kontoret väghållare, verkställighet 
 
Kommentarer: Hur anser du att cykelpolicyn i kommunen är, dvs. är styran-
de politiker generellt positiva eller negativa till cykeltrafiksatsningar?  
”Cykeltrafik har inte prioriterats.” 

Politikerna är i allmänhet positiva till cykeltrafiksatsningar, men bristen på 
resurser gör att kommunen inte får gehör för alla satsningar som skulle behövas 
för cykeltrafikens skull. 
 
2. Egna studier och uppföljningar 
I kontakten med medborgarna, vilken/vilka cykeltrafikfrågor är det som 
oftast kommer upp? 
”Ordna trafiksäkra stråk för cykling.” 
 
3. Pågående/slutfört arbete med cykeltrafikfrågor 
Har ni bedrivit kampanjer eller annan marknadsföring för att få fler att 
använda cykelhjälm? 
”Miljö- och byggnadsnämnden såsom trafiknämnd lämnar ekonomiska stöd till 
Ekerö trafiksäkerhetsråd för bl.a. cykelhjälmskampanjer.” 
 
Vad är det svåraste/ mest problematiska i arbetet med cykeltrafikfrågor? 
Varför? 
”Prioritering av behov och ekonomiska resurser.” 
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4. Planerade åtgärder för en ökad och säker cykling 
Planerar ni inom de närmaste åren att i kommunen bedriva kampanjer eller 
annan marknadsföring för ett ökat cyklande eller för en säkrare cykling 
(t.ex. hjälmanv.)? 
”Konkreta planer saknas. Önskvärt om frågorna kunde besvarats med JA.” 
 
Planerar ni i kommunen några andra åtgärder för en ökad och säker 
cykling? 
”Inom ramen för kommunens planering.”  

I översiktsplaneringen 2002–2003 blir det aktuellt att även beakta cyklingen. 
Exempelvis måste man fundera på hur olika målpunkter försörjs med GC-vägar. 

Ett översiktsprogram är redan gjort men ska klädas med skisser och tankar. 
Programmet rör alla trafikslag.  
Trafiknätsanalyser är också viktiga. 
 
Vilka satsningar tror du är de viktigaste för ett ökat och säkert cyklande i 
din kommun? Varför? 
”Satsning på regionala cykelstråk blir sannolikt en katalysator för planering och 
byggande även av lokala cykelbanor och stråk.” 
 
5. Samarbete/utbyte av erfarenheter 
Samarbetar ni med några andra aktörer, t.ex. cykel- och miljöorganisa-
tioner, i frågor som rör cykeltrafik? 
”Svenska cykelsällskapet, Lars Brynolf, medverkade i samband med att en cykel-
plan togs fram i Ekerö kommun i början av 1980-talet”. 
 
Skulle ni önska mer hjälp ifrån Vägverket i frågor som rör cykeltrafik? Vad 
skulle vara önskvärt att de hjälpte till med? I vilken omfattning och på initia-
tiv av vem ska samarbetet med Vägverket ske, etc.? 
”Ja. Diskussioner om cykelnätsfrågor.” 

Trafiksäkerhetsfrågorna är viktiga, speciellt förbindelsen Ekeröcentrum och 
Stenhamra. Som situationen är idag måste cyklisterna korsa en 70-väg. Vid 
Lulehovsbron är situationen kritisk, där skedde nyligen en dödsolycka. Vilka 
resurser finns för att lösa detta problem? 
Den finns en del konkreta punkter i kommunen som ligger inom Vägverkets 
väghållaransvar och som behöver åtgärdas. Det vore bra med ett forum för att ta 
upp sådana frågor! 
 
6. Längder och kostnader för cykeltrafikanläggningarna i kommunen 
”Ekerö kommun har ambition att ta reda på ovanstående frågor. Tyvärr kan svar 
inte lämnas i denna enkät.” 
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Haninge 
1. Organisationen i kommunen 
Kommentar: Finns cykelansvarig i er kommun? 
Ja och nej: Den person som besvarat enkäten är trafikplanerare och har periodvis 
jobbat mycket med cykeltrafikfrågor. Det har främst varit i samband LIP-projekt 
och med de regionala cykelstråken. Dessutom arbetade han mycket med cykel-
planen som gjordes på 1980-talet. Det finns emellertid även andra personer som 
jobbar med cykelfrågor. 
 
Vilka olika avdelningar/kontor arbetar med cykeltrafikfrågor i kommunen 
och utifrån vilket perspektiv? 
”Kommunledningskontoret, Samhällsbyggnad och Tekniska kontoret. Samhälls-
byggnad har arbetat med det regionala cykelstråken samt en del stomstråk inom 
kommunen. Tekniska kontoret har drift och underhåll samt gör kompletteringar i 
cykelnätet.” 
 
Kommentarer: Hur anser du att cykelpolicyn i kommunen är, dvs. är styran-
de politiker generellt positiva eller negativa till cykeltrafiksatsningar?  
”Överhuvudtaget har de styrande politikerna haft en positiv syn på infrastruktur-
utvecklingen i Haninge”. 
 
2. Egna studier och uppföljningar 
Kommentarer ang. cykelräkningar: 
Manuella cykelräkningar gjordes i samband med projektet med de regionala 
cykelstråken. Syftet var då mer att se att någon cyklade på de sträckor man 
räknade och att man hade en positiv utveckling. Den svarande från Haninge, vet 
inte så mycket om gamla data, möjligtvis gjordes några räkningar på 1980-talet, i 
samband med cykelplanen som då togs fram. Ingen statistik eller sammanställning 
finns dock.  
 
På vilket sätt: Har eventuella brister i cykelvägnätet inventerats i er 
kommun?  
”Det finns en gammal cykelplan där inventering har gjorts. Det finns planer på att 
uppdatera inventeringen.” 
 
I kontakten med medborgarna, vilken/vilka cykeltrafikfrågor är det som 
oftast kommer upp? 
”Att vi ska bygga ut cykelnätet ännu mera och att underhållet ska bli bättre.” 
 
3. Pågående/slutfört arbete med cykeltrafikfrågor 
Finns ett lokalt cykelprogram, en handlingsplan, eller motsvarande, för 
cykeltrafikfrågorna i kommunen? Beskriv närmare! 
”Den är för gammal och bör uppdateras.” 
 
Har ni bedrivit kampanjer eller annan marknadsföring för att få fler att 
cykla i er kommun, t.ex. ”Cykla till jobbet”? 
”Vi har byggt cykelbanor med bidrag från det lokala investeringsprogrammet 
(Persson-pengar) och där har vi bedrivit kampanjer”. 
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I de kampanjer som bedrivits har annonser förekommit i lokaltidningen och i 
samband med projektet med de regionala cykelstråken hade man en utställning. 
 
Har ni bedrivit kampanjer eller annan marknadsföring för att få fler att 
använda cykelhjälm? 
”Tekniska kontoret har vid olika evenemang bedrivit kampanjer.” 

Under s.k. Haningedagar har cykelhjälmar marknadsförts. Dessutom har hjälmar 
delats ut till lärarna på några skolor för att de ska föregå med gott exempel. 
 
Vad är det svåraste/mest problematiska i arbetet med cykeltrafikfrågor? 
Varför? 
”Inlösen av mark, budgetmedel m.m.” 
 
4. Planerade åtgärder för en ökad och säker cykling 
Vilka satsningar tror du är de viktigaste för ett ökat och säkert cyklande i 
din kommun? Varför? 
”beteendefrågan, lämna bilen börja cykla” 
 
5. Samarbete/utbyte av erfarenheter 
Samarbetar ni/utbyter ni erfarenheter med andra kommuner i frågor som 
rör cykeltrafik? 
”genom Vägverket och genom egna kontakter t.ex. Södertörnsgruppen där 
trafikplanerarna träffas några gånger per år.” 
 
Skulle ni önska mer hjälp ifrån Vägverket i frågor som rör cykeltrafik? Vad 
skulle vara önskvärt att de hjälpte till med? I vilken omfattning och på initia-
tiv av vem ska samarbetet med Vägverket ske, etc.? 
H samarbetar mycket med Vägverket och tycker att de har god kontakt i många 
frågor. Framförallt har projektet med de regionala cykelstråken medfört mycket 
samarbete. Vad man skulle önska är att få hjälp att starta upp arbetet med de 
kommunala cykelplanerna. Det vore bra om Vägverket tog ett helhetsgrepp i den 
frågan. 
 
6. Längder och kostnader för cykeltrafikanläggningarna i kommunen 
”P.S. Kompletterande uppgifter på denna sida kommer senare.” 
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Järfälla 
1. Organisationen i kommunen 
Vilka olika avdelningar/kontor arbetar med cykeltrafikfrågor i kommunen 
och utifrån vilket perspektiv? 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret Planering och drift 
 
2. Egna studier och uppföljningar 
På vilket sätt: Har eventuella brister i cykelvägnätet inventerats i er 
kommun?  
”Tidigare cykelnätsprogram. Numera en trafiknätsanalys som ska vara färdig 
2002.” 
I kontakten med medborgarna, vilken/vilka cykeltrafikfrågor är det som 
oftast kommer upp? 
• Mopeder 
• Trånga passager och  
• Brist på cykelbanor 
 
3. Pågående/slutfört arbete med cykeltrafikfrågor 
Finns ett lokalt cykelprogram, en handlingsplan, eller motsvarande, för 
cykeltrafikfrågorna i kommunen? Beskriv närmare! 
• cykelprogram (1980) 
• trafikplan (1995) 
• översiktsplan (2001), och 
• den pågående trafiknätsanalysen (klar 2002) 
 
Har ni bedrivit kampanjer eller annan marknadsföring för att få fler att 
cykla i er kommun, t.ex. ”Cykla till jobbet”? 
”Trafiksäkerhetsdagar och på mödravårdscentraler.” 
 
Har ni bedrivit kampanjer eller annan marknadsföring för att få fler att 
använda cykelhjälm? 
”Trafiksäkerhetsdagar och info på mödravårdscentraler samt en del daghem i 
samarbete med NTF.” 
 
Vad är det svåraste/mest problematiska i arbetet med cykeltrafikfrågor? 
Varför? 
”Att bygga säkra cykelpassager samt att finna utrymme för nya gc-vägar både 
fysiskt och ekonomiskt.” 
 
4. Planerade åtgärder för en ökad och säker cykling 
Planerar ni inom de närmaste åren att i kommunens cykelvägnät göra några 
utbyggnader eller trafiksäkerhetshöjande åtgärder för cyklister? 
”År 2002 byggs ca 2 km cykelväg och det ska planeras för ytterligare 3 km de 
närmaste åren.” 
 
Planerar ni i kommunen några andra åtgärder för en ökad och säker 
cykling? 
”Att säkra viktiga cykelpassager.” 
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Vilka satsningar tror du är de viktigaste för ett ökat och säkert cyklande i 
din kommun? Varför? 
”Ett mer utbyggt cykelnät. Har cyklisten en gen och säker väg hela vägen från 
start till mål, uppmuntras han/hon till att cykla.” 
 
5. Samarbete/utbyte av erfarenheter 
Samarbetar ni/utbyter ni erfarenheter med andra kommuner i frågor som 
rör cykeltrafik? 
”Vid gränsöverskridande cykellänksbehov. Genom möten.” På initiativ ”av oss.” 
Samarbetar ni med några andra aktörer, t.ex. cykel- och miljöorganisa-
tioner, i frågor som rör cykeltrafik? 
”NTF Stockholms län & Vägverket Stockholm.” 
 
Skulle ni önska mer hjälp ifrån Vägverket i frågor som rör cykeltrafik? Vad 
skulle vara önskvärt att de hjälpte till med? I vilken omfattning och på 
initiativ av vem ska samarbetet med Vägverket ske, etc.? 
”Ekonomiskt bidrag till vidare utbyggnad och exempel på bra cykellösningar.” 
 
6. Längder och kostnader för cykeltrafikanläggningarna i kommunen 
”*)Primära cykelstråk i blandtrafik och/eller cykelstråk på huvudvägar för bilar. 
OBS! Blandtrafik här är där cyklister och bilister är på samma körbana.” 
 
 
Lidingö stad 
1. Organisationen i kommunen 
Vilka olika avdelningar/kontor arbetar med cykeltrafikfrågor i kommunen 
och utifrån vilket perspektiv? 
Stadsbyggnadskontoret  planering 
Tekniska kontoret  planering, anläggning, drift, underhåll 
Skolan   delvis  
 
Skolan försöker minska trafikriskerna för skolbarnen i allmänhet och då även för 
dem som cyklar. 
 
2. Egna studier och uppföljningar 
Kommentarer ang. cykelräkningar: 
”Enbart räkning av cykeltrafiken till Stockholm på gamla Lidingöbron.” 
Sedan: ”årligen på gamla Lidingöbron till Stockholm” Räkningarna började 1971. 
 
På vilket sätt: Har eventuella brister i cykelvägnätet inventerats i er 
kommun?  
”Ca 10 % av cykelvägarna har inventerats med hjälp av konsult under 2001 avse-
ende beläggningsstandarden.” 
 
Finns ett specifikt telefonnummer, en e-postadress, eller liknande dit in-
vånarna i din kommun kan vända sig med synpunkter och frågor som rör 
cykeltrafik? 
”Ja, samma som för övriga trafikfrågor.” 



Bilaga 2 
Sid 10 (36) 

 VTI notat 51-2002 

I kontakten med medborgarna, vilken/vilka cykeltrafikfrågor är det som 
oftast kommer upp? 
• Ojämnheter i beläggningar 
• Belysning  
• Konflikter med gående 
• Uppsopning av sandningssand 

 
3. Pågående/slutfört arbete med cykeltrafikfrågor 
Finns ett lokalt cykelprogram, en handlingsplan, eller motsvarande, för 
cykeltrafikfrågorna i kommunen? Beskriv närmare! 
”cykelplan från 1979 med tillägg och fördjupningar.” 
 
Kommentarer: Cykelkarta 
”Finns redovisat på kommunkarta och på cykelkarta för Stockholm.” 
 
Har ni bedrivit kampanjer eller annan marknadsföring för att få fler att 
cykla i er kommun, t.ex. ”Cykla till jobbet”? 
Ja, ”i samband med trafiksäkerhetskampanj.”  

I trafiksäkerhetskampanjen ingick inslag för att öka både cyklingen och hjälm-
användningen. Man hade öppet hus i stadshuset och visade hjälmar m.m. 
 
Har ni bedrivit kampanjer eller annan marknadsföring för att få fler att 
använda cykelhjälm? 
Ja, ”se ovan.” 
 
Vad är det svåraste/mest problematiska i arbetet med cykeltrafikfrågor? 
Varför? 
• resurser för nyinvesteringar, drift och underhåll 
• felande länkar 
• lägre prioritering än vägar, huvudvägar 

 
4. Planerade åtgärder för en ökad och säker cykling 
Planerar ni inom de närmaste åren att i kommunen bedriva kampanjer eller 
annan marknadsföring för ett ökat cyklande eller för en säkrare cykling 
(t.ex. hjälmanv.)? 
”i anslutning till trafiksäkerhetsprogram” 
 
Planerar ni i kommunen några andra åtgärder för en ökad och säker 
cykling? 
”i anslutning till trafiksäkerhetsprogram” 
 
Vilka satsningar tror du är de viktigaste för ett ökat och säkert cyklande i 
din kommun? Varför? 
• bygga ut och komplettera cykelvägnätet 
• bygga bort felande länkar 
• mera resurser till underhåll av beläggning och belysning  
• få flera skolungdomar att cykla 
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5. Samarbete/utbyte av erfarenheter 
Samarbetar ni/utbyter ni erfarenheter med andra kommuner i frågor som 
rör cykeltrafik? 
”I viss mån avseende framkomligheten i Stockholms kommun t.ex. Liljanskogen.” 
 
Samarbetar ni med några andra aktörer, t.ex. cykel- och miljöorganisa-
tioner, i frågor som rör cykeltrafik? 
• Cykelfrämjandet, cykelsällskapet avseende cykelkartan 
• Lokala handikapporganisationer 
 
Skulle ni önska mer hjälp ifrån Vägverket i frågor som rör cykeltrafik? Vad 
skulle vara önskvärt att de hjälpte till med? I vilken omfattning och på 
initiativ av vem ska samarbetet med Vägverket ske, etc.? 
”Stadsbidragen viktiga” 
 
6. Längder och kostnader för cykeltrafikanläggningarna i kommunen 

Nyanläggning: ”gäller nya föreslagna cykelbanor 2002, tillkommer investeringar i 
befintliga broar, viadukter, belysning, fållor m.m.” 

Barmarksunderhåll: ”ingår ej renhållning, vägmärken, belysning, brunnar, diken. 
Ingår även torg.” 

Vinterdrift: ”ingår ej kostnad för sand och sandupptagning” 
 
 
Nacka 
1. Organisationen i kommunen 
Kommentar: Finns cykelansvarig i er kommun? 
”Se kommentarer sid 7” 

Det finns ingen som specifikt bevakar cykeltrafikfrågor, det är i så fall det som 
generellt rör trafiksäkerhet. Däremot finns t.ex. en person som har ansvar för 
kollektivtrafikfrågor och en annan som har ansvar för handikappfrågor. En 
cykelansvarig skulle behövas! Det vore bra om Vägverket kunde fråga kommun-
ledningen om en cykelansvarig fanns, så att frågan skulle ”komma på bordet”. 
 
Vilka olika avdelningar/kontor arbetar med cykeltrafikfrågor i kommunen 
och utifrån vilket perspektiv? 
Teknisk produktion (f.d. gatukontoret) drift och underhåll + viss utbyggnad 
Miljö & stadsbyggnadskontoret utredning, planering 
 
Kommentarer: Hur anser du att cykelpolicyn i kommunen är, dvs. är styran-
de politiker generellt positiva eller negativa till cykeltrafiksatsningar?  
”Svalt intresse enligt vår uppfattning. Dessa frågor är inte prioriterade.” 

Se ytterligare kommentar under ”vägverkets roll”, punkt 5. 
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2. Egna studier och uppföljningar 
Kommentarer ang. statistik över cykelolyckorna: 
”Eventuellt. Kan inte få fram uppgift i samband med denna enkät.” 
 
På vilket sätt: Har eventuella brister i cykelvägnätet inventerats i er 
kommun?  
”Ja, men dock inte med fokus på enbart cykelvägnät utan i samband med 
”skyddsronder” i trafiksäkerhets frågor allm.” 
 
Finns ett specifikt telefonnummer, en e-postadress, eller liknande dit in-
vånarna i din kommun kan vända sig med synpunkter och frågor som rör 
cykeltrafik? 
”NACKA dialogen 718 88 88 som för frågorna vidare till berörd ansvarig eller 
handläggare.” 
 
I kontakten med medborgarna, vilken/vilka cykeltrafikfrågor är det som 
oftast kommer upp? 
• Dåligt underhåll 
• Farliga korsningar 
• Otydlig markering, hänvisning, etc. 

 
3. Pågående/slutfört arbete med cykeltrafikfrågor 
Kommentarer: Cykelkarta Bifogas 
 
Har ni bedrivit kampanjer eller annan marknadsföring för att få fler att 
cykla i er kommun, t.ex. ”Cykla till jobbet”? 
Se bifogad kopia av ”Jobb å Hoj”: 

Cykelprojektet Jobb å Hoj genomfördes under 1998. 25 deltagare varav 15 från 
kommunen och 10 från företag i Nacka Strand. Målen med projektet var att öka 
cyklandet för att minska utsläppen till trafiken och minska belastningen på 
vägarna samt förbättra folkhälsan. De som deltog i projektet skrev kontrakt och 
förband sig att cykla till och från jobbet minst 2 ggr per vecka. Cykelperioden 
varade från maj till och med september. Under cykelperioden förde alla dagbok. 
Cykelpiloterna genomgick hälsotest före och efter projektets genomförande. 
Resultatet var mycket positivt från hälsosynpunkt. En hel del synpunkter framkom 
om cykelbanornas status och aktuella kondition m.m. 
 
Har ni bedrivit kampanjer eller annan marknadsföring för att få fler att an-
vända cykelhjälm? 
”Möjligen kopplat till frågan ovan.” 
 
Vad är det svåraste/mest problematiska i arbetet med cykeltrafikfrågor? 
Varför? 
• Förståelse för behovet 
• Att få en målinriktad planering kopplat till resurser 
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4. Planerade åtgärder för en ökad och säker cykling 
Planerar ni inom de närmaste åren att i kommunens cykelvägnät göra några 
utbyggnader eller trafiksäkerhetshöjande åtgärder för cyklister? 
Ja, ”men inte enbart fokus på cyklister (spinn off i vissa projekt)”.  
 
Vilka satsningar tror du är de viktigaste för ett ökat och säkert cyklande i 
din kommun? Varför? 
• Tydliggöra och förbättra befintliga stråk 
• Informera om detta 
 
5. Samarbete/utbyte av erfarenheter: 
Skulle ni önska mer hjälp ifrån Vägverket i frågor som rör cykeltrafik? Vad 
skulle vara önskvärt att de hjälpte till med? I vilken omfattning och på 
initiativ av vem ska samarbetet med Vägverket ske, etc.? 
Efterfråga kommunens cykelpolicy och planering för cykeltrafik hos 
kommunledning” 

Vägverket kan i sin roll som sektorsansvarig väcka frågan om kommunens policy 
vad gäller cykeltrafikfrågor. Då skulle nog de frågorna få högre prioritet än idag. 
Exempelvis vore det bra om Vägverket kunde fråga kommunledningen om cykel-
ansvarig finns!” Skulle vi själva inom kommunen föra fram denna fråga skulle 
den inte bli lika slagkraftigt som om Vägverket gjorde det. 
 
6. Längder och kostnader för cykeltrafikanläggningarna i kommunen 
”Ansvaret för cykelfrågor ligger hos resp. områdesnämnd (4 st.) som är 
huvudman för gator, vägar, parker och är trafiksäkerhetsnämnd. Nämnderna 
adm. genom ett nämndkontor med 3 nämnddiv. som är beställare av utredningar 
och uppdrag av olika art hos tjänstem. organis.” 
 
 
Norrtälje 
1. Organisationen i kommunen 
Kommentar: Finns cykelansvarig i er kommun? 
Den som besvarat enkäten är översiktsplanerare och jobbar med cykelvägnätet, i 
huvudsak ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Andra jobbar med att öka cyklingen, 
men den som besvarat enkäten vet inte vilka eller vad de gör. 
 
Vilka olika avdelningar/kontor arbetar med cykeltrafikfrågor i kommunen 
och utifrån vilket perspektiv? 
Tekniska kontoret Trafiksäkerhet, anläggning 
Stadsarkitektkontoret Detaljplanplaneringen 
Ledningskontoret Översiktlig planering 
 
2. Egna studier och uppföljningar 
På vilket sätt: Har eventuella brister i cykelvägnätet inventerats i er 
kommun?  
”Trafiknätsanalyser, Trådanalys och inventering ”Barnens skolvägar”.” 
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I kontakten med medborgarna, vilken/vilka cykeltrafikfrågor är det som 
oftast kommer upp? 
• Avsaknad av separata cykelbanor på specifika ställen i anslutning till eller 

inom tätorten 
• Felande länkar 

 
3. Pågående/slutfört arbete med cykeltrafikfrågor 
Har ni bedrivit kampanjer eller annan marknadsföring för att få fler att 
använda cykelhjälm? 
”Kampanjen ”Leve Roslagen”.” Kampanjen är en trafiksäkerhetskampanj som 
bedrivits av trafiksäkerhetskommittén i samarbete med polisen. 
 
Vad är det svåraste/ mest problematiska i arbetet med cykeltrafikfrågor? 
Varför? 
”Frågan faller ofta mellan stolarna eftersom det inte finns någon med ansvar för 
helheten.” 
 
4. Planerade åtgärder för en ökad och säker cykling 
I N finns en lista på åtgärder som betas av eftersom resurser blir tillgängliga. 
Åtgärder som förbättrar situationen kring skolorna beaktas speciellt. En del av 
lista innefattar åtgärder inom kommunens eget väghållaransvar och en annan del 
åtgärder inom Vägverkets väghållaransvar. Kunskap om vad som behöver göras 
finns! Större objekt från åtgärdslistan ska föras in i översiktsplanen. 
 
Vilka satsningar tror du är de viktigaste för ett ökat och säkert cyklande i 
din kommun? Varför? 
”Separata cykelvägar, särskilt till skolorna. Bättre trafiksäkerhet för i första hand 
skolbarn.” 
 
5. Samarbete/utbyte av erfarenheter 
Samarbetar ni/utbyter ni erfarenheter med andra kommuner i frågor som 
rör cykeltrafik? 
”Regionala träffar med kommuner om trafiksäkerhetsfrågor.” 
 
Samarbetar ni med några andra aktörer, t.ex. cykel- och miljöorganisa-
tioner, i frågor som rör cykeltrafik? 
”NTF och Bilkåristerna” 
 
Skulle ni önska mer hjälp ifrån Vägverket i frågor som rör cykeltrafik? Vad 
skulle vara önskvärt att de hjälpte till med? I vilken omfattning och på 
initiativ av vem ska samarbetet med Vägverket ske, etc.? 
Vägverksprojekten tar för lång tid, särskilt om det är större GC-projekt – då kan 
det ta åratal! De stora investeringarna som Vägverket gör hamnar i de centralare 
delarna av länet, N ligger lite perifert, tyvärr. N skulle gärna vilja ha mer 
resurser (det gäller alla frågor)! 
”När vi väl är i kontakt med Vägverket har vi ett bra samarbete.” 
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Nykvarn 
1. Organisationen i kommunen 
Vilka olika avdelningar/kontor arbetar med cykeltrafikfrågor i kommunen 
och utifrån vilket perspektiv? 
”Tekniska enheten med gång- och cykelplan + drift och underhåll.” 
 
2. Egna studier och uppföljningar 
På vilket sätt: Har eventuella brister i cykelvägnätet inventerats i er 
kommun?  
”I samband med pågående GC-plan.” 

 
3. Pågående/slutfört arbete med cykeltrafikfrågor 
Har ni bedrivit kampanjer eller annan marknadsföring för att få fler att 
använda cykelhjälm? 
”Tillsammans med ett företag (skolor).” 
 
Vad är det svåraste/mest problematiska i arbetet med cykeltrafikfrågor? 
Varför? 
”Personalbrist” 
 
4. Planerade åtgärder för en ökad och säker cykling 
Planerar ni inom de närmaste åren att i kommunen bedriva kampanjer eller 
annan marknadsföring för ett ökat cyklande eller för en säkrare cykling 
(t.ex. hjälmanv.)? 
”Vet ej”.  

Inget i kommunens regi är nu planerat. Möjligen har NTF etc. några planer. 
 
Vilka satsningar tror du är de viktigaste för ett ökat och säkert cyklande i 
din kommun? Varför? 
”Utformning av cykelbanor.” 
Tror inte att det saknas länkar i GC-nätet, utbyggnaden är nog OK som den är. 
Däremot behöver nog utformningen göras mer tydlig så att den leder till ett 
regelrätt och därmed mer trafiksäkert beteende (jmf. Malmörapport). 
 
5. Samarbete/utbyte av erfarenheter 
Samarbetar ni/utbyter ni erfarenheter med andra kommuner i frågor som 
rör cykeltrafik? 
”Södertörnsgruppen”  
 
Skulle ni önska mer hjälp ifrån Vägverket i frågor som rör cykeltrafik? Vad 
skulle vara önskvärt att de hjälpte till med? I vilken omfattning och på 
initiativ av vem ska samarbetet med Vägverket ske, etc.? 
”Önskar ett visst stöd” 
Nykvarn är en liten kommun vilket innebär att det är lätt att få en god översikt 
över kommunen och därför behövs ingen hjälp av Vägverket i det kommunala 
arbetet. N har en cykelplan, kopplat till översiktsplanen (som gjorts av en konsult) 
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vilket innebär att de anser sig ha bra ”koll på läget”. Däremot kan hjälp behövas 
i några specifika projekt, exempelvis med en sträcka in mot Nykvarn, genom 
industriområdet. Detta är en 90-sträcka, vilket gör den farlig för cyklister. N har 
redan kontaktat Vägverket, men deras intresse har hittills varit svalt. Mer hjälp 
med detta vore önskvärt! 
 
6. Längder och kostnader för cykeltrafikanläggningarna i kommunen 
”Ingen separat kostnad för GC-vägar för beläggning, snöröjning, halkbe-
kämpning.” 
Eftersom Nykvarn är en så liten kommun finns endast klumpsummor att tillgå, det 
finns inte uppgifter om vad den specifika kostnaden för cykelvägar är. 
 
 
Salem 
1. Organisationen i kommunen 
Vilka olika avdelningar/kontor arbetar med cykeltrafikfrågor i kommunen 
och utifrån vilket perspektiv? 
Gatuavdelning bygger och planerar - och fastighetskontor 
Plan & exploateringsavd. planerar tillsammans med gatuavdelningen inom olika 

detaljplanområden 
 
Kommentarer: Hur anser du att cykelpolicyn i kommunen är, dvs. är 
styrande politiker generellt positiva eller negativa till cykeltrafiksatsningar?  
”Politikerna bryr sig om vad de oskyddade trafikanterna kan utsätta sig för i 
blandtrafikmiljön & gehör får man för cykelbanor.” 
 
2. Egna studier och uppföljningar 
På vilket sätt: Har eventuella brister i cykelvägnätet inventerats i er 
kommun?  
”Inom projektet ”trafiknätsanalysen” tillsammans med J&W.” 
 
Finns ett specifikt telefonnummer, en e-postadress, eller liknande dit in-
vånarna i din kommun kan vända sig med synpunkter och frågor som rör 
cykeltrafik? 
”Mitt telefonnummer.” 

Telefonnumret är inte specifikt för cykelfrågor utan för alla trafikfrågor. I sam-
band med översiktsplanen hade S en ”medborgardialog”. Då var de många som 
ringde och klagade på cykelvägarna i allmänhet, speciellt drift och underhåll och 
belysning etc. 
 
I kontakten med medborgarna, vilken/vilka cykeltrafikfrågor är det som 
oftast kommer upp? 
• Standard (drift och underhåll och belysning) 
• Blandad trafikmiljö 
• Skyltning 
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4. Planerade åtgärder för en ökad och säker cykling 
Planerar ni inom de närmaste åren att i kommunens cykelvägnät göra några 
utbyggnader eller trafiksäkerhetshöjande åtgärder för cyklister? 
”Allt som framgår ur den pågående T.nätsanalysen där det finns brister i c.nätet”.  
 
Planerar ni inom de närmaste åren att i kommunen bedriva kampanjer eller 
annan marknadsföring för ett ökat cyklande eller för en säkrare cykling 
(t.ex. hjälmanv.)? 
”Vi vill gärna besöka våra skolor tillsammans med t.ex. NTF där vi vill lära våra 
barn innebörden av att använda cykelhjälm.” 
 
Planerar ni i kommunen några andra åtgärder för en ökad och säker 
cykling? 
”Säker – JA! Man vill gärna säkerställa de korsningspunkter som idag är farliga 
för cyklister samt om möjligt helt separera cykel – från biltrafiken.” 
 
Vilka satsningar tror du är de viktigaste för ett ökat och säkert cyklande i 
din kommun? Varför? 
”Satsningar på att dels ha helt separerat cykelnät och dels ha en sammanhängande 
länk för att kunna göra cykeltrafiken mer attraktiv.” 
 
5. Samarbete/utbyte av erfarenheter 
Samarbetar ni/utbyter ni erfarenheter med andra kommuner i frågor som 
rör cykeltrafik? 
”På de mötena med NTF där en av kommunerna är värd för möte, men annars 
sällan.” 
 
Samarbetar ni med några andra aktörer, t.ex. cykel- och miljöorganisa-
tioner, i frågor som rör cykeltrafik? 
NTF 
 
Skulle ni önska mer hjälp ifrån Vägverket i frågor som rör cykeltrafik? Vad 
skulle vara önskvärt att de hjälpte till med? I vilken omfattning och på 
initiativ av vem ska samarbetet med Vägverket ske, etc.? 
”De får t.ex. finansiera hela regionala cykelstråket & vara med när kommunerna 
detaljplanerar inom regionala cykelstråkets berörda områden.” 

För att kunna genomföra projektet med de regionala cykelstråken måste dessa 
beaktas i detaljplanen. Vägverket borde vara mer aktiva i planeringsprocessen 
innan det är för sent! ”Vi är själva dåliga på att ta kontakt med Vägverket. 
 
6. Längder och kostnader för cykeltrafikanläggningarna i kommunen 
Nyanläggning: 1995 750 kkr  exkl.moms 

2000 540 kkr exkl.moms 
2001 680 kkr  exkl.moms 

 
Totala cykelvägnätet är 33,2 km långt. Det är uppmätt via dator i MAP info. 
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Sollentuna 
1. Organisationen i kommunen 
Vilka olika avdelningar/kontor arbetar med cykeltrafikfrågor i kommunen 
och utifrån vilket perspektiv? 
Teknik och stadsbyggnad  Planerar och bygger 
 
Kommentarer: Hur anser du att cykelpolicyn i kommunen är, dvs. är 
styrande politiker generellt positiva eller negativa till cykeltrafiksatsningar?  
”Regionala cykelnätet satsas inga medel. Lokala cykelnätet är satsningen något 
bättre.” 
 
2. Egna studier och uppföljningar 
På vilket sätt: Har eventuella brister i cykelvägnätet inventerats i er 
kommun?  
”Inspektion av Sollentunas cykelvägnät utförd av cykelfrämjandet tillsammans 
med tjänstemän och politiker 14 oktober 1998.” 
I kontakten med medborgarna, vilken/vilka cykeltrafikfrågor är det som 
oftast kommer upp? 
• Siktskymmande korsningar 
• Bristfällig vägvisning 
• Cykelparkeringar vid järnvägsstationer och centra 
 
3. Pågående/slutfört arbete med cykeltrafikfrågor 
Vad är det svåraste/mest problematiska i arbetet med cykeltrafikfrågor? 
Varför? 
”Resurser till utredningar och medel till byggande”. 
 
4. Planerade åtgärder för en ökad och säker cykling 
Planerar ni inom de närmaste åren att i kommunens cykelvägnät göra några 
utbyggnader eller trafiksäkerhetshöjande åtgärder för cyklister? 
”Trafiknätsanalys”.  
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Solna stad 
1. Organisationen i kommunen 
Vilka olika avdelningar/kontor arbetar med cykeltrafikfrågor i kommunen 
och utifrån vilket perspektiv? 
Trafikavdelningen Inventering, projektering, investering 
Gatu- och renhållningsavd. Drift och underhåll 
Stadsledningsförvaltningen Främjande av cykelanv. inom organisationen 
Miljökontoret Utåtriktad Agenda-21 verksamhet 
 
Kommentarer: Hur anser du att cykelpolicyn i kommunen är, dvs. är 
styrande politiker generellt positiva eller negativa till cykeltrafiksatsningar?  
”Politiker är i allmänhet positiva till cykelsatsningar så som program och 
kampanjer, men det tar längre tid att få fram pengar till kostsamma utbyggnader i 
gc-nätet. (Idag finns det sektorer inom en kommunala verksamheten som av en 
rad kända skäl har betydligt mer pengar än den tekniska sektorn).” 
 
2. Egna studier och uppföljningar 
Kommentarer ang. cykelräkningar: 
”Vi har en fast räknestations samt några mobila enheter som vi kan räkna cyklar 
med, men vi har dock inte utfört några egna mätningar i modern tid (tidsbrist!).” 
 
På vilket sätt: Har eventuella brister i cykelvägnätet inventerats i er 
kommun?  
”genom trafiknätsanalysen.” 
 
I kontakten med medborgarna, vilken/vilka cykeltrafikfrågor är det som 
oftast kommer upp? 
• Skador på beläggningen 
• Trasig belysning 
 
3. Pågående/slutfört arbete med cykeltrafikfrågor 
Har ni bedrivit kampanjer eller annan marknadsföring för att få fler att 
cykla i er kommun, t.ex. ”Cykla till jobbet”? 
”Cykla till jobbet-kampanj” 
 
Har ni bedrivit kampanjer eller annan marknadsföring för att få fler att 
använda cykelhjälm? 
• gratis utdelning av cykelhjälmar 
• medverkan i skolkalendrar 
• cykla till jobbet-kampanjen 
 
Vad är det svåraste/mest problematiska i arbetet med cykeltrafikfrågor? 
Varför? 
• Framkomligheten i ”icke-planskilda” korsningar med motortrafik, framförallt 

cirkulationsplatser 
• Skillnader i regelverket när det gäller gående/cyklister vid övergångsställen 
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4. Planerade åtgärder för en ökad och säker cykling 
Planerar ni inom de närmaste åren att i kommunens cykelvägnät göra några 
utbyggnader eller trafiksäkerhetshöjande åtgärder för cyklister? 
”Fortsätta med arbetet att tydliggöra separeringen av gående och cyklister vid 
konfliktpunkter (t.ex. gc-tunnlar)”.  
 
Planerar ni inom de närmaste åren att i kommunen bedriva kampanjer eller 
annan marknadsföring för ett ökat cyklande eller för en säkrare cykling 
(t.ex. hjälmanv.)? 
”En ny ”cykla till jobbet”-kampanj. Exakt utformning inte klar i dagsläget.” 
 
Planerar ni i kommunen några andra åtgärder för en ökad och säker 
cykling? 
”Ökad tydlighet i GC-tunnlar och andra konfliktpunkter mellan gående och 
cyklister. Vi arbetar med olika beläggningstyper (plattor – asfalt) för gående 
respektive cyklister. Arbetet har pågått under ett par år och vi betar successivt av 
olika konfliktpunkter.”  
 
Vilka satsningar tror du är de viktigaste för ett ökat och säkert cyklande i 
din kommun? Varför? 
”Regionala cykelstråk, väl utbyggt med en bra standard som har tydliga 
målpunkter både inom och utanför kommungränsen.” 
 
5. Samarbete/utbyte av erfarenheter 
Samarbetar ni/utbyter ni erfarenheter med andra kommuner i frågor som 
rör cykeltrafik? 
”I relativt lite omfattning genom informationsmöten, kurser och seminarier, oftast 
på Vägverkets initiativ”. 
 
Samarbetar ni med några andra aktörer, t.ex. cykel- och miljöorganisa-
tioner, i frågor som rör cykeltrafik? 
”NTF, Cykelfrämjande m.m. i liten omfattning genom Vägverket.” 
Skulle ni önska mer hjälp ifrån Vägverket i frågor som rör cykeltrafik? Vad 
skulle vara önskvärt att de hjälpte till med? I vilken omfattning och på 
initiativ av vem ska samarbetet med Vägverket ske, etc.? 
”Vi klarar vårt ”eget” gång- och cykelnät bra anser jag, men när det handlar om de 
regionala stråken anser jag att Vägverket kan driva den typen av projekt. Arbetet 
med regionala stråk med inblandning av flera kommuner är något som bör 
initieras av Vägverket.” 
 
6. Längder och kostnader för cykeltrafikanläggningarna i kommunen 
”I kostnader för nyanläggning ingår inte enstaka större projekt som genomförs i 
kommunen, då jag anser att de inte är en årligt återkommande företeelse.” 
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Stockholm – region innerstaden 
1. Organisationen i kommunen 
Vilka olika avdelningar/kontor arbetar med cykeltrafikfrågor i kommunen 
och utifrån vilket perspektiv? 

 Gatu- och fastighetskontoret Väghållare 
 Stadsdelsförvaltningen  Drift och renhållning 
 Miljöförvaltningen  Hälsoperspektiv 
 Agenda-21 grupper  Miljö- och hälsoperspektiv 

 
Kommentarer: Hur anser du att cykelpolicyn i kommunen är, dvs. är 
styrande politiker generellt positiva eller negativa till cykeltrafiksatsningar?  
”Helt beroende på politisk majoritet!” 

Det råder mycket stora skillnader mellan de politiska partiernas inställning till 
cykeltrafik. Det finns helt säkert en uppenbar risk att t.o.m. påbörjade projekt kan 
avbrytas om den politiska majoriteten i kommunen ändras från ett val till ett 
annat. Just nu har cykeltrafikfrågorna haft hög prioritet och fått förhållandevis 
stora resurser, det har varit tydligt att det varit en viktig politisk fråga. Efter nästa 
val blir det säkert ändring på det! 
 
2. Egna studier och uppföljningar 
Cykelräkningar: 
Cykelräkningarna som görs i Stockholms innerstad sammanställs in en årlig 
rapport.  
 
På vilket sätt: Har eventuella brister i cykelvägnätet inventerats i er 
kommun?  
”Med hjälp av praktikanter som cyklat på innerstadens cykelvägnät.” 
 
Finns ett specifikt telefonnummer, en e-postadress, eller liknande dit in-
vånarna i din kommun kan vända sig med synpunkter och frågor som rör 
cykeltrafik? 
”Det finns ett journummer dit man kan ringa ang. trafik i allmänhet.” 
 
I kontakten med medborgarna, vilken/vilka cykeltrafikfrågor är det som 
oftast kommer upp? 
• Detaljutformning av cykelvägnätet 
• Konflikter gående – cyklister 
• Cykelkarta 
• Cykelparkering 
 
3. Pågående/slutfört arbete med cykeltrafikfrågor 
Finns ett lokalt cykelprogram, en handlingsplan, eller motsvarande, för 
cykeltrafikfrågorna i kommunen? Beskriv närmare! 
”http://www.stockholm.se/gfk/trafikoparkering/cyklaiStockholm/cykelplan” 
 
Kommentarer: Cykelkarta 
”Finns på nätet enl. ovan (innerstaden). Kommersiella kartor finns i handeln.” 
 

http://www.stockholm.se/gfk/trafikoparkering/cyklaiStockholm/cykelplan
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Har ni bedrivit kampanjer eller annan marknadsföring för att få fler att 
cykla i er kommun, t.ex. ”Cykla till jobbet”? 
”Deltagit i t.ex. ”Stockholms cykeldag”” 
 
Vad är det svåraste/ mest problematiska i arbetet med cykeltrafikfrågor? 
Varför? 
”Få plats för cykelbanor på innerstadens gatunät utan att öka redan stora 
konflikter mellan olika trafikantkategorier.” 
 
4. Planerade åtgärder för en ökad och säker cykling 
Planerar ni inom de närmaste åren att i kommunen bedriva kampanjer eller 
annan marknadsföring för ett ökat cyklande? 
”Inte på gatu- och fastighetskontoret.” 
Anser inte att det är vårat bord. Den uppgiften faller snarare på Vägverket eller 
Stockholms trafiksäkerhetsförening (ingår numera i NTF). 
 
Planerar ni i kommunen några andra åtgärder för en ökad och säker 
cykling? 
”Ny cykelvägvisning och mer cykelparkering av ”stöldsäker” sort.” 
 
Vilka satsningar tror du är de viktigaste för ett ökat och säkert cyklande i 
din kommun? Varför? 
• Sammanhängande cykelvägar 
• Mer positivt i media 
• Marknadsföring för ändrade attityder 
• Bättre renhållning och underhåll av cykelvägarna 
 
5. Samarbete/utbyte av erfarenheter 
Samarbetar ni/utbyter ni erfarenheter med andra kommuner i frågor som 
rör cykeltrafik? 
”Inte på annat sätt än genom att delta i konferenser och dylikt som rör cykel-
planering.” 
 
Samarbetar ni med några andra aktörer, t.ex. cykel- och miljöorganisa-
tioner, i frågor som rör cykeltrafik? 
”Remissinstanser i cykelärenden: 
Cykelfrämjandet, cykelsällskapet, Vägverket, NTF, Naturskyddsföreningen” 
 
Skulle ni önska mer hjälp ifrån Vägverket i frågor som rör cykeltrafik? Vad 
skulle vara önskvärt att de hjälpte till med? I vilken omfattning och på 
initiativ av vem ska samarbetet med Vägverket ske, etc.? 
• Pengar 
• Utvärdering av olika lösningar 
• Kampanjer och marknadsföring av cykling 

Bådas initiativ! 
 



Bilaga 2 
Sid 23 (36) 

VTI notat 51-2002 

6. Längder och kostnader för cykeltrafikanläggningarna i kommunen 
Längden GC-vägar: 
Det är oklart vad det egentligen är man ska räkna när man mäter längden av 
cykelvägnätet. Om det t.ex. finns en separat cykelväg på båda sidor om en väg, 
räknas båda sidorna. Detta blir då inte jämförbart med en dubbelriktad cykelväg 
som bara går på ena sidan vägen och endast räknas en gång. För ytterstads-
delarna av innerstadens cykelvägnät är kunskapen mer bristfällig. Exempelvis är 
det svårt att veta hur cykelvägarna på Djurgården och i diverse nationalparker 
räknats.  

De mått som ändå finns angivna är troligtvis, för fristående cykelvägar, mätta på 
karta med linjal. Cykelbanor som går vid sidan av en väg får samma längd som 
vägen (dessa längder finns det oftast data för). Man gör inte uppehåll i mätningen 
av en cykelvägs längd för korningar etc. 
 
Kostnader: 
Den angivna kostnaden på 30 miljoner kronor per år gäller för de tre senaste 
åren. I år satsas så mycket som 50 miljoner kronor. I den ”GC-pengen” ingår 
miljöupprustning av gator, gångbanor och övergångsställen samt även kost-
naderna för belysning. 
 
 
Stockholm (miljöförvaltningen) 
1. Organisationen i kommunen 
Vilka olika avdelningar/kontor arbetar med cykeltrafikfrågor i kommunen 
och utifrån vilket perspektiv? 

 Gatu- och fastighetskontor Väghållare 
 Miljöförvaltningen  Ökat cyklande – Bättre för miljö & hälsa 
 Stadsdelsförvaltningar  Drift 

 
Kommentarer: Hur anser du att cykelpolicyn i kommunen är, dvs. är 
styrande politiker generellt positiva eller negativa till cykeltrafiksatsningar?  
”En satsning på byggande av cykelbanor har gjorts de senaste åren, delvis bero-
ende på ett litet vågmästarparti. Men som helhet är den politiska inställningen att 
biltrafiken alltid ska ha högsta prioritet på bekostnad av övriga trafikslag.” 
 
2. Egna studier och uppföljningar 
Kommentarer ang. cykelräkningar: 
Nedfrästa slingor på ”enstaka platser”. 

”Befintliga räkningar ger endast delvis en uppfattning av flödena. Behöver 
utvidgas.” 

Räkningar sedan våren 1980, ”innerstadssnittet + Saltsjö-mälarsnittet”. 
 
Kommentarer ang. statistik över cykelolyckorna: 
”Viss osäkerhet. Bör kollas”. 
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På vilket sätt: Har eventuella brister i cykelvägnätet inventerats i er 
kommun?  
”Detaljinventering i vissa stadsdelar i innerstaden.” 
 
I kontakten med medborgarna, vilken/vilka cykeltrafikfrågor är det som 
oftast kommer upp? 
• Cykelbanor 
• Cykelparkering (inkl. stöldsäkerhet & cykelvrak som ej rensas upp) 
• Underhåll 
• Hinder (parkerade fordon, byggarbeten) 
 
3. Pågående/slutfört arbete med cykeltrafikfrågor 
Finns ett lokalt cykelprogram, en handlingsplan, eller motsvarande, för 
cykeltrafikfrågorna i kommunen? Beskriv närmare! 
”Finns endast för Stockholms innerstad, ej ytterstaden.” 
 
Har ni bedrivit kampanjer eller annan marknadsföring för att få fler att 
cykla i er kommun, t.ex. ”Cykla till jobbet”? 
”I samarbete med SNF m.fl.” 
Några ”cykla till jobbet”–annonser har förekommit. Dessutom har personal från 
miljöförvaltningen stått och delat ut juice för att komma i kontakt med allmän-
heten. De har velat visa på fördelarna (inte bara nackdelarna) med att cykla i 
Stockholm. 
 
Vad är det svåraste/mest problematiska i arbetet med cykeltrafikfrågor? 
Varför? 
”Biltrafiken och dess framkomlighet är i alla lägen mest prioriterat. Bland det 
svåraste är att sänka hastigheterna för biltrafiken. Det skulle avsevärt gynna 
övriga trafikanter, men i dagsläget tyvärr politiskt omöjligt. 30-zoner i hela staden 
vore en mycket positiv åtgärd som är problematisk att få gehör för.” 
 
4. Planerade åtgärder för en ökad och säker cykling 
Planerar ni inom de närmaste åren att i kommunens cykelvägnät göra några 
utbyggnader eller trafiksäkerhetshöjande åtgärder för cyklister? 
”Cykelnätets utbyggnad pågår kontinuerligt med varierande ambitionsnivå”.  
 
Planerar ni inom de närmaste åren att i kommunen bedriva kampanjer eller 
annan marknadsföring för ett ökat cyklande eller för en säkrare cykling 
(t.ex. hjälmanv.)? 
”Ett cykelprojekt ingår i stadens LIP-ansökan rörande trafik, däribland mobilitets-
kontor m.m.” 
Några riktade kampanjer planeras tillsammans med olika stadsdelar. Till grund 
för dessa kampanjer har en enkät gått ut till kommuninnevånare med kortare än 
en halvmils cykelavstånd till arbetet, för att identifiera vad som hindrar dem från 
att cykla.  
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Planerar ni i kommunen några andra åtgärder för en ökad och säker 
cykling? 
”Bättre drift och underhåll planeras (tror jag).” 
 
Vilka satsningar tror du är de viktigaste för ett ökat och säkert cyklande i 
din kommun? Varför? 
”Nuvarande satsningar går i stor utsträckning ut på att etablera cykelfält/-banor 
längs de mest trafikerade huvudgatorna. Det vore bättre att fullfölja innerstadens 
cykelplan och förhindra felparkerade fordon på cykelfälten samt inte minst satsa 
på cykelparkeringar. En annan viktig faktor är att förbättra möjligheten att ta med 
cykeln på kollektivtrafiken.” 
 
5. Samarbete/utbyte av erfarenheter 
Samarbetar ni med några andra aktörer, t.ex. cykel- och miljöorganisa-
tioner, i frågor som rör cykeltrafik? 
• I ansökan till Velo-city 
• Deltar i Vägverkets cykelidéforum 
• Div. projekt med SNF m.fl., bl.a. t.ex. nämnda LIP-ansökan 
• Planerar ett samarbete riktat mot arbetsplatser för att öka cykelpendling till 

arbetet  
 
Skulle ni önska mer hjälp ifrån Vägverket i frågor som rör cykeltrafik? Vad 
skulle vara önskvärt att de hjälpte till med? I vilken omfattning och på 
initiativ av vem ska samarbetet med Vägverket ske, etc.? 
• Ökad satsning på erfarenhetsutbyte typ cykelidéforum 
• Bör ske på initiativ av VV 
• Samarbete vid marknadsföring och kampanjer  
• Vägverket kan på ett bra sätt föra samman kommuner i länet 
 
6. Längder och kostnader för cykeltrafikanläggningarna i kommunen 
Vet ej, Väghållaren har delvis kunskap. 
Gatu- och fastighetskontoret svara på detta. 
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Sundbyberg 
1. Organisationen i kommunen 
Kommentar: Finns cykelansvarig i er kommun? 
”Cecilia Strömbom, trafikplanerare (cykeltrafikfrågor ingår)” 

Cecilia har inte det övergripande ansvaret (det beror på vad man menar), men får 
troligtvis ta hand om de flesta frågor som rör cykeltrafik. Har egentligen mest 
ansvar för trafikplaneringen. Hur mycket tid cykelfrågorna tar varierar mycket 
mellan olika perioder. Samarbete sker med Agenda-21 samordnare.  
 
Vilka olika avdelningar/kontor arbetar med cykeltrafikfrågor i kommunen 
och utifrån vilket perspektiv? 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, vilken omfattar 3 avdelningar: 
• Teknik 
• Planering 
• Miljö & Hälsa 
 
Kommentarer: Hur anser du att cykelpolicyn i kommunen är, dvs. är 
styrande politiker generellt positiva eller negativa till cykeltrafiksatsningar?  
”Vi har idag ingen cykelpolicy i Sundbyberg.” 
 
2. Egna studier och uppföljningar 
Kommentarer ang. statistik över cykelolyckorna: 
”I samband med trafikplanearbete och trafiksäkerhetsstudie har polisrapporterade 
personskadeolyckor redovisats.” 
 
På vilket sätt: Har eventuella brister i cykelvägnätet inventerats i er 
kommun?  
”I samband med trafiksäkerhetsstudie 1998 samt vid trafiknätsanalys 2000-2001.” 
 
I kontakten med medborgarna, vilken/vilka cykeltrafikfrågor är det som 
oftast kommer upp? 
• Cykling på de gemensamma gc-vägarna där gående känner sig otrygga 
• Frågan om att upplåta plats för cykling och cykelparkering i ”stenstaden” där 

brister idag finns 
 
3. Pågående/slutfört arbete med cykeltrafikfrågor 
Finns ett lokalt cykelprogram, en handlingsplan, eller motsvarande, för 
cykeltrafikfrågorna i kommunen? Beskriv närmare! 
”(Ny trafikplan är under framtagande. Utifrån denna kan en handlingsplan tas 
fram.)” 
 
Har ni bedrivit kampanjer eller annan marknadsföring för att få fler att 
cykla i er kommun, t.ex. ”Cykla till jobbet”? 
”Evenemanget ”Kretsloppet – skoj på hoj för hela familjen”.” 
 
Har ni bedrivit kampanjer eller annan marknadsföring för att få fler att 
använda cykelhjälm? 
”Ingår i ovanstående evenemang.” 
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Vad är det svåraste/mest problematiska i arbetet med cykeltrafikfrågor? 
Varför? 
”Att upplåta plats för cykling och cykelparkering i ”Stenstaden” där det idag är 
blandtrafik.” 

Stenstaden är den gamla delen av Sundbyberg, från 1800-talet. Området är inte 
planerat för biltrafik och det är svårt att separera trafikslagen här. 
 
4. Planerade åtgärder för en ökad och säker cykling 
Planerar ni inom de närmaste åren att i kommunens cykelvägnät göra några 
utbyggnader eller trafiksäkerhetshöjande åtgärder för cyklister? 
”Tulegatans ombyggnad. Trafikplan + följande åtgärdsprogram kan resultera i 
åtgärder.”  
 
Planerar ni inom de närmaste åren att i kommunen bedriva kampanjer eller 
annan marknadsföring för ett ökat cyklande eller för en säkrare cykling 
(t.ex. hjälmanv.)? 
”Vi avser fortsätta med ”årliga kretsloppen” och koppla detta till EU-evenemanget 
”I stan utan bil”.” 
 
Vilka satsningar tror du är de viktigaste för ett ökat och säkert cyklande i 
din kommun? Varför? 
”Förbättrat & utökat nät av cykelbanor/hastigheter anpassade till skyddade 
trafikanter. Säkrare cykelparkeringar i anslutning till T-bana & pendeltåg etc.” 
 
5. Samarbete/utbyte av erfarenheter 
Samarbetar ni med några andra aktörer, t.ex. cykel- och miljöorganisa-
tioner, i frågor som rör cykeltrafik? 
”Har dock försökt få med ovanstående i arbete med trafiknätsanalys.” 

 
Skulle ni önska mer hjälp ifrån Vägverket i frågor som rör cykeltrafik? Vad 
skulle vara önskvärt att de hjälpte till med? I vilken omfattning och på 
initiativ av vem ska samarbetet med Vägverket ske, etc.? 
”Ett fortsatt samarbete och stöd för genomförande av trafiksäkerhetsåtgärder för 
bl.a. cykeltrafik.” 
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Södertälje 
1. Organisationen i kommunen 
Kommentar: Finns cykelansvarig i er kommun? 
”Finns på samhällsbyggnadskontoret/flera personer.” 
 
Vilka olika avdelningar/kontor arbetar med cykeltrafikfrågor i kommunen 
och utifrån vilket perspektiv? 
Samhällsbyggnadskontoret, Miljökontoret 
 
2. Egna studier och uppföljningar 
Kommentarer ang. cykelräkningar: 
”Inga sammanställningar finns/endast stickprov.” 
 
På vilket sätt: Har eventuella brister i cykelvägnätet inventerats i er 
kommun?  
”Genom kommunens gång- och cykelplan kan flera samrådsinstanser lämna syn-
punkter.” 
 
I kontakten med medborgarna, vilken/vilka cykeltrafikfrågor är det som 
oftast kommer upp? 
• avsaknad av gc-vägar 
• brister 
• belysning 
• kantstenshöjd 
 
3. Pågående/slutfört arbete med cykeltrafikfrågor 
Finns ett lokalt cykelprogram, en handlingsplan, eller motsvarande, för 
cykeltrafikfrågorna i kommunen? Beskriv närmare! 
”Investeringsplan på objekt som skall byggas ut till 2007”. 
 
Har ni bedrivit kampanjer eller annan marknadsföring för att få fler att 
cykla i er kommun, t.ex. ”Cykla till jobbet”? 
”kommer under 2002” 
 
Vad är det svåraste/mest problematiska i arbetet med cykeltrafikfrågor? 
Varför? 
• Att få plats med GC-vägar i befintlig vägmiljö 
• Terrängen är mycket kuperad i Södertälje. Problem att få bekväma GC-vägar 
 
4. Planerade åtgärder för en ökad och säker cykling 
Planerar ni inom de närmaste åren att i kommunen bedriva kampanjer eller 
annan marknadsföring för ett ökat cyklande eller för en säkrare cykling 
(t.ex. hjälmanv.)? 
”Vi kommer att informera om miljö- och tidsvinster.” 
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Vilka satsningar tror du är de viktigaste för ett ökat och säkert cyklande i 
din kommun? Varför? 
• Att bygga ut attraktiva stråk 
• Säkra cykelparkeringar 
 
5. Samarbete/utbyte av erfarenheter 
Samarbetar ni med några andra aktörer, t.ex. cykel- och miljöorganisa-
tioner, i frågor som rör cykeltrafik? 
”Vi inhämtar synpunkter från bl.a. Naturskyddsföreningen.” 
 
 
Tyresö 
1. Organisationen i kommunen 
Vilka olika avdelningar/kontor arbetar med cykeltrafikfrågor i kommunen 
och utifrån vilket perspektiv? 
Kommunaltekniska avd. och planeringsavdelningen på Miljö- och stadsbyggnads-
förvaltningen. 
Personalkontor när det gäller friskvård (Astrid Nystedt 08 – 742 951 3) 
 
Kommentarer: Hur anser du att cykelpolicyn i kommunen är, dvs. är 
styrande politiker generellt positiva eller negativa till cykeltrafiksatsningar?  
”Vi har ett väl utbyggt cykelnät som vuxit fram sedan 1970-talet. Politikerna har 
varit positiva till cykelvägar.” 
 
2. Egna studier och uppföljningar 
På vilket sätt: Har eventuella brister i cykelvägnätet inventerats i er 
kommun?  
”Vi har gjort en inventering av nätet då cykelkartan togs fram. Alla 
problematiska platser är dock inte kartlagda.” 

 
I kontakten med medborgarna, vilken/vilka cykeltrafikfrågor är det som 
oftast kommer upp? 
1. Frågan om man ska få köra moped eller inte. Politikerna vill ha mopedförbud 

vilket vi också har – folk är rädda för mopeder samtidigt kan man säga att en 
cykel i hög fart som inte hörs är minst lika farlig 

2. Cykelåkning på gångbanor 
 
3. Pågående/slutfört arbete med cykeltrafikfrågor 
Har ni bedrivit kampanjer eller annan marknadsföring för att få fler att 
cykla i er kommun, t.ex. ”Cykla till jobbet”? 
”Personalkontoret har de senaste åren haft en tävling i maj månad. Alla som 
cyklar mer än åtta gånger i maj får en vinst och dessutom lottas en cykel ut. 
Hjälmreklam görs samtidigt”. 
 
Har ni bedrivit kampanjer eller annan marknadsföring för att få fler att 
använda cykelhjälm? 
Nej, men se ovan. 
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Vad är det svåraste/mest problematiska i arbetet med cykeltrafikfrågor? 
Varför? 
”Att få plats med cyklar på befintliga gator. Vi har bara GC-vägar inga andra 
typer av arrangemang.”  
 
4. Planerade åtgärder för en ökad och säker cykling 
Vilka satsningar tror du är de viktigaste för ett ökat och säkert cyklande i 
din kommun? Varför? 
”Att hjälmanvändningen ökar och att man förstår att underhålla sin cykel och att 
vi kan få bort en del länkar som ej är anpassade för cykeltrafik.” 
 
5. Samarbete/utbyte av erfarenheter 
Skulle ni önska mer hjälp ifrån Vägverket i frågor som rör cykeltrafik? Vad 
skulle vara önskvärt att de hjälpte till med? I vilken omfattning och på 
initiativ av vem ska samarbetet med Vägverket ske, etc.? 
”När vi närmar oss en genomgång av vårt cykelnät så får vi säkert det stöd vi 
behöver från Vägverket.” 
 
6. Längder och kostnader för cykeltrafikanläggningarna i kommunen 
”Jag har räknat med den kvadratmeterkostnad vi har på verksamheten gatan, alltså 
gator, vägar, gångbanor och GC-vägar. Vi särredovisar ej GC-vägar. I kostnaden 
ingår förutom vanliga underhållskostnader även hyra, administration och kapital-
tjänstkostnader. Det går att få fram uppgifter där dessa ej är medräknade, men då 
måste jag få återkomma senare när uppgifterna finns tillgängliga. Hör av ER om 
detta.” 
 
 
Täby 
1. Organisationen i kommunen 
Cykelansvarig? 
Den person som besvarat enkäten har ansvaret för infrastrukturen, dock ej drift 
och underhåll.  Det finns ingen som har hand om hälsa- och miljöbiten. 
 
Vilka olika avdelningar/kontor arbetar med cykeltrafikfrågor i kommunen 
och utifrån vilket perspektiv? 
Tekniska kontoret 
 
2. Egna studier och uppföljningar 
Kommentarer ang. cykelräkningar: 
”Vet ej om cykelräkningar utförts.” 
 
På vilket sätt: Har eventuella brister i cykelvägnätet inventerats i er 
kommun?  
”I samband med trafiknätsanalys, dock ingen specifik inventering av GC-vägar.” 
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I kontakten med medborgarna, vilken/vilka cykeltrafikfrågor är det som 
oftast kommer upp? 
• vägvisning, 
• underhåll och  
• felande länkar 
 
3. Pågående/slutfört arbete med cykeltrafikfrågor 
Kommentarer: Cykelkarta 
”Cykelvägarna finns på kommunkartan.” 
 
Har ni bedrivit kampanjer eller annan marknadsföring för att få fler att 
cykla i er kommun, t.ex. ”Cykla till jobbet”? 
Det har i T förekommit en del ”cykla till jobbet” –kampanjer, men den person 
som besvarat enkäten vet ej vem som drivit dessa eller vilken målgrupp 
kampanjen haft etc. 
 
Har ni bedrivit kampanjer eller annan marknadsföring för att få fler att 
använda cykelhjälm? 
”Utställning och information”. 
 
4. Planerade åtgärder för en ökad och säker cykling 
T har haft personella nedskärningar vilket innebär att man först måste strukturera 
upp verksamheten innan man vet vilka åtgärder man i framtiden kommer att klara 
av. För de regionala cykelstråken finns planer om att t.ex. förbättra felande 
länkar. 
 
Planerar ni inom de närmaste åren att i kommunen bedriva kampanjer eller 
annan marknadsföring för ett ökat cyklande eller för en säkrare cykling 
(t.ex. hjälmanv.)? 
I samband med höstterminens start, 2002, kommer en hälsokampanj att bedrivas i 
skolorna, i samarbete med Landstinget och Vägverket, för att få skolelever att 
cykla. 
 
Planerar ni i kommunen några andra åtgärder för en ökad och säker 
cykling? 
”Vägvisning av regionala stråk.” 
 
Vilka satsningar tror du är de viktigaste för ett ökat och säkert cyklande i 
din kommun? Varför? 
”Fler separata cykelvägar.” 
 
5. Samarbete/utbyte av erfarenheter 
Samarbetar ni/utbyter ni erfarenheter med andra kommuner i frågor som 
rör cykeltrafik? 
”Med grannkommunerna. Olika initiativtagare.” 

T samarbetar framförallt med Danderyd, men även lite med Vallentuna och 
Österåker. Samarbetet gäller trafikfrågor generellt sett och det finns ingen 
specifikt grupp för samarbete i cykelfrågor. 
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Samarbetar ni med några andra aktörer, t.ex. cykel- och miljöorganisa-
tioner, i frågor som rör cykeltrafik? 
Vägverket 
 
Skulle ni önska mer hjälp ifrån Vägverket i frågor som rör cykeltrafik? Vad 
skulle vara önskvärt att de hjälpte till med? I vilken omfattning och på 
initiativ av vem ska samarbetet med Vägverket ske, etc.? 
”Statsbidrag i större omfattning så att fler objekt kunde inrymmas.” 

I projektet med de regionala cykelstråken har T arbetat mycket tillsammans med 
Vägverket samt även i arbetet med trafiknätsanalysen. T vill ha mer hjälp med de 
kommande utbyggnaderna som behövs för det regionala cykelstråket. De åtgärder 
som nu ska göras blir mer och mer komplicerade och kostsamma. 
 
6. Längder och kostnader för cykeltrafikanläggningarna i kommunen 
Den person som besvarat enkäten vet inte hur längduppgifterna erhållits eftersom 
han fått uppgifterna från en annan part. Entreprenören för drift och underhåll 
(NCC) har nog koll på det. Av den totala längden består en mil av en grusväg 
(kyrkbyn till Täby). 
 
 
Upplands Väsby 
1. Organisationen i kommunen 
Cykelansvarig: 
Den finns ingen specifik person som har helhetsansvar för allt som rör cykel-
trafikfrågor. Den som besvarat enkäten har själv ansvar för det som är relaterat 
till infrastrukturen. Vad gäller hälsa etc. har någon annan ansvar för. 
 
Vilka olika avdelningar/kontor arbetar med cykeltrafikfrågor i kommunen 
och utifrån vilket perspektiv? 
Stadsbyggnadskontoret   svarar för planering, drift och underhåll 
Kommunstyrelsekontoret/FriskaVäsby verkar för att få kommuninvånarna 

intresserade av cykling 
 
2. Egna studier och uppföljningar 
På vilket sätt: Har eventuella brister i cykelvägnätet inventerats i er 
kommun?  
”Nyligen genomförde vi en ”trafikinspektion” i samarbetet med Cykelfrämjan-
det.” 
 
Telefonnummer: 
Inget specifikt telefonnummer finns som endast rör cykeltrafikfrågor. Allmänna 
trafikfrågor/felanmälningar inkommer till personen som besvarat enkäten. Det 
finns även en hemsida med information och via den kan man också ta kontakt med 
kommunen om man har några frågor rörande cykeltrafik. 
 
I kontakten med medborgarna, vilken/vilka cykeltrafikfrågor är det som 
oftast kommer upp? 
”Underhåll och säkerhet.” 
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3. Pågående/slutfört arbete med cykeltrafikfrågor 
Har ni bedrivit kampanjer eller annan marknadsföring för att få fler att 
cykla i er kommun, t.ex. ”Cykla till jobbet”? 
”I samarbete med Friska Väsby och Cykelfrämjandet” 
 
Har ni bedrivit kampanjer eller annan marknadsföring för att få fler att 
använda cykelhjälm? 
”Friska Väsby har haft kampanjverksamhet” 
 
Vad är det svåraste/mest problematiska i arbetet med cykeltrafikfrågor? 
Varför? 
”Förståelsen mellan olika trafikantslag (bil, gång, cykel, moped, etc.) tycks vara 
svår att uppnå.” 
 
4. Planerade åtgärder för en ökad och säker cykling 
Planerar ni inom de närmaste åren att i kommunen bedriva kampanjer eller 
annan marknadsföring för ett ökat cyklande eller för en säkrare cykling 
(t.ex. hjälmanv.)? 
”Sannolikt kommer arbete inom båda punkterna att ske, men det finns idag inget 
beslut.” 
 
Vilka satsningar tror du är de viktigaste för ett ökat och säkert cyklande i 
din kommun? Varför? 
”Bättre vägunderhåll (sandsopning, snöplogning). Förbättrad trygghet.” 
 
5. Samarbete/utbyte av erfarenheter 
Samarbetar ni/utbyter ni erfarenheter med andra kommuner i frågor som 
rör cykeltrafik? 
”Inom ramen för Vägverkets projekt ”Regionala cykelstråk”. 
 
Samarbetar ni med några andra aktörer, t.ex. cykel- och miljöorganisa-
tioner, i frågor som rör cykeltrafik? 
”Cykelfrämjandet, Friska Väsby” 
 
Skulle ni önska mer hjälp ifrån Vägverket i frågor som rör cykeltrafik? Vad 
skulle vara önskvärt att de hjälpte till med? I vilken omfattning och på 
initiativ av vem ska samarbetet med Vägverket ske, etc.? 
”Det skulle vara bra om Vägverket tog en aktivare del av arbetet med de 
regionala, planerade stråken längs deras vägar, även om de ligger utanför 
1,5- milaradien som utgår från Stockholm city”. 
 
6. Längder och kostnader för cykeltrafikanläggningarna i kommunen 

Cykelvägnätets längd uppmättes för många år sedan och då troligtvis med linjal.  

”Kostnaderna är uppskattade”. 
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Värmdö 
1. Organisationen i kommunen 
Vilka olika avdelningar/kontor arbetar med cykeltrafikfrågor i kommunen 
och utifrån vilket perspektiv? 
Gatukontoret  trafiksäkerhet/framkomlighet 
Plankontoret  trafiksäkerhet/framkomlighet 
 
Kommentarer: Hur anser du att cykelpolicyn i kommunen är, dvs. är 
styrande politiker generellt positiva eller negativa till cykeltrafiksatsningar?  
”Mycket lätt att få gehör, men pengar saknas.” 
 
2. Egna studier och uppföljningar 
På vilket sätt: Har eventuella brister i cykelvägnätet inventerats i er 
kommun?  
”karta, översiktsplanen. Gäller regionala cykelvägar. Inom tätorten Gustavsberg 
har vi ritat egen karta.” 
 
I kontakten med medborgarna, vilken/vilka cykeltrafikfrågor är det som 
oftast kommer upp? 
”Cykelväg saknas” 
 
3. Pågående/slutfört arbete med cykeltrafikfrågor 
Har ni bedrivit kampanjer eller annan marknadsföring för att få fler att 
använda cykelhjälm? 
”Vi har gett alla skolor 2 hjälmar att användas av lärare vid skolcykling. Jag har 
visat alla rektorer ”lilla hjälmen med ägg”.” 
 
Vad är det svåraste/ mest problematiska i arbetet med cykeltrafikfrågor? 
Varför? 
”Pengar till utbyggnad.”  
 
4. Planerade åtgärder för en ökad och säker cykling 
Vilka satsningar tror du är de viktigaste för ett ökat och säkert cyklande i 
din kommun? Varför? 
”Utbyggnad av gc-nätet.” 
 
5. Samarbete/utbyte av erfarenheter 
Samarbetar ni/utbyter ni erfarenheter med andra kommuner i frågor som 
rör cykeltrafik? 
”Jag deltager i Vägverkets cykelmöten (bl.a. referensgruppen). Träffar då många 
trafikingenjörer från andra kommuner.”  
 
Samarbetar ni med några andra aktörer, t.ex. cykel- och miljöorganisa-
tioner, i frågor som rör cykeltrafik? 
NTF Stockholm  
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Skulle ni önska mer hjälp ifrån Vägverket i frågor som rör cykeltrafik? Vad 
skulle vara önskvärt att de hjälpte till med? I vilken omfattning och på 
initiativ av vem ska samarbetet med Vägverket ske, etc.? 
”Pengar” 
 
6. Längder och kostnader för cykeltrafikanläggningarna i kommunen 
Kommentarer till kostnadsangivelserna: 
  707 kkr  DoU 
  580 kkr kapitalkostnad 
1287 kkr 
 
 
Österåker 
1. Organisationen i kommunen 
Cykelansvarig: 
I Ö är organisationen liten och ingen särskild person har fått en utpekad roll som 
cykelansvarig. Den som besvarat enkäten är dock mer eller mindre ansvarig och 
då framförallt för att samla ihop synpunkter som rör infrastrukturen. Det finns en 
särkskild person som har ansvar för kampanjer (alla slags kampanjer inte bara 
cykeltrafik), främst vad gäller trafiksäkerhet. 
 
Vilka olika avdelningar/kontor arbetar med cykeltrafikfrågor i kommunen 
och utifrån vilket perspektiv? 
Teknikenheten planerar, bygger och sköter kommunens cykelvägar 
Stadsarkitektkontoret upprättar detaljplaner där cykelvägar kan ingå 
 
Kommentarer: Hur anser du att cykelpolicyn i kommunen är, d.v.s. är 
styrande politiker generellt positiva eller negativa till cykeltrafiksatsningar?  
”Problemet är ändå att det saknas pengar att genomföra åtgärder i den omfattning 
som vore önskvärt.” 
 
2. Egna studier och uppföljningar 
Cykelräkningar: 
Cykelräkningar har inte gjorts systematiskt för att få en uppfattning om 
cykelflödena, utan endast vid enstaka tillfällen. Då räkningar gjorts har det 
främst varit för att lösa ett specifikt problem, oftast trafiksäkerhetsrelaterat och 
då har både cyklister och fotgängare räknats. Exempelvis har räkningar gjorts i 
korsningar och vid järnvägsövergångar.  
 
På vilket sätt: Har eventuella brister i cykelvägnätet inventerats i er 
kommun?  
”På översiktlig nivå och för huvudstråken i samband med cykelplan som upp-
rättats.” 
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I kontakten med medborgarna, vilken/vilka cykeltrafikfrågor är det som 
oftast kommer upp? 
• Cykelvägar som saknas 
• Bristande underhåll 
• Farliga korsningar 
 
3. Pågående/slutfört arbete med cykeltrafikfrågor 
Finns ett lokalt cykelprogram, en handlingsplan, eller motsvarande, för 
cykeltrafikfrågorna i kommunen? Beskriv närmare! 
”Ingår i kommunens trafikplan som ska behandlas i kommunstyrelsen i vår.” 

Det finns en gammal cykelplan från 1995. I trafikplanen som snart är klar ingår 
även cykeltrafiken, men behandlas då mera översiktligt. 
 
Har ni bedrivit kampanjer eller annan marknadsföring för att få fler att 
använda cykelhjälm? 
”Aktiviteter på torget i Åkersberga, utställningar på biblioteket, utdelade 
broschyrer, m.m.” 
 
Vad är det svåraste/mest problematiska i arbetet med cykeltrafikfrågor? 
Varför? 
”För lite pengar för byggande. Att vi har låst oss vid att bygga dubbelriktade 
cykelbanor utmed gatorna vilket skapar problem i korsningar. Att få tillgång till 
mark i befintlig miljö.” 
 
4. Planerade åtgärder för en ökad och säker cykling 
Vilka satsningar tror du är de viktigaste för ett ökat och säkert cyklande i 
din kommun? Varför? 
• Öka hjälmanvändningen bland främst unga  
• Sänka bilarnas hastighet vid cykelpassager 
• Informera om risker 
• Bygga cykelvägar 
 
5. Samarbete/utbyte av erfarenheter: 
Skulle ni önska mer hjälp ifrån Vägverket i frågor som rör cykeltrafik? Vad 
skulle vara önskvärt att de hjälpte till med? I vilken omfattning och på 
initiativ av vem ska samarbetet med Vägverket ske, etc.? 
”Informationsutbytet är bra, men Vägverket tar inte alltid sitt ansvar att bygga 
säkra cykelanläggningar utmed sina egna vägar.” 
 
6. Längder och kostnader för cykeltrafikanläggningarna i kommunen 
Sidan ej besvarad. 
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