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Partnerska
för Stockh
Vår huvudstadsregion har f örutsättningar att resa sig efter pandemin, men det
sker inte per automatik. Att den reser sig är b
 etingat av att – och hur – vi väljer att
agera nu. Stockholms Handelskammare driver under 2021 initiativet P
 artnerskap
för Stockholm med syfte att nystarta huvudstadsregionen. Tillsammans med
strategiska partners vill vi bygga upp och utveckla Stockholm till en ännu smartare,
vackrare och mer hållbar plats efter pandemin. För vi tror på stadens kraft – och
vi tror på Stockholm. Inom ramen för Partnerskap för Stockholm driver vi olika
teman. Vi fokuserar bland annat på stadsbyggnad och stadsmiljö, stadens liv
och puls, den smarta och hållbara staden samt relationen stad – land.

Mot Europas bästa huvudstadsregion. Nu!

Cykeln stärker Stockholm

kap
holm

3

Stockholms Handelskammare

4

Cykeln stä
Stockholm
A

TT resa med cykel är fantastiskt. Det går

ofta snabbt, det tar upp lite plats i trafiken
och det är flexibelt. Som bonus får man
motion och chansen att u
 ppleva vår
vackra huvudstadsregion på ett alldeles
särskilt sätt.

Cykelresande kan motverka den växtvärk som håller
tillbaka framgångsrika städer som Stockholm. Cyklar
slukar mindre gatuutrymme än bilar och de kan
dessutom avlasta kollektivtrafiken. Vi kan på så vis
förbättra trafiken samtidigt som vi minskar klimat
avtrycket och ökar människors levnadsstandard.

Fler än varannan stockholmare kan nå sitt arbete
på under en halvtimme med cykel. Många tar den
möjligheten redan men fler skulle kunna pendla med
cykel eller förlita sig på andra former av mikromobilitet.
Men skiftet kommer inte ske av sig självt.

genom att förbättra infrastrukturen och regelverken,
fastighetsbranschen genom ännu bättre parkeringsoch förvaringsmöjligheter, arbetsgivarna genom att
underlätta för och uppmuntra att deras medarbetare
reser med hållbara färdsätt.
Vi har all anledning att välkomna elsparkcyklar och
andra elektriska delningsfordon. Självklart finns det
utmaningar som behöver hanteras genom att anpassa
regelverk. Givet måste trafiksäkerhet och ordning
upprätthållas. Men förbud och politiskt betingad
överreglering är helt fel väg att gå. Vi behöver bejaka
den transporttekniska utvecklingen generellt och
inom mikromobilitet i synnerhet.
Stockholms Handelskammare har en vision om att
den svenska huvudstadsregionen ska bli Europas
bästa. Vi är övertygade om att ett samlat grepp för
att lyfta och främja mikromobiliteten i Stockholm är
nödvändigt för att vi ska förvekliga den visionen.

Tyvärr har vi en bra bit kvar innan vi kan tillvarata
mikromobilitetens fulla potential. Det finns mycket vi
kan göra för att stärka resor på cykel och andra mikro
mobilitetsfordon i huvudstadsregionen. På många
platser är det svårt att ta sig fram smidigt och säkert.
Särskilt i innerstaden. Över kommungränserna kan
kvaliteten på cykelvägarna variera kraftigt. Dessutom
kan det vara svårt att hitta bra och säker parkering,
vilket ökar risken att få cykeln stulen.

Genom den här rapporten vill Stockholms
 andelskammare belysa cyklingens potential och
H
nuvarande utmaningar. Vi pekar ut ett antal konkreta
åtgärder som kan genomföras lokalt, regionalt och
nationellt för att stärka och utveckla cyklingen i hela
Sverige. Det skulle förbättra våra möjligheter att
lyckas med den gröna omställningen, att öka levnads
standarden samt förbättra näringslivsklimatet.

Det finns flera aktörer som kan bidra till att främja
mikromobiliteten: kommunerna och Trafikverket

Andreas Hatzigeorgiou
Vd, Stockholms Handelskammare
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»Vi behöver bejaka den transport
tekniska utvecklingen generellt och
inom mikromobilitet i synnerhet.«
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tre minute

»Långt mer än hälften av alla stockho
nå sitt arbete på under en halvtimme

I Stockholms län genomförs över
270 000 cykelresor per dygn.

270 000
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n på
20
er

%

Region Stockholms mål är att
20 procent av alla resor i länet ska
genomföras med cykel.

olmare kan
e med cykel.«

Vi behöver få fler att resa med cykel, elspark
cykel och andra liknande fordon. De tar lite plats i gatu
utrymmet, släpper inte ut avgaser och gör det smidigt
att resa kortare distanser. För att fler ska vilja resa med
mikromobilitetsfordon krävs det dock att förutsätt
ningarna för cyklister förbättras.

Syftet med rapporten

Genom att förbättra cykelvägarna, lösa bättre
och säkrare parkeringar, utbilda fler specialiserade
cykelreparatörer och ta fram riktad reglering för elspark
cyklarna gör vi det lättare för fler att välja cykeln.
Åtgärder
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Sammanfattning
Mikromobilitet är ett nytt begrepp som hörs allt oftare. Det
är dock inget nytt i sig, utan det beskriver en del av trans
portsystemet som har varit viktig i över hundra år. Små,
lätta och effektiva fordon som används för att ta sig fram i
bekväm fart, oftast under kortare sträckor. I likhet med bil
användande handlar mikromobilitet om individuell mobilitet,
där användaren själv styr både över när och vart resan ska
gå. Men till skillnad från när det gäller bilar behövs mycket
mindre plats och energi. Begreppet mikromobilitet inne
fattar inte bara cyklar, utan även elcyklar, elsparkcyklar och
liknande fordon. I rapporten använder vi begreppen cykling
och mikromobilitet växelvis.
Cykeln har i över hundra år varit ett transportmedel
som människor enkelt kan och vill använda när rätt
förutsättningar skapas. Fördelarna är många: infra
strukturen är jämförelsevis billig, de begränsade
ytor som staden har kan användas effektivt och den
regelbundna gratis vardagsmotionen skapar p
 ositiva
hälsoeffekter. I storstadsregioner som Stockholm har
cykeln en enorm potential och den kan dessutom
avlasta både kollektivtrafiken och vägarna.
Tyvärr är cykeln ofta förbisedd i stadsplaneringen,
även om en förbättring skett de senaste åren. Nu krävs
det dock åtgärder för att ytterligare stärka cyklingen

i huvudstadsregionen. Vad som går att åstadkomma
visar städer som Amsterdam, där attraktiv cykel
infrastruktur länge har varit en självklarhet i stads
planeringen. En ökad användning av mikromobilitet
behövs för att Stockholmsregionen även i framtiden
ska kunna växa utan att det skapas nya flaskhalsar
i vägnätet eller i kollektivtrafiken och för att minska
behovet av dyra investeringar.
I den här rapporten redogör vi för förutsättningarna för
cykling och andra mikromobilitetsresor i Stockholm.
Dessutom ger vi tio förslag på åtgärder som kan bidra
till att utveckla resorna med mikromobila fordon.

»I likhet med bilanvändande handlar
om individuell mobilitet, där använda
över när och vart resan ska gå.«
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1. Så cyklar Stockholmarna
Hur mycket cyklar vi i Stockholm?

M

IKROMOBILITET, och då främst cykling, står för en viktig andel av

trafiken i Stockholmsregionen. Enligt den senaste regionala
resvaneundersökningen från 2019 stod cykeln för 7 procent av
alla resor i Stockholms län.1 Det motsvarar över 270 000 cykel
resor per dygn. Mycket tyder på att siffran dessutom är en
underskattning, eftersom endast personer mellan 16 och 84 år
tillfrågades. De yngre Stockholmsbornas resor är alltså inte medräknade. Vidare
är endast resor där cykeln är huvudsakligt färdmedel med i statistiken. Resor
där exempelvis en cykelresa kombineras med en längre kollektivtrafikresa eller
där elsparkcykel används i slutet av en resa, är inte med i statistiken. Exakt hur
många resor med cykel eller andra former av mikromobilitet som faktiskt sker
i regionen, går därför inte att med säkerhet säga. Något som däremot går att
säga med säkerhet är att det sker över 300 000 cykelresor per dygn i regionen i
genomsnitt, och det är fler på sommaren och färre på vintern.

Cykelanvändandet är inte heller jämnt fördelat över regionen, utan andelen cykel
resor ökar ju närmare centrum man kommer. Högst är andelen bland de boende
i Stockholms innerstad, där 14 procent av alla resor sker på cykel. I Stockholms
stad, Solna och Sundbyberg hamnar cykelresorna på sammanlagt 10 procent.
Cykelandelen sjunker till 6 procent i de förorter som ligger närmast innerstaden,
såsom Nacka, Lidingö, Huddinge med flera. Andelen cykelresor i de yttre förorterna,
såsom Södertälje, Vallentuna, Haninge med flera, ligger på endast 3 procent.
Flest cykelresor i regionen gör de som bor i Stockholms stad. De gjorde
uppskattningsvis runt 200 000 cykelresor per dygn i genomsnitt under 2019.
Tabell: Så reser stockholmarna
Färdmedelsfördelning i genomsnitt per vecka för boende i olika delar av länet
114,667 mm

Bil

Kollektivt

Cykel

Till fots

Annat

25 %

35 %

10 %

28 %

2%

Kommuner i inre förort

52 %

24 %

6%

15 %

2%

Kommuner i yttre förort

59 %

23 %

3%

13 %

2%

Hela länet

41 %

29 %

7%

21 %

2%

Regioncentrum

I Stockholms län görs runt
300 000 cykelresor per dygn.
Av dem görs 200 000 av
invånare i Stockholms stad.

Källa: Resvaneundersökning 2019, Region Stockholm.

»Cykelanvändandet är inte jämnt
fördelat över regionen, utan andelen
cykelresor ökar ju närmare centrum
man kommer.«

1
Region Stockholm. Resvaneundersökning 2019. Stockholm: Region
Stockholm, 2018. https://www.sll.
se/globalassets/2.-kollektivtrafik/
kollektivtrafiken-vaxer-med-stock
holm/su/resvaneundersokningen/
rapport-resvaneundersokning2019---version-1.3.pdf
(Hämtad 2021-06-24.)
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Cykelresor kan m
 inska belastningen
på övrig infrastruktur
TROTS ATT DET redan utförs runt 300 000 cykelresor dagligen i länet – varav

200 000 bara av invånare i Stockholms stad – finns en tydlig ökningspotential.
Stockholms stad kan vara stolt över att så många åker kollektivt och promenerar:
andelen hållbara färdsätt är bland de högsta i Europa. Men jämfört med ledande
cykelstäder, som Amsterdam och Köpenhamn, har Stockholm en låg andel cykel
trafik. Det tyder på att det fortfarande finns betydande utrymme för ökad cykling.
Utvecklingspotentialen i andra kommuner i regionen är ännu större.

Färdmedelsfördelning
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Utifrån ett miljö- och trängselperspektiv är effekten som störst om cykelresor
ersätter bilresor. Men även om cykelresor ersätter kollektivtrafikresor är det
positivt för länet. De kollektivtrafikresenärer som byter till cykel avlastar kollektiv
trafiken, vilket medför att dess kapacitet inte behöver byggas ut i samma takt
när befolkningen ökar. Det förutsätter såklart att cykelinfrastruktur anpassas för
vinterresor. Det i sin tur kan leda till stora besparingar. Samma resonemang gäller
även för vägnätet: vid en minskad andel bilresor kan det befintliga vägnätet räcka
också för en växande befolkning utan att fler invånare behöver leda till ökad
trängsel och kötider. Den största vinsten med ökad cykling är dock troligen hälso
effekten som kommer med ökad vardagsmotion, oavsett om det är bilresor eller
kollektivtrafikresor som ersätts.
Att öka andelen cykelresor är därför klart positivt utifrån många perspektiv,
och inte minst för kommunernas och regionens ekonomi. Cykelinfrastruktur är
betydligt billigare än bilvägar eller kollektivtrafik med motsvarande kapacitet.
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Regionen har ett tufft mål för att
öka cyklandet
STOCKHOLMSREGIONENS ÖVERGRIPANDE MÅL är att cykelresor ska utgöra 20 procent

av alla resor i länet. Målet finns i den regionala cykelplanen, och är även ett av
delmålen i RUFS 2050, regionens strategiska plan.2 Syftet med den sistnämnda
planen är att hantera Stockholmsregionens långsiktiga utmaningar och att stärka
länets potential. Under 2021 aktualitetsprövas cykelplanen där målet om 20 p
 rocent
cykelresor kvarstår.
20 procent är ett ambitiöst mål som innebär att cykeltrafiken behöver mer än
tredubblas jämfört med 2019, om befolkningstillväxten räknas med. Samtidigt är
det ett rimligt mål. I synnerhet med hänsyn till att städer som Köpenhamn och
även Uppsala redan idag har en betydligt högre andel. Ska målet uppnås behöver
cykeltrafiken i Stockholms län öka från runt 300 000 cykelresor per dag år 2019
till cirka 900 000 dagliga resor år 2030. Cykelresandet behöver därmed växa med
strax över 10 procent varje år fram till 2030.
Den önskade tillväxten kan exempelvis uppnås om antalet cykelpendlare till
arbetet eller utbildningen ökar med runt 40 000 nya cyklister varje år. Det kan låta
som ett mycket högt antal, beroende på perspektiv. I rena siffror innebär det att
en rimlig andel, 2 procent av Stockholmslänets vuxna befolkning, behöver börja
cykla regelbundet. Den önskade ökningen av cykeltrafiken skulle medföra bety
dande fördelar för länet. Det innebär dock också att infrastrukturen – cykelvägar
och även parkeringsmöjligheter vid målpunkterna – behöver anpassas bättre för
betydligt fler cyklister än idag.
Tillgången till själva cyklarna är däremot inte en lika stor utmaning – 60 procent
av de vuxna invånarna i Stockholms län har redan tillgång till en cykel. Utmaningen
ligger i att få fler att börja cykla och, inte minst, att cykla betydligt oftare.

Antal cyklar per hushåll i Stockholm
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Källa: Stockholms stad
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2
Stockholms läns landsting. Regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2050. Stockholm:
Stockholms läns landsting, 2018.
http://rufs.se/globalassets/h.-pub
likationer/2018/rufs2050_webb.pdf
(Hämtad 2021-06-24.)
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Potentialen finns för ökat cyklande
REGION STOCKHOLMS CYKELKANSLI har kartlagt potentialen för arbetspendling med

cykel i länet. Analysen visar att hela 70 procent av befolkningen skulle kunna
cykla till sina arbetsplatser på under 30 minuter.4

Analysen är något förenklad och den a
 ntar att det går att cykla på samtliga vägar
eller att det finns ett heltäckande cykelvägnät. Resultatet är ändå tydligt: en stor
majoritet bor på cykelavstånd till och från jobbet. Om cykling begränsas till nu
varande cykelinfrastruktur och vägar med hastigheter på 40 kilometer i timmen
eller lägre, sjunker potentialen till 50 procent av länets förvärvsarbetande. En
siffra som fortfarande ändå är hög.
Potentialstudien visar också att cykelpotentialen inte enbart finns i centrala
Stockholm. I mer än hälften av länets kommuner bor merparten av befolkningen
inom 30 minuters cykelavstånd från jobbet. I Solna, där idag 10 procent av resorna
utförs med cykel, skulle hela 92 procent kunna nå jobbet med cykel på under en
halvtimme. I Norrtälje är motsvarande siffra 60 procent, samtidigt som verkligheten
visar att få cyklar. Enbart 1 procent av resorna där sker med cykel idag.
Två slutsatser kan dras från potentialstudien: Redan idag skulle en mycket stor
del av länets invånare nå sitt arbete med cykel inom en halvtimme på befintliga
cykelvägar. Men vissa förbindelser saknar god cykelinfrastruktur, och potentialen
skulle kunna ökas kraftigt om infrastrukturen förbättrades.

Cyklingen ökar redan i Stockholms stad
ANDELEN CYKELRESOR MÄTS genom representativa resvaneundersökningar som in

hämtar information om hur människor reser. Ur svaren beräknas därefter andelen
för olika färdsätt. Resvaneundersökningar är kostsamma, eftersom ett stort antal
personer behöver tillfrågas för att de ska vara representativa. De genomförs därför
förhållandevis sällan, vanligtvis vart fjärde eller femte år.
Cykeltrafikens utveckling följs även mer kontinuerligt genom att man räknar
 ntalet cyklar som passerar på vissa gator eller cykelbanor. Stockholms stad mäter
a
sedan många år cykeltrafiken på det viset och räknar bland annat passagerna
genom det så kallade innerstadssnittet eller tullsnittet. I den mätningen räknas
samtliga cyklister som cyklar in i eller ut ur centrala delar av Stockholm. Cykel
trafiken genom innerstadssnittet har ökat stadigt de senaste årtiondena. Från år
till år kan antalet delvis svänga på grund av vädret, men genom att beräkna snittet
för fem år jämnas vädervariationer ut och en tydlig tillväxttrend kan utläsas. Antalet
cyklister till och från centrala Stockholm har också ökat. Mellan åren 2000 och
2020 ökade antalet cykelpassager till innerstaden med mer än 250 procent.5
Vid de flesta mätstationerna i Stockholm ses en liknande trend. Rekordet för
en mätpunkt håller för närvarande Liljeholmsbron med 14 144 cykelpassager
under en vardag i augusti 2020.6 Även under vintersäsongen har cyklandet ökat,
och under september 2019 till januari 2020 registrerades hela 70 procent fler
cykelpassager än under motsvarande säsong 2016/2017. Värdena kommer från
mätstationerna i såväl innerstaden som i närförorter och i ytterstaden.7
Trenden i Stockholms stad är mycket lovande, men tillväxten behöver bibehållas
eller öka ytterligare för att man ska nå målet för 2030. Ska målet kunna uppnås –
att 20 procent av samtliga resor i länet görs med cykel – behöver cyklingen även
växa kraftigt i kranskommunerna.

4

Regionala cykelkansliet. Potentialstudie för arbetspendling med cykel
i Stockholms län. Region Stockholm.
https://sll.maps.arcgis.com/apps/
MapSeries/index.html?appid=6d
0733c7ed6b431a921ff792f4c772fe
(Hämtad 2021-06-24.)
5

Stockholms stad. Cykelpassager
Innerstadssnittet. Stockholms
stad. 2021. http://miljobarometern.
stockholm.se/trafik/cykeltrafik/
antal-cykelpassager/rullande-fem
arsvarden-manuella-matningar/
compare/ (Hämtad: 2021-06-24.)
6

Majlard, Jan. Här slår pendlare ett
nytt cykelrekord i Stockholm. Svenska
Dagbladet. 2020-08-18. https://
www.svd.se/har-slar-pendlareett-nytt-cykelrekord-i-stockholm
(Hämtad: 2021-06-24.)
7
Stockholms stad. V
 intercykling
slår alla rekord. Stockholms stad.
2020. https://start.stockholm/
om-stockholms-stad/organisation/
fackforvaltningar/miljoforvaltningen/
miljobilar-i-stockholm/2020-0302-vintercykling-slar-alla-rekord/
(Hämtad: 2021-06-24.)
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»I mer än hälften av länets kommuner bor
merparten av befolkningen inom 30 minuters
cykelavstånd från jobbet. «

Antal cykelpassager över innerstadssnittet
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Hur mäts cyklingen i Stockholms stad?
Stockholms stad har sedan 1980 genomfört årliga mätningar av cykel
trafiken. Sedan dess har cyklister räknats minst två gånger per år.
Den långa mätperioden är unik och ger en bild av hur cyklandet har
utvecklats över tid. Sedan 2011 kompletteras de manuella räkningarna
med data från ett nät av fasta mätstationer. Idag finns fyrtio a
 utomatiska
mätstationer som med hjälp av induktiva slingor i vägbanan mäter
cykeltrafiken dygnet runt under hela året. Till skillnad från de manuella
mätningarna genererar de fasta stationerna data med ett större geo
grafiskt omfång och med möjlighet att följa variationer i flöden över
klockslag och säsong. De automatiska stationerna kan inte skilja mellan
cyklar och elsparkcyklar, som också registreras som cyklar.
Cykelräkningen genomförs på så kallade snitt, där all trafik in och ut ur
ett område räknas.
Innerstadssnittet täcker de centrala delarna av Stockholm. Observera
att endast cyklister som passerar avgränsningen räknas; en cykelresa
som enbart sker inom innerstadsområdet registreras inte.8
8
Stockholms stad. Om Trafiksnitt. Stockholms stad. 2018. https://miljobarometern.stockholm.se/trafik/
motorfordon/trafikfloden-innerstaden-och-regioncentrum/om-trafiksnitt/ (Hämtad: 2021-06-24.)

Innerstadssnittet, även kallat
infartssnitt eller tullsnitt

Regioncentrumsnittet
(Stockholm, Solna och
Sundbybergs kommuner)
Saltsjö–Mälarsnittet

Mätsnitten för trafik i Stockholm. Bild: SL

Cykeltrafiken och corona
Trenden med ökad cykeltrafik visar inga tecken på avmattning. Trots att det sammantagna res
andet har minskat under pandemin, visar mätningar på en fortsatt ökning av antalet cykelresor.
Ökningen kan delvis förklaras av att personer som tidigare nyttjat kollektivtrafik i högre grad har
valt att cykla för att minimera smittorisken.
Statistiken visar också på en skarpare ökning av cykelresor i de yttre delarna av staden, framför
allt under helger. Denna utveckling beror sannolikt på att cykling som rekreation och träning har
ökat. Möjligen är det en konsekvens av att reserestriktioner i kombination med andra begräns
ningar har gjort att fler människor upptäckt cykling.

Stockholms Handelskammare

20

2. God infrastruktur skapar
förutsättningar för mikromobilt
resande
Attraktiva cykelleder – en nyckelfaktor för mikromobilitet

E

N förutsättning för mikromobilitet – oavsett

om det handlar om cyklar, e
 lsparkcyklar
eller andra sorter – är att användare smidigt,
snabbt och säkert kan nå sina resmål. Ska
mikromobilitet vara konkurrenskraftigt
behöver det säkerställas både att resan
inte tar längre tid än med ett annat färdsätt och att
användaren känner sig trygg. Undersökningar från
Köpenhamn visar att det är just snabbheten och
smidigheten som får användare att välja cykeln.9
Säkerhet är också en förutsättning som behöver vara
uppfylld för att fordonsvalet ska vara tänkbart.
Detta förutsätter en infrastruktur som är väl a
 npassad
till behoven, som minimerar riskerna och som även
har kapacitet att ta emot det antal cyklister och
elsparkcykelförare som önskas. Infrastrukturen har
därför en nyckelroll i utvecklingen av m
 ikromobilitet.
För att nå målet med kraftigt ökad cykling i Stockholms
länet, finns ett stort behov av att höja standarden och
att utveckla utbudet av cykelinfrastrukturen. Detta för
att både attrahera nya användare och för att förbättra
för befintliga cyklister.
Precis som för biltrafiken behöver infrastrukturen
även ha en utformning som är anpassad till både
funktionen och den förväntade trafikvolymen för
respektive stråk och plats. Ett viktigt pendlarstråk där
många cyklister ska komma fram snabbt kan jämföras
med en mångfilig infartsled och behöver ha en helt
annan utformning än en stillsam kvartersgata.
Stockholm är i stort behov av prioriterade stråk. På
de prioriterade stråken ska det gå att smidigt och
snabbt komma längre, och sammanhängande sträckor
ska utgöra stommen av ett cykelledsnät, både inom
staden och i länet. Stråken blir mikromobilitetens
”motorvägar”. De behöver ha en bredd anpassad till
den förväntade trafikmängden, där säkra o
 mkörningar
och möten (för dubbelriktade leder) inte bara är
tillåtna, utan en självklarhet. Stråken behöver vara
så raka som möjligt för att de resande ska kunna
undvika onödiga omvägar, och de ska utformas så att
en hög hastighet kan hållas längs hela stråket – det
vill säga: de ska vara utan skarpa svängar och branta
uppförsbackar. I stadstrafik är stopp och väntetider
det som saktar ner cyklister mest, och på prioriterade
stråk bör därför antalet stopp hållas till ett minimum.

Stopp kan undvikas genom att korsningar u
 tformas
som c
 ykelöverfarter där cyklister har företräde eller
genom att olika trafikslag skiljs åt. Prioriterade stråk
behöver vara helt separerade från biltrafik och
gående. Vägytan ska vara jämn och lättrullad längs
hela sträckan och vägbanan fri från hinder, snö och
is. Köpenhamns nät av supercykelstier är ett exempel
på ett nät av prioriterade stråk. Nätet är utformat för
att ta emot stora mängder cykelpendlare och snabbt
föra dem till deras destinationer.
Precis som att motorvägar inte leder hela vägen
fram till målet behövs det även för mikromobilitet
ett finmaskigt nät av vägar som möjliggör smidighet
och säkerhet under hela resan. Det finmaskiga nätet
kan bestå av olika kategorier av cykelinfrastruktur.
På sträckor med mycket biltrafik är helt separerade
cykelbanor ett måste. Bredden bör vara anpassad till
antalet cyklister, men bör alltid tillåta omkörning och
säkra möten där det är aktuellt. Att blanda cyklister
med gående ska undvikas, i alla fall på sträckor där
antalet gående respektive cyklister inte är försumbart.
På något mindre trafikerade vägar kan målade cykel
fält vara en lösning. Där är det viktigt att fältet har
tillräcklig bredd och att biltrafiken håller låg fart, helst
30 kilometer i timmen eller lägre. På kvartersgator
med lite biltrafik kan det vara en gångbar lösning att
blanda bil- och cykeltrafik. I så fall behöver det dock
säkerställas att hastigheten är låg, högst 30 kilometer
i timmen. Helst ska den typen av gator klassas som
cykelfartsgator där bilister behöver anpassa sin fart
till cyklisterna. Cykelfartsgator är vanliga i bland annat
Nederländerna, där de ofta finns i bostadskvarter.
Denna gatukategori har även införts i Sverige.
Det vore önskvärt att identifiera ett antal cykelfarts
gator i Stockholms innerstad och där göra cykeln
och andra mikromobilitetslösningar till det primära
transportslaget. På så sätt kan antalet cyklister på
andra genomfartsleder avsedda för biltrafik minskas,
samtidigt som cyklisterna får en bättre trafikmiljö.

9

City of Copenhagen. The Bicycle Account 2018; Copenhagen City of
Cyclists. 2019. https://cyclingsolutions.info/wp-content/uploads//2020/12/
CPH-Bicycle-Account-2018.pdf (Hämtad: 2021-06-24.)
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»För att nå målet med kraftigt ökad
cykling i Stockholmslänet, finns ett stort
behov av att höja standarden och att
utveckla utbudet av cykelinfrastrukturen. «
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Ett välfungerande regionalt c
 ykelvägnät är
också viktigt
STOCKHOLMSREGIONENS CYKELKANSLI PEKAR ut ett framtida regionalt cykelvägnät
med sextio stråk som kan bilda ett huvudvägnät för cyklister i länet.10 Stråken
knyter ihop kommunernas centrum, kollektivtrafiknoder samt viktiga målpunkter,
exempelvis områden med många arbets- eller utbildningsplatser. Längs dessa
stråk bedöms potentialen för cykelresor vara god, inte minst för arbetspendling.

Den sammanlagda längden av detta regionala cykelvägnät är 800 kilometer. Det
kan låta mycket, men det är faktiskt lite i förhållande till det totala bilvägnätet i
Stockholms län. Bilvägnätet var 2010 nära 22 000 kilometer långt, varav cirka 3
300 kilometer var statliga vägar och 6 200 kilometer var kommunala vägar.11
Att skapa ett sammanhängande, regionalt cykelvägnät med hög standard är
mycket viktigt om målet – att tredubbla cyklingen i länet till 2030 – ska kunna
nås. Mycket kvarstår att göra. Idag saknas cyklingsbar infrastruktur helt för 20
procent av de utpekade stråken; för resterande 80 procent finns åtminstone någon
typ av cyklingsbar infrastruktur. Endast 20 procent av nätet uppfyller idag en
önskvärd standard för regionala stråk.

Samordnad satsning och snabb
utbyggnad krävs
DE REGIONALA STRÅKEN korsar kommungränser och ligger delvis inom Trafikverkets

och delvis inom respektive kommuns väghållaransvar. Korsningarna bör inte vara
något som påverkar användaren eller utbyggnaden. Det är viktigt att en enhetlig
och hög standard, både gällande utformning och underhåll, kan åstadkommas för
hela nätet. Därför krävs en tydlig samordning avseende finansiering, u
 tbyggnad
och drift av det regionala cykelvägnätet. Ett alternativ är att utse en ansvarig
huvudman för hela det regionala nätet. Om inte det sker finns en stor risk att det
regionala nätet förblir ogenomtänkt vad gäller helheten, med varierande standard
och utbyggnadsgrad som följd.
Ska målet med tredubblad cykling uppnås till 2030 krävs en snabbare utbyggnadsoch förbättringstakt än hittills.

»Det är viktigt att en enhetlig
och hög standard, både gällande
utformning och underhåll, kan
åstadkommas för hela nätet.«
10

Cykelkansliet, Region Stockholm. Strategier och planer inom regional utveckling. https://www.sll.se/verksamhet/
Regional-utveckling/strategier-och-planer-inom-regional-utveckling/det-regionala-cykelkansliet2/
(Hämtad: 2021-08-18.)
11

SCB. Väglängd i km efter väghållare och år, för 2010. SCB, 2010.
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Kommunernas cykelvägar är viktiga

K

OMMUNERNA ansvarar

för att det fi
 nmaskiga
cykelvägnätet omfattar
både huvudcykelvägar
och kvartersgator som
är kapacitetsstarka.
Även här är kvaliteten viktig, i
kombination med att det f aktiskt
finns ett sammanhängande nät
där det går att komma fram lätt
med cykel och elsparkcykel.
Samtliga viktiga målpunkter i en
kommun bör kunna nås säkert
och enkelt med cykel. Förutom att
bygga cykelbanor har kommuner
möjlighet att förbättra tillgänglig
heten och säkerheten för cyklister
genom att inrätta cykelfält på vägar
som är t illräckligt breda men där
det är svårt att bygga en separat
cykelbana. Detta kan göras genom

att man sänker h
 astigheten på
vägarna och att man inrättar cykel
fartsgator. Att öppna enkelriktade
gator för dubbelriktad cykeltrafik
är också en möjlighet för kommuner
att skapa genare och snabbare
cykelförbindelser. Om det genom
förs på rätt sätt och på sträckor
där gatubredden är tillräckligt stor,
minskar inte åtgärden säkerheten.
Hur mycket kommuner inom
Stockholms län satsar på cykling
varierar kraftigt. I Cykelfrämjandets
Kommunvelometer, som granskar
kommuners satsningar på c
 ykling,
syns stora skillnader mellan
kommunerna. Exempelvis satsade
Järfälla kommun år 2020 hela 392
kronor per invånare på cykelinfra
struktur och underhåll, medan

Sundbyberg endast satsade
133 kronor per invånare.12 Det kan
finnas många skäl till skillnaderna
mellan kommunerna. Utgifterna för
cykeltrafiken utgör dock en mycket
liten del av den totala budgeten
för vägar och trafik, även för dem
som satsar mest. För att utveckla
cykeltrafiken krävs att investeringar
i cykelinfrastrukturen och dess
underhåll är frågor som prioriteras.

12

Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2021.
Cykelfrämjandet. 2021. https://cykelframjandet.
se/kommunvelometern-2021/1
(Hämtad 2021-06-30.)
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Situationen i Stockholms stad behöver förbättras
CYKLISTERNA I STOCKHOLMS stad är idag inte särskilt

nöjda med den tillgängliga infrastrukturen och
cykelklimatet. Cykelfrämjandet genomför årligen
en nöjdhetsundersökning bland cyklister i svenska
kommuner, Cykelfrämjandets Cyklistvelometer. Där
betygsätter cyklister olika aspekter av cykling i sin
kommun på en skala från A (mycket nöjd) till F (mycket
missnöjd). I 2020-års granskning fick Stockholms
stad och Huddinge betyget D – långt ifrån bra. Lite
nöjdare var cyklisterna i Järfälla och Sundbyberg som
båda fick betyg C. Detta kan jämföras med nöjdheten
i Malmö, Örebro och Uppsala som alla fick betyg B.13
För Stockholms stad instämde endast 25 procent av
cyklisterna i att det kändes tryggt att cykla. Sär
skilt bredden av och hindren på cykelvägarna lyftes
fram som bekymmer: endast 10 procent angav att

 ykelvägarna var tillräckligt breda och 9 procent att
c
de upplevde att de var fria från hinder. Tillgången till
cykelvägar bedöms som bättre: 42 procent angav att
det fanns god tillgång till cykelvägar. De svarande i
undersökningen lyfte fram otrygga trafiksituationer
som det största hindret för att cykla mer.
Slutsatsen är att det kommunala nätet av cykelleder
i Stockholm har potential att utvecklas och utvidgas.
Där behöver man, i likhet med för det regionala nätet,
prioritera att förbättra det befintliga nätets kvalitet
och göra cyklingen trevligare och tryggare.

13

Cykelfrämjandets Cyklistvelometer 2020. Cykelfrämjandet. 2020.
https://cykelframjandet.se/cyklistvelometern-2020/ (Hämtad 2021-06-30.)
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Mer cykelplaneringskompetens behövs
BÅDE FÖR ATT kunna nå målet om kraftigt ökad cykling
och för att rent fysiskt kunna hantera ökade cyklist
mängder, behövs en kraftfull satsning på cykelinfra
strukturen. Avgörande för framgången är att förbättra
kvaliteten på de befintliga näten och att planera
smart för utbyggnation. Det kräver pengar, men även
kompetent planering. Cykelplanering är mer komplext
än många tror och det behövs specialistkompetens.
Spetskompetens inom cykelplanering är idag en
bristvara i Sverige och det saknas specialiserade
utbildningar. Bristen på cykelplaneringskompetens är
ett problem som drabbar hela Sverige, men särskilt
Stockholmsregionen där utbyggnads- och förbättrings
behovet är som störst. Tyskland har på nationell
nivå insett behovet av cykelplanerarkompetens, och
där har man startat flera högskoleutbildningar inom
området14, något som Sverige borde ta efter.

»Spetskompetens inom
cykelplanering är idag en
bristvara i Sverige och det
saknas specialiserade
utbildningar. «

14

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2020/005scheuer-wir-staerken-radfahrern-den-ruecken.htm
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3. Cykling är bra för folkhälsan
Regelbunden cykling ger hälsovinster

D

ET är långt ifrån en nyhet att människor behöver röra på sig för att må

bra och att regelbunden fysisk aktivitet har många positiva effekter.
Först och främst så mår man bättre: den psykiska hälsan och sömnen
förbättras – och motion minskar till och med risken för depression,
enligt Folkhälsomyndigheten. Vidare reduceras risken för förtida död,
högt blodtryck, fetma, typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, vissa
cancerformer och flera andra åkommor.15

Baserat på internationella rekommendationer från WHO förespråkar
Folkhälsomyndigheten att vuxna i genomsnitt ska vara fysiskt aktiva minst
2,5–5 timmar per vecka och att barn mellan 6 och 17 år ska röra på sig en timme
om dagen. Med fysisk aktivitet menas alla former av pulshöjande rörelse. Aktivi
teter som stärker muskler och skelett rekommenderas minst två gånger per
vecka och långa perioder av stillasittande ska helst undvikas.
Cykling, och även raska promenader, är bra exempel på lämpliga aktiviteter
som bidrar till att uppnå rekommendationerna. Om regelbundna vardagsresor,
som a
 rbetspendling, kan göras med cykel eller till fots kan en betydande effekt
uppnås. Motionen blir då en del av vardagen och man riskerar därmed inte att
prioritera bort den, exempelvis på grund av tidsbrist eller bristande motivation.
Regelbundenhet är nyckeln. Det har en större hälsoeffekt att regelbundet röra
på sig med måttlig intensitet än att bara träna då och då men mer intensivt.
Hälsoeffekten av regelbunden cykling har bland annat undersökts i en stor dansk
studie som följde hälsoutvecklingen av runt 7 000 vuxna köpenhamnare under
många år.16 Resultatet visar att personer som arbetspendlade med cykel cirka tre
timmar per vecka (motsvarande cirka 4–5 kilometer enkel väg dagligen) hade en
tydligt minskad dödlighet jämfört med grupper som inte cyklade. Resultatet stod
sig även om faktorer som ålder, rökning eller sport på fritiden beaktades. Jämfört
med arbetspendlare som inte cyklade hade cykelpendlare nästan 30 procents
minskad dödlighet under försöksperioden (all-cause mortality).
En aktuell studie undersökte de potentiella hälsoeffekterna av om bilpendlare i
Stockholms län skulle byta till cykel.17 Totalt uppskattas att cirka 110 000 personer,
eller 32 procent av dagens bilpendlare, har ett rimligt avstånd för cykelpendling. I
studien tas hänsyn till både de direkta hälsoeffekterna och effekterna av minskade
utsläpp. Slutsatsen är att den ökade motionen skulle minska den årliga dödligheten
hos pendlarna (one-year mortality risk) med 12 procent. Om vinsterna av minskad
sjuklighet bland pendlarna och hälsoeffekterna av minskade luftföroreningar från
trafiken (morbidity) räknas med, skulle det ökade cykelpendlandet leda till en
ökning av 939 ”friska år” (disability-adjusted life-years/DALY) i länet. Detta gäller
även om en viss ökning av trafikolyckor räknas med.

15

Folkhälsomyndigheten. Riktlinjer
för fysisk aktivitet och stillasittande. Folkhälsomyndigheten, 2021.
https://www.folkhalsomyndigheten.
se/contentassets/106a679e
1f6047eca88262bfdcbeb145/riktlin
jer-fysisk-aktivitet-stillasittande.pdf
(Hämtad 2021-06-30.)
16

Andersen LB et al. All-cause
mortality associated with physical activity during leisure time,
work, sports and cycling to work.
Archives of Internal Medicine, 2000,
160:1621–1628. Citerat i: WHO, 2011.
Health economic assessment tools
(HEAT) for walking and cycling.

17
Nilsson Somar, J. et al., 2021.
Overall health impacts of a potential increase in cycle commuting in
Stockholm, Sweden. I: Scandinavian
Journal of Public Health, E-issn
1651-1905 s. 1–13.

»Aktiviteter som stärker muskler och skelett
rekommenderas minst två gånger per vecka och
långa perioder av stillasittande ska helst undvikas.«
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Ekonomiska effekter av ökad cykling
ÅTGÄRDER FÖR ATT förbättra folkhälsan och minska risken för sjukdomar kan få stora

ekonomiska effekter. Ohälsa påverkar den drabbade individen fysiskt och psykiskt,
och det påverkar även samhället ekonomiskt genom minskade intäkter. Arbets
givare drabbas ekonomiskt av sjukskrivningar och regionen av kostnader för
sjukvård. Det sistnämnda drabbar indirekt även samtliga skattebetalare: av varje
intjänad hundralapp i regionen går över sju kronor i skatt till sjukvårdsbudgeten.

Hur stor den potentiella ekonomiska vinsten av ökad cykling i Stockholm kan bli,
är svår att beräkna. Litteraturstudier visar stora variationer, exempelvis visar en
välrenommerad norsk studie ett spann från 2 600 kronor till 8 300 kronor per år
för varje ny cyklist (20 minuter cykling per dag i snitt) tack vare h
 älsoeffekterna.18
Variationen beror bland annat på vilka grupper som börjar cykla – ju mindre
fysiskt aktiva personerna har varit innan, desto högre vinster. En annan sak som
kan ha stor påverkan på utfallet är om det primärt är effekten på dödlighet (mortality)
som räknas eller om både effekten på sjuklighet (morbidity) och dödlighet räknas.
Trots dessa stora osäkerheter går det att utläsa att effekterna i stort har bety
delse. Dagens cyklister bidrar redan påtagligt till lägre ohälsokostnader. Med en
samhällsekonomisk vinst på 2 600–8 300 kronor per nytillkommen cyklist och
per år, skulle effekten av ytterligare 100 000 cykelpendlare i länet bli mellan 260
och 830 miljoner kronor – per år. Om Region Stockholms mål nås, att 20 procent
av alla resor görs med cykel år 2030, blir effekten betydligt större.

18

Saelesmide K, 2004. Cost-benefit
analysis of walking and cycling track
network taking into account inse
curity, health effects and external
costs of motorized traffic. Transpor
tation Research Part A 38 (2004),
s. 593–606.

Förbättra din hälsa och välmående
– utan att det kostar tid
Om du kan cykla eller gå till ditt arbete,
kan du enkelt nå WHO:s och Folkhäl
somyndighetens rekommendation om
2,5–5 timmars fysisk aktivitet i veckan. Du
kan dessutom ofta göra det utan att det
kostar dig extra tid: 2,5 timmar i veckan
motsvarar en pendlingssträcka på 1–1,5
kilometer om du går eller 4–5 kilometer
om du cyklar. För att verkligen nå den
önskade hälsoeffekten är det viktigt att du
gör det till en daglig vana.

Shutterstock, fotograf connel
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4. Mikromobilitetsresande
och kollektivt resande hör ihop
Mikromobilitet och kollektivtrafik – en lyckad kombination

K

OLLEKTIVTRAFIKEN är oslagbar när det

 ommer till att flytta många människor
k
snabbt över längre avstånd. I Stockholms
stad är kollektivtrafiken stommen i trans
portsystemet och står för 35 procent av
alla resor. Under 2019 utfördes 29 p
 rocent
av resorna i länet med kollektivtrafik.19 Kollektivtrafiken
har dock en svaghet: resenären behöver ta sig till
och från en station eller hållplats. För att komma hela
vägen behöver kollektivtrafiken därför alltid kombi
neras med andra sätt att förflytta sig. Det kan vara
genom gång, cykel, elsparkcykel eller annan kollektiv
trafik. Tillgängligheten till kollektivtrafik kan ökas
genom att man skapar fler stationer och hållplatser.
Det skapar dock fler stopp, vilket i sin tur skapar
längre restider – något som inte är önskvärt.

Att promenera är det absolut enklaste sättet att ta sig
till eller från kollektivtrafiken när det gäller korta
avstånd, och de flesta personer kan gå 500 meter på
fem till sex minuter. För något längre avstånd står c
 ykeln,
elsparkcykeln eller liknande till tjänst, och dessa är
alla fordon som tredubblar räckvidden på samma tid.

Sollentuna station
Ostkustbanan
10 minuter till fots
10 minuter med cykel

Därmed ökar mikromobilitet upptagningsområdet
för kollektivtrafiken avsevärt och sänker den totala
restiden. Mikromobilitet ger både större underlag och
gör det mer attraktivt att åka kollektivt. Ett exempel
är upptagningsområdet för Sollentuna station. Strax
över 6 000 personer bor inom tio minuters gång
avstånd från stationen, men med cykel täcks ett område
med nästan 27 000 boende – över fyra gånger fler.

19

Region Stockholm. Resvaneundersökning 2019. Stockholm: Region
 tockholm, 2018. https://www.sll.se/globalassets/2.-kollektivtrafik/
S
kollektivtrafiken-vaxer-med-stockholm/su/resvaneundersokningen/rapportresvaneundersokning-2019---version-1.3.pdf (Hämtad 2021-06-24.)
20

Jonkeren O. et al. Where Would We Be Without the Bicycle and Train?
 etherlands Institute for Transport Policy Analysis. KiM-18-A13, 2018
N
(in Dutch).
21

City of Utrecht. Bicycle parking Stationsplein. City of Utrecht. 2021.
https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/mobility/cycling/bicycle-parking/
bicycle-parking-stationsplein/ (Hämtad 2021-06-24.)
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Viktigt att underlätta resan till stationen eller hållplatsen
EN FÖRUTSÄTTNING FÖR att kombinationsresan ska vara

attraktiv och fungera väl, är att det lokala cykelväg
nätet har mycket goda kopplingar till tåg- och tunnel
banestationer, stombusshållplatser och bryggor. En
annan förutsättning är att vägen till kollektivtrafiken
är väl skyltad.
Väl på plats vid stationen ska det gå snabbt och
smidigt att parkera sin cykel och bytestiden ska vara
så kort som möjligt. Det innebär att cykelparkerings
platserna behöver vara nära perrongerna eller håll
platserna. Tillräcklig kapacitet vid parkeringen är
också av betydelse: det ska inte ta lång tid att hitta
en plats. En annan viktig del är hög stöldsäkerhet,
och där är en utformning som främjar trygghet, med
både god insyn och belysning, ett krav. Ingen vill, på
hemvägen från en kollektivtrafikresa, behöva fundera
på om ens fordon är kvar på parkeringsplatsen. Ingen
ska behöva känna sig otrygg eller välja bort att cykla
för att parkeringsanläggningen upplevs som en
farlig plats.
Attraktiva och kapacitetsstarka cykelparkeringar vid
stationer är en mycket viktig del av infrastrukturen
för och det är för kommunerna värt att investera
i sådana. Samtidigt är det en utmaning, eftersom
utrymmet ofta är knappt och marken attraktiv. Cykel
parkeringar vid länets kollektivtrafiknoder är en fråga
med betydande utvecklingspotential, både avseende
kapacitet och kvalitet. Här krävs en nära dialog och

samverkan mellan kommunen (som ofta är mark
ägare), SL och i vissa fall Trafikverket för att kunna
förbättra och utveckla cykelparkeringarna.
Inspiration och goda exempel finns att hämta bland
annat från Nederländerna där cykelparkering vid tåg
stationer är en prioriterad fråga som det investeras
mycket resurser i.
Världens största cykelparkering
– Utrecht station, Nederländerna
I Nederländerna cyklar nära hälften av alla tågresenärer till statio
nen.20 Det innebär att det behövs ett stort antal cykelparkeringar,
och på tågstationerna erbjuds ofta även bevakad parkering. Där finns
också cykelservice och cykeluthyrning. Trycket på parkeringsplat
serna är stort och cykelställena är oftast fulla. Därför valde staden
Utrecht (cirka 370 000 invånare), i samarbete med det statliga tåg
bolaget, att bygga ut cykelparkeringarna vid stationen ordentligt. År
2019 invigdes en ny cykelparkeringsanläggning direkt vid stationen
och med plats för 12 500 cyklar, fördelade på tre plan. Anläggningen
kostade över 30 miljoner euro och är den största cykelparkeringen
i världen. Parkeringen är inomhus och bemannad, och cyklisterna
checkar in och ut med sitt kollektivtrafikkort. Totalt finns det nu 22
000 cykelparkeringsplatser vid Utrecht central, en per var sjuttonde
invånare i staden.21

20

Jonkeren O. et al. Where Would We Be Without the Bicycle and Train?
 etherlands Institute for Transport Policy Analysis. KiM-18-A13, 2018
N
(in Dutch).
21

City of Utrecht. Bicycle parking Stationsplein. City of Utrecht. 2021.
https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/mobility/cycling/bicycle-parking/
bicycle-parking-stationsplein/ (Hämtad 2021-06-24.)
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Resan från stationen till s
 lutdestinationen
kan också underlättas
ÄVEN FÖR ATT fortsätta från kollektivtrafiken kan mikro
mobilitet underlätta för resenären. Genom att hyra
en elsparkcykel eller lånecykel nära målstationen går
det lätt att ta sig den sista delen av resan. M
 öjligheten
används flitigt, och i Stockholm börjar eller slutar
nästan hälften av alla resor med hyrda elsparkcyklar
inom hundra meter från ett kollektivtrafikstopp, enligt
uppgifter från mikromobilitetsbolaget Tier.22 Med
hjälp av en elsparkcykel kan den allra största delen
av Stockholms innerstad nås inom fem minuter från
en tunnelbanestation.

Ett alternativ är att ta med sig sin egen cykel eller
sparkcykel. Möjligheterna är dock begränsade och
vanliga cyklar får endast tas med på pendeltågen,
Saltsjöbanan och pendelbåtarna. Hopfällbara cyklar,
sparkcyklar och hopfällda elsparkcyklar får däremot
tas med på all kollektivtrafik.
22

Informant: Nerén, Dan: Senior Public Policy Manager – Nordics, TIER
Mobility, enskild intervju 2021-04-08.
23

Källa: SL. Cykel ombord. 2021 https://sl.se/reseplanering/att-resa-medsl/vad-du-far-ta-med-pa-resan/cykel/ (Hämtad: 2021-06-24.)

Uppgångar T-bana
Blåa linjen
Gröna linjen
Röda linjen
5 minuter till fots
5 minuter med elsparkcykel

Cykel i SL-trafiken – vad gäller?
Hopfällbara cyklar och vanliga sparkcyklar får alltid tas med på SL:s kollektivtrafik. Även hopfällda elsparkcyklar går bra så länge de är mindre än
120 centimeter i hopfällt läge.
På pendeltågen och Saltsjöbanan går det bra att ta med cykel eller elsparkcykel när det inte är rusningstid, det vill säga när som helst förutom
mellan klockan 6 och 9 och 15 och 18 på vardagar. Under helgen gäller inga tidsbegränsningar. Undantagen är hållplatserna Stockholm City och
Arlanda – där är vanliga cyklar och elsparkcyklar aldrig tillåtna. Generellt gäller att tillgången på utrymme avgör: andra resenärer har företräde
framför cyklar om det blir fullt.
Även på pendelbåtarna, som Djurgårdsfärjan, kan cykel tas med i mån av plats.
Däremot får inte vanliga cyklar och elsparkcyklar tas med på buss, tunnelbana och spårvagn/lokaltåg.23
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Caroline Åstrand
vd för MTR Tunnelbanan

Caroline Åstrand är vd för MTR Tunnelbanan. Hon b
 erättar
här om förutsättningarna att kombinera cykling med
kollektivt resande.
Mikromobilitet och cykelresor har de senaste åren
fått en renässans. Hur arbetar ni för att få till ett mer
sömlöst resande mellan de olika transportslagen?

Kommer det finnas mer plats för cyklar på era tåg
i framtiden?

DET VI FRÄMST arbetar med för att få fler att åka kollektivt

på tunnelbanans röda linje, helt nya vagnar som
ersätter de äldsta vagnarna. De rymmer fler personer
och är bättre anpassade för personer med funktions
variation. Även de vagnar som går på gröna och blå
linjen håller på att byggas om för att kunna rymma
fler personer. Det är dock inte tillåtet att ta med cyklar
i tunnelbanan. Detta beror dels på att fokus handlar
om att möjliggöra kollektivt resande för så många
resenärer som möjligt. En vanlig vardag görs 1,3 mil
joner resor på tunnelbanan och cyklar skulle göra det
trångt och riskera att ta plats som behövs till resenärer.
Det beror också på säkerhetsskäl, till exempel i sam
band med en utrymning.

är att erbjuda en mycket pålitlig trafik, exempelvis var
punktligheten förra året för tunnelbanan 99 procent
vilket är rekord. Andra frågor vi engagerar oss i vad
gäller kundupplevelsen är bra service i anslutning
till resan och under resan. En annan viktig aspekt
är trygghet och här är det av stor vikt att se till hela
resan. Om det känns otryggt att ta sig till och från
stationer påverkar det upplevelsen och viljan att resa
kollektivt. Vi har ett väldigt aktivt trygghetsarbete och
samverkan med aktörer kopplat till de stationer där
vi verkar.
Att kunna ta cykeln eller använda till exempel
elsparkcyklar för att ta sig till och från en station
kan leda till ökad upplevd trygghet, men kan också
förenkla resandet och få fler att vilja resa kollektivt.
Detta är därför något vi ser som positivt. Vi försöker
också hjälpa våra resenärer att hitta anslutningstrafik
i så hög utsträckning som möjligt om de ska ta sig
någonstans där vår trafik inte går. I dagsläget hand
lar det främst om bussar, men parkeringsplatser för
elsparkcyklar i anslutning till våra stationer skulle
kunna ge fler alternativ till resenärerna.
Finns det andra länder och städer där det är enklare
att resa kollektivt med cykel? Vad kan vi lära från dem?
EFTERSOM VI ÄR en del av en global koncern får vi
mycket hjälp och input på hur andra länder arbetar
med kollektivtrafik och kundnöjdhet och vi tror att
samverkan med andra aktörer är en väldigt viktig
komponent. Förutsättningar för att ta med cykel om
bord på kollektivtrafiken varierar mycket mellan olika
ställen – vill man göra det möjligt att i större skala ta
med cyklar ombord på till exempel spårväg och tåg,
krävs långsiktiga beslut, oftast redan i mycket tidig
fas inför en investering i fordon och anläggningar.
Vill man göra det enklare att ta cykeln till och från
stationen eller hållplatsen finns flera exempel på
olika typer av innovativa cykelparkeringar från andra
marknader, för att göra det smidigare och säkrare att
parkera cykeln.

SEDAN I HÖSTAS har vi kört nya, så kallade C
 30-vagnar

Beslut om att ändra eller utöka hur cyklar kan tas med
i Stockholms kollektivtrafik fattas av Trafikförvalt
ningen (SL). I nuläget är det till exempel tillåtet att ta
med sig cykeln på pendeltågen vissa tider. Vi arbetar
tillsammans med SL för att så många som möjligt ska
välja att resa kollektivt och då bland annat att under
lätta för resenärer i den utsträckning det är möjligt.

Cykeln stärker Stockholm
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att resa kollektivt.«
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»Om staden ska kunna fortsätta
att växa, med mindre trängsel
och klimatpåverkan, så måste
ännu fler vilja resa utan egen bil.«
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John Strand
affärschef på Nobina

John Strand, affärschef för kommersiell trafik på bussföre
taget Nobina, menar att det är viktigt att samspelet mellan
de olika trafikslagen fungerar om det ska bli mer attraktivt
att få fler att välja bort bilen. Här berättar han mer om hur
Nobina arbetar med frågan.
Mikromobilitet och cykelresor har de senaste åren
fått en renässans. Hur arbetar ni för att få till ett mer
sömlöst resande mellan de olika transportslagen?

Kommer bussarna att vara mer cykel- och mikro
mobilitetsvänliga om tio år än i dag?

FRAMFÖR ALLT GENOM att förbättra kollektivtrafiken.

mobilitet och kollektivtrafik utifrån hur många fler
som väljer att resa utan egen bil. Det är bara så våra
städer kan fortsätta att växa på ett hållbart sätt. Jag
är övertygad om att kollektivtrafiken kommer att vara
ännu bättre om tio år. Och att resenärerna kommer att
göra betydligt fler resor med fler olika transportslag
än tidigare.

Om staden ska kunna fortsätta att växa, med mindre
trängsel och klimatpåverkan, så måste ännu fler vilja
resa utan egen bil. Ett sömlöst resande börjar d
 ärför
i en välfungerande kollektivtrafik, som är pålitlig,
snabb och bekväm. Att dessutom kunna kombinera
sin SL-resa med andra typer av resor gör det ännu
enklare att leva utan egen bil. Vår mobilitetsplattform
Travis handlar om just detta. En app med ambitionen
att du som resenär ska kunna söka, boka och betala
alla dina resor på ett och samma ställe. Där kollektiv
trafiken och din SL-biljett är basen och tillsammans
med cykel, mikromobilitetslösningar, bilpool eller taxi
gör det möjligt att ta sig den sista biten till jobbet,
bion eller tåget när kollektivtrafiken inte räcker till. Vi
tror också att det finns stor efterfrågan på mobilitet
utanför de traditionella citykärnorna.
Finns det andra länder och städer där det är enklare
att resa kollektivt med cykel? Vad kan vi lära från dem?
STOCKHOLM ÄR EN föregångare inom kollektivtrafiken

och rankas ofta högt i olika internationella jämförelser.
Däremot har flera länder gått före Sverige i utveck
lingen av digitala tjänster och erbjudanden, såsom
att kombinera mobilitetserbjudanden med kollektiv
trafikbiljetter. Det borde exempelvis vara möjligt för
fler att paketera, erbjuda och sälja SL:s biljetter i
kombination med andra erbjudanden om produkter
och tjänster genom det som kallas för tredjepartsför
säljning. Vi ser också att det finns stora fördelar för
resenärerna med utbyggd infrastruktur för kollektiv
trafik och cykel samtidigt som det skapas hubbar
för cyklar och mikromobilitet i relevant anslutning
till kollektivtrafiken. Att specifikt kunna ta med en
stor cykel på bussen är inte okomplicerat eftersom
kollektivtrafiken är ett samspel mellan resenärer med
olika behov på en begränsad yta.

JAG HOPPAS ATT vi mäter framgångarna för cykel, mikro
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5. Mikromobilitet kräver
goda möjligheter till parkering

C

YKELPARKERING är viktigt. Varje c
 ykelresa

börjar och slutar vid någon form av cykel
parkering. Hur smidigt, tryggt och säkert
det är att både hämta och lämna cykeln
påverkar därför vår upplevelse av cykel
resan som helhet och även hur benägna
vi är att välja cykeln framför ett annat transportmedel.

Stöldsäkerhet blir därför en mycket viktig kvalitets
faktor jämte tillgänglighet, bekvämlighet och trygghet.
Parkeringen behöver vara anpassad till platsen och

behoven – det är skillnad mellan korttidsparkering,
att parkera cykeln över natten och långtidsförvaring.
Ju kortare parkeringstid, desto viktigare är det att
cykeln kan ställas mycket nära målpunkten. För längre
parkeringstid ökar däremot betydelsen av att platsen
är stöldsäker.
Cykelparkering är ofta en bortglömd fråga, men trots
det är det en mycket viktig del av cykelinfrastrukturen.
Ansvaret att skapa attraktiva cykelparkeringar ligger
både hos fastighetsägare och kommuner.

»Varje cykelresa börjar
och slutar vid någon form
av cykelparkering.«
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Cykelparkering hemma – mer än bara förvaring
I SVERIGE ÄGER de flesta en cykel, och det behövs lämpliga parkeringsmöjligheter i
anslutning till hemmet. Här har fastighetsägare både en möjlighet och ett ansvar
att skapa goda förutsättningar för cykling. Även i bostadsfastigheter finns det olika
typer av behov av cykelparkering – till exempel behöver regelbundna a
 nvändare,
som cykelpendlare, parkeringar som är väderskyddade och säkra, och även
mycket lätta och smidiga att nå. Helst ska minst hälften av alla cykelparkeringar
vid hemmet uppfylla den standarden. För cyklar som endast används då och då
är lite längre avstånd acceptabelt, men däremot är väderskydd och stöldsäkerhet
en hög prioritet. Besökare å andra sidan behöver parkeringar i direkt anslutning
till ingången. Hög stöldsäkerhet är viktigt i samtliga fall – inte minst med hänsyn
till den ökande andelen elcyklar.

När nya bostäder planeras är det därför väsentligt att redan från början avsätta
tillräckligt med plats och att skapa cykelparkeringar av hög kvalitet. Även ytor för
lastcyklar, som behöver mer plats och är för tunga för att lyftas, behöver planeras
in. När det gäller dessa är även bredden på dörrarna en viktig faktor. Kommuner
kan stötta processen genom lämpliga parkeringstal för cyklar, och även genom
kvalitetskrav och information till byggherrar, planerare och arkitekter. E
 xempelvis
har kommunerna Göteborg, Jönköping och Malmö skapat guider över och
informationsmaterial om cykelparkering.
Även i befintliga fastigheter kan c
 ykelparkeringar i många fall förbättras. Det kan
innebära mer r egelbundna rensningar av övergivna cyklar för att skapa plats och
ordning, uppdelning i form av c
 ykelrum för långtidsförvaring och cykelparkering
för aktiva cykelpendlare, förbättrad belysning, säkrare cykelställ, tillgång till pump
eller en komplett u
 ppfräschning.24

24

Göteborgs Stad. Cykelparkeringsguide – Till dig som planerar och
bygger fastigheter. Göteborgs Stad.
2019. http://www2.trafikkontoret.
goteborg.se/resourcelibrary/trafik
kontoret_cykelstallguide_planerare_
highres.pdf (Hämtad 2021-06-30.)

Standardhöjd cykelparkering vid bostad där hyresgäster får möjlighet att hyra en egen fast plats.
Familjebostäder i Göteborg.

Vasakronan
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Cykelparkering vid arbetsplatser
MÖJLIGHETEN ATT TRYGGT och enkelt kunna parkera sin cykel vid arbetet har m
 ycket

stor betydelse för om personalen cyklar till jobbet. Attraktiva, välutrustade cykel
parkeringar som är enkla att nå skapar en tydlig signal om att arbetsgivaren
uppskattar cyklande medarbetare. Cykelparkeringar vid arbetsplatser ska helst
vara väderskyddade och med hög stöldsäkerhet, exempelvis kan de finnas i låsta
utrymmen som kräver passerkort. För att underlätta för året-runt-cykling – och i
synnerhet vintercykling – är det en fördel om det finns möjlighet att hänga och
torka regnkläder och plats för byteskläder. Även möjligheten att duscha är en stor
fördel som är särskilt uppskattad av cyklister som pendlar längre sträckor. Som
arbetsgivare är det viktigt att se över och förbättra möjligheterna till c
 ykelparkering.
Att låta parkering för cykel vara en del av arbetsplatsen på samma sätt som
parkering för bil, är ett bra första steg för arbetsgivare som vill främja cykling till
arbetet.

»Attraktiva, välutrustade cykelparkeringar
som är enkla att nå skapar en tydlig
signal om att arbetsgivaren uppskattar
cyklande medarbetare.«

Arbetsplatsparkering av hög kvalitet
Ett exempel på arbetsplatsparkeringar av hög kvalitet är Vasakronans cykelparkering i Sergelhuset och på
Mäster Samuelsgatan i centrala Stockholm. Här finns säkra cykelställ, låsta rum, fräscha cykelparkeringar där
det är lätt att rulla in och kameraövervakning för ytterligare trygghet. Det finns också pump och mekställ, och
även möjlighet att använda torkrum, omklädningsrum och dusch.

Vasakronan, fotograf Cecilia Magnusson
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Det krävs goda möjligheter
att parkera offentligt
ÄVEN VID OFFENTLIGA platser är goda möjligheter
att parkera sin cykel viktigt. Både för att göra det
attraktivt att cykla och för att undvika att cyklar och
elsparkcyklar står i vägen och skapar konflikter med
gående. Avgörande för offentliga cykelparkeringar
är att de är väl synliga, att de ligger nära m
 ålpunkter,
att det finns god insyn och att de erbjuder god
stöldsäkerhet i form av ställ där det går att låsa fast
ramen. Särskilt viktigt är att det finns ett stort utbud
av cykelparkeringsplatser vid tågstationer, men det
behövs generöst med platser överallt där många
människor vistas: vid ingångar till parker och sport
anläggningar och på centrala shoppinggator. En
möjlighet att flexibelt och förhållandevis enkelt utöka
utbudet av publika cykelparkeringar är att omvandla
enstaka bilparkeringar till cykelparkeringar. Med så
kallade bike corrals skapas plats för runt tio cyklar på
samma yta som en bilparkering, och antalet platser
kan lätt utökas eller minskas efter behov.

I många nederländska städer erbjuder k
 ommunen
även kostnadsfria bevakade cykelparkeringar i
centrum. De finns ofta inomhus och är öppna till sent
på kvällen. Dessa parkeringsanläggningar ligger ofta
i eller i direkt anslutning till bilfria områden där det
finns många butiker och restauranger som attraherar
många besökare. På det viset kan cyklister tryggt
parkera, samtidigt som andelen stökigt parkerade
cyklar minskar. Kommunala, bevakade cykelparkeringar
ses som en service till invånarna, ett sätt att minska
stölder och en möjlighet att undvika att trottoarer
och ingångar blockeras av parkerade cyklar.

Vägvisning till en bevakad cykel
parkering i Nederländerna.

»En möjlighet att flexibelt
enkelt utöka utbudet av pu
omvandla enstaka bilparke
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t och förhållandevis
ublika cykelparkeringar är att
eringar till cykelparkeringar.«
Cyclehoop's Mobility Corral in Westminster, London
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Ronald Bäckrud

regionchef Stockholm på Vasakronan
Fastighetsbolaget Vasakronan har i flera år arbetat med
att underlätta cykling till och från sina fastigheter. Ronald
Bäckrud är regionchef för Stockholm och berättar mer
om arbetet.
För några år sedan lanserade ni er satsning på cykel
och service. Ni var tidigt ute med detta – varför gjorde
ni det och vad har det fört med sig för era hyresgäster?
TRANSPORTER ÄR GENERELLT en fokusfråga för Vasakronan.
Målet är att minska utsläppen, luftföroreningarna,
bullret och trängseln i staden. Det gör vi på olika sätt
i vår egen verksamhet och på våra byggarbetsplatser.
Cykel och service är en bit i det pusslet där vi gör det
lätt även för våra hyresgäster att ta sig till och från
jobbet på ett hälsosamt och miljövänligt sätt.

Hur ser framtidens cykelutrymmen och service ut
i era fastigheter?
VI SER LÖPANDE över hur vi inom vårt bestånd kan skapa

nya funktionella och trygga platser som möter det
framtida behovet. Det senaste tillskottet är en större
anläggning i Sergelhuset. I anslutning till den har vi
även skapat ytterligare en servicebutik där cyklisterna
genom Cykloteket erbjuds all service som kan behövas
för att göra det enkelt att prioritera cyklandet.

visar att svaret är ja, om man bygger cykelbanor
så kommer människor att använda dem. Här skulle
jag vilja att Stockholm stad, men även närliggande
kommuner, satsade mer. Man behöver även säker
ställa att trafikmiljön för cyklister är trygg och säker.
Kommer cykel- och mikromobilitetsstaden S
 tockholm
att blomstra under 2020-talet?
JAG HOPPAS DET! Intresset för att cykla växer s
 tadigt

och under pandemin verkar många ha valt att
cykla för att undvika trängsel i kollektivtrafiken.
Förhoppningsvis har fler ändrat beteende och
ser cykel till jobbet som ett självklart alternativ till
kollektivtrafik eller bil.

Jag hoppas också att det förslag till skattelättnader
för förmånscyklar som Finansdepartementet la fram
under våren blir verklighet. Det skulle kunna f ungera
som en morot för att öka cykelpendlingen och få
positiva effekter både för miljön, staden och hälsan.

Att lösa logistikfrågorna, där cykel utgör en del, kräver
dock ett övergripande samarbete mellan alla berörda i
staden för att på bästa sätt samordna de möjligheter
som finns och då är samnyttjandet av våra befintliga
garage en viktig utmaning för framtiden. Detta gäller
speciellt city där utrymmet mellan husen är
högst begränsat.
Ni vill att allt fler ska ta cykeln till jobbet. Finns det
ytterligare hinder som kan undanröjas för att det ska
bli verklighet?
INFRASTRUKTUREN FÖR CYKLISTER behöver både förbättras

och utökas. Jag såg en undersökning gjord av ett
tyskt forskningsinstitut, MCC. De har tittat på c
 ykeldata
från 106 europeiska städer under pandemin och
cyklandet har ökat överallt. Det de dessutom såg var
att i de städer där man jobbat med att skapa provi
soriska cykelvägar, där har cyklingen ökat ännu mer.
Det här är en intressant fråga som många har disku
terat. Det vill säga kan nya cykelbanor få människor
att ändra vanor och cykla mer? MCCs undersökning

»Så gör vi det lättare
att ta cykeln till jobbet.«
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Vasakronan, fotograf Cecilia Magnusson
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6. Stölder och skadegörelse
– ett stort problem
Cykelstölder är ett stort problem och ett vanligt brott.
År 2020 anmäldes, enligt Brottsförebyggande rådet,
75 000 cyklar som stulna i Sverige, varav över 20 000 i
Stockholms län.25 Det gör cykelstöld till det vanligaste
egendomsbrottet i Sverige.
Mörkertalet är dessutom stort. I den Nationella trygghetsundersökningen från
2019 rapporterade mer än vart tionde hushåll som ägde en cykel att de utsatts
för cykelstöld.26 Det motsvarar cirka 468 000 hushåll, räknat på hela Sverige. Det
innebär att runt 85 procent av cykelstölderna inte ens anmäls till polisen. Det
verkliga antalet stulna cyklar i Sverige kan ligga så högt som en halv miljon per år
– och över 130 000 per år bara i Stockholmsregionen.

Anmälda cykelstölder region Stockholm
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Cykelstölderna ökar i Stockholmsregionen. Källa: BRÅ

Antalet cykelstölder låg på en relativt stabil och hög nivå mellan 2010 och 2018.
Under de senaste åren syns däremot en tydlig ökning. Det beror troligen på att
förekomsten av dyrare varianter, som elcyklar, hopvikbara cyklar och lådcyklar,
har ökat. Uppklarningsgraden vad gäller cykelstölder är dessutom mycket låg –
långt under en procent av de anmälda stölderna klaras upp. Huvudskälet är att
det s
 ällan finns en identifierad misstänkt person. Det gör att merparten av de
anmälda cykelstölderna direkt avskrivs av polisen.

25

Brottsförebyggande rådet. Cykelstöld. Brottsförebyggande rådet. 2021. https://www.bra.se/statistik/statistik-
utifran-brottstyper/cykelstold.html (Hämtad 2021-06-28.)
26
Brottsförebyggande rådet. Nationella trygghetsundersökningen 2019: Om utsatthet, otrygghet och förtroende. Stockholm: Brottsförebyggande rådet, 2019. https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70ec53
6d/1614334384243/2019_11_Nationella_trygghetsundersokningen_2019.pdf (Hämtad 2021-06-28.)
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Risken för stöld påverkar cykling
CYKELSTÖLDER ÄR INTE enbart ett ekonomiskt bekymmer för cykelägare och

försäkringsbolag, utan de har också andra negativa effekter. Rädslan att få cykeln
stulen påverkar även människors benägenhet att cykla, och därmed även cykling
ens attraktivitet och omfattning. Det gäller i Stockholm såväl som i övriga Sverige.
Exakt hur stor påverkan rädslan för stöld har på cykling är dåligt undersökt, men
mycket tyder på att effekten är påtaglig. I en äldre svensk studie kring cykling i
Stockholm angav 28 procent av de tillfrågade cyklisterna risk för cykelstöld som
ett skäl till att inte välja cykel. Enbart rädsla för halka upplevdes som ett större
hinder (51 procent). Till och med dåligt väder eller för långa avstånd ansågs som
mindre problematiskt än stöldrisken.27 Betydelsen av stöldrisken lyfts även fram
internationellt. Exempelvis pekar en fransk studie på att 20 procent av alla som
har blivit utsatta för cykelstöld helt slutar att cykla.28 En annan studie om cykel
stölder i Köpenhamn lyfter fram att hög risk för stöld leder till att cyklister undviker
att cykla till vissa platser och att de drar sig för att investera i dyrare cyklar.29
Trots brist på aktuella siffror bedömer vi att risken för cykelstöld har en klart
negativ effekt på utvecklingen av cykeltrafiken i Stockholm. Omvänt bidrar alla
åtgärder som minskar andelen cykelstölder till att göra cykling mer tilltalande. Där
ingår sådant som bättre och säkrare cykelparkeringar, förbättrat stöldskydd, tydlig
are märkning på cyklarna, utökad bevakning och polisinsatser mot cykelstölder.

Så kan du minska stöldrisken
Det är svårt att helt skydda sig mot cykelstöld. Men genom tipsen nedan kan
du minska risken.
→ Investera i ett bra lås med vilket du kan låsa fast cykeln i ramen.
→ Gör det svårt att flytta på cykeln: lås den alltid runt ett fast objekt.
→ Lås fast ramen, inte bara hjulet. Om enbart hjulet är låst kan resten av
cykeln lätt stjälas.
→ Använd gärna två separata lås: exempelvis ett ramlås som låser bakhjulet
och ett bygellås för att låsa fast själva cykeln.
→ Välj en upplyst plats att parkera på – en med god insyn och med människor
i rörelse.
→ Om du har elcykel: ta alltid med batteriet när du parkerar.
→ Om din cykel inte är kvar: kolla i närområdet. Cykeltjuvar börjar ofta med
att bära en låst cykel runt hörnet för att hämta den senare.
→ Ställ krav på stöldsäker cykelparkering för både din bostad och
din arbetsplats.
→ Om du har en dyr cykel, exempelvis en lastcykel: överväg att investera i en
gps-tracker som gör det möjligt för dig att spåra den vid stöld. Ingrip dock
inte själv om den skulle bli stulen, utan tillkalla polis.

27

Vägverket. Nationell strategi för ökad och säker cykeltrafik. Publikation 2000:8. Borlänge: Vägverket, 2000. https://
docplayer.se/6017321-Nationell-strategi-for-okad-och-saker-cykeltrafik-mer-cykeltrafik-pa-sakrare-vagar-publika
tion-2000-8.html (Hämtad 2021-06-28.)
28

IFRÉSI. Le vol de bicyclettes: Analyse du phenomene et methodes de prevention. Lille: IFRÉSI, 2003. https://www.
bicycode.org/pages-1/Documents_PDF/rapportvol2003.pdf (Hämtad 2021-06-28.)
29

Cantalupo et al. Free Wheels: An Assessment of Bicycle Theft in Denmark. Worcester Polytechnic Institute, 2013.
https://web.wpi.edu/Pubs/E-project/Available/E-project-050713-050037/unrestricted/REL8004_Biketheft_
Report.pdf (Hämtad 2021-06-28.)

Visste du att varannan
cyklist någon gång blir
bestulen på sin cykel?
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Mikromobilitet
Mikromobilitet beskriver små, lätta fordon,
oftast för en person. Ett kännetecken är att
fordonet är lättare än föraren. Hastigheten
är måttlig, vanligen under 25 km/tim och
reslängden oftast under en mil. F
 ordonen
kan vara både m
 uskel- och eldrivna.
Begreppet omfattar allt från traditionella
cyklar till moderna elsparkcyklar som bokas
via app. Mikromobilitetsfordon får framföras
på cykelbanor.
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Elcykel
• Förstärker hastigheten från muskelkraft med
hjälp av batteri och elmotor.
• Motorn hjälper en att nå hastigheter på upp till
25 km/tim, men det krävs att man trampar.
• Får oss att cykla längre: genomsnittsresan är
50 procent längre än med en vanlig cykel.
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Den första elcykeln i Sverige
kom 1940 och användes av
en tvättfirma i Stockholm för
transporter inom staden.
• Försäljningen har ökat kraftigt: nästan var femte
cykel som såldes 2020 var en elcykel.
• Batteriets räckvidd varierar beroende på modell
och användning: från cirka 2 till 8 mil.
Den mest sålda elcykeln i Sverige år 2020 kostar runt
20 000 kr.

Vikcykel
• Möjliggör att enkelt ta med cykeln i
kollektivtrafiken och i bil eller på båt.
• Tar lite plats när den är hopvikt och kan
lätt förvaras i en lägenhet eller på kontoret,
vilket minskar stöldrisken.
• Är oftast bättre anpassad för kortare
cykelresor än långa turer.
• Finns i många olika modeller: med eller
utan el och mer eller mindre kompakt.
Kostar mellan runt 3 000 och 20 000 kr.

Cykeln stärker Stockholm

Cykel
• Det mest energieffektiva fordonet som finns,
till och med effektivare än att gå.
• Första fordonet som fick människor att rulla på
egen maskin, med anor från 1700-talet.
• ”Säkerhetscykeln” med två lika stora hjul kom i
slutet av 1800-talet och inledde cykelns segertåg. Än
idag bygger de flesta cykelmodeller på detta k
 oncept.
• I Sverige säljs årligen mer än 500 000 cyklar.
En vardagscykel kostar mellan 3 000 och 15 000 kr.

I Stor-Stockholm finns
uppskattningsvis mer
än en miljon cyklar.
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Elsparkcykel
I Stockholm ökade antalet
elsparkcyklar för uthyrning
från 300 till över 15 000
mellan 2018 och 2021.

• Smidigt och kompakt fordon för förflyttning
inom staden.
• Får ha en maxhastighet på upp till 20 km/tim
och klassas därför som cykel.
• Elsparkcyklar med maxfart på över 20 km/tim
finns, men de får i Sverige endast köras inom
inhägnat område.
• I Stockholm erbjuder för närvarande sex
leverantörer elsparkcyklar att hyra. Hyrpriserna
ligger på mellan 2 och 3 kr/min.
• Flera leverantörer använder geofencing för att
begränsa hastigheten i känsliga områden och
för att säkerställa att elsparkcyklarna inte
hamnar på fel plats.
Att köpa en egen elsparkcykel kostar från 2 500 kr.

Lastcykel ersätter
ofta bil, och antalet
växer snabbt.

Lastcykel
• Cykelvärldens suv – den är stor och har
mycket plats för att frakta barn eller varor.
• De flesta modeller har en stor lastlåda fram,
och det finns både två- och trehjuliga modeller.
• Finns med eller utan elmotor, och majoriteten
som säljs är el-lastcyklar.
• Används för allt från att transportera barn till stora
inköp, och även av hantverkare, inom fastighetsförvaltning och för varuleveranser.

• Växer snabbt i popularitet, inte minst bland barn
familjer. I Köpenhamn är lastcykeln vanlig bland
just barnfamiljer, och totalt finns det över 40 000
i staden.
• Kräver mer plats än de flesta andra mikromobilitets
fordonen, både för parkering och på cykelbanorna.
En lastcykel kostar från 13 000 kr och uppåt. Eldrivna
modeller från 20 000 kr.
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Lånecykel
• Ger tillgång till cyklar runtom i staden och
kompletterar kollektivtrafiken.
• Finns i många städer runtom i världen, och används
ofta även som ett sätt att väcka intresse för cykling
och göra cyklar synliga.
• Digitalisering och smarta telefoner har gjort låne
cykelsystem mer användarvänliga. Utlåningen kan
ske vid betalstationer eller via en mobil-app.
• Finns med fasta stationer, friflytande stationer och
med en kombination av båda.
• Stockholm införde sitt första lånecykelsystem 2006.
Ett nytt system planeras att införas 2022.

År 2022 får Stockholm ett
nytt lånecykelsystem med
cirka 5 000 elcyklar som ska
fördelas över hela staden.

Skateboard,
hoverboards,
enhjulingar m.fl.
• Även fordon som klassiska sparkcyklar utan el, skate
boards, longboards samt eldrivna balansscootrar,
hoverboards och elektriska enhjulingar kan räknas
som mikromobila fordon om de används som trans
portmedel snarare än för sport eller fritid.
• Precis som skateboards kräver eldrivna hoverboards
och enhjulingar övning för att man ska kunna köra
dem utan att tappa balansen. De används därför
mest av entusiaster.
• Hoverboards har små hjul, vanligtvis en maxfart på
12–15 km/tim och begränsad räckvidd. Användaren
måste väga minst 20 kg.
Longboards och hoverboards kostar mellan 2 000 och
4 000 kr och en enhjuling mellan 3 000 och 50 000 kr.
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7. Delningsekonomin
revolutionerar
mikromobiliteten
Elsparkcyklar som tjänst

I

NGEN har kunnat undgå intåget av delade elsparkcyklar i Stockholm,

framför allt inte i innerstaden. De kan hyras genom en app och priset
för en typisk resa ligger mellan 20 och 50 kronor, vilket är jämförbart
med en enkelbiljett från SL.

Elsparcyklar används vanligen för kortare resor i staden, antingen som
alternativ eller som komplement till gång, kollektivtrafik, cykel eller taxi.
Man hittar en cykel spontant eller genom att söka tillgängliga elspark
cyklar i mobilappen. Den lämnas efter användning parkerad vid destina
tionen, redo för nästa användare. Låne-elsparkcyklar skapar genom sin
höga tillgänglighet nya resmöjligheter och utökar utbudet av sätt att
resa. Därmed är den i grunden ett positivt tillskott till staden.

Idag är elsparkcyklar en vanlig syn i Stockholms stadsbild och utvecklingen
har varit explosiv. Sedan de introducerades 2018 har antalet ökat kraftigt
och nu finns det i Stockholm över 22 000 elsparkcyklar från sex olika
operatörer. Det blir drygt en elsparkcykel per hundra invånare. Inte minst
yngre användare har anammat elsparkcyklarna som färdsätt, och under
2020 gjordes uppskattningsvis över fem miljoner resor.
Nykomlingen elsparkcykeln håller därmed på att sakta hitta sin plats i
utbudet av transporttjänster i staden. Utvecklingen har dock varit – och
är delvis fortfarande – mycket omdebatterad. Under sommaren 2021 har
debatten kring felanvändning av sparkcyklarna intensifierats. Bakgrunden
är den ökade mängden fordon och vårdslös körning, felparkeringar
och olyckor.
Kommunerna har i dagsläget svårt att begränsa elsparkcyklarna då
rättsläget är otydligt. För att få bättre ordning behövs sannolikt en möjlig
het att upphandla aktörer och ge dem exklusivitet. Då kan man ställa
krav på antal elsparkcyklar, sociala villkor för anställda och liknande. För
att åstadkomma detta behövs sannolikt en lagändring.

»Låne-elsparkcyklar skapar
genom sin höga tillgänglighet nya
resmöjligheter och utökar utbudet
av sätt att resa.«
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Svårt med parkering – men lösningar finns
DEN STÖRSTA DISKUSSIONSPUNKTEN är hur och på v
 ilken

plats elsparkcyklarna parkeras. En stor fördel är att
fordonen kan köras hela vägen fram till sin destination,
vilket gör dem snabba och smidiga för resor i staden.
Teknologin möjliggör parkering vid målpunkten och
fordonen blir direkt tillgängliga för nästa användare.
Nackdelen är att användarna ibland parkerar elspark
cyklarna på olämpliga platser, vilket kan leda till att
de står i vägen för gående eller cyklister. Stockholm
var helt enkelt inte förberett på den snabba utveck
lingen. Det behövs anpassningar för att skapa utrym
men där dessa nya fordon kan parkeras på ett både
bekvämt och störningsfritt sätt. Problemet behöver
lösas genom samverkan mellan operatörerna och
staden och utan att man riskerar att förlora fordonens
positiva effekter.
Operatörerna har möjlighet att påverka användarna
till att välja vissa parkeringsytor genom olika belönings
system – exempelvis genom rabatter eller bonus
poäng – eller med så kallad geofencing. Geofencing
tillåter återlämning inom vissa områden eller ute
sluter återlämning i andra, mer känsliga, områden.
I Stockholms innerstad har exempelvis staden och
operatörerna en överenskommelse om ett antal zoner
där elsparkcyklar inte kan återlämnas. Några exempel

på sådana zoner är på Odenplan, inom G
 amla stan
och på Medborgarplatsen.30
Operatörerna plockar även bort elsparkcyklar som är
olämpligt parkerade eller som står på platser med låg
efterfrågan. I Stockholm har elsparkcykeloperatörerna
bland annat satsat på en gemensam parkeringspatrull
som jobbar med felparkerade och omkullvälta fordon.31
För att smidigt kunna parkera elsparkcyklarna på
ett sätt som undviker störningar, krävs dock även
tillräckligt stora, dedikerade parkeringsytor i direkt
närhet till viktiga målpunkter.
En aktuell studie från Norge visar att dedikerade ställ
och målade parkeringsytor har god effekt.32 Över
hälften av de användare som lämnade sin e
 lsparkcykel
i testområdena i Oslo och Trondheim parkerade på
30

Stockholms stad. Elsparkcyklar. Stockholms stad, 2021. https://cykla.
stockholm/elsparkcyklar/ (Hämtad 2021-06-28.)

31

Informant: Nerén, Dan: Senior Public Policy Manager – Nordics, TIER
Mobility, enskild intervju 2021-04-08.
32

TØI. Parkeringsløsninger för delte elspekesykler. Undersøkelser av parkeringsstativ og ippmalte plasser. TØI rapport 1821/2021. Oslo, 2021. https://
www.toi.no/getfile.php?mmfileid=55176 (Hämtad 2021-06-28.)

»Problemet behöver lösas genom sa
mellan operatörerna och s
 taden och
riskerar att förlora fordonens positiva
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de utpekade platserna. Det visar sig vara viktigt att
parkeringsytorna är lätta att hitta och att de finns
nära målpunkterna, högst en till två minuters gång
väg från målet. På det viset kan parkeringskaos och
felaktigt parkerade elsparkcyklar i stor utsträckning
undvikas. Parkeringsytorna behöver inte vara dedi
kerade till en specifik elsparkcykeloperatör, utan kan
med fördel användas av alla användare.

Att skapa dedikerade parkeringsytor för Stockholms
22 000 elsparkcyklar skulle kräva en yta m
 otsvarande
cirka 1 500 gatumarksparkeringsplatser för bil,
fördelade runtom i staden. Det motsvarar en mycket
liten del av de befintliga bilplatserna. Det finns även
många andra parkeringsytor som kan iordningställas,
exempelvis torgmark, vilket medför att antalet
parkeringsrutor som faktiskt används blir färre.

En tänkbar möjlighet för att snabbt kunna öka u
 tbudet
av dedikerade platser för elsparkcyklar, är att a
 nvända
en liten del av de runt 35 000 gatuparkeringar som
finns i Stockholms innerstad. Några kan bli dedikerade
avställningsytor för elsparkcyklar och möjligen även
lånecyklar eller privata cyklar. Lösningen används
redan framgångsrikt i bland annat USA. Washington
DC har exempelvis bara under 2020 installerat cirka
hundra så kallade micromobility corrals på gatumark
i centrala delar av staden.33 Detta för att underlätta
säker parkering av elsparkcyklar, lånecyklar och
privata cyklar, och därigenom även minska riskerna
för gående. Dessa parkeringsytor placeras ofta nära
korsningar och förbättrar då även sikten, eftersom
det är lättare att se över parkerade elsparkcyklar och
cyklar än att se över parkerade bilar. Man bör även se
över möjligheten att nyttja torgmark för parkering då
det är viktigt att det fortsatt går att hitta parkerings
plats för den som behöver.

Om den lösningen väljs, behövs även någon form
av ekonomisk överenskommelse mellan staden och
mikromobilitetsföretagen. Exempelvis genom en
anbuds- eller licenslösning där operatörer k
 ompenserar
staden för att den tillhandahåller parkeringsytor.
Operatörerna kan också underlätta för användare att
enkelt hitta närmaste parkering genom interaktiva
karttjänster i sina appar och genom olika incitaments
program.

amverkan
h utan att man
a effekter.«

33
Claubaugh, Jeff. Corrals and ‘dismount zones’ to curb DC’s scooter complaints. WTOP. 2019-11-11. https://wtop.com/business-finance/2019/11/
corrals-and-dismount-zones-to-tame-dcs-scooter-complaints/
(Hämtad 2021-06-28.)
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Konflikter på grund av vårdslöst åkande
ATT KÖRA ELSPARKCYKLAR på ett obetänksamt sätt på trottoarer och på gågator kan

leda till problem och irritation. Utmaningen angrips bland annat genom geo
fencing, där fordonets maxhastighet kan begränsas utifrån i vilken zon eller på
vilken gata fordonet körs. Hastighetsbegränsningar, exempelvis till gångtakt, är
att föredra före förbud, eftersom förbud kan tvinga elsparkcykelanvändare att
ta onödiga omvägar. Det kan också leda till att elsparkcyklar i stor utsträckning
lämnas parkerade strax utanför en förbudszon, vilket skapar nya utmaningar.

För att ytterligare förbättra förutsättningarna bör elsparkcyklar förses med regi
streringsskyltar så det går lätt att identifiera vårdslösa förare. Det bör även finnas
en möjlighet att belägga förare med körförbud – precis som man också kan bli av
med körkortet under en begränsad tid.
Ytterligare ett problem är att fordonen framförs av berusade människor under
helgkvällar. Då de klassas som cykel finns ingen uttalad promillegräns för när
ett framförande klassas som rattfylleri. För att komma till rätta med den ökade
mängden olyckor bör detta införas skyndsamt.

Elsparkcyklar – branschen mognar
DELADE ELSPARKCYKLAR ÄR ett nytt färdsätt som utvecklats snabbt och som d
 rivits

av entreprenörer. I många fall skedde detta utan att städerna, lagstiftningen och
regelverken hann hänga med. Det har medfört utmaningar och bitvis s
 kapat
frustration, men det har även bidragit med många lärdomar. Själva fordonen
förbättras ständigt och elsparkcyklarna har nu en betydligt längre livslängd än vid
deras införande. Idag har de stora operatörernas fordon en garanterad livslängd
på flera år, vilket minskar miljöbelastningen.34 Även omflyttningen och laddningen
av elsparkcyklarna har effektiviserats och miljöanpassats avsevärt. Många
modeller har idag utbytbara batterier så att inte hela scootern behöver flyttas vid
laddning, och flera operatörer använder sig av transportcyklar eller eldrivna fordon
för driften. Även de kritiserade arbetsförhållandena har förbättrats: i Sverige
använder operatörerna inte längre så kallade gig-arbetare, utan i stället heleller deltidsanställda.
Självklart kvarstår utmaningar, främst kring hur parkeringsfrågan bäst ska lösas
och hur samarbetet mellan staden och operatörerna bäst ska regleras. Med rätt
förutsättningar och konstruktiv dialog är dock delade elsparkcyklar en av pussel
bitarna som möjliggör god tillgänglighet i staden och bidrar till ett mer människooch stadsanpassat transportsystem.

»Utmaningen angrips bland annat ge
där fordonets maxhastighet kan begrä
zon eller på vilken gata fordonet körs
34

Informanter: Nerén, Dan: Senior Public Policy Manager – Nordics, TIER Mobility, enskild intervju 2021-04-08.
Ghasemi, Tina: Senior Public Policy Manager – Sweden and Denmark, VOI, enskild intervju 2021-04-15.
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Tina Ghasemi

Senior Public Policy Manager på VOI
VOI är ett av de företag som i dag hyr ut elsparkcyklar i
Stockholm. Vi frågade Tina Ghasemi, Public Affairs Manager,
hur det är att bedriva verksamhet i staden.
Hur väl är Stockholm anpassat till den utveckling
inom mikromobilitet vi sett de senaste åren?
STOCKHOLM HAR MYCKET kvar att göra för att möta nya
mobilitetsbehov. Det handlar främst om att anpassa
infrastrukturen på ett sätt som ger incitament till
fortsatt utveckling av lätta transporter såsom cykel,
el-cykel och elsparkcykel. I dag är såväl parkerings
möjligheter som väginfrastruktur anpassat till bilen.
Det hämmar transportomställningen och utsätter
cyklister, elsparkcyklister och gående för en betydande
risk i trafiken.

Ökade möjligheter till bilfritt resande är en a
 vgörande
faktor i att skapa ett mer hållbart Stockholm. De
utmaningar klimatkrisen aktualiserar påkallar för
ändringar i vårt transportsystem där mål – snarare
än prognos – behöver bli styrande. Vi behöver också
ett utvecklat samarbete mellan privat och offentlig
sektor för att säkerställa att delad mikromobilitet är
inkluderande och tillgänglig för alla stadens invånare.
Vilka är de stora trenderna just nu? Var befinner vi
oss om ett par år och hur ser mobiliteten i Stockholm
ut då?
TRANSPORTOMSTÄLLNINGEN GES ALLTMER fokus.

 tbyggnaden av miljözoner i innerstäder, omfattande
U
satsningar på elektrifiering och biobränslen samt
förbud mot nyförsäljning av fossildrivna bilar är några
exempel som vittnar om den utvecklingen.
Samtidigt ser vi en tilltagande preferens för resor
med mikromobila fordon, såsom cykel och delade
elsparkcyklar. Det handlar dels om att många kommit
till insikt i att det är smidigt sätt att ta sig runt på, dels
om en växande medvetenhet kring klimatpåverkan hos
gemene man. Delade mikromobilitetstjänster skapar
därtill förutsättningar för smartare och mer effektiv
användning av ytor och resurser. På ett samhällseko
nomiskt plan ser man även fördelar i termer av renare
luft, mindre buller och bättre framkomlighet. Det är en
positiv trend som bör bejakas och accelereras med
hjälp av politiska medel under kommande år.
I Paris kan man redan nu se framtidens mobilitet ta
form utifrån idén om 15-minutersstaden, där invånare
kan tillgodose alla sina behov inom en kvart. S
 tadens

borgmästare, Anne Hildago, har drivit igenom en
halvering av antalet parkeringsplatser för bilar för att
främja den utvecklingen. Ytan som tillgängliggörs
används i stället till cykelbanor, parkering för mikro
mobilitet och gröna ytor. En sådan omfördelning av
stadsytor skapar inte bara förutsättningar för mer
hållbart resande, utan bidrar också till en levande och
mer attraktiv stadskärna. Den ökade tillgänglighet
stimulerar även det lokala näringslivet. Vi tror att vi
kommer att se en liknande utveckling här i Stockholm
kommande år.
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»Stockholm har mycket
kvar att göra för att möta
nya mobilitetsbehov.«

Shutterstock, fotograf connel

Hur väl är era tjänster integrerade i kollektivtrafiken?
Finns det något som kan bli bättre?
VI HAR I dag ett samarbete med bland andra SJ,
Skånetrafik och Travis vilket möjliggör att fler rese
närer kan inleda och avsluta sin resa på smidigt och
hållbart sätt. Vi kan även se att en stor andel använder
elsparkcyklar i kombination med kollektivtrafiken.
Innan pandemin rapporterade exempelvis 63 p
 rocent
av våra användare att de kombinerade delade
elsparkcyklar med kollektivtrafik. På sikt vill vi harmo
nisera dessa två trafikslag i högre utsträckning, och
därmed göra det möjligt att ta sig runt effektivt och
klimatsmart i såväl innerstäder som storstadsområden.
Det kan exempelvis handla om en tilläggstjänst till
månadskortet för kollektivtrafiken.

En stärkt integration mellan kollektivtrafik och delade
elsparkcyklar har stor potential att skapa mer hållbara
resvanor och adressera utmaningar kring ökad trafik

och trängsel i städer. Det blev inte minst tydligt i ett
samarbete mellan Voi och S-Bahn Stuttgart där vi
prövade att integrera Voi- och Mobility Stuttgart-appen.
Initiativet ökade användningen av mikromobilitet vid
så kallade “last mile”-resor och ledde till en ökning
av köpta tågbiljetter.
Hur hittar vi en balans mellan framkomlighet för
mikromobilitet – och nödvändigt utrymme för andra
transportslag i gatumiljön?
Infrastrukturplaneringen skulle gynnas av att bli mer
målstyrd. Efterlevnaden av klimatmål kommer att
ställa krav på att vi prioriterar om hur vi fördelar ytor
mellan olika transportmedel. Genom att allokera om
gatuutrymme från bilkörbanor till förmån för cykel
vägar stärks inte bara framkomligheten utan även
trafiksäkerheten. Vi kommer med andra ord behöva
fortsätta investera mycket i infrastruktur, men skifta
fokus från bilresande till andra mer hållbara färdmedel
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8. Lånecyklarna – ett viktigt
inslag för resor i innerstaden
Lånecyklar är en tjänst som ger spontan tillgång till cyklar
fördelade över staden, antingen vid fasta eller f riflytande
stationer. Stockholm har genom Citybikes haft tillgång
till lånecyklar sedan 2006, och i första hand placerades
dem i centrum. Citybikes var ett uppskattat system med,
som högst, runt 150 stationer och 1 500 cyklar. S
 ystemet
användes flitigt av både stockholmare och turister. Systemet
lades ner 2018 för att ersättas av ett nytt, upphandlat system,
men på grund av flera överklaganden fördröjdes processen
i flera år, varpå staden varit utan officiellt lånecykelsystem.
Ett efterlängtat nytt lånecykelsystem
sommaren 2022
EFTER MÅNGA JURIDISKA turer kommer det minst sagt efterlängtade nya systemet att

vara i gång sommaren 2022.35 Även om tidsglappet mellan systemen varit olyckligt
långt, finns det även fördelar med att det har dröjt. Teknikutvecklingen har varit
snabb och därför kommer samtliga cyklar i det nya systemet att vara elcyklar. Det
innebär att resorna blir mer bekväma och att både backar och motvind kommer att
märkas mindre, vilket i kombination troligen kommer att öka populariteten och
användningsområdena. Med elcyklar blir även längre sträckor mer tilltalande,
vilket är viktigt eftersom det nya systemet ska täcka inte bara centrum, utan en
betydligt större del av staden.
Vidare möjliggör teknikutvecklingen att inte enbart fasta utlåningsstationer med
fysiska ställ är möjliga, eftersom låsmekanismen nu finns i själva cykeln. Det i
sin tur möjliggör ett mycket flexiblare system med färre fasta installationer och
därmed lägre kostnader. Genom att cykeln kan mäta sin position med gps går det
att programmera in vilka stationer cykeln får återlämnas på, så kallad geofencing.
Lösningen gör också att virtuella stationer kan skapas och att utbudet bättre och
snabbare anpassas till behovet.

35

Informant: Nilsson, Madeleine: upphandlare Stockholms stad, enskild intervju 2021-05-07.
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Fler cyklar, större område
DET NYA SYSTEMET ska dels täcka ett mycket större område än bara innerstaden,
dels ha betydligt fler cyklar än gamla Citybikes. Med sina 5 000 cyklar kommer
det nya lånecykelsystemet att märkas tydligt i stadsbilden och ge mycket bättre
tillgång till lånecyklar runtom i staden. Exempelvis kommer resan Bromma–Farsta–
Kista nu kunna göras med lånecykel. Genom fler stationer på fler platser blir både
tillgängligheten och möjligheten att röra sig tvärs över staden med lånecykel
mycket bättre. Det förbättrar också möjligheterna för resor mellan delar av staden
som inte är optimalt anslutna till kollektivtrafiken och det skapar nya möjligheter
till tvärförbindelser utan omvägar med kollektivtrafiken via innerstaden. De nya
lånecyklarna ska även bli tillgängliga både dygnet runt och året runt, något som
varit ett krav från Stockholms stads sida. Utöver normala elcyklar ska systemet
även, i någon form, innehålla ett antal lastcyklar för transport av varor eller barn.
Detta kan både underlätta vardagen för många och minska mångas behov av att
använda bil.

Placering och parkering
DEN EXAKTA UTFORMNINGEN av systemet kommer leverantören och staden att utforma

tillsammans. Det är mycket positivt att Stockholm äntligen åter ska få ett funge
rande lånecykelsystem. Att systemet dessutom ska bli mer användbart och ännu
bättre anpassat till hela Stockholms behov är en stor bonus. Faktorer som är
avgörande för systemets framgång – förutom dess rena funktionalitet – kommer
att vara hur väl staden och leverantörerna lyckas med placeringen av s
 tationerna
och att tillräckligt många attraktiva platser kan reserveras för cyklarna. För att
fungera väl behöver stationerna vara såväl lättillgängliga och väl synliga som
fördelade över staden så att de speglar det verkliga resebehovet över tid. Genom
att snabbt kunna sätta upp och även flytta virtuella stationer, finns nu betydligt
bättre möjligheter att skapa ett välfungerande system för alla stockholmare än
vad som tidigare var tänkbart.

Det här vet vi om det nya systemet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det införs sommaren 2022.
Det kommer att finnas minst 5 000 cyklar.
Alla cyklar kommer att vara elcyklar.
Ett abonnemang kommer att kosta 99 kr per halvår.
Cyklarna kommer att vara tillgängliga dygnet runt, året runt.
Det kommer att finnas minst 300 stationer, och det kommer att vara en blandning av fasta och virtuella.
På minst 30 stationer kommer det att finnas fysiska betalautomater.
De virtuella stationerna kommer att tydligt märkas ut med skyltar.
En andel av cyklarna i systemet kommer att vara lådcyklar.

Shutterstock, fotograf EQRoy
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9. Cykelbranschen – en
förutsättning för att hjulen
ska snurra
Cykelbranschen, som säljer och reparerar cyklar, är en
avgörande del av cyklingens och mikromobilitetens eko
system. De cyklar som används behöver regelbunden
service och reparationer för att hålla sig rullande, och be
hovet av dessa tjänster ökar i samma takt som cyklandet.
Samtidigt som behovet ökar, ökar också kraven på
verkstäderna, eftersom cyklarna har blivit mer diversi
fierade och komplexa än de var för bara några år
sedan. Idag finns, vid sidan om den enkla, klassiska
cykeln med enbart mekaniska komponenter, även
teknik som hydrauliska bromsar, stötdämpare, el
motorer, elektronik och batterier. Därför krävs, förutom
gedigen förståelse för mekanik, också kompetens
inom elektronik och data för att man ska kunna serva
och laga moderna cyklar. Samma utveckling syns också
i bilbranschen när det gäller elbilar och reparation.
Även kundernas behov förändras, framför allt i form
av ökande krav på tillgänglighet och snabbhet. Kraven
på verkstäderna skärps i takt med att cykeln för allt
fler inte endast är ett sportredskap eller ett fordon
som bara används på fritiden – nu har den blivit ett
viktigt verktyg för att klara livspusslet. Nu förväntar
man sig att cyklar ska kunna lämnas på service även
utanför ordinarie kontorstider och att reparationer
ska vara klara samma dag. Allt fler önskar också få
tillgång till en lånecykel under reparationstiden.

Situationen är liknande även i resten av Sverige.
Endast enstaka utbildningar finns, exempelvis i Båstad
och Kalmar. De hålls i liten skala och är förhållandevis
korta – endast en termin. Detta kan jämföras med
exempelvis den schweiziska lärlingsutbildningen till
cykelmekaniker som tar tre år eller de tyska utbildning
arna till cykelmontör eller cykelmekatroniker vars
fördjupning inom elcyklar gör att programmet tar tre
och ett halvt år totalt.
Om trenden med en kraftig ökning av cykling i
Stockholmsregionen fortsätter, kommer det att krävas
en kraftig personalförstärkning inom cykelbranschen.
Kompetensbristen riskerar att bli en flaskhals.

Efterfrågan på service växer. Tillväxten i kombination
med de ökande kompetens- och kundkraven har lett
till att branschen är pressad. Vissa verkstäder tittar
på möjligheten att införa skift för mekaniker för att
kunna möta efterfrågan och snabba på servicen.
Kärnproblemet är dock att det råder brist på kvali
ficerade cykelmekaniker och att frågan inte är
tillräckligt högt prioriterad. Branschen försöker att
lösa problemet genom att arbeta med kompetens
utveckling och internutbildningar. Men för att täcka
efterfrågan, som kommer att växa ytterligare i takt
med att cyklingen ökar, krävs ännu större satsningar
på utbildning. Det behövs en kvalificerad yrkesut
bildning för cykelmekaniker, något som idag saknas i
Stockholmsregionen.

Vasakronan
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Cykelförsäljningen ökar – särskilt elcyklar
I SVERIGE SÄLJS runt en halv miljon cyklar per år, och

cykelhandeln vittnar om en kraftigt ökad försäljning
under coronapandemin. Nationellt ökade cykelförsälj
ningen med 30 procent mellan säsongen 2018/2019
och 2019/2020. Troligen hade den siffran varit högre
om inte en global brist på cyklar hade satt stopp.36

Även i Stockholmsbutikerna ökade försäljningen.
Enligt Jonas Holtbo, marknadsansvarig på Sportson
som har sex butiker i Stockholm, har omsättningen i
butikerna under 2020 ökat med nära 30 procent. Av
försäljningen bestod 70 procent av pendlingscyklar,
och försäljningen av elcyklar ökar fortfarande kraftigt.37
Nationellt har försäljningen av elcyklar tredubblats
mellan 2014 och 2020. Regeringens införda elcykel
premie 2017/2018 ledde till en kraftig försäljning
sökning. Runt 2018/2019 sjönk den något, men
sedan dess har den ökat igen och nu närmar den sig
rekordsiffror. Idag är runt var femte cykel som säljs
en elcykel.38 Elcyklarnas andel av cykelbranschens
omsättning är däremot betydligt högre på grund av
att de har ett högre pris.

En ökande andel elcyklar är positivt för att nå målet
om ökad cykling. Det beror på att flera studier har
visat att elcyklar används både oftare och för längre
resor än konventionella cyklar. Elcyklarnas höga eko
nomiska värde gör att cyklisterna ställer högre krav
på stöldsäkerheten vid cykelparkeringar. Där finns
stor utvecklingspotential.

36
Svensk cykling. Cykelförsäljningen till konsument har ökat med cirka 30
procent på ett år. Pressmeddelande, 2020, 23 september. https://news.ci
sion.com/se/svensk-cykling/r/cykelforsaljningen-till-konsument-har-okatmed-cirka-30-procent-pa-ett-ar,c3201140 (Hämtad 2021-06-29.)
37

Informant: Holtbo, Jonas: marknadsansvarig, Sportson, enskild intervju
2021-05-26.
38
Svensk cykling. Cykelförsäljningen till konsument har ökat med cirka 30
procent på ett år. Pressmeddelande, 2020, 23 september. https://news.ci
sion.com/se/svensk-cykling/r/cykelforsaljningen-till-konsument-har-okatmed-cirka-30-procent-pa-ett-ar,c3201140 (Hämtad 2021-06-29.)

»Nationellt har försäljningen
av elcyklar tredubblats mellan
2014 och 2020.«
Sålda elcyklar
103 000
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Försäljningen av elcyklar har ökat med 300 procent sedan 2014. Elcykelpremien under säsongen 2017/2018 bidrog till tillväxten, men även
utan den är ökningen hög.

19/20
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Het begagnatmarknad
HÅLLBARHET, HEMESTER OCH cykelbrist i butikerna har även lett till en kraftig ökning

av cykelförsäljningen på begagnatmarknaden. På begagnatsajten Blocket.se
har både antalet upplagda cykelannonser och antalet sökningar ökat markant. I
Stockholmsregionen ökade antalet upplagda annonser i mars 2021 med 31 procent
jämfört med under samma månad året innan.39

Allt fler väljer förmånscykel –
 snart
kanske även med s
 katterabatt
INTRESSET FÖR FÖRMÅNSCYKEL – en cykel som ges som förmån från a
 rbetsgivaren

– blir allt större. Exempelvis erbjuder Stockholms stad sina 40 000 anställda
möjligheten att från och med 2021 välja förmånscykel.40 Fördelen är att den som
är anställd på en arbetsplats som erbjuder förmånscykel kan få tillgång till en ny
cykel utan en stor egen engångsinvestering. Enligt uppgfit från cykelföretaget
Sportson växer försäljningen av förmånscyklarna snabbare än butiksförsäljningen.
Idag finns ingen skattelättnad för förmånscykel, men det kan komma att ändras.
För att bidra till ökad cykelpendling remitterade Finansdepartementet under maj
2021 ett förslag om skattelättnader för förmånscyklar. Förslaget kan, om det antas,
träda i kraft från 2022.41 Blir skattelättnaden godkänd kan ytterligare en kraftig
ökning av förmånscyklar förväntas när allt fler arbetsgivare utnyttjar möjligheten.

Håll din cykel i trim
En väl underhållen cykel håller längre och är framför allt mycket trevligare att cykla på. Regelbunden service
och reparationer kanske du vill överlåta till en verkstad. Men med följande enkla steg håller du cykeln i gott
skick mellan servicetillfällena, och de kan också bidra till färre verkstadsbesök:
• Håll däcken välpumpade och använd gärna tryckmätare. Rätt tryck för ditt cykeldäck står markerat på sidan
av däcket – antingen angivet i bar eller psi. Håll trycket inom det angivna spannet, gärna nära det övre
värdet. Då håller däcket längre och rullar lättare.
• Skydda cykeln från regn. Förvara den gärna inomhus eller åtminstone under tak om du kan. Enstaka skurar
skadar inte, men cykeln mår bättre av att stå torr.
• Smörj kedjan då och då. Några droppar olja med jämna mellanrum håller kedjan i trim. Torka gärna av kedjan
med en tyglapp eller servett efteråt för att få bort smuts.

39

Svenska Dagbladet. Begagnade cyklar rusar i popularitet. Svenska Dagbladet. 2021. https://www.svd.se/
begagnade-cyklar-rusar-i-popularitet (Hämtad 2021-06-29.)
40

Stockholms stad. Budget 2021. Stockholms stad. 2020. https://start.stockholm/globalassets/start/om-
stockholms-stad/politik-och-demokrati/styrdokument/stockholms-stads-budget-2021.pdf (Hämtad 2021-06-29.)
41

Regeringskansliet. Förslag på nya skatteregler för förmånscyklar. Regeringskansliet. 2020. https://www.regeringen.se/
pressmeddelanden/2021/05/forslag-pa-nya-skatteregler-for-formanscyklar/ (Hämtad 2021-06-29.)
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10. Cykeltransporter
är på väg tillbaka
Att frakta varor med cykel är inget nytt. Under den första
hälften av 1900-talet var lastcykeln många gånger ett givet
transportmedel för kortare leveranser i stadsmiljö, och där
var inte Stockholm ett undantag.
SEDAN 1950-TALET HAR dock varutransport med cykel

minskat kraftigt, och de senaste decennierna har
denna typ av transport främst utförts av expressbud
som levererat dokument och andra lättare varor.

I takt med e-handelns utveckling har godstransport
erna i stadsmiljö ökat igen. Nya konsumtionsmönster
har växt fram och vi har vant oss vid expressleveranser,
fri frakt och fria returer. I Stockholm syns främst en
ökning av antalet mindre transportfordon för hem
leveranser. Med ett ökat antal leveransadresser följer
stora utmaningar vad gäller att samordna transpor
terna effektivt. Körsträckan per levererat paket ökar
och fyllnadsgraden i lastbilarna går ner. I Stockholms
regionen sker omkring 100 000 lastbilstransporter
varje vecka. Av dem utgör en fjärdedel transporter av
livsmedel och post- eller budleveranser.42
För den sista sträckan i leveranskedjan är varu
transport med godscykel än idag många gånger den
snabbaste, mest konstadseffektiva och miljömässigt
bästa lösningen. Idag finns specialanpassade last
cyklar med elsupport som kan transportera upp till
300 kilo frakt. Lastcyklarna kan också komma fram på
cykelbanor och på gator där biltrafiken är begränsad.
I takt med ökad miljömedvetenhet, tätare städer och
ökade transportbehov har därför cykeln återupptäckts

som en lösning på problemen inom stadslogistiken.
Såväl traditionella logistikföretag som nytänkande
startups ser idag fördelarna med att förflytta gods
transporter med cykel. Även Stockholms stad har
nyligen satsat på cykeltransporter, till e
 xempel ska
måltidstransporter i vissa delar av staden i framtiden
skötas med lastcyklar.43
Förutom för ren varutransport kan lastcyklar i vissa
fall även användas av tjänsteföretag och h
 antverkare
i stället för servicebilar. Ett par exempel är Stockholms
hem där områdestekniker har börjat att använda
lastcyklar och service- och installationsföretaget
Bravida som satsar stort på lastcyklar för att leverera
sina tjänster i storstadsområden.44

42

Stockholms stad. Godstrafik. Stockholm stad, 2021. https://start.stock
holm/om-stockholms-stad/sa-arbetar-staden/trafik/framkomlighet/gods
trafik/ (Hämtad 2021-06-30.)
43

Kjellin, Pierre. Tvåhjuligt åkeri kan få uppdrag åt Stockholms stad. Trans
portnytt. 2021-05-21 https://transportnytt.se/nyheter/tvahjuligt-akeri-kanfa-uppdrag-at-stockholm-stad (Hämtad 2021-06-30.)
44

Sveriges Allmännytta. Stockholmshem får cyklande områdestekniker.
 veriges Allmännytta, 2018. https://www.sverigesallmannytta.se/
S
stockholmshem-far-cyklande-omradestekniker/ (Hämtad 2021-06-30.)

»För den sista sträckan i leveranskedjan är varu
transport med godscykel än idag många gånger den
snabbaste, mest k
 onstadseffektiva och miljömässigt
bästa lösningen.«
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Cykelbud anställd hos företaget Arvid Nordquist i
Stockholm. På flaket framför honom ligger korgar med
innehåll från delikatessaffären. Exklusiva varor som
kördes hem till dörren under kriget på 1940-talet.

Sjöberg Bildbyrå/Kristoffersson

Movebybike, fotograf Sanna Dolck Wall
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Avlasta stadskärnor från lätta lastbilar
EN INTE OBETYDLIG del av godstransporter i stadskärnor skulle kunna genomföras
med lastcyklar, och därmed skulle man kunna minska andelen lätta lastbilar. En
studie om tyska städers potential kommer fram till att 15 procent av de kommer
siella transportvolymerna i centrum i stället skulle kunna utföras med lastcykel.45
En annan studie uppskattar att 10 procent av skåpbilarna i centrum skulle kunna
ersättas utan att effektiviteten påverkas.46 Forskningen om cykellogistik är dock
fortfarande begränsad, och hur stor del av godstransporterna i Stockholm som
skulle kunna ersättas med lastcykel är okänd – men potentialen är utan tvekan
inte uttömd än.

45

Witte, C., Krichel P., Sommer C.,
2011. Verlagerung des Lieferverkehrs
auf Fahrradkuriere: Methode und
Ergebnisse einer Potentialstudie. I:
Wirtschaftsverkehr: Modelle-Strate
gien-Nachhaltigkeit (Clausen U ed.).
46
Melo S., Baptisa P., 2017. Evaluating the impacts of using cargo
cycles on urban logistics: integrating
traffic, environmental and operational
boundaries. European Transport
Research Review, 9 (2), 30.

Behöver du transport?
Anlita en cyklist!
Behöver du få något trans
porterat i staden, privat eller
på jobbet? Överväg en ut
släppsfri transport med cykel.
Cykelbud och cykelåkerier
kan frakta det mesta: från
brådskande dokument som
behöver vara framme på noll
tid till tårtor till storkalaset,
paket till kunder och till och
med tunga möbler. Moderna
lastcyklar kan transportera
upp till 300 kilo, och hela
lägenhetsflyttar har genom
förts på det viset.

Digitala Stadsmuseet
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Det krävs för att cykellogistiken ska kunna utvecklas
OM CYKELLOGISTIKEN SKA utvecklas och kunna utnyttjas till sin fulla potential behöver

cykelinfrastrukturen hålla hög klass. Lastcyklar är ofta bredare än traditionella
cyklar och kräver därför en vägbredd som gör det möjligt att både mötas och köra
om på cykelbanan. Trånga passager och tvära kurvor gör det omöjligt för lastcyklar
att passera.
Cykellogistik gynnas av begränsningar för lastbilstrafiken i känsliga miljöer.
Exempel på sådana begränsningar är att leveransbilar endast är tillåtna under
vissa tider eller att det finns krav på nollutsläpp. Både offentlig sektor och privata
transportköpare kan följa Stockholms stads exempel och välja cykellogistik för
transporter där det är lämpligt.

Digitala Stadsmuseet
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11. Så utvecklar
vi mikromobiliteten i
huvudstadsregionen
Det är nödvändigt att cykling och
andra former av mikromobilitet växer
i regionen. Det är en viktig p
 usselbit
för att nå regionens h
 ållbarhetsmål,
men även för högre livskvalitet, b
 ättre
luft och en friskare b
 efolkning. Det
minskar behovet av dyra infrastruktur
investeringar och risken för flaskhalsar
i kollektivtrafiken och på vägarna, och
det kan också bidra till lägre vård
kostnader. En hög andel cyklister och
en god infrastruktur stärker även länets
resiliens – förmågan att stå emot stör
ningar – om det så gäller höga bränsle
priser, avbrott i kollektivtrafiken eller
en global pandemi. Med god cykel
infrastruktur går det att ta sig fram i
nästan alla situationer.

»En hög andel cyklister och en god in
även länets resiliens – om det så gäll
avbrott i kollektivtrafiken eller en glob

Cykeln stärker Stockholm

nfrastruktur stärker
ler höga bränslepriser,
bal pandemi.«
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För att stärka utvecklingen och för att Stockholms
regionen ska kunna nå målet att tredubbla cykeltrafiken
fram till 2030, föreslår Stockholms Handelskammare
tio åtgärder.

1. Accelerera utbyggnaden av det
	regionala cykelvägnätet
Det är viktigt att det regionala cykelvägnätet raskt
byggs ut och når en enhetlig och hög standard. Detta
behövs både för att bidra till ökad cykling och för att
på ett bra sätt kunna hantera ett kraftigt ökande antal
cykelresor. Ett starkt regionalt nät är avgörande för
utvecklingen av cykelpendling och året-runt-cykling.
När det gäller det regionala nätet bör cyklisternas
framkomlighet prioriteras och en hög standard av
underhåll året runt säkerställas. Nätet korsar många
kommungränser och idag fördelas ansvaret på
många olika väghållare, både enskilda kommuner och
Trafikverket. Men nätet har en regional betydelse och
administrativa gränser ska inte påverka standarden
och framkomligheten för cyklister. Därför bör det regio
nala cykelvägnätet ses som ett sammanhängande
objekt med en tydlig regional samordning avseende
finansiering, utbyggnad, standard, kvalitetssäkring
och drift – gärna med en gemensam huvudman för
hela nätet.
Cykeltrafiken ska, enligt regionens mål, öka s
 nabbast
av alla färdsätt, och för att nå målet krävs en ökning
med runt 10 procent per år. Därför behöver även
finansieringen av det regionala cykelvägnätet få
högsta prioritet.
2. Förbättra tillgängligheten och säkerheten
även för de kommunala näten
Utöver det regionala nätet behöver även den
finmaskiga cykelinfrastrukturen vara väl utvecklad.
Det ska säkert och lätt gå att cykla hela vägen fram
till målpunkten i samtliga tätorter i länet. Längs vägar
med mycket trafik eller höga hastigheter är separata
cykelbanor en förutsättning. På mindre trafikerade
vägar i tätorter kan cyklisters säkerhet och framkomlig
het förbättras genom att hastigheten sänks till
30 kilometer i timmen eller genom att vissa gator
omvandlas till cykelfartsgator. Det är dock viktigt
att hitta en balans så att bilresorna inte blir lidande
i onödan. Kommunerna uppmuntras att se över sitt
cykelledsnäts kvalitet och att överväga att sänka
hastigheten på tätortsvägar där en separat cykelbana
inte är aktuell.

3. Utöka antalet offentliga cykelparkeringar
och säkerställ hög kvalitet
Cykelparkeringar är en viktig del av cykelinfra
strukturen, och både antalet och kvaliteten på offen
tliga cykelparkeringar behöver utvecklas. S
 ärskilt
viktigt är det att det finns cykelparkeringar vid
pendeltågstationer för att det ska bli mer tilltalande
att kombinera cykel och kollektivtrafik. I stadsmiljö,
där utrymmet är knappt, kan cykelparkeringar s
 kapas
genom att omvandla gatumarkparkeringar till cykel
parkeringar – på platsen för en bil ryms runt tio cyklar.
I de mest centrala lägena med många besökare
rekommenderas att följa nederländska kommuners
goda exempel och skapa riktiga cykelgarage med
hög stöldsäkerhet och bevakning.
4. Stödja utvecklingen av privata cykelparkeringar
Fastighetsägare har en nyckelroll i att tillhandahålla
attraktiva cykelparkeringar, både vid bostäder och
vid arbetsplatser. För nya fastigheter kan k
 ommunerna
i planprocessen bidra till utvecklingen genom både
krav på och information om cykelparkeringar. V
 iktigt
är inte enbart antalet, utan även kvaliteten och en
lämplig placering. För befintliga fastigheter kan
kommuner bidra med information och samverka
med fastighetsägare för att undersöka hur k
 valiteten
på cykelparkeringarna kan lyftas. De kan även
föregå med gott exempel genom sina allmännyttiga
bostadsbolag.
5. Bekämpa cykelstölder
Cykelstölder är inte bara egendomsbrott, de påverkar
även människors benägenhet att cykla. Dessutom är
det ett mycket stort problem i h
 uvudstadsregionen.
Utöver själva förlusten för individen som blir bestulen,
har cykelstölder därmed också påtagliga negativa
effekter på samhällsnivå. Därför behöver cykel
stölder bekämpas mer aktivt och prioriteras högre
än idag. Kommuner kan bidra med säkrare cykel
parkeringar och mer information, och även genom
brottsförebyggande insatser och samverkan med
polisen. Dessutom bör möjligheten att införa bevakade
parkeringar enligt nederländsk modell utredas.
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6. Bättre ordning på elsparkcyklarna
Dagens regelverk gör det svårt för kommunerna att
reglera parkering och nyttjandet av elsparkcyklar. De
lagar och förordningar som finns är inte anpassade
för den nya typen av delningsfordon. Många av de
ordningsskapande insatser som görs bygger därför
på frivilliga initiativ från elsparkcykelföretagen. Det
krävs således en tydlig reglering så kommunerna får
verktyg att använda för att öka ordningen i gatumiljön,
bland annat genom att kunna stänga ute oseriösa
aktörer och att bättre kunna reglera hur och var man
får parkera. Det krävs även tydliga regleringar för att
stävja felanvändningen.
7. Skapa parkeringsytor för elsparkcyklar
Elsparkcyklar är ett nytt, urbant färdsätt som till
kommit utan att det i tillräckligt stor utsträckning har
skapats lämpliga platser för parkering. Elsparkcyklar
är i grunden en tillgång i en stads mobilitetspussel,
men de ska inte behöva ta plats från fotgängare
eller cyklister. För att minimera konflikten behöver
elsparkcyklarna ges lämpliga parkeringsutrymmen
som är väl synliga, lättillgängliga och fördelade över
staden. Erfarenheter från både Norge och USA visar
att dedikerade parkeringszoner kraftigt minskar fel
parkeringarna och att de även tydliggör var elspark
cyklarna kan hittas. Platser kan exempelvis skapas
genom att utspritt över de centrala delarna av staden
omvandla enstaka gatuparkeringar till parkerings
zoner för elsparkcyklar.
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9. Öka planeringskompetensen för cykling
Även tillgången till kompetenta och välutbildade
cykelplanerare behöver öka. Cykelplanering som
ämne eller specialområde lärs knappt ut på svenska
högskolor och universitet, trots att många svenska
städer önskar att öka cykeltrafiken. Det vore önskvärt
med en utbildning om trafikplanering på högskolenivå
och med specialisering inom cykeltrafik, och även
med kvalificerade tilläggsutbildningar för befintliga
trafikplanerare. En förebild är Tyskland där speciel
la masterprogram inom cykelplanering har skapats
på sju högskolor med stöd från landets trafik
departement och som en del av Tysklands nationella
cykelstrategi.47 Sverige behöver kanske inte fullt
lika många utbildningsplatser, men är uppenbart att
kompetensen saknas.
10. Satsa på cykellogistik
Cykellogistik har goda möjligheter att minska a
 ntalet
skåpbilar och trafiken i tätorter. Kommuner och
kommunala verksamheter kan bidra till den utveck
lingen genom att i ökande grad använda cykellogistik
för sina interna transporter och genom att premiera
cykeltransporter i sina upphandlingar. Stockholms
stads upphandling av måltidstransporter kan ses som
ett gott exempel. För att cykellogistik ska vara möjligt
krävs också bra cykelbanor med tillräcklig bredd.

8. Utbilda fler cykelmekaniker
För att utveckla cykeltrafiken behövs fler kunniga
människor – på olika plan. Cykelbranschen har redan
idag svårt att hitta kvalificerade cykelmekaniker
och i Sverige finns det just nu endast några enstaka
utbildningsplatser, samtliga i södra delen av landet.
Kompetenskraven ökar dessutom alltmer, inte minst
på grund av det ökande antalet elcyklar. Stockholms
regionen har ett stort behov av fler cykelmekaniker,
särskilt om cykeltrafiken kommer att öka som för
väntat. Därför behövs en satsning på att utbilda fler
kvalificerade cykelmekaniker.
47

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilung
en/2020/005-scheuer-wir-staerken-radfahrern-den-ruecken.html
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På cykeln – för
framtidens Stockholm
Stockholm växer snabbt och det medför att vår infrastruktur
blir alltmer belastad. Genom att få fler att välja färdmedel
som inte kräver lika mycket utrymme kan vi minska köerna
och trängseln.
Cykel och mikromobilitet är en viktig pusselbit i arbetet
med att förbättra kapacitetsutnyttjandet i vår befintliga
infrastruktur.
Genom den här rapporten vill vi sätta fokus på mikro
mobilitetens potential och föreslå åtgärder som kan stärka
och utveckla cyklandet i huvudstadsregionen.
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