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CYKELFRÅGOR ÄR KANSKE INTE DET SOM DE FLESTA FÖRKNIPPAR 

MED STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE. ÄVEN OM DET SÄKERT FINNS 

EN OCH ANNAN SOM EMELLANÅT TYCKER ATT VI ÄR UTE OCH CYKLAR.

De senaste åren har ett antal blogga-
re, ledarskribenter och andra påtalat 
att Stockholms Handelskammare lig-
ger efter på detta område. Vissa har 
haft sina poänger, andra har missat 
vad vi faktiskt har sagt. 

Så här skrev till exempel Patrik 
Kronqvist i en ledarkrönika i 
Expressen förra året:
”Stockholms Handelskammare har 
exempelvis i decennier bedrivit kam-
panj mot de flesta förslag som kräver 
att bilarna makar på sig en aning.”

Sanningen är att vi under en lång 
följd av år har hävdat att det behövs 
en genomarbetad strategi för att 
bygga ut ett säkert och väl fungeran-
de cykelnät. Med tanke på den ökade 
trängseln i trafiken är det viktigt med 
förbättrade cykelmöjligheter. 

Nu går vi ett steg längre och publi-
cerar vår första rapport om behoven 
av förbättrad policy på cykelområdet 
i huvudstadsregionen.

Liksom världsstäder som New York, 

London och Paris, bör Stockholm 
utarbeta en cykelplan för ett nät av 
cykelbanor där cyklar kan färdas 
separerade från såväl gång- som 
biltrafik.

Ökad cykelpendling innebär stora 
vinster när det gäller, miljö, hälsa 
och ekonomi. Mycket tyder på att 
många som i dag pendlar till job-
bet i bil kommer att välja elcykeln i 
stället, vilket kommer att innebära 
ökad framkomlighet för till exempel 
varutransporter. 

Jag noterar med glädje att flera 
stora företag i Stockholm hakat på 
cykeltrenden och erbjuder sin perso-
nal cykelparkering, duschar, omkläd-
ningsrum och till och med cykel- 
reparatörer. En klar konkurrensfördel 
i jakten på kompetenta medarbetare 
och också en del av friskvården.

Stockholms Handelskammare 
menar att miljövänliga transport-
medel gynnar större städer som 
Stockholm. Elektrifieringen av trans-

portsektorn är på stark frammarsch. 
Redan nu kan vi se hybridlastbilar för 
hållbara transporter. Förra året slog 
vi ett slag för elbussar i Stockholm 
och vi släpper snart en rapport om 
elbussar också i Uppsala.

Jag ser fram emot en utveckling av 
trafik med cyklar, elcyklar och andra 
miljövänliga fordon i Stockholm och 
utgår ifrån att det nu också står klart 
att Handelskammaren gillar cyklar.

  Stockholm, juni 2016
MARIA RANKKA

vd, Stockholms Handelskammare

HANDELS- 
KAMMAREN  
SADLAR OM
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SUMMARY
AND 
CONCLUSIONS

Sales of electric bikes reached record 
numbers in Sweden last year and are 
expected to double this year. More 
and more people are choosing to use 
electric bikes to commute to work. 
But in order to embrace the boom in 
electric bikes, significant initiatives 
aimed at creating a high-capacity 
and safe infrastructure adapted to 
the increased use of electric bikes are 
needed. The new infrastructure needs 
to be separated off from pedestrian 
and motor traffic.

This report presents unique mapping 
material that shows that the increa-
sed speed of electric bikes significant-
ly widens the radius around central 
Stockholm that can be reached 
within 30 minutes. The report also 
includes a study of two popular 
commuter bike routes to central city 
districts for regular bikes, electric 

bikes and cars. The results are clear, 
electric bikes reduce travel times 
compared to regular bikes. At rush 
hour, travel times with electric bikes 
are often also shorter than travelling 
by car.

One of the major problems today 
is that the county’s cycling infra-
structure has been neglected. The 
commuter routes examined in our 
study have several shortcomings. 
A review of Stockholm County 
Council’s bike plans also shows that 
readiness for new phenomena such 
as electric bikes is poor. This has also 
led to a perceived increase in traffic 
conflicts, as competition over street 
space intensifies. 

A pre-requisite for embracing the 
boom in electric bikes is that existing 
bike infrastructure is extended and 
adapted. If more people choose to 
commute to work using electric bikes, 

this could lead to shorter travel times, 
improved health, environmental 
benefits and more efficient use of 
street space.

The Stockholm Chamber of 
Commerce has settled on a num-
ber of proposals aimed at political 
decision-makers in order to facilitate 
electric biking:  
- Build new, high-capacity and safe 

bike infrastructure that is separate 
from both pedestrian and motor 
traffic.

- Straighten out curves, widen nar-
row passages and remove unneces-
sary stops.

- Adapt traffic lights to cyclists in 
order to improve traffic flows.

- Permit right turns on red.
- Give Stockholm County Council’s 

new bike office responsibility for 
coordinating the municipalities’ 
investments in biking.

ELECTRIC BIKES ARE CHANGING THE FACE OF COMMUTING 
CONCLUSIONS:

• A growing number of people are choosing to  
commute to work by electric bike.

• A study of two bike commuter routes shows that 
electric bikes are an excellent form of transport for 
getting where you want to go quickly. 

• In order to embrace the boom in electric bikes,  
significant initiatives aimed at ensuring high- 
capacity biking infrastructure are needed.
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Allt fler cyklar till jobbet. Vi är vana 
att se människor i tajta lycrakläder 
susa förbi på sina racercyklar. Men 
nu dyker en helt ny grupp cyklister 
upp. De som inte vill komma svettiga 
till jobbet. Med en elcykel kan man 
köra upp till 25 kilometer i timmen. 
Dessutom får man som cyklist assist- 
ans när man cyklar. Det innebär att 
cykelpendling över längre distanser 
blir mer attraktiv. Med alla dess för-
delar blir elcykeln, i vissa fall, ett nytt 
alternativ till bilen.

Vi har i den här rapporten ett 
unikt kartmaterial som visar att 

pendlingsradien kring Stockholms 
innerstad kommer att vidgas betydligt 
med elcykeln. 

Den regionala cykelplanen har 
som mål att 20 procent av resorna 
ska vara med cykel år 2030. Men 
att elcykeln kräver en ny cykelinfra-
struktur är inget som man aktivt från 
politikens håll planerar för.

Eftersom hastighetsskillnaderna 
bland cyklisterna ökar med elcykel  
krävs tillräcklig plats för säkra om- 
körningar. Möjligheterna att ta sig 
smidigt till jobbet kommer också att 
göra året-runt-cyklingen ännu mer 

attraktiv. Det ställer högre krav på 
kapacitet, eftersom fler cyklister finns 
i systemet, och på vinterunderhåll av 
cykelbanorna. Dessutom ökar kraven 
på stöldsäkra cykelparkeringar. Det 
här kan komma att innebära nya 
trafikpolitiska prioriteringar. 

Hur stora restidsvinster som arbets-
pendlare kan göra med att använda 
elcyklar i Stockholm har aldrig tidi-
gare studerats. Vi presenterar en unik 
studie av två populära cykelpend-
lingsstråk in till stadens centrala delar 
med vanlig cykel, elcykel och bil. 
Studien visar att elcykeln är ett klart 
alternativ om man vill ta sig fram 
snabbt. Däremot är det tydligt att de 
pendlingsstråk som vi har special-
studerat har många brister i form av 
dåligt underhåll, tvära svängar och 
smala ytor. En granskning av kom-
munernas cykelplaner visar också att 
beredskapen för elcyklar är låg eller 
saknas helt.

Handelskammaren vill vara en ny 
kraft i cykeldebatten och presenterar 
ett antal förslag som visar hur politi-
ken bättre kan ta tillvara cyklingens, 
och elcyklingens, potential så att 
trafikmål, miljömål och bättre förut-
sättningar för tillväxt kan nås.

TRAFIKVERKET HAR TAGIT FRAM EN REGIONAL CYKELPLAN MED FÖRSLAG 

PÅ NYA CYKELSTRÅK FÖR ARBETSPENDLING. FRÅGAN ÄR OM DEN SNART 

KOMMER ATT VARA OMODERN. FÖR NU ÄR ELCYKELN HÄR OCH DEN KRÄVER 

EN ANPASSAD INFRASTRUKTUR. 

ELCYKELN KÖR 
IFRÅN TRAFIK- 
VERKETS PLAN
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Den vanligaste elcykeln har en motor på högst  
250 watt som kan ge cykeln en maxfart på 25 km/h. 
Denna elcykel, som får köras på cykelbanor och inte 
kräver något förarbevis, är elassisterad. Det innebär 
att man måste trampa för att motorn ska hjälpa till. 
Motorn sitter vanligtvis antingen i navet i framhjulet 
eller är mittmonterad med bakhjulsdrift.

Ofta kan man ställa in hur mycket elassistans mo-
torn ska ge beroende på hur mycket man vill trampa 
själv. Vissa elcyklar har också så kallad gåassistans 
som underlättar när man leder cykeln i en uppförs-
backe.

Elcyklar har batterier som i de allra flesta fall är lätta 
att ta loss. Därför kräver de ett batterilås. Batterierna 

kan skilja mycket i räckvidd, från cirka tre till nio mil 
beroende på kapacitet och kvalitet.

Elcyklarna är aningen tyngre än vanliga cyklar men 
många är lättrampade även när motorn är avstängd.

Det finns även mer kraftfulla elcyklar. En ny klass är 
de ”motoriserade cyklarna” som har en motor på 
högst 1 000 watt och kräver förarbevis för moped 
klass II. Riktigt snabba elcyklar, så kallade speed 
pedelecs, kan gå 45 km/h. Dessa räknas som moped 
klass I, vilket kräver registreringsskylt och att föraren 
har godkänd mopedhjälm och minst körkort AM. 
Elcyklar i mopedklass I får heller inte framföras på 
cykelbana.

Så här fungerar elcykeln

KÄLLA: ALLT OM ELCYKLAR 1, 2016

Så här mycket  
 kostar den

Utbudet av elcyklar har exploderat under det 
senaste året, därför finns det märken och modeller 
i många segment. De billigaste modellerna kostar 
runt 8 000 kronor. I det mer exklusiva segmentet 
kan elcyklarna kosta uppåt 50 000 kronor. Som 
jämförelse kan en vanlig cykel kosta allt ifrån någon 
tusenlapp till en bra bit över 100 000 kronor. Be-
talningsviljan för designade kvalitetscyklar har ökat 
ordentligt, vilket förmodligen även gäller elcyklar i 
det övre kostnadsskiktet.

Elcykelns batteri tappar med tiden lagringskapaci-
tet och kan då behöva bytas ut. Ett nytt batteri kan 
kosta 3 000–4 000 kronor att köpa.

Vanliga elassisterade cyklar kräver ingen trafik-
försäkring. De elcyklar som kan gå i 45 km/h och 
klassas som moped klass I ska ha trafikförsäkring.

FAKTA

KÄLLA: ALLT OM ELCYKLAR 1, 2016
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CYKLING I  
FÖRÄNDRING

Det är en  
megatrend
Allt fler städer runt om i världen sat-
sar på ökad cykling. Anledningarna 
till detta är flera. Tidigare var det 
främst folkhälsoaspekter som låg bak-
om en positiv inställning till cykling. 
Numera ser man cykeln som svaret 
på städernas problem med utsläpp 
av klimatgaser, partiklar och kväve- 
oxider från trafiken. Dessutom har 
2000-talets inriktning när det gäller 
stadsplanering banat väg för en ny 
syn på cykling.

Den täta staden är inte bara hett 
efterfrågad av människor, den gynnar 
både miljö, livskvalitet och tillväxt. 
När staden byggs tätare blir yteffek-
tiva transporter såsom kollektivtrafik 
och cykling nödvändiga för att person- 
transporterna ska fungera.

Städer som London, Paris och 
New York har under de senaste åren 
satsat stort på en ökad cykling. New 
Yorks förre borgmästare Michael 
Bloomberg och dennes trafikkommis-
sionär Janette Sadik-Khan arbetade 
systematiskt med trafikdata för att 
motivera satsningar på cykelinfra-
struktur. När bilkörfält gjordes om 
till cykelbanor och gångstråk möttes 
de av kritik. Likaså när de introduce-
rade ett omfattande lånecykelsystem. 
Satsningarna blev dock snabbt både 

framgångsrika och uppskattade. Nu 
följer fler amerikanska städer efter, 
till och med Los Angeles borgmäs-
tare har nu påbörjat ett arbete med 
att omvandla bilytor till plats för mer 
yteffektiv trafik.

Den ökande cyklingen är en mega-
trend i den meningen att den före-
kommer i hela världen. Cykeln är 
inte bara, som förr, ett sätt för fattiga 

människor i tredje världen 
att arbetspendla, utan i 

Cykeln är en  
statussymbol för  

en urban medelklass 
som prioriterar väl-
mående, god hälsa 

och en aktiv  
livsstil.
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mycket hög grad en statussymbol för 
en växande urban medelklass som 
prioriterar välmående, god hälsa och 
en aktiv livsstil.

Ökar stadigt 
sedan 1990-talet
I Stockholm har den ökande cykling-
en drivits på underifrån. Cyklingen 
har ökat stadigt sedan tidigt 1990-tal. 
Detta trots att stadens satsningar på 
infrastruktur för cykling skett sporad- 
iskt. Stockholm är sedan mitten av  
1900-talet en stad planerad för ökande 
biltrafik. Den cykelinfrastruktur som 
finns är till stor del präglad av sam- 
utnyttjade gång- och cykelvägar som  
byggts för transportbehov inom 
bostadsområden och stadsdelar  
snarare än för arbetspendling.

Man kan lätt få intrycket av att 
såväl Stockholms stad som kranskom-
munerna blivit tagna på sängen av 

att allt fler börjat cykla. Förutom en 
viss utbyggnad i slutet av 1990-talet 
är det först efter 2010 som staden 
tagit fram finansiering och planer för 
en mer modern cykelinfrastruktur. 
Trafikverket i regionen har också på 
senare år tagit fram en regional cykel-
plan och länets kommuner har tagit 
fram cykelplaner.

Eftersom staden och länet vaknat 
sent ligger man efter i utvecklingen av 
kapacitetsstark cykelinfrastruktur för 
arbetspendling. Pendlingsstråken har 
många brister i form av getingmidjor, 
länkar som saknas, säkerhetsproblem 
och barriärer i form av exempelvis 
trafikljus och korsningar.

Den eftersatta infrastrukturen för 
cykling har också lett till en ökad 
känsla av konflikter ute i trafiken.  
När cyklisterna ökat i antal har brist- 
erna blivit synliga och konkurrensen 
om ytorna mellan trafikslagen har 
hårdnat.

Höga mål men 
dålig samordning
Trafikverkets regionala cykelplan  
pekar ut målet att 20 procent av 
resorna ska utgöras av cykelresor till 
år 2030. Dagens andel är cirka fem 
procent. Det är tydligt att målet är 
mycket högt satt. För att realisera 
en sådan ambition krävs en hundra-
procentig förankring i kommunerna 
där cykelbanorna ska gå och en solid 
finansiering. Dessvärre ser verklighe-
ten annorlunda ut. Kommunerna har 
i stället arbetat fram egna cykelplaner 
som ibland stämmer överens med den 
regionala, ibland inte.

Stockholms stad har som mål att 
fördubbla cyklingen. Flera av kom-
munerna i länet har liknande mål 
om än med olika årtal som slutmål. 
Dessutom finns det en rad olika sätt 
att mäta hur många som cyklar i dag. 
Totalt behövs cirka åtta miljarder 
kronor i investeringar för att kommu-
nernas cykelplaner ska förverkligas. I 
vissa kommuner finns pengar avsatta, 
i andra inte. Att klara de regionala 
och kommunala målen blir ingen lätt 

uppgift. Det krävs en större förank-
ring av målen hos både myndigheter 
och allmänhet. Framför allt behövs 
det samordning och finansiering.

Med cykel  
kommer man 
fram i tid
Den stora fördelen med att välja 
cykeln framför andra trafikslag är 
att restiden för cykel har en stor 
förutsägbarhet. Den som cyklar från 
punkt A till punkt B på måndagen 
vet att samma sträcka tar lika lång 
tid på tisdagen. Inget annat trafikslag 
i stadsmiljö är så pålitligt avseende 
tidsåtgången som cykeln.

Cykeln har också stora förutsätt-
ningar att vara ett snabbt och smidigt 
färdmedel jämfört med andra på 
många sträckor i staden. När bilen 
fastnar i köer och kollektivtrafikens 
byten inte fungerar så kan cykeln 
sömlöst ta sig fram i staden under 
förutsättning att cykelinfrastrukturen 
byggs ut på ett tillfredsställande sätt.

Ett samhälle som vill ha fler cyklis-
ter måste värna och förstärka dessa 
cyklingens komparativa fördelar. 
Genom att bygga en modern och 
kapacitetsstark cykelinfrastruktur kan 
cyklingen ske snabbare och säkra-
re. En sådan infrastruktur innebär 
också förbättringar för gående och 
motortrafik då cyklarna slipper 
trängas med dessa.

Fler cyklister kombinerat med en 
dålig cykelinfrastruktur leder till 
problem, en god cykelinfrastruktur 
däremot leder till samhällsvinster. 
Enligt de flesta forskarrapporter som 
finns på området ger varje investe-
rad krona i cykelinfrastruktur stora 
samhällsvinster.

Ett skäl till att cyklingen är bra 
även för övrig trafik är att den tar 
liten plats i förhållande till bilen. 
Cykeln kräver bara några få tiondelar 
av det utrymme som bilen kräver i 
trafiken. Eftersom många som cykel-
pendlar har körkort och/eller äger bil 
så innebär i många fall en cykel till på 
gatan en bil mindre på samma gata. 
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Det värdefulla gatuutrymmet kan 
således användas för trafik som saknar 
andra alternativ, till exempel arbets-
fordon, leveransfordon och pendlare 
som har behov av att köra bil.

Elcyklingen  
kommer att öka
Sedan några år har elcyklarna blivit 
en allt vanligare syn i europeiska 
städer. I Sverige har det gått lång-
sammare men nu spår branschen att 
elcykelboomen kommer. Under 2015 
såldes 30 000 elcyklar i Sverige, en 
ökning med 70 procent sedan 2014, 
och branschen förutspår en fördubb-
ling i år .

Skillnaden mellan vanliga cyklar 
och elcyklar är att den senare har en 
elmotor som kopplas på när trycket 
på tramporna ökar. Elmotorn funge-
rar assisterande, alltså måste föraren 
trampa för att motorn ska hjälpa till. 
Elcyklar får ha elassistans upp till  
25 km/h, därefter klassas fordonet 
inte längre som cykel. Elcyklar klassas 
således som cyklar, ska framföras i 

cykelvägnätet och följa de trafikregler 
som gäller för cyklar.

En studie över elcyklingen inter-
nationellt visar bland annat att 
elcykeln:
• används framför allt för pend-

lingsresor och fritidsresor, även om 
elcyklar används för alla ärenden 
och restyper

• ersätter framför allt bilresor och  
cykelresor, men också kollektiv- 
trafikresor

• cyklas i genomsnitt längre än  
vanliga cyklar

• möjliggör cykling för nya grupper 
(till exempel äldre, cyklister i back-
ig terräng)

• cyklas oftast utanför stadskärnor.

Elcyklingen innebär således att fler 

kan cykla och att dessa kan cykla  
längre än många av de vanliga 
cyklisterna. Om fler gör valet att 
cykla till och från jobbet på grund 
av elcyklarnas inträde kan det leda 
till samhällsvinster i form av kortare 
restider, bättre hälsa, bättre miljö och 
en effektivare användning av gator 
och vägar.

Samtidigt finns risker som bör 
beaktas. Elcyklisterna färdas med en 
snabbare medelhastighet än de flesta 
andra cyklister vilket kan innebära 
ökade risker för olyckor. Olycksrisken 
beror rimligen till stor del på hur 
cykelinfrastrukturen byggs och 
underhålls (singelolyckor dominerar).

Lånecykelsystemet  
i Stockholm har  
2 000 cyklar i omlopp.  
I Paris har man  20 000.

Visste du att ... 
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TA TILLVARA  
POTENTIALEN

Investerings-  
och underhålls-
skuld
Trafikexperterna är tämligen eniga 
om att detta beror på dels själva 
ökningen av cyklister, dels så kallad 
”konfliktdesign”, det vill säga när 
infrastrukturen är konstruerad så att 
trafikanterna ofta möts på sätt som 
uppfattas som osäkra eller där en 
konkurrenssituation om ytan upp-
står. Denna typ av lösningar finns i 
den gamla cykelinfrastrukturen som 
dominerar cykelnätet i regionen.

Mot denna bakgrund skulle käns-
lan av konflikt kunna byggas bort 
genom att infrastrukturen för cyklis-
ter i högre grad separeras från gående 
och bilister, i enlighet med modern 
planering av cykelinfrastruktur.

Denna rapport visar att konflikt-

designen inte bara är en källa till 
konflikt och olycksrisker, den innebär 
också tidsförluster för cykel- och 
elcykelpendlingen.

”Man ska 
kunna cykla 

med en kaffe-
kopp utan  
att spilla”

De enklaste problemen kan lösas 
genom ett bättre underhåll. Dålig 
vägbeläggning på cykelbanorna inne-
bär att man saktar ner. Även här är 
olycksrisken betydande. Den största 
olyckskategorin i cykeltrafiken är 

singelolyckor, vilket rimligen häng-
er ihop med cykelbanornas skick. 
Potthål, gropar, skadade kanter 
och brunnslock som sticker upp gör 
dessutom cyklingen mycket obehag-
lig. Dessa faktorer beaktas på ett 
annat sätt i exempelvis Köpenhamn 
där cykelplaneringen brukar sägas 
utgå från att ”man ska kunna cykla 
med en kaffekopp utan att spilla”. I 
Stockholm ter sig en sådan ambition 
som en utopi. Å andra sidan är en 
ökning av underhållet lågt hängan-
de frukt som kan åstadkomma stor 
förbättring snabbt.

Dock måste infrastrukturen byggas 
ut och gamla lösningar som inte 
möter kraven från dagens cyklister 
och volymen av trafikanter, måste 
successivt bytas mot den standard 
som gäller 2016.

I TAKT MED ATT ANTALET CYKLISTER HAR ÖKAT I STOCKHOLM HAR DEN  

UPPLEVDA KÄNSLAN AV KONFLIKTER MELLAN DELS CYKLISTER OCH BILISTER,  

DELS CYKLISTER OCH GÅNGTRAFIKANTER ÖKAT. ÄVEN INOM TRAFIKANT- 

GRUPPEN CYKLISTER FINNS SPÄNNINGAR. DETTA KOMMER OFTA TILL  

UTTRYCK I SÅVÄL DEBATTEN SOM MEDIEBEVAKNINGEN. 
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STOCKHOLM C

DANDERYD

SOLNA

BROMMA

LILJEHOLMEN

ÄLVSJÖ
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Kartan är framtagen av Trafikutredningsbyrån. Den baseras på 
Googles restidsuppgifter för vanlig cykel. Elassisterade cyklar 
ökar färdhastigheten och ökar därmed det omland som kan nå 
centrala Stockholm på 30 minuter dörr till dörr. Restidsdata som 
används för att ta fram kartan är dels cykling med elcykel i två 
stråk, dels uppgifter från tidigare undersökningar om elcyklisters 
medelhastighet.  
Kartdesign: Trafikutredningsbyrån AB.  
Grundkarta: Lantmäteriet

Elcykel
Vanlig cykel

NACKA

LIDINGÖ

STOCKHOLM C

DANDERYD

30 min till Stockholm Central
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Pendlings- 
radien ökar
Elcykeln har den vanliga cykelns alla 
fördelar, till och med hälsoaspekten i 
viss utsträckning. Därutöver elimine-
rar elcykeln flera hinder som många 
kan känna inför cykling såsom att 
komma fram alltför svettig, ta sig upp 
för höga backar eller att cykla den 
där dagen då man är lite förkyld.

Mycket talar därför för att elcykeln 
framför allt kan locka nya mål-
grupper till cykling. Samtidigt finns 
flera komparativa fördelar som kan 
attrahera vanliga cyklister, inte minst 
faktumet att elcykeln gör det möjligt 
att pendla längre.

En nederländsk undersökning  
visar att arbetspendlare kan pend-
la 9,8 km med elcykel, att jämföra 
med 6,3 km för vanlig cykel. Denna 
skillnad på 50 procent innebär en 
ganska kraftig ökning av pendlingsra-
dien. Om man utgår från Stockholms 
centralstation kan man inom denna 
sträcka pendla från exempelvis cen-
trala Danderyd i norr, Sundbybergs 
centrum i väster, Mälarhöjden i söder 
eller Larsberg på Lidingö i öster.

För att visa hur långt man kan 

pendla med olika trafikslag brukar 
ofta en karta användas som visar hur 
långt ifrån Stockholms centralstation 
man kan pendla med en restid på  
30 minuter.

Om man tillämpar tidsuppgifter-
na från cykeln respektive elcykeln i 
undersökningen med de två stråken 
och ritar in 30-minutersgränsen från 
Stockholms centralstation på en karta 
över Stockholm ser man att elcykeln 
vidgar 30-minutersradien avsevärt.

Skillnaden mellan 30 minuters 
pendlingsväg för cykel respektive 
elcykel framgår av kartan här intill. 
Området mellan den gröna och den 
röda ringen omfattar exempelvis 
Mörby centrum och Djursholm i 
norr. I öster hamnar de centrala 
delarna av Lidingö och Nacka Forum 
i området. Stora delar av söderort 
som Bagarmossen, Farsta, Älvsjö 
och Mälarhöjden omfattas också 
liksom Mariehäll, Solvalla, 
Sundbybergs cen-
trum och Ursvik 
i väst. Många 
av dessa 
områden är 
tillväxtom-
råden där 
tiotusen-

tals bostäder kommer att byggas 
framöver.

Vår undersökning stämmer där-
med också bra överens med siffrorna 
från den nederländska undersökning-
en ovan.

Beredskapen  
är låg
De tydligaste hindren för en gynn-
sam utveckling av elcyklingen är 
den eftersatta cykelinfrastrukturen 
som den här rapporten redovisar i 
kommande avsnitt om de två strå-
ken. Dåligt underhåll, tvära svängar, 
rödljus och smala ytor skapar både 
irritation och risker samt sänker 
hastigheten.

En granskning av länets cykel-
planer visar också att beredskapen 
för nya fenomen som elcyklar och 
lastcyklar är dålig eller lyser med sin 

frånvaro.
En elcykel är ofta dyrare än 
en vanlig cykel. Därför vill 

man inte gärna parkera 
den där den lätt kan stjä-
las. I Sverige sker varje 
år ca 70 000 cykelstölder 
som anmäls (BRÅ 2014). 
Uppklarningsprocenten är 

en procent. Storstäderna är 
särskilt drabbade.
Eftersom risken att få sin 

cykel stulen är så hög påverkas 
cykelbeteendet. Många förvarar 
sin cykel i lägenheten eller inne på 
arbetsplatsen. Andra har två cyk-
lar varav den billigare används till 
vardags.

Behovet av säkra parkeringar för 
cyklar är därför stort. Cyklisterna 
värdesätter också att cykelparkering-
arna är väderskyddade. Denna typ 
av cykelparkeringar råder det brist 
på och städerna ligger efter när det 
gäller att uppföra dem. I Stockholms 
innerstad är underskottet på säkra 
och väderskyddade cykelparkeringar 
mycket stort. Cykelgarage planeras 
men det går långsamt och samord-
ningen med landstinget och SL som 
kollektivtrafikens huvudman är dålig.

Många fastighetsägare som bygger 

Med elcykel  
slipper du 

komma svettig 
 till jobbet
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och utvecklar arbetsplatser har 
identifierat behovet av god cykelinfra-
struktur, inklusive säkra cykelparke-
ringar, och anlägger numera sådana i 
anslutning till sina fastigheter. 

Cykeln som  
komplement till 
andra trafikslag
I debatten om Stockholmstrafiken 
kan man ibland tro att människor är 
antingen bilister, cyklister, gångtrafi-
kanter eller kollektivtrafikresenärer. I 
själva verket blandar stockholmarna 
dessa olika trafikslag utifrån behov.

”Pendeltågs- 
stationerna 

borde erbjuda 
cykelparkeringar 

av hög  
kvalitet”

Betydelsen av så kallade kombi-
nationsresor underskattas därför i 
diskussionen om den framtida mobi-
liteten i Stockholmsregionen. Även 
om denna rapport visar på den stora 
potentialen i ökade pendlingsavstånd 
som elcyklingen innebär så är en av 
cyklingens stora fördelar att den kom-
pletterar resor med kollektivtrafiken.
En förutsättning för att dra nytta av 
cyklingen i samband med kollektiv-
trafiken är att exempelvis pendeltågs-
stationerna i länet erbjuder cykelpar-
keringar av hög kvalitet. Erfarenheter 
från Nederländerna visar att bekvä-
ma och säkra cykelparkeringar vid 
stationer kan öka tågresandet med 
upp till 10 procent.

Ett tillgängligt och lättanvänt låne-
cykelsystem är också ett utmärkt kom-
plement till kollektivtrafiken. Men 
om lånecykelsystem ska fungera på 
ett bra sätt måste det finnas en rimlig 

betalningsfunktion och täckning 
över en större del av länet. City Bikes 
finns för närvarande i Stockholms 
stad och i några kommuner till samt 
har koppling till SL:s Accesskort. Ett 
hållbart system skulle behöva finnas 
på fler ställen och ha ännu tydligare 
koppling till kollektivtrafiken.

På samma sätt som cykeln kan vara 
ett komplement till kollektivtrafiken 
på resan till jobbet, kan den också 
vara ett komplement på så sätt att 
man väljer att cykla till jobbet vissa 
dagar medan man tar bilen andra 
dagar.

Ibland kan man stöta på argumen-
tet att det skulle vara olämpligt för 
staden att satsa på cykling på det sätt 
som exempelvis Köpenhamn gjort, 

eftersom snö och slask på vintern 
leder till stora säsongsvariationer i 
cyklingen. Att det är säsongsvaria-
tioner stämmer naturligtvis. Antalet 
cyklister minskar under vinterhalv- 
året. Trenden visar dock att vinter-
cyklisterna ökat över tid och även en 
vintermorgon kan det numera bli viss 
köbildning vid exempelvis Slussen.

Oaktat detta så är det naturligt-
vis en fördel om cyklingen avlastar 
kollektivtrafiken eller biltrafiken om 
så än för soliga dagar. Samhällsvinst 
uppstår varje gång någon väljer att ta 
cykeln. Därför måste kollektivtrafiken 
klara en slaskig vinterdag lika bra 
som cykelinfrastrukturen måste klara 
en solig dag i maj.

Erfarenheter från Nederländerna visar att bekväma och säkra cykelparkeringar vid stationer kan öka 
tågresandet med upp till tio procent.

Visste du att ... 
USA:s främsta cykelstad är Portland 
i Oregon. Där cykelpendlar 7 procent 
av invånarna till jobbet, vilket är i nivå 
med cyklingen i Stockholm. 7 %  
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RESTIDSMÄTNING 
LÄNGS TVÅ STORA 
CYKELSTRÅK

För att visa på cyklingens potenti-
al och för att specifikt mäta vilken 
påverkan elcyklingen kan få på cykel-
pendlingen i Stockholm gjordes en 
restidsmätning längs två av de van-
ligaste cykelstråken med Stockholms 
centralstation som målpunkt:

Stråk 1:  
Bromma – Stockholms central  
(9,8 km)
Stråk 2:  
Nacka – Stockholms central  
(10 km)

Med elcykel går det att cykla snabb-
are än med en vanlig cykel som helt 
drivs av muskelkraft. Fördelarna med 
elcykel är störst vid cykling i uppför-
slut på plan mark vilket beror på den 
assistans som en elcykel ger. Hur stora 
restidsvinster som arbetspendlare 
kan göra med att använda elcyklar 
i Stockholm är dock inte tidigare 
studerat i någon större omfattning. 
Fördelarna med elcykling i prakti-
ken beror ju inte minst på i vilken 
omfattning resenären kan dra nytta 

av elassistansen och inte hindras av 
att infrastrukturen begränsar res- 
hastigheten genom till exempel smala 
passager och fördröjningar.

Tidigare, ej platsspecifik, forskning 
visar att fler elcyklar gör att: 
• hastighetsskillnader bland cyklister 

ökar vilket i sin tur ökar kraven 
på cykelinfrastrukturens bredd 
för säkra omkörningar och möten 
liksom för att kunna dra nytta av 
elcykelns restidsfördelar

• året-runt-cykling blir mer attraktivt 
med elcykel vilket i sin tur ökar 
kraven på bra vinterunderhåll och 
halkbekämpning

• kraven på stöldskydd vid cykelpar-
keringar ökar eftersom elcyklar är 
dyrare. 

Medelhastigheten för en elcyklist är 
24 km/h medan jämförbar reshastig-
het med en vanlig cykel är 17 km/h, 
en ökning med cirka 40 procent. Den 
högre medelhastigheten för elcykel 
påverkar planeringen av hur tvära 
kurvorna kan vara på en cykelbana. 
Den minsta tänkbara kurvradien 

för en cykelbana är 5,0 meter. Är 
radien mindre tvingas cyklisten sänka 
hastigheten till under 12 km/h vilket 
gör färden vinglig. För hastigheter 
upp till 20 km/h bör kurvradien vara 
minst tio meter, men vid hastigheter 
på 30 km/h ska radien vara minst 
20 meter. Eftersom elcyklar kan 
hålla högre fart även i uppförsbackar 
samt på plan mark bör kurvradien 
där anpassas till minst 25 km/h. 
Cykelplanering som tar hänsyn till 
elcyklarnas särskilda krav är bra för 
alla grupper av cykeltrafikanter efter-
som de kräver en infrastruktur  
av hög kvalitet.

Ur resenärsperspektiv kan elcykeln  
ha ytterligare fördelar förutom snabb- 
are resor. Eftersom cykling kräver 
muskelkraft så har elcykeln längre 
räckvidd än en vanlig cykel. Elcyklar 
tar även bort problemet med att bli 
för varm vid cykling till kontorsjobb 
och möten vilket inte minst kan vara 
ett problem vintertid. Elcykeln är 
därmed ett fordon som för många är 
användbart på fler resor än vad en 
konventionell cykel är.
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Tabell 1.1    Restid med elcykel jämfört med personbil i rusningstrafik till Stockholms central.

Resultat av  
restidsmätning
De två cirka tio km långa rutterna 
cyklades i rask takt med en elcykel av 
märket EcoRide Ambassador. Som 
visas i Tabell 1.1. är restiden med 
elcykel 24–25 respektive 29 minuter. 
Det är betydligt snabbare än restids-
prognoser för vanlig cykel på samma 
rutter, enligt ledande reseplanerare. I 
rusningstid är elcykeln därmed i flera 
fall snabbare än resa med bil på dessa 
relativt långa pendlingsresor. 

Trots att elcykeln är relativt snabb 
finns det ändå många åtgärder som 
kan göras för att resor med elcykel 
ska bli än snabbare, mer komfortabla 
och säkrare.

Notera de relativt stora skillna-
derna i restid mellan stråken trots 
i princip samma reslängd. Denna 
tidsskillnad kan delvis sägas illustrera 
restidsvinsterna med en god infra-
struktur för elcykling. Brommastråket 
är bättre anpassat eftersom det går 

fyra till fem minuter snabbare att  
cykla jämfört med Nackastråket. 
Detta tyder på att förbättringsåtgär-
der kan få stor effekt i restid.

Notera att båda stråken har relativt 
få trafiksignaler med hänsyn till deras 
längd. Elcykling längs andra stråk 
och på vanliga gator i Stockholm går 
sannolikt ofta långsammare på grund 
av fler fördröjningar i konventionella 
trafikljus. 

Åtgärder för  
kortare restid 
med elcykel
I samband med att de två rutterna 
cyklades dokumenterades möjliga 
förbättringsåtgärder längs rutterna. 
Åtgärder för att ta tillvara elcykelns 
fulla potential till kortare restider. 
Generellt är sänkt färdhastighet 
relativt vanlig på stråken på grund av 
brister i utformning av cykelbana och 

att på flera platser ”blandas” fotgäng-
are med cykeltrafik, i utformning 
eller i praktik. Två trafikantgrupper 
med mycket olika behov och hastig-
het tvingas då agera med varandra, 
där elcyklisten normalt färdas fem 
till sex gånger fortare än fotgängare. 
Elcykeln är därmed är det fordonsslag 
som förväntas anpassa och sänka sin 
reshastighet för att samspelet mellan 
trafikantgrupper ska fungera. 

Start på stråk Avstånd Restid med elcykel Restidsprognos 
med bil 
(Google, vardag kl. 8)

Restidsprognos 
med cykel  
(Google)

Bromma,  
Beckombergavägen 75 9,8 km 24–25 min  18–40 min 37 min

Nacka, 
Skogalundsvägen 2 10 km 29 min 16–30 min 39 min

Visste du att ... 
I Stockholm har  

cyklingen ökat stadigt 
sedan början av

 90- 
talet. 
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Tabell 1.2    Åtgärdsbehov för att ta tillvara elcykelns fulla potential till  
  minskade restider på Brommastråket

PLATS PROBLEM KONSEKVENS LÖSNING

Norr Mälarstrand i höjd 
med Samuel Owens gata

Gupp och ojämn beläggning 
vid utfarten.

Obekväm cykling, sänkt hastig-
het. Konfliktrisk vid utfarten.

Ny vägbeläggning.

Norr Mälarstrand i höjd 
med Sven Rinmans gata

Snäv kurva mellan två träd 
vid vändplanen.

Ökad restid vid inbromsning. 
Ökad risk för olycka när det  
är trångt. 

Räta ut kurvor.

Rålambshovsparken under 
bron för Gjörwellsgatan 

Snäva kurvor med grus och 
sand.

Ökad restid och risk för olyckor. Bättre underhåll av  
cykelbanor.

Drottningholmsleden mitt-
emot Alvik T-bana

Här finns gott om utrymme 
att göra bred cykelbana

Ökad restid då det är svårt att 
cykla om. 

Ersätt lyktstolpar med 
lämpligare armaturer.  
Bredda cykelbana mot 
Drottningholmsleden.

Alvik Långt intervall på rödljusen. 
Ont om plats för stillastående 
cyklar. 

Ökad restid då det är svårt att 
passera i rusningstrafik. Långa 
rödljustider även då det inte 
kommer korsande motorfordon.

Anlägg cykelöverfart.  
Gör korsningen enklare att 
passera för gående och 
cyklister.

Trafikplatsen vid  
Stora mossens T-bana

Rödljus för gående och 
cyklister.

Ökad restid då man måste 
vänta på grön signal.

Anlägg cykelöverfart.

Drottningholmsvägen vid  
Åkeshovs simhall

Enkelriktad trafik in mot stan. Stor och bred gata som nyligen 
gjorts om utan tanke på  
cyklande ut från stan. 

Ändra trafikreglering och 
vägmarkering så att det 
passar cyklister.

Brommastråket

av cyklisterna i Stock- 
holm använder hjälm.

73%
Visste du att ... 
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BROMMA

BROMMAPLAN
Brommaplan är en stor trafikplats på Drottningholms- 
vägen som är huvudled fram till rondellen. Drottning-
holmsvägen svänger av i sydvästlig riktning och Berg-
slagsvägen fortsätter nordvästlig riktning. Fyra mindre 
vägar ansluter till rondellen som har flera ljussignaler. 
Det finns gott om plats för att göra justeringar av 
trafikmiljön. Biltrafiken rör sig relativt fort in i och ut ur 
rondellen vilket gör att trafikrytmen inte flyter så bra 
som den skulle kunna göra, då väntande bilar inte kan 
eller vågar utnyttja luckor mellan bilar på optimalt sätt. 

EFFEKTER PÅ CYKELSTRÅKET:
Cyklister behöver sänka farten ordentligt eller stanna 
för att korsa två vägar. I östgående riktning finns ett 
trafikljus där stillastående bilar ibland stannar på cykel-
passagen. 

FÖRSLAG PÅ LÖSNINGAR:
Bygg cykelöverfarter för att visa att gång- och cykel-
trafiken är prioriterad och ska kunna färdas tryggt och 
säkert. Gör mer plats för gång- och cykeltrafik på norra 
sidan och gör mjukare kurvor vid cykelöverfarten efter 
Klädesvägen. Siktlinjerna för bilar in i rondellen kan 
förbättras så att förare av motorfordon inte stannar på 
cykelpassager när de väntar på att köra in i rondellen.

ALVIKS TORG 
Vid Alvik går en dubbelriktad cykelbana som passerar 
två vägar, Gustavslundsvägen och Alviksvägen. Där 
finns gång- och cykelpassage med ljusreglering. Vid 
vår cykling klockades trafikljusets rödfas till 1 minut 
och 7 sekunder. Denna tid fick vi vid cyklingen vänta 
trots att det inte kom några motorfordon på Gustavs- 
lundsvägen. Kurvan är smal och korsningen saknar 
utrymme för cyklister som väntar på grön signal.

EFFEKTER PÅ CYKELSTRÅKET:
Cyklister behöver sänka farten eller stanna upp till en 
minut vid korsningen i onödan. Platsen är trång och 
svårmanövrerad.

FÖRSLAG PÅ LÖSNING:
Cykelöverfart och övergångsställe som indikerar att 
gående och cyklister ska kunna passera enkelt och 
trafiksäkert.

brommaplan

Alviks torg
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BROMMA

NORR MÄLARSTRAND 
Längs Norr Mälarstrand går en dubbelriktad cykelba-
na. I höjd med Sven Rinmars gata har cykelbanan två 
tvära kurvor för att passera på sidan om en vändplan. 
Två stora träd gör att kurvorna blir tvära. Skador på 
räcket visar också att underhållsfordon har haft svårt 
att passera på ett säkert sätt.

EFFEKTER PÅ CYKELSTRÅKET:
I stort sett alla cyklister måste sänka farten ordentligt 
här, eftersom det inte går att passera i någon högre 

hastighet. Passagen är väldigt smal med staket på 
den ena sidan och det stora trädet på den andra. 
Eftersom det är svårt att bedöma kurvornas radier 
måste möte cykel–cykel ske med låg hastighet. Grus 
eller i sand i denna kurva blir en potentiell olycksrisk. 
Vid pendlingstid påverkas elcyklingens restid nega-
tivt på grund av interaktioner mellan trafikanter.  

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER:
Ny utformning med en rak och lättmanövrerad cykel-
bana utan tvära kurvor.

norr mälarstrand
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Tabell 1.3    Åtgärdsbehov för att ta tillvara elcykelns fulla potential till  
  minskade restider på Nackastråket

PLATS PROBLEM KONSEKVENS LÖSNING

Munkbron 250 m lång sträcka med smal 
dubbelriktad cykelbana.

Ökad restid. När på omöjligt att 
cykla om långsammare fordon på 
länk med stora flöden i rusnings-
tid. Förhöjd skaderisk pga. smal 
körbana och utstickande armatur- 
er i höjd med cykelstyre.

Breddning av cykelbanan 
med en ramp längs vattnet. 
Byt ut armaturer mot 
mindre LED-lampor som ej 
sticker ut i cykelbana.

Avfart Tegelviksslingan Osäker in- och utfart för tung 
trafik till Finlandsfärjorna.

Konfliktrisk vid utfarten med tung 
trafik som ska svänga vänster.

Anlägg cykelöverfart eller 
justera korsningen.

Danviksbron Ojämn beläggning med stora 
skarvar. Åtföljs av ett mycket 
smalt parti vid bergvägg.

Ökad restid. Cyklister måste sänka 
hastigheten eftersom det skakar 
så mycket och vid passage av 
andra trafikanter.

Ny vägbeläggning.

Sicklarondellen Tvär kurva direkt efter tun-
nelmynningen. Grus och sand 
ligger kvar i kurvan.

Ökad restid. Cyklister måste sänka 
farten. Cyklister som genar i kur-
van kommer med hög hastighet 
till plats med dålig sikt.

Räta ut kurva, vilket ger 
bättre siktlinjer. 

T-korsning med gång- 
och cykelbana vid 
Alphyddevägens slut

Vägmarkeringar anger att 
fotgängare och cyklister ska 
”byta plats” med varandra. 

Skaderisk, ökad restid. Cyklister i 
utförsbacken hamnar direkt i filen 
som har mötande cyklister.

Bör utredas vidare. Ev. ta 
bort vägmarkeringarna en 
bit från korsningen.

Värmdövägen vid Nacka 
station, Alphyddevä-
gens förlängning

Bilarnas utfart ligger precis på 
cykelbanan.

Cyklister måste bromsa eller stan-
na för att släppa förbi fordon från 
parkeringen.

Gör en cykelöverfart, eller 
flytta parkeringens utfart 
närmare stationsbyggna-
den.

Värmdövägen vid Järla-
ledens anslutning

Cykelbanan korsar på- och 
avfarter från Järlaleden. Tvära 
kurvor gör att renhållnings-
fordon kör sönder vägar och 
slänter.

Cyklister måste bromsa eller 
stanna för att släppa fram fordon. 
Skador på cykelbana och slänter.

Gör cykelöverfarter som 
gör det tydligare för cyklis-
terna. Räta ut kurvor för att 
förenkla för väghållnings-
fordon.

Nackastråket

Folkhälsovinsterna av cyklingen är 
20 gånger större än kostnaderna i 
form av cyklisternas olyckor och 
exponering för avgaser i trafiken,  
enligt OECD:s Transport Forum.

Visste du att ... 
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MUNKBRON
Längs Munkbron nere vid vattnet går dubbelriktad  
cykelbana mellan stenmuren och räcket mot vattnet. 
Under Riddarholmsbron blir cykelbanan väldigt smal. 
Längs den södra delen av stenmuren sitter lamp- 
armaturer i styrets eller axelns höjd, och de sticker ut 
två decimeter.  Den här sträckan är drygt 250 meter 
och det är nästan omöjligt att köra om någon annan 
cyklist. I rusningstid är denna sträcka full av ett tåg av 
cyklister där den långsammaste fördröjer övriga. Detta 
ökar restid och skapar också en obehaglig situation för 
den långsammare cyklist som känner sig i vägen för 
andra och inte känner sig fri att cykla i sin egen takt.  

EFFEKTER FÖR CYKELSTRÅKET:
Trafiksituationen skapar oro och frustration eftersom 
man blir inlåst i ett tempo där den långsammaste be-

stämmer farten. Förhöjd olycksrisk pga. smal cykel- 
bana och många sidohinder med ej godkänd utform-
ning och små marginaler.

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER:
Även om vi vill värna vattnet i Stockholm så är detta 
en plats där man skulle kunna bredda cykelbanan med 
hjälp av en ramp som hänger ut över vattnet och löper 
längs med cykelbanan. 1,5 meters extra bredd skulle ge 
gott om utrymme för pendlingstrafik och omkörningar. 
Lamparmaturer byts ut mot moderna platta LED- 
lampor som ger bättre ljus och lägre energiförbruk-
ning. Metallöglor som sticker upp i kant av cykelbana 
tas bort för att förhindra olyckor.

munkbron



 23

T-CENTRALEN

NACKA

M
un

kb
ro

n

Te
ge

lv
ik

ss
lin

ga
n

D
an

vi
ks

br
on Si

ck
la

ro
nd

el
le

n

A
lp

hy
dd

ev
äg

en
s 

sl
ut

Jä
rla

le
de

ns
 a

ns
lu

tn
in

g

N
ac

ka
 s

ta
tio

n

JÄRLALEDEN 
Längs Värmdövägen löper enkelriktad cykelbana på 
vardera sidan. Cykelbanan korsar på vardera sidan 
Järlaledens på- och avfarter två gånger. Biltrafiken 
kommer här med hög hastighet, även om det notera-
des att de ibland stannade för cyklister. Cykelbanan 
gör kraftiga sicksacksvängar för att korsa vägarna på 
ett trafiksäkert sätt. Notera att snöröjningsfordonen 
har förstört gräsmatta, slänter och markområden med 
sina hjul och med snöplogen. 

EFFEKTER FÖR CYKELSTRÅKET:
Trafiksituationen gör att cyklisterna måste söka kon-
takt med andra trafikanter. De måste sänka hastighe-
ten, eventuellt stanna eftersom bilförare endast ibland 
släpper förbi cykeltrafiken. Snöröjningen fungerar 
sannolikt inte optimalt pga. snäva kurvor.

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER:
Höj cykelpendlingens status genom att bygga cykel- 
överfart på de fyra av- och påfarterna. Åtgärden 
innebär kortare restid med elcykel genom tydligare 
spelregler mellan trafikantgrupper. Så kan alla grupper 
passera platsen tryggt och säkert.

SICKLARONDELLEN 
Dubbelriktad cykelbana och gångbana passerar under 
Sicklarondellens anslutande vägar. Här gör cykelbanan 
en skarp sväng in under bron. Det ligger grus kvar i 
korsningen och vissa cyklister har genat i dikeskantens 
innerkurva.

EFFEKTER FÖR CYKELSTRÅKET:
Här tvingas cyklisterna bromsa för att hantera situatio-
nen med många andra trafikanter. Grus som ligger i en 
tvär kurva är en vanlig olycksorsak. Cyklister som genar 
i kurvan har hög hastighet in i tunneln där de kan riske-
ra kollision med andra trafikanter pga. korta siktlinjer.

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER:
Räta ut kurvorna så att siktlinjerna blir bättre för cykel-
trafiken och att en högre jämnare hastighet kan hållas. 
Genomför tätare underhåll av passager med tvära 
kurvor så att inte grus och sand ligger kvar under lång 
tid. Generellt är sopsaltning som halkbekämpningsme-
tod att föredra då detta leder till en bättre vägbaneyta 
fri från grus och därmed till både lägre olycksrisk och 
kortare restider. sicklarondellen

järlaleden
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Handelsbanken 
satsar hårt 
På Handelsbankens huvudkontor på 
Blasieholmen i Stockholms city satsar 
man på cyklisterna. Här arbetar  
2 000 personer och det finns plats för 
400 cyklar. Sju parkeringsplatser för 
bilar fick stryka på foten för att cyklar- 
na skulle få plats, men ingen verkar 
sakna dem längre.

Förutom cykelparkering finns det 
möjlighet att pumpa och tvätta cyklar- 
na och det finns gott om utrymme för 
dem som behöver meka. Dessutom 
finns torkrum med avfuktare för skor 
och kläder, duschar och personliga 
skåp att hänga sina cykelkläder i.

– Det var ett klart behov som fanns 
hos våra anställda. Många ville cykla 
till jobbet, men det var för problema-
tiskt, det fanns ingenstans att parkera 
cykeln och det fanns inga möjligheter 

att duscha och byta om. Nu har vi 
löst det och vi märker att allt fler tar 
cykeln till och från jobbet och det är 
vi oerhört nöjda med, säger Katarina 
Berner Frösdal, ansvarig för hållbar-
hetsfrågor i Handelsbankens ledning.

– Vi har alltid värnat om medar-
betarnas hälsa på olika sätt, vi har till 
exempel en idrottsförening som starta-
de redan 1919. 

– Våra medarbetare verkar mer 
än nöjda och cykelgaraget är nästan 
alltid fullt. Dessutom har jag märkt att 
de som cyklar alltid kommer i tid till 
möten. En cyklist har mycket lättare 
att ta sig fram i innerstaden än till 
exempel bilister, säger Katrina Berner 
Frösdal.

Nu bygger man också cykelrum så 
att kunder och andra besökare ska 
kunna ställa sina cyklar säkert när de 
besöker huvudkontoret.

ANTALET CYKELPENDLARE ÖKAR I STOCKHOLM. ATT MEDARBETARNA  

CYKLAR ÄR BÅDE KLIMATSMART OCH HÄLSOFRÄMJANDE. MEN DET 

HANDLAR INTE BARA OM BRA CYKELBANOR FÖR ATT MAN SKA CYKLA 

TILL JOBBET. LIKA VIKTIGT ÄR DET ATT FÖRETAGEN UNDERLÄTTAR 

LIVET FÖR ANSTÄLLDA SOM CYKLAR. VI HAR TALAT MED FYRA STORA 

FÖRETAG I STOCKHOLM SOM HAKAT PÅ CYKELTRENDEN.

”Våra med- 
arbetare verkar 
mer än nöjda 

och cykelgaraget 
är nästan  

alltid fullt”

FÖRETAGEN SOM  
TAR CYKLISTER  
PÅ ALLVAR
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På Skandia  
lever man  
som man lär 
På Skandias webbplats står det ”Friska 
företag och individer är bra för sam- 
hället”. Skandia erbjuder ekonomisk 
trygghet i form av långsiktigt sparande 
och försäkringslösningar, däribland 
inom hälsoområdet. Och man lever 
som man lär. Skandia uppmuntrar 
sina anställda att ta cykeln till jobbet.

– Det är en medveten satsning. Att 
öka cyklandet hos vår egen personal 
stämmer väl överens med vår verk-
samhet inom hälsoförsäkringar, säger 
Marie Ågren, HR-chef.

På Skandias huvudkontor på Lind-
hagensgatan i Stockholm arbetar 
omkring 1 000 personer och av dem 
cyklar ett par hundra till jobbet.

– Vi hade länge haft duschar, tork-
skåp och gym och när vi märkte att 
allt fler ville börja arbetspendla med 
cykel så bestämde vi oss för att upp-
muntra och förenkla genom att plocka 
bort så många hinder som möjligt, 
säger Marie Ågren.

– Ett hinder var bristen på parke-
ringsplatser och det löste vi genom 
att öka tillgången till cykelgarage 
i samband med att vi flyttade till 
Lindhagensgatan 2010. Men de blev 
snabbt fulla och vi har därför priorite-
rat om mer utrymme för ännu ett låst 
cykelrum.

Ett annat hinder var säkerheten. 
Därför finns det möjligheter att tvätta 
och pumpa cyklarna på jobbet och 
hålla dem fria från smuts och grus. 

– Varje vår och höst är dessutom  
cykelreparatörer på plats för att under- 
lätta för våra anställda att lämna 
cykeln på service.
För dem som inte har egna cyklar 
finns ett tiotal lånecyklar som kan 
användas för kundbesök eller vid 
möten på stan. 

– Cykeln är ofta det smidigaste  
sättet att ta sig fram i stan, säger 
Marie Ågren av egen erfarenhet.  
Hon är själv entusiastisk cyklist som 
cyklar nio månader om året.

Ett annat hinder var säkerheten. Därför finns  
det möjligheter att tvätta och pumpa cyklarna  
på jobbet och hålla dem fria från smuts och grus.
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På Axfood  
cyklar man till 
möten 
När Axfood skulle flytta från Vreten 
i Solna till Torsplan vid Norrtull fick 
personalen vara med och tycka till 
om sina nya arbetsplats. Högst upp på 
listan stod önskemålet om en parke-
ringsplats för cyklar, där de inte skulle 
kunna bli stulna.

– Det centrala läget har gjort det 
intressantare att cykla. Vi ligger inte 
mitt i city, men ändå inte utanför 
stan. Det är många fler som cyklar 
till jobbet nu, jämfört med när vi satt 

i Solna, säger Åsa Domeij, Axfoods 
hållbarhetschef.

– Jag uppmuntrar verkligen till 
cykling. Både för hälsan och miljön. 
Förutom cykelparkering, duschar och 
torkskåp har vi också lånecyklar för 
dem som ska ned på stan. Man går 
ner till receptionen och hämtar hjälm 
och cykelnyckel när man ska iväg på 
kundbesök. Det går ofta fortare att ta 
sig fram med cykel än med bil.

Åsa Domeij vet inte hur många av 
Axfoods 500 medarbetare som cyklar 
till jobbet men ofta är cykelgaraget 
fullt. Det finns också ett garage för 
cyklande besökare. Åsa arbetspendlar 
med Uppsalatåget men lånar gärna en 
cykel för att åka till möten i stan.

– Jag efterlyser en riktigt vass cykel-
karta eller app för oss som kommer 
utifrån och inte har koll på de smar-
taste cykelvägarna i Stockholm.

Åsa Domeij skaffade en elcykel 
redan för tio år sedan och hon tror 
att elcykeln, som nu har blivit i ropet 
kommer att förändra cykelpendling-
en i Stockholm. Men hon hoppas 
inte bara på elcykeln utan tror att 
elektrifieringen kommer att förändra 
trafikflödena ordentligt.

– Med elhybridlastbilar skulle vi 
kunna köra ut varor till butikerna 
redan före klockan sju då bilarna är 
så tysta att ingen blir störd. Det skulle 
underlätta arbetet oerhört, säger Åsa 
Domeij.

”Elcykeln, som nu har 
blivit i ropet, kommer 

att förändra cykel-
pendlingen i  
Stockholm”
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Vasakronan  
i täten när  
Stockholm blir  
cykelstad
Stockholm håller på att utvecklas till 
en verklig cykelstad och allt fler cykel-
pendlar till jobbet. Och fastighetsbo-
laget Vasakronan ligger i framkant 
med ambitionen att bygga ett nät av 
cykelhubbar i Storstockholm.

Vasakronan har öppnat sin första 
cykelhub på Mäster Samuelsgatan 
i västra city i Stockholm. Här får 
de anställda på Vinnova, H&M, 
Oriflame och de andra företagen 
i huset full service om de väljer att 
cykla till och från jobbet. Förutom 

säker förvaring av cykeln, dusch, 
torkmöjligheter och klädskåp så finns 
det cykelreparatörer på plats från sju 
på morgonen till sju på kvällen.

– Vi har sett ett ökat behov av ser-
vice kring cyklandet och många drar 
sig för att cykla av praktiska skäl. Vi 
vill lösa det problemet, det ska vara 
lätt att cykla till jobbet, säger Andrea 
Holmström, verksamhetsutvecklare 
på Vasakronan.

Inledningsvis riktas cykelprojektet 
till företagen som är hyresgäster i 
Vasakronans hus men servicen skulle 
även kunna erbjudas hyresgäster i 
kringliggande hus. 

Vasakronan har planer på att 
skapa ett nät av cykelhubbar på 
platser som Stureplan, Kista, Solna, 
Telefonplan och området kring 

Skrapan på Södermalm. Cyklingen  
i Stockholm väntas öka och säkert bi- 
drar satsningar som Vasakronan gör.

 – Som landets största fastighets-
ägare vill vi ta vårt ansvar att skapa 
förutsättningar för människor att 
kunna använda hälsosamma och 
miljövänliga transportmedel, säger 
Andrea Holmström.

Vasakronan har också planer för 
elcyklarna som blivit en trend över 
hela världen och som underlättar 
arbetspendling och väntas få fler att 
cykla.

– Vi följer den internationella 
utvecklingen med intresse. Elcyklarna 
är helt klart på gång. I våra cykel-
parkeringar har vi redan installerat 
laddare för batterier och skapat plats 
för lådcyklarna, som också kommer 
stort nu, säger Andrea Holmström.

”Som landets 
största fastig-

hetsägare vill vi 
ta vårt ansvar 

att skapa förut-
sättningar för 
människor”
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1. BYGG NYTT OCH ANPASSA  
CYKELINFRASTRUKTUREN TILL 
ELCYKLING

Ny infrastruktur som tar hänsyn 
till elcyklarnas särskilda krav är bra 
för alla cyklister och måste komma 
igång i större skala. Den ska vara 
kapacitetsstark och separerad från 

såväl gångtrafik som motortrafik. I 
den befintliga infrastrukturen måste 
tvära kurvor rätas ut, smala passager 
breddas och onödiga stopp tas bort 
eftersom elcyklingen ställer krav på 
att man ska kunna köra om varan-
dra så riskfritt som möjligt. Även om 
kraven på modern infrastruktur är 

högre än på 1970-talets gamla gång- 
och cykelvägar, är kostnaden fortfa-
rande liten i förhållande till annan 
infrastruktur. Prioriteten bör vara att 
bygga ut pendlingscykelstråken som 
leder in till stadens centrala delar 
från kranskommunerna samtidigt 
som konfliktpunkterna mellan olika 
trafikslag i innerstaden åtgärdas. 

2. LÅT INTE CYKELNÄTET 
FÖRFALLA

De vanligaste cykelolyckorna är  
singelolyckorna. Ett dåligt underhåll 
får stora konsekvenser för cykelsäker- 
heten och för viljan att cykla. Ett 
vägnät som äventyrar bilförarnas liv 

och hälsa accepteras inte. Samma sak 
ska naturligtvis gälla för cyklisterna. 
Kommunerna behöver avsätta till-
räckligt med pengar till underhåll.  

3. SNÖRÖJ OCH STÄDA 
CYKELBANORNA 

Det är farligt att cykla när vinterns 
grus ligger kvar långt in på våren. 
Gruset leder ofta till cykelolyckor 
men också till dålig luftkvalitet. Flera 
kommuner har tagit större ansvar för 
detta under senare år. Det är också 
viktigt att Trafikverket inte väntar 
för länge med att städa där de är 
ansvariga. Eftersom vintercyklingen 
ökar behöver cykelbanorna snöröjas 
på ett effektivt sätt och med maski-
ner som klarar av denna speciella 
infrastruktur.

4. SMARTA TRAFIKLJUS

I Köpenhamn har man nyligen bytt 
380 av stadens trafikljus till en ny typ 
av smarta trafikljus som känner av 
vilket fordon det är som närmar sig. 

”I den befintliga infrastruk- 
turen måste tvära kurvor rätas 
ut, smala passager breddas och 
onödiga stopp tas bort”

NIO FÖRSLAG  
TILL POLITIKEN
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På så sätt kan trafikljusen anpassas till 
cyklister och bussar och ge ett bättre 
flöde. Tack vare de nya trafikljusen  
förväntas bussresenärer kunna korta 
sin restid med 5–20 procent och 
cyklister med 10 procent. Ansvariga  
i Stockholmsregionen, främst Stock- 
holms stad, borde studera Köpen- 
hamnsexemplet. Dessutom kan trafik- 
signaler på ställen med ett stort flöde 
av cyklister ställas in för att ge grönt 
ljus för cyklister som håller en jämn 
hastighet. I dagsläget finns grön våg 
på Götgatan på Södermalm. Det 
skulle med ganska enkla medel kunna 
införas även på andra gator.

5. TILLÅT HÖGERSVÄNG VID RÖTT 

I många länder är det tillåtet för 
cyklister, ibland även för bilister, att 
svänga höger när det är rött. Just för 
cyklister skulle en sådan förändring 
innebära att deras farligaste trafiksi-
tuation kan undvikas, nämligen när 
cykeln blir klämd av ett tungt fordon 

som svänger höger. Bussar och lastbi-
lar har cyklisterna i en död vinkel på 
höger sida, vilket skapar den situation 
som är den vanligaste dödsorsaken 
i cykeltrafiken. Att få svänga höger 
mot rött, med väjningsplikt för gåen-
de skulle naturligtvis också innebära 
en effektivisering av cykeltrafiken. 
Eftersom den här regeländringen 
utmanar vår trafiknorm måste den 
genomföras på ett välordnat och 
säkert sätt med den skyltning och de 
gatumarkeringar som krävs. 

6. UNDERLÄTTA OFF-PEAK- 
LEVERANSER I STADEN 

Leveranstrafiken blir allt viktigare i 
en växande stad. Samtidigt får det 
till följd att trängseln under rus-
ningstrafik ökar. I dag känner sig 
många förare av lastbilar tvungna att 
parkera i cykelfält när det inte finns 
några alternativ. Just nu pågår ett 
off-peak-projekt som Stockholms stad 
driver tillsammans med bland annat 

KTH, Lidl, Volvo Lastvagnar och 
Scania. Projektet, som avslutas i slutet 
av 2016, går ut på att låta elhybrid-
lastbilar som är specialbyggda för att 
låta så lite som möjligt få köra i city 
nattetid. Om projektet är framgångs-
rikt bör det utökas och permanentas  
i syfte att möjliggöra för lastbils- 
leveranser i innerstadsmiljö på andra 
tider än under rusningstrafik. En 
sådan lösning underlättar för cyklis-
ter, bilister och för åkerinäringen.

7. PARKERINGSGARAGE FÖR 
CYKEL–TÅGPENDLARE 

När 70 000 cyklar anmäls stulna 
varje år och uppklarningsprocen-

ten av dessa brott endast är en 
procent, får det konsekven-

ser för cykelpendlingen. 
Många cyklar, inte minst 
elcyklar, är dyra och 
behöver parkeras säkert. 
I Malmö har man byggt 
en ny typ av cykelgarage 

i anslutning till tågstatio-
nerna med en betaltjänst där 

de parkerade cyklarna kamera-
övervakas. Tillgång till lounge och 

omklädningsmöjlighet finns också. 
Runt om i världen finns exempel 
på nya tekniska innovationer för 
cykelparkering som får de svenska 
cykelställen att kännas som hämtade 
från en svunnen tid. Till exempel 
finns i Japan underjordiska automa-
tiserade cykelgarage. Man lämnar 
in cykeln i gatunivån, cykeln hissas 
ner och ställs undan. I samband med 
att man hämtar ut cykeln sätter man 
in ett kort som läses av och cykeln 
levereras upp. Oavsett hur avance-

Tillåt  
högersväng  

vid rött
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rade parkeringsmöjligheterna blir i 
Stockholmsregionen måste de möta 
grundläggande krav för stöldskydd 
så att cyklisterna har förtroende nog 
att parkera elcyklar och andra dyrare 
cyklar. Det måste dessutom finnas en 
vettig betalningsmodell, exempelvis 
genom samordning av betalning för 
SL:s Accesskort.

8. CYKEL-PARKWAYS

På flera ställen i regionen måste 
cyklister lägga tid på att åka runt stora 
grönområden. När den regionala 
cykelinfrastrukturen byggs ut bör 
man utnyttja möjligheten att bygga 
kapacitetsstarka cykelstråk genom 
grönområdena i stället för att klämma 
in cykelbanor på eller intill existerande 
vägar. En sådan infrastruktur skulle 
bli kraftfull och erbjuda ett attraktivt 
alternativ till att bilpendla. Några 

exempel där parkways skulle kunna 
byggas är i stråket Kista–Solna och 
över Järvafältet. Bättre tvärförbind- 
elser kommer också att behövas på 
Södertörn när Flemingsberg blir en 
allt viktigare kärna. Dessutom kan 
man från kommuner som Vaxholm 
och Åkersberga i norr och Huddinge 
och Tyresö i söder, med hjälp av bland 
annat parkways, skapa snabbare cykel-
förbindelser mot Stockholm. 

9. REGIONAL SAMORDNING AV 
KOMMUNERNAS SATSNINGAR

Landstinget har nyligen beslutat 
inrätta ett cykelkansli som kopplas 
till regionplanearbetet. Investeringar 
i cykelinfrastruktur görs dock i 
kommunerna, vars planeringsram i 
cykelplanerna uppgår till totalt åtta 
miljarder kronor i länet. Det är av 
mycket stor vikt att dessa investe-
ringar görs på ett sätt att det gynnar 
pendlingscyklingen, som inte ser någ-
ra kommungränser. Det finns också 
ett stort behov av samordning när det 
gäller snöröjning och vårstädning av 
pendlarnas cykelinfrastruktur. Det 
nya cykelkansliet skulle kunna funge-
ra samordnande och ansvara för att 
optimera effekten av kommunernas 
investeringar. En sådan lösning krä-
ver dock ett mandat av kommunerna.

Utnyttja möjlig-
heten att bygga 
kapacitetsstarka 

cykelstråk  
genom grön- 

områden
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