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Förord 
Ett särskilt tack till vår handledare Jacob Witzell. Doktorand, Planering och beslutsanalys vid 
KTH. 
 
Vi vill tacka tjänstemännen i Köpenhamn vilka mötte oss med ett stort intresse och 
engagemang. Stort tack till Helen Lundgaard på Hovedstadsregionen København, Jesper 
Ristning på Supercykelstier, Jens Løwe på Københavns kommun samt Lone Andersen på 
Frederiksbergs kommun. 
 
Vi vill också tacka tjänstemännen i Stockholm vilka alla var generösa med tid och 
välutvecklade svar. Stort tack till Björn Sax Kaijser på det regionala cykelkansliet, Joakim 
Boberg på Stockholms stad samt till Emil Hagman och Kristofer Rogers på Nacka kommun. 
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Sammanfattning  
För att möta de växande storstadsregionernas framtida krav gällande trängsel och hållbarhet i 
transportsektorn måste cykeln prioriteras regionalt. En undersökning av Stockholms- och 
Köpenhamnsregionen görs med syftet att lyfta fungerande tillvägagångssätt för planering av 
regionala cykelvägnät genom samverkan. Syftet ska besvaras med två frågeställningar. Dels 
vilka åtgärder som är utpekade i plandokumenten och dels hur samverkan i regionen ser ut i 
praktiken. 
 
Planerna för utbyggnaden av Stockholms regionala cykelvägnät är mycket lika Köpenhamns, 
vilka har setts som föregångsexempel för det regionala cykelkansliet. De regionala och 
kommunala dokumenten anger standarder för utformning, drift, underhåll och finansiering av 
regionala cykelstråk. Kompletterande till planerna är upplevda erfarenheter kring 
samverkansprocesserna i praktiken. Mellankommunal samverkan i regionerna sker via det 
regionala cykelkansliet i Stockholm respektive sekretariatet i Köpenhamn. I Köpenhamn 
arbetar kommunerna gemensamt genom hela processen med ett cykelstråk, söker statlig 
medfinansiering och skriver samarbetsavtal gällande en överenskommen standard. I 
Stockholmsregionen arbetar kommunerna mer självständigt, söker själva statlig 
medfinansiering och samverkar mer gällande drift, underhåll och skyltning. 
 
Kommunerna i Köpenhamn var medverkande från början vid framtagandet av den regionala 
cykelplanen till skillnad från kommunerna i Stockholm, vilka hade en mer marginaliserad 
samverkan. Att låta kommunerna vara delaktiga i processen är viktigt för att integrera 
tänkandet kring regionala cykelstråk i kommunerna. Åtgärder vilka skulle kunna införas i 
Stockholm med Köpenhamn som inspiration innefattar att göra plats för cykeln i gaturummet 
genom bekostnad på bilens, att samtliga kommuner längs ett regionalt cykelstråk arbetar 
närmare tillsammans för att säkerställa en god standard och att utöka det regionala 
cykelkansliet. Att utöka kansliet genom exempelvis en styrgrupp som kontrollerar regionens 
standard, samt mer anställda, skulle skapa förutsättningar för mer handlingskraftiga 
väghållare i regionen. Vidare skulle det vara intressant för Stockholm att likt Köpenhamn 
arbeta för att skapa mer gena vägar för cykeln, genom att låta cykeln gå över grönområden, 
vatten och större trafikleder utan att ta hänsyn till andra trafikslag. 
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Challenges in regional bicycle planning in Stockholm 
A comparative study of regional bicycle planning through municipality cooperation in 
Copenhagen and Stockholm 
 
Abstract 
To be able to meet the growing needs of the future regarding traffic jams and sustainability in 
the traffic sector, the bike must be prioritized in the region. An investigation of the 
Stockholm and Copenhagen region will be made with the purpose to look at good regional 
planning for the bicycle grid through cooperation of the municipalities. The report will look 
more closely at proposed actions in planning documents and how the cooperation looks in 
reality. 
 
The plans for the making of the Stockholm regional bicycle grid is quite similar to the ones in 
Copenhagen, which has been seen as a great example for the regional plans in Stockholm. 
The regional och municipality plans contains standards of shape, maintenance, and finance of 
the regional bicycle lanes. In additional to the plans is experiences of the cooperation 
processes in real life. Cooperation between the municipalities in the region is made via the 
the regional bicycle council in Stockholm and Copenhagen. In Copenhagen, the 
municipalities work together through the whole process of making a regional bicycle lane, 
they apply for state financing together and write a contract of cooperation which states that 
they must keep to the agreed standards. I the region of Stockholm the municipalities work 
more independently, they apply for state financing themselves and only cooperates regarding 
maintenance and signage. 
 
The municipalities of Copenhagen were involved from the start in the process of making the 
regional bicycle plan. The municipalities of Stockholm had a more marginalized role. It is 
important to let the municipalities be a part of the process regarding integrating the thinking 
about the regional bicycle lanes in the municipalities. Actions which could be implemented in 
Stockholm with Copenhagen as an inspiration includes making more space for the bicycle on 
the streets while decreasing space for the car, that all the involved municipalities of regional 
bicycle lane cooperates closely to make safe a great standard and to also increase the size of 
the regional bicycle council. The council could contain a group which is responsible to see to 
that all the regional lanes has the same standard. The council can also grow in personnel to 
make sure that all the municipalities have the conditions which is needed to make the bicycle 
more prioritized. Stockholm could also like Copenhagen work to create routes for the bicycle 
which work more as a shortcut through green belts, over water and over highways without 
having to consider the routes of cars. 
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1.0 Inledning 
I takt med att inflyttningen till städer sker allt snabbare, ökar också trycket på infrastrukturen. 
Befolkningsökningen tillsammans med de miljöproblem som staden ställs inför kräver 
lösningar och alternativ för ett hållbart resande, särskilt i redan stora och tätbebyggda 
storstadsregioner som Stockholm och Köpenhamn. Ett effektivt och hållbart transportmedel 
för att underlätta trängseln i kollektivtrafik och på bilvägar är just cykeln.  

Det är främst antalet långväga mellankommunala cykelpendlare vilka regionen vill locka 
genom att skapa ett regionalt cykelnät. Här finns stora utmaningar att ta sig ann gällande 
övergripande planering av cykelstråk, vilket inte tidigare har gjorts i Sverige på ett 
strukturerat sätt för att skapa en nätstruktur. Utmaningarna ligger i den mellankommunala 
samverkan, vilken krävs för att olika väghållare ska kunna samverka för att skapa ett 
sammanhängande vägnät. Samverkan krävs för att säkra en kontinuerlig standard och ett 
pålitligt underhåll för cykelpendlarna. Inom detta område är Köpenhamn en föregångsregion i 
världsklass, med en väsentligt större andel cyklister, vilket ligger långt före i utvecklingen av 
både kommunala men också arbetet med regionala cykelstråk. 
 
Den här rapporten kommer att utreda den regionala planeringen som sker i 
storstadsregionerna Stockholm och Köpenhamn, samt hur den planeras att utvecklas. Det 
mellankommunala samarbetet ligger i fokus och en jämförelse av arbetssätt kommer göras 
regionerna emellan.  
 
2.0 Syfte med frågeställning 
Syftet med rapporten är att tydliggöra framgångsrika tillvägagångssätt för att skapa ett 
regionalt cykelvägnät genom en stark mellankommunal samverkan. Genom en jämförande 
analys av storstadsregionen Köpenhamn, en cykelstad i världsklass med Stockholmsregionen, 
ska rapporten peka ut åtgärder vilka skapar ett hållbart regionalt cykelnät. 
 
För att uppnå rapportens syfte ska följande frågeställningar besvaras i rapporten: 

- Vad har regionerna och dess kommuner pekat ut för viktiga åtgärder i 
plandokumenten? 

- Hur fungerar samarbetet mellan de regionala parterna och kommunerna i praktiken? 
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3.0 Metod 
För att besvara frågeställningarna användes tre tillvägagångssätt för att samla information och 
underlag:  

-    Semistrukturerade intervjuer | Dessa hölls med i förhand förberedda frågor vilka 
kompletterades med spontana följdfrågor. De hölls i både Stockholm och Köpenhamn 
med representanter från region och kommun.  

-     Litteraturstudier | Den främsta litteraturen består av plandokument, kompletterat med 
en doktorsavhandling och annan litteratur. 

 
4.0 Avgränsningar 
Rapporten skall kretsa kring regional cykelplanering, där region i det här fallet syftar på det 
omkringliggande geografiska område som omringar Stockholms Stad och som genom 
sammanslagningar av landsting, bildat Stockholms Läns Landsting (SLL) och regionen 
Storstockholm. För att undersöka hur man i stockholmsregionen arbetar med regional 
cykelplanering är de naturligt att undersöka de regionala dokument som finns. För att 
närmare undersöka hur den mellankommunala samverkan sker kommer den kommunala 
nivån undersökas närmare. På grund av regionernas omfattning, av drygt 25 kommuner 
vardera, samt den begränsade tidsplanen på drygt 8 veckor, är en avgränsning på kommunal 
nivå viktig. 
 
Avgränsningen blev då Stockholms stad, intressant på grund av den makt kommunen har 
genom sin storlek och som ekonomisk drivmotor i regionen. Detta i kombination med det 
faktum att Stockholm är ett nav som angränsar till de andra större kommunerna i regionen, 
och därmed attraherar många arbetspendlare. Nacka blir den andra kommunen vilken 
närmare kommer att studeras, som också är regionens tredje största efter Stockholm och 
Huddinge och angränsar till Stockholms stad i öst. Nacka är traditionellt borgerligt och 
konservativt likt Frederiksbergs kommun i Köpenhamn vilken har valts att se närmare på, 
utöver Köpenhamns kommun, i det danska avsnittet. Sundbyberg och Solna kommun var 
båda svåra att få kontakt med, medan Nacka kommun visade betydligt mer entusiasm och 
intresse, vilket bidrog till valet av kommuner i Stockholmsregionen. 
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5.0  Disposition 
Resultatavsnittets inledande kapitel behandlar en kortare beskrivning av teorin kring 
konkretiseringskonen. Därefter följer en historisk tillbakablick om cykelns plats i stads- och 
trafikplaneringen i efterkrigstidens Stockholm och Köpenhamn. I de nästa två avsnitten följer 
relevanta utdrag gällande regional cykelplanering i Stockholms och Köpenhamns 
plandokument. Dessa innefattar planer på regional nivå som utvecklingsplaner och regionala 
cykelplaner, samt planer på kommunal nivå som de kommunala cykelstrategierna i de båda 
storstadsregionerna. Därefter följer ett avsnitt om upplevda erfarenheter av cykelplanering 
baserade på semistrukturerade intervjuer för att tydliggöra hur arbetet med de regionala 
cykelstråken sker i praktiken. I analysen lyfts vad som i Köpenhamn har visat sig vara 
framgångsrika tillvägagångssätt fram, för att belysa hur Stockholmsregionen vidare kan 
arbeta med att utveckla dess sätt för att verka för ett regionalt cykelvägnät.  
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6.0 Resultat 
 
6.1 Konkretiseringskonen 
För att förankra och beskriva den planeringsprocess som sker då en regional cykelplan 
framtas i en teori kan konkretiseringskonen användas. Den har studerats närmare och 
grunderna i teorin kring konkretiseringskonen presenteras nedan.  
 
Konkretiseringskonen är den modell som skall beskriva beslutsprocessen som följer då 
beslutsfattande och faktiska förändringar skall ske efter nya idéer och behov, enligt de 
regelsystem som finns uppsatta för planeringen. Modellen som är utformad som en kon, bred 
på ena sidan för att gestalta de många valmöjligheter som finns i början, vilka minskar 
allteftersom processen fortgår. Till slut i konens spets, har ett beslut fattats som resulterar i 
faktisk förändring. För att komma fram till ett beslut från alla dessa valmöjligheter pågår två 
parallella processer, den rättsliga sekvensen och den reella beslutssekvensen.  
 
Den rättsliga sekvensen följer tydliga steg där varje måste uppfyllas för att nästa skall 
påbörjas, och är därav utformad som en trappa i konen. Den reella beslutssekvensen rör 
ekonomiska, utformningsbeslut samt tekniska beslut vilka alla tangerar den rättsliga 
processen i vissa punkter då de utgör underlag för de rättsliga besluten men följer ingen i 
förväg utstakad process. Detta för att den till skillnad från den rättsliga processen inte är 
bunden av regelsystemet eller är direkt reglerad i lagstiftning. Utredningarna behöver ställa 
detaljfrågor och samla information för att förse den rättsliga processen med ett genomarbetat 
underlag för beslutstagande, därav illustreras den reella beslutsprocessen med en böljande 
krokig linje som rör sig över “stegen” och tangerar varje steg flera gånger (Fog et al., 1992).  

 
Figur 1 Modell föreställande konkretiseringskonen (Fog et al., 1992) 
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6.2 Historisk tillbakablick 
För att bättre förstå Stockholm och Köpenhamn som cykelstäder och vilka förutsättningar 
dessa städer har och kommer ha i framtiden följer en kortare historisk tillbakablick av 
städernas stads- och trafikplanering efter andra världskriget. Källa: Martin Emanuel, 
Trafikslag på undantag, 2012. 
  
Stockholm 
År 1952 lades en generalplan för hur Stockholms framtida planerade tillväxt skulle se ut.  
En viktig målsättning i generalplanen för Stockholm var att ett väl utbyggt spårbundet 
kollektivtrafiksystem skulle fungera som en motpol mot att bilen skulle få ett formstarkt 
beroende. Den förväntade befolkningstillväxten planerades att hysas i förorter längs ett 
tunnelbanenät, vilka var nödvändiga att byggas nära tunnelbanan för att säkerställa 
investeringen. Det bestämdes i planen att den snabbgående biltrafiken skulle separeras från 
de andra trafikslagen och skulle ej gå igenom stadsdelarna för att därmed undgå att skapa 
onödig genomfartstrafik, de som ville köra in i stadsdelarna fick göra så på trafikseparerade 
avfarter. 
 
Cykeln stod vid den här tiden för majoriteten av trafiken i Stockholm men i generalplanen var 
det endast ett fåtal av de planerade trafiklederna vilka skulle få tillhörande cykelbanor. De 
cykelvägar som 1945 hade föreslagits att gå igenom stadens naturstråk försvann i 
generalplanen 1952. I Stockholm förväntades utbyggnaden av tunnelbanan medföra en 
kraftig nedgång i cykeltrafiken, en bedömning vilken Köpenhamns stadsingenjör inte alls 
delade och var starkt kritisk till då Köpenhamns stads erfarenheter ej pekade på att något sånt 
skulle kunna inträffa. 
  
Planeringen av de stora trafiklederna mellan förorterna i Stockholm och viljan av att skapa en 
stad som formades av bilen kom till stor del av influenser från amerikanska ideal. Cykeln 
spåddes minska i centrala delar då de nybyggda bostadsområdena hamnade allt längre från 
centrum. 1955 rekommenderade delegationen för Stockholms saneringsplan att 
trafikutrymmet skulle dimensioneras efter 200 - 250 bilar samt 100 - 200 cyklar/mopeder per 
1000 invånare. Detta trots att det tre år tidigare beräknades gå 55 motorfordon samt 536 
cyklar på 1000 invånare. Ett starkt exempel på den bristande tron på cykeln som ett trafikslag 
i staden. 
 
Generalplanen uppskattade 1952 att om biltrafiken tilläts att växa ohämmat skulle den nå 
40 % på grund av den begränsade kapaciteten i gaturummet, kollektivtrafiken skulle nå 55 % 
och cykeln 5 % av den totala trafiken. Det fanns dock indikationer, som framförallt kom från 
erfarenheter ifrån USA, vilka visade att om cykeln kom att hamna på så låga nivåer kunde 
den komma att helt försummas på grund av sin obetydliga roll. Det föreföll sig att just detta 
höll på att ske i Stockholm då planerarna vid trafikräkningar exkluderade cykeln och bara 
räknade fordon med registreringsskyltar. Inte heller tog cykelns parkeringsmöjligheter i 
beaktning vid parkeringsundersökningar vilka begränsades till motorfordon. Det blev allt 
tydligare att cykeln ej hade en plats i det framtida massbilismens Stockholm. 
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Figur 2 (Copenhagenize Design Co., 2013) 

Cyklisterna blev även uteslutna från de trafikleder med stadsmotorvägskaraktär som byggdes 
på olika håll i Stockholm, bland annat på Essingeleden och centralbron. Skälen för detta 
sades vara säkerhetsskäl men ett examensarbete av studenter på KTH visade att den 
kapacitetsminskning som cykelbanorna hade lett till skulle innebära att staden skulle gå miste 
om det statliga bidraget av 95% av projektets budget. Ett resultat av cykelns exkluderande 
kunde ses tydligt av de resvaneundersökningar som gjordes mellan 1948 - 1961, vilka visade 
att andelen arbetspendlande cyklister i Stockholm under denna period sjönk från 29 till fyra 
procent under sommartid. Cykeln hade förvandlats till något som i planeringen bara ansågs 
vara ett alternativ till lokala resor och inget seriöst alternativ till resor mellan ytter- och 
innerstad. Endast fem år efter andra världskrigets slut kunde en tydlig skillnad märkas hos 
Stockholms politiker i hur de slutat intressera sig om cykeltrafiken, vilket tydligt visade sig i 
stadsfullmäktiges motioner. 
  
I planerna för Stockholms innerstad på 1960-talet kunde det tydligt utläsas att från ytterstad 
till innerstad skulle invånarna ta sig med kollektivtrafik eller bil, och väl i innerstaden skulle 
gångtrafik prioriteras tillsammans med bilen. I cityomvandlingen och planeringen av 
Södermalm på 60-talet bestod trafiklösningarna av en prioritering av bil och fotgängare. 
Cykeln saknade en väl definierad plats och fick antingen välja den del för vilken biltrafiken 
var utformad, vilket var en stor säkerhetsrisk, eller så fick cykeltrafiken använda gator 
dimensionerade för gångtrafik. Under 1960-talets andra hälft skymtade en cykelvänlig 
opinion vilken till slut kom att påverka stads- och trafikplanerare till mindre extrema 
ståndpunkter och en liten ljusglimt skymtade för cykeln som ett mer seriöst trafikslag. 
  
Köpenhamn 
Efter andra världskriget satte den regionala planeringen fart i Köpenhamn och år 1947 kom 
den första skissen på en regionplan vilket fick namnet fingerplanen. Längs dessa fingrar vilka 
strålade ut från centrala Köpenhamn, vilken var handflatan, var tanken att spårbundna 
förortsbanor skulle gå längs vilka den framtida staden skulle utvecklas. Planen hade ett stort 
inflytande på den regionala planeringen i Stockholm. I en skiss av generalplanen 1954, var en 
grundförutsättning att kollektivtrafiken skulle utgöra stommen av Köpenhamns trafik. Cykeln 
framhävs därtill som en stor del av Köpenhamns identitet i samma plan och ett trafikslag 
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vilket kunde tävla med kollektivtrafiken. Staden tänkte heller inte frångå från fritt liggande 
cykelvägar och det stod också klart att av de individuella färdmedlen bil och cykel, framhävs 
cykeln som den mest väsentliga. Dock var inte hållningen till cykeln enbart positiv då det 
gjordes leder i och utanför staden där cykeln ej var prioriterad. På grund av cykelns 
omfattning kunde man dock inte bortse från cykeln i planeringen. 
 
Ett förslag av en omledning av trafikleden Østerbrogade med tillhörande cykelbanor drogs 
1959 in på grund av risken att förlora ett statligt bidrag, ett snarlikt exempel som 
Essingeleden ovan, detta på grund av att motorfordonens kapacitet riskerades att minska till 
förmån av plats för cykelbanor. Dock så gick stadsfullmäktige 1960 in och hävdade att 
Köpenhamns kommun skulle finansiera de sträckor staten ej var villiga att finansiera för att 
säkerställa cykelbanornas närvaro på dessa sträckor. Ett tydligt exempel på att staden mer 
kraftfullt ville etablera cykelns närvaro än staten. 
  
1950-talets Köpenhamn såg också en nedgång i cykeltrafiken, dock nådde dessa inte 
Stockholms bottennivåer vilka var närmare en procent 1970. Denna nedgång kom också flera 
år senare än i Stockholm vilket också bidrog till att bilinnehavet inte blev lika stort i 
Köpenhamn. Andra faktorer som försvårade ett större bilinnehav var att Köpenhamn först 
hade importbegränsningar för bilar, vilka senare ersattes allt eftersom med 
skattebegränsningar för att kunna hålla tillbaka privatbilismen. Cyklisterna i Köpenhamn 
förlorade aldrig helt och hållet, till skillnad från Stockholm, sin skyddande infrastruktur under 
bilismens expansion vilket också bidrog till att denna inte blev så utbredd som i Stockholm. 
Under 1950-talet byggdes och breddades en del cykelbanor, men många cykelbanor slopades 
också vid platsbrist. Detta skapade påtryckningar från allmänheten vilket till slut fick 
politikerna att ta intryck och ett storskaligt slopande av cykelbanorna skedde aldrig. 
  
En önskan om att anpassa staden efter bilen i stadsbyggnadsprojekt saknades inte i 
Köpenhamn likt de stora projekten i Stockholm. I Stockholm gjordes 1962 bedömningen att 
endast fem procent av husen borde skyddas i saneringen av Norrmalm. Efter kriget hade dock 
Köpenhamn inte det kapital som Stockholm hade, inte heller fanns en lika bred opinion för 
dessa projekt i Köpenhamn. Det var också en fråga om politik och konservatism i vilken till 
slut det 1959 bestämdes att 70 procent av den äldre medeltida staden skulle bevaras. 
Köpenhamn fick till slut motorvägar in till city på 60-talet men allt skedde flera år fördröjt 
och i mindre utsträckning jämfört med Stockholm. Köpenhamn hade även problem att 
finansiera den planerade tunnelbanan och hur kostnaderna skulle fördelas för denna, vilket 
Stockholm aldrig hade några problem med. Planerna sköts på framtiden och pendeltågen, S-
banorna, blev istället efter att ytterligare ha byggts ut ryggraden i stadens kollektivtrafik, 
vilket inte krävde någon storskalig sanering av innerstaden i Köpenhamn. 
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6.3 Stockholms cykelplaner 
I detta avsnitt presenteras de mest väsentliga planer vilka rör Stockholmsregionen samt dess 
kommuners regionala cykelplanering. Avsnittet berör mer specifikt de delar i planerna om 
det mellankommunala samarbetet kring de regionala cykelstråken. Det berör också 
ekonomiska aspekter i länsplanen, cykelns roll i den Regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen, den regionala cykelplanen samt Stockholms stads och Nacka kommuns 
cykelstrategier. Samtliga planer i avsnittet är kompletterade med information erhållen från 
intervjuer gjorda med berörda parter i samband med denna rapport. 
 
6.3.1 Stockholms länsplan 
Stockholms län redovisar i dess länsplan vilket belopp som avsätts för statlig medfinansiering 
av cykelstråk. Till 2025 har det avsatts 874 miljoner kronor för just detta ändamål 
(Länsstyrelsen, 2014).  
 
Stockholms regionala cykelsamordnare menar att det i länsplanen ej specificeras ett exakt 
belopp för åtgärder i det regionala cykelnätet respektive det lokala cykelnätet. Detta innebär 
alltså att inga öronmärkta pengar för regionala cykelstråk finns, dock anges det i länsplanen 
att regionala cykelstråk ska prioriteras vid statlig medfinansiering. I praktiken innebär detta 
att åtgärder i det regionala cykelnätet väger tyngre än åtgärder i det lokala cykelnätet (Sax 
Kaijser, 2017). 
  
6.3.2 RUFS 2010 
RUFS 2010 är en utvecklingsplan för Stockholmsregionens långsiktiga utveckling, framtagen 
av tillväxt- och regionplaneförvaltningen på Stockholms läns landsting. Denna plan syftar till 
att med hjälp av samordning av länets aktörer, skapa kraftfulla insatser till förmån för 
regionen. 
  
Regionalt cykelnät 
I planen finns en bifogad karta med det regionala cykelnätet, detta nät ska förbättras 
successivt av både kommunerna och staten. Planen nämner att de flesta cykelresorna idag är 
kortare och sker inom samma kommun, det regionala cykelvägnätet kommer därmed få en 
stor betydelse för att möjliggöra längre pendlarresor. Cykelnätet bör vara gent, säkert och 
attraktivt i sin utformning. De delar av nätet vilka har ett högt flöde bör lösas med separation 
av trafikslagen medan det i mer glesare delar av nätet kan få finnas blandtrafikerade 
lösningar. 
 
Minska klimatpåverkan 
En förstorad region, vilket är målet med RUFS, innebär också ökade transporter av både gods 
och människor. För att kunna möta detta ökade behov av transporter tillsammans med 
regionens mål att minska klimatpåverkan i regionen måste mycket ändras på. I vissa 
avseenden måste folks livsstil förändras genom att bland annat förändra resvanor och hur 
gods transporteras. Att använda cykeln vid längre pendlingssträckor eller som en del i en 
kombinationsresa skulle kunna vara ett viktigt verktyg för att kunna skapa mer hållbara 
persontransporter i regionen. 
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Folkhälsomål 
Två av de elva nationella folkhälsomålen som RUFS har utsett som särskilt relevanta, är 
ekonomisk trygghet samt en ökad fysisk aktivitet. Att främja cykeln i regionen är också att 
främja fysiska hälsa och även också ekonomisk trygghet. Ett utökat cykelnät gör regionens 
befolkning mindre beroende av de andra trafikslagen och skapar ett billigare och mer hållbart 
alternativ. 
  
Tät bebyggelsemiljö 
Genom att bygga tätare ökar förutsättningarna för att fler ärenden görs på fot eller med cykel 
samt minskar bilberoendet, då antalet korta förflyttningar ökar när det byggs tätt (Stockholms 
läns landsting, 2010). 

  Figur 3 De regionala cykelstråken (Stockholms läns landsting, 2010) 
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6.3.3 Regional cykelplan | Stockholms län 
 
Vision och mål 
Den regionala cykelplanen har inneburit ett framtagande av cykelstråk för arbetspendling i 
regionen och ska i framtiden fungera som en grund för vidare samverkan för en fortsatt 
ökning av det regionala cyklandet. 
  
Det högt ställda målet i planen, att cykeltrafiken år 2030 ska stå för en femtedel av det totala 
resandet i länet, har sin bakgrund i den ökade efterfrågan av arbetspendling med cykel, samt i 
hur det snabbt växande länet ska kunna skapa en ökad tillgänglighet på ett ekologiskt hållbart 
vis. Planen menar att cykeln är ett viktigt verktyg för att skapa en långsiktigt hållbar region 
och en attraktiv sådan. För att kunna nå detta mål kommer fler av de korta resorna i staden 
behöva göras med cykel och ofta i kombination med kollektivtrafikresor. Satsningar på 
cykelnätet kommer enbart inte att räcka till för att uppnå målet utan måste kompletteras med 
att de satsningar som görs i transportsystemets övriga delar skapas i harmoni med 
cykeltrafiken och främjar denna. 
  
Planen fungerar som underlag för kommunernas översikts- och detaljplaner samt cykel- och 
andra trafikplaner. I ett regionalt perspektiv används planen för RUFS och landstingets 
kollektivtrafikplanering. Dock så är den inte juridiskt bindande. 
 
Ett sammanhängande stomnät för regional arbetspendling 
Den större delen av de planerade åtgärderna kommer att riktas mot de befintliga cykelstråken. 
Standarden samt kapaciteten på dessa ska höjas och nya länkar ska byggas mellan de 
befintliga för att skapa ett mer sammanhängande nät. Genom att höja lägstanivån av 
standarden på cykelstråken och dess underhåll, kan de befintliga pendlarna i regionen lockas 
att använda stråken året runt. Potentiella nya cyklister kan också lockas då de främst håller en 
god färdvägsmiljö som viktigast. 
  
De befintliga pendlingsmönstren följer den radiellt uppbyggda väg- och spårinfrastrukturen in 
mot innerstaden och det är också här där potentialen för arbetspendling bedöms vara som 
störst, då majoriteten av jobben finns i Stockholm och Solna stad. Det område där potentialen 
anses vara som störst innefattar kommuner på ett radiellt avstånd av 15 km från innerstaden. 
 
Det utpekade nätets befintliga standard 
Inventeringen av det befintliga och planerade nätet har visat att majoriteten av stråken ej 
uppfyller de föreslagna kraven, många stråk saknas därtill och många går i blandtrafik. Det 
inventerade nätet uppfyllde knappt en procent av utformningsprinciperna i något avseende. I 
övrigt tillkommer problem som hinder i cykelbanan, begränsad sikt, onödig topografi, 
bristfällig vägvisning och växtlighet. Var 118:e meter beräknas en cyklist stöta på något som 
påverkar framkomligheten negativt i form av sådant som inte följer utformningsprinciperna 
eller andra situationer som påverkar framkomligheten. Vid vägarbete är rutinerna ofta 
bristfälliga och cykelbanan används som avställningsyta och omledningar saknas ofta, detta 
leder till en trafikfara för cykeltrafikanterna då tvingas till att färdas i blandtrafik. 
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Bild 1 (Trafikverket et al., 2014) 

Utformning 
Enligt planen ska en utformningsprincip ange en lägstanivå för de regionala cykelstråken. En 
typ av utformning som ska säkerställa att det alltid finns utrymme för omkörning och 
möjliggöra för att kunna hålla en genomsnittlig hastighet på 30 km/h. Hastigheten hos de 
olika pendlarna kan variera stort och därmed krävs utrymmet för omkörning för att bibehålla 
ett jämnt flöde i cykeltrafiken. På centrala delar i Stockholms innerstad kommer en mer 
tilltagen kapacitet att behövas för att möta det höga flödet. 
  
SKL:s och Trafikverkets framtagna GCM-handbok har valts ut för att fungera som standard 
för det regionala cykelnätets utformning. I stadskärnor kan den rekommenderade 
dimensioneringen vara svår att uppnå utan att tumma på utrymmet för andra trafikslag. 
Lösningar som att ta bort parkeringar och smalna av körfält för motortrafiken kan då vara 
aktuellt för att uppnå önskad säkerhet och framkomlighet.  
  
Drift och underhåll 
Det stora övergripande standardmålet är att driften och underhållet av de regionala 
cykelstråken ska matcha driften av de största motortrafiklederna. Under vintertid är 
halkbekämpning genom bland annat snöröjning viktigast för att förebygga olyckor. Även 
restiden för cyklisterna ökas markant vid dålig snöröjning, viktigt är också att grus och löv 
snabbt avlägsnas för att undvika olyckor. Skador i cykelbanan som hål och sprickor behöver 
snabbt åtgärdas och likaså vegetation som kan skymma sikten för trafikanterna. 
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Genomförande  
Varje av länets 26 kommuner har ett eget planmonopol vilket innebär att prioriteringen av 
byggandet av cykelvägar ser olika ut och därmed också standarden. Frågan om cykeln 
kommer i regel in för sent i planeringsprocessen jämfört med planeringen av bilvägar vilket 
bidrar till svårigheterna av att skapa ett sammanhängande system. Utbyggnaden sker också 
ofta i liten skala och det är tydligt att en långsiktig plan för den mellankommunala 
utbyggnaden saknas. Dessa brister beror dels på en bristfällig mellankommunal samverkan 
gällande gemensamma lokala cykelvägnät samt avsaknaden av en regionalt samordnande 
part. Samverkan mellan kommuner är essentiell, särskilt i storstäder som Stockholm där 
kommunerna växer ihop (Trafikverket et al., 2014). 

 
Det regionala cykelkansliet 
För att kunna underlätta arbetet med att realisera 
den regionala cykelplanen har ett regionalt 
cykelkansli skapats, ett samarbete mellan 
landstinget, länsstyrelsen och trafikverket i länet. 
Dess syfte är att verka som ett stöd för 
kommunernas arbete med cykelfrågor. Detta stöd 
kommer att ha formen av att kansliet fungerar 
som ett bollplank, koordinator och bidrar med 
kunskaper och erfarenheter inom området. I den 
regionala planen beskrivs avsaknaden av en 
regionalt samverkande part som stor och likaså 
bristen på mellankommunalt samarbete. 
Stockholms regionala cykelsamordnare, Björn 
Sax Kaijser, menar att det regionala 
cykelkansliet är ett nytt initiativ vilket måste ges 
tid för att få förankring och att bli etablerat. Han 
menar att förutsättningarna för detta är goda då 
kansliet har starkt stöd i de tre grundande 
parterna som nämns i stycket ovan. 
 
Sax Kaijser menar att det regionala cykelkansliet 
är ett nytt initiativ vilket måste ges tid för att få 
förankring och att bli etablerat. Han menar att 
förutsättningarna för detta är goda då kansliet har 
starkt stöd i de tre grundande parterna som 
nämns i stycket ovan. 

 
Cykelkansliet verkar för att cykelplaneringen i regionen ska fokusera på långa och 
sammanhängande stråk snarare än att kommunerna planerar kortare sträckor och 
punktinsatser. Målet är att nätverket av regionala cykelvägar ska vara enhetligt och uppfylla 
standarderna i samtliga kommuner. För att säkerställa cykelkansliets mål av det regionala 
cykelnätverket menar de att viktiga åtgärder är att samla information på sin hemsida och att 

Bild 2 (Trafikverket et al., 2014) 



 

17 

anordna nätverksträffar för att samla kommunerna i möten. Dessa träffa äger rum regelbundet 
2 - 3 gånger per termin. Dess främsta syfte är diskutera samverkan och utbyta erfarenheter 
kring cykelfrågor. 
 
Det regionala cykelkansliets finansieras av länsstyrelsen, landstinget och trafikverket och 
Kansliet får årligen 1 350 000 kronor för sin ordinarie verksamhet och det regionala 
cykelbokslutet. Cykelkansliet har därtill beviljats ett stöd under perioden 2016 - 2018 av 
Energimyndigheten på 1 500 000 kronor för att utföra ett projekt med stråkstudier av 
regionala cykelstråk (Sax Kaijser, 2017). 
 
Uppföljning 
Ett “Regionalt cykelbokslut” har tagits fram som förslag för att granska färdigställda sträckor 
på det regionala nätet. Det ska även ingå att granska möjlighet/tillgång till parkering, 
hyrcyklar och kombinationsresor samt även eventuella förändringar i flöde och olyckor 
(Trafikverket et al., 2017). Ansvaret i att varje år följa upp att arbetet med cykelfrågor går i 
rätt riktning ligger hos det regionala cykelkansliet (Sax Kaijser, 2017). 
 
6.3.4 Vision 2030 | Stockholms stad 
Vision 2030 är en vision som anger vilken identitet staden vill ha 2030. Stockholm vill med 
hjälp av transportsystemet utvidga sin arbets- och bostadsmarknad i Mälardalen. 
Kollektivtrafiken ska vara bäst i världen och stadens cykelvägnät ska vara säkert och 
välfungerande. Resebeteendet i regionen ska ändras genom att driva kampanjer om att välja 
hållbara och kapacitetsstarka färdmedel (Stockholms Stad, 2007). 
  
6.3.5 Framkomlighetsstrategin | Stockholms stad 
Framkomlighetsstrategin ska fungera som en vägledning för hur staden ska prioritera i sina 
beslut om dess gator och vägar. Dessa beslut ska vara i linje med stadens 2030-vision och 
bidra till ett mer effektivt, tryggt, snyggt, miljövänligt och hälsosamt Stockholm. Strategin 
ska beskriva hur stadens väg- och gatunät uppnår vision 2030. 
  
Ett av målen i strategin är att 15 procent av samtliga resor i rusningstid 2030 ska ske med 
cykel. Vilka åtgärder som behöver göras för att uppnå målet presenteras i staden cykelplan 
vilken är en del av framkomlighetsstrategin. Att reservera plats för cykelbanor är en av de 
viktigaste faktorerna, vilket kan motivera att ta bort parkeringsplatser och att begränsa körfält 
för motorfordon för att uppnå detta mål. Där det är för mycket konflikter om plats i 
gaturummet kan hastigheten sänkas för att bättra säkerheten för cykeln i blandtrafiken 
(Stockholms Stad, 2012). 
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6.3.6 Cykelplan, en del av Framkomlighetsstretegin | Stockholms stad 
 
Vision och mål 
Planen syftar till att det ska bli enklare och säkrare att cykla i Stockholm, en plan som skall 
fungera som underlag vid planering för cykelåtgärder. Huvudfokuset för planen är att 
underlätta för arbetspendling, både för befintliga cyklister men även för att attrahera nya, 
planen bidrar därtill att uppnå Framkomlighetsstrategins mål. Planen är indelad i två delar: en 
cykelstrategi och en handlingsplan. Cykelstrategin beskriver långsiktig inriktning, mål och 
vad som kan bidra till att nå målen. Handlingsplanen beskriver de åtgärder som föreslås 
genomföras under genomförandetiden för planen. 
  
Potential för ökad cykeltrafik 
En rapport för att studera potentialen för cykelpendling har tagits fram som underlag för 
cykelplanen. Där har man bland annat tagit fram registerdata över vart människor bor och 
arbetar i Stockholms Stad, kringkommunerna samt periferikommunerna. Slutsatsen av 
rapporten är att möjligheterna är mycket stora för en ökning av cykelpendling, då 80 procent 
av alla stockholmare har närmare än 30 minuter till arbetet med cykel. Det är dessutom 
effektivare att cykla än att ta exempelvis bilen om man bor inom 15 km från Centralstationen 
i Stockholm. Man påpekar att cykelns marknadsandel är relativt låg i jämförelse med andra 
“cykelvänliga” städer och frågar sig om den väl utbyggda kollektivtrafiken kan vara en 
anledning till just det samt om cykeltradition kan tänkas vara en annan påverkande faktor. I 
rapporten har man också pekat ut intressanta stråk mellan arbetsplatser och bostäder där 
potentialen är extra hög för bra arbetspendling då uppsamlingsområdet är stort. 
  
Varför cyklar man i Stockholm? 
Viktiga aspekter för en cyklist är trafiksäkra vägar och att vägvalet utgör en snabb 
förbindelse. Den allra viktigaste är tidsaspekten, och där har cykeln också fördelar gentemot 
andra transportmedel i rusningstrafik. Att cyklandet i sig innebär träning ses också som 
tidssparande då träning och pendling görs samtidigt, en effektiv och positiv effekt av 
cyklandet. 30 minuters cykelväg till och från jobbet är enligt en stockholmare acceptabel tid 
för att cykla till jobbet. 
  
Sammanhängande och framkomligt 
Stockholms stads cykelplan har lagt fokus på det övergripande cykelvägnätet. Med detta 
menas den grundläggande infrastrukturen som krävs för cykling överlag samt cykelpendling. 
För att det senare skall kunna ske på ett effektivt sätt är det viktigt med regionala 
sammankopplade cykelnät och samarbeten med kringliggande kommuner för att skapa ett 
sammanhängande cykelnät (Stockholms Stad, 2012). 
  
Cykeln skall uppmärksammas som ett eget trafikslag som ibland behöver egna lösningar då 
cykelleder idag i de flesta fall följer befintliga trafikleder. Exempel på egna lösningar för 
cykeln skulle kunna vara broar eller tunnlar specifikt för cykel för att ta sig över barriärer 
såsom trafikleder eller vattenstråk. 
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I en trång stad är utrymmet ett stort problem och framkomlighet blir en prioriteringsfråga. 
Denna konflikt har varit svår som i Stockholm ofta slutat till bilens fördel. I flera fall funderar 
man på att ta plats från bilen i form av ett körfält för att möjliggöra bättre plats för cykeln 
som man gjort längs bland annat Långholmsgatan och Götgatan, samt planerar att göra i 
samband med ombyggnation av Liljeholmsbron (Boberg, 2017).  
 
Uppföljning 
Tio mål och indikatorer har identifierats för att användas vid uppföljning huruvida 
satsningarna leder till att de övergripande målen uppnås för att öka andelen cyklister samt 
deras säkerhet och trygghet. Dessa indikatorer ska kontinuerligt följas upp och förslag på 
olika utvärderingsmetoder skall tas fram för dessa under tidens gång. Exempel på mål 
indikationer innefattar bland annat: 
 
● andelen av alla resor i högtrafik som sker med cykel skall vara minst 12 procent år 

2018 och 18 procent år 2030 
● barn åk 4-9 som cyklar till skolan skall öka. 
● Standard på drift och underhåll i cykelvägnätet skall förbättras. 
● Andelen säkra cykelpassager och korsningar i cykelvägnätet ska vara 80 procent år 

2020 och samtliga passager på pendlingscykelnätet skall vara åtgärdade år 2030. 
● Risken att dödas eller skadas svårt i en cykelolycka ska minska med 50 procent till år 

2020. 
● Framkomligheten för cyklister på pendlingsnätet ska öka genom att skapa 

förutsättningar för en jämnare hastighet. 
● Cyklisternas upplevelse av Stockholm som en bra cykelstad skall öka. 

  
Utveckling av nya pendlingsstråk 
Cykelvägar för pendling kallas i planen för pendlingsnätet och utöver det fokuserar man på 
ett huvudnät som skall se till det finmaskiga planerandet av cykelbanor. Man har valt att 
klassificera och dela in Stockholms cykelvägnät i tre kategorier: Pendlingsstråk och 
huvudstråk som tidigare nämnts men även lokalstråk (Stockholms Stad, 2012). Stockholms 
Stad har pekat ut de högst prioriterade cykelstråken och tagit ett så kallat utredningsbeslut 
gällande dessa, ca 60 stycken stråk (Boberg, 2017). Man har tagit fram en standardnivå för 
dessa och sedan har stråken bedömts länk för länk för att uppmärksamma fel och brister 
(Stockholms Stad, 2012). Stockholms stads cykelplan arbetades fram parallellt med den 
regionala cykelplanen, men antogs drygt ett år innan den regionala cykelplanen. Joakim 
Boberg, trafikplanerare på Stockholms stad menar att när standarden på kommunens 
pendlingsstråk bestäms tittar man på stadens cykelstrategi, vilken motsvarar den regionala 
cykelplanens standard och i vissa fall överstiger denna. De regionala cykelstråk som pekats ut 
i den regionala cykelplanen i Stockholms stad sammanfaller alla med stadens pendlingsnät. 
Stockholms stad medverkade på ett litet hörn i framtagandet av cykelplanen i form av att 
komma med synpunkter likt alla andra kommuner i regionen. Annars är det de regionala 
aktörerna som äger planen påpekar Boberg. 
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Figur 4 Karta över Stockholms Stads pendlings- (röda) och huvudstråk (blå) (Stockholms Stad, 2012) 

 

 
Figur 5 Bild över pendlings- och huvudstråk (Stockholms Stad, 2012). 
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Utifrån utredningen och bedömningar har man sedan tagit fram 4 stycken utvecklingspaket 
med inriktningsbeslut för hur man ska gå vidare för att stråken i fråga skall utvecklas 
(Boberg, 2017). Åtgärdsförslag har även tagits fram vid behov. Stråken som har identifierats 
följer främst billeder och vars sträckning ofta går mot centrum eller större kollektiva 
knutpunkter. Det finns även vissa tvärförbindelser som knyter ann till olika stadsdelscentrum 
utpekade, som ger bra potential för ett bättre och mer sammanhängande cykelstråk 
(Stockholms Stad, 2012). Boberg påpekar också att de flesta åtgärder som Stockholms Stad 
gör på pendlingsstråken resulterar i förbättringar för regionala cykelstråk i och med att dessa 
sammanfaller. Det är ju även så att många cyklister som arbetspendlar från andra kommuner 
rör sig utanför de regionala stråken inne i centrala Stockholm, vilket innebär att satsningar på 
pendlingsstråken som inte ingår i det regionala nätet innebär förbättringar arbetspendlare 
ändå. (Boberg, 2017) 
  
Standard och utformning 
De olika aktuella åtgärderna varierar såklart med avseende på problem samt geografiskt läge. 
Gällande bredd på cykelbanan är det till exempel enligt cykelplanen “generellt inte möjligt att 
få till den önskade bredde i innerstaden” (Stockholm, som kan skapas i miljöer med ett 
mindre begränsat utrymme. Man kan också behöva ta parkeringar och körfält i anspråk för att 
skapa nytt rum för cykelbanor. 
  
Det har tagits fram riktlinjer för till exempel bredd på cykelbanor för att klara av förväntad 
kapacitetsökning på bästa sätt. Problematiska passager tas upp där utvecklingsmöjligheterna 
är dåliga såsom broar där plats för cykel- och gångtrafikanter är väldigt begränsade och 
möjlighet inte finns att ta parkeringar eller annat markutrymme (Stockholms Stad, 2012). 
Därav kan det finnas anledning att bygga broar enbart för cyklister eller fotgängare. 
Medarbetare från trafikkontoret besökte 2016 Köpenhamn för att studera gång- samt 
cykelbroar för inspiration och innovativa lösningar (Boberg, 2017). En åtgärd som vanligen 
tas upp är hastighetssäkring, som prioriteras i icke signalerade korsningar (Stockholms stad, 
2012). När sträckor på pendlingsnätet utvecklas så utgår man från de riktlinjer för standarden 
som finns i Stockholms Stads Cykelplan, som i sin tur motsvarar eller i vissa fall även 
överstiger den regionala cykelplanens standard (Boberg, 2017). 
 
Viktiga aspekter i dessa åtgärder är att cykelbanan skall ha tillräcklig bredd för omkörningar, 
bra svängradie vid kurvor samt god sikt (Stockholms Stad, 2012). Vid pendlingsstråken ska 
cykeln vara skild från gångtrafik, vilket kan ske med kantsten, trädrad eller liknande. System 
för trafiksignaler skall så gott som möjligt vara anpassat för cyklister. Att föredra är en grön 
våg, cykeln får då grönt innan bilar eller att trafiksignalerna slår om för cyklister samtidigt 
som för bilarna.  
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Cykelvägvisning 
Man vill ha ett sammanhängande och tydligt cykelvägvisningssystem för att det skall bli 
lättare att hitta. Det skall också finnas servicestationer placerade runt om i staden med 
pumpar och serviceverktyg. För att lättare hitta pendlingsstråken föreslås de ha en egen färg 
och utformning. Det skall vara lätt att veta att man är på ett stråk och skyltning föreslås 
kompletteras med stråk- eller nätkartor vid korsningar eller knutpunkter för att underlätta 
cyklisters orientering i staden. 
  
Drift och underhåll 
För att säkerställa bra framkomlighet året runt är drift och underhåll vitalt. Bland annat är 
snöröjning och sandupptagning mycket viktiga för framkomligheten i cykelstråken. 
Satsningar på att ta fram nya mer effektiva sätt att snöröja som skall användas på fler stråk 
för att bättra framkomligheten har gjorts. Man har även ambitionen att sopa bort grus tidigare 
om snön smälter tidigt då det blir väldigt halt och skapar problem för cyklister när det ligger 
kvar. 
  
Med appen “Tyck till” kan privatpersoner såsom cyklister kan anmäla mindre fel och brister 
till trafikkontoret. Man kan då åtgärda dessa snabbare och därmed bättra driften och 
underhållet. Det har också framkommit genom studier att många håligheter och dåliga 
lagningar är något som skapar stora problem för cyklister. Nya rutiner och insatser i hela 
kommunen behöver tas fram för att säkerställa ett bra nät. 
 
Inom kommunen är det olika förvaltningar som sköter drift och underhåll av cykelbanor och 
stråk. Detta resulterar i en mycket varierande standard på olika stråk men även längs med 
samma stråk. Man vill därför ha en och samma beställare med entreprenörer som sköter allt 
underhåll efter samma standardkrav på hela pendlingsnätet (Boberg, 2017). 
 
Kompetensutveckling 
Stockholms stad uttrycker ett behov av en kompetensutveckling i cykelfrågor. Seminarier och 
inspirationsföreläsningar föreslås liksom workshops, och antalet som arbetar med 
cykelfrågor. Man vill få in cykeln i tidigare planeringsskeden för att på smidigaste sätt knyta 
an nybyggda områden till pendlingsstråk och få fram cykelplaneringen i stadens 
utvecklingsområden.  
  
Lagändringar för att främja cykling 
Då cyklar är ett fordon som används i trafiken behöver cyklister även följa de lagar och regler 
som finns. Det finns dock flertalet lagar och regler som skulle kunna ses över för att öka 
cykelns framkomlighet utan att äventyra säkerheten för övriga trafikanter. Exempelvis 
tillåtelse att köra mot enkelriktat, svänga mot rött vid högersväng eller att cykeln får företräde 
framför motorfordon vid cykelöverfarter (Stockholms Stad, 2012). 
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6.3.7 Cykelstrategi | Nacka kommun 
 
Motivation 
Enligt Nackas cykelstrategi finns det många punkter vilka motiverar kommunen att satsa på 
cykeln som trafikslag. Transportsystemet utsätts för allt hårdare påfrestningar vilka inte 
kommer att underlättas med regionens beräknade 400 000 nya invånare och Nackas dryga 40 
000 invånare fram till 2030. Befolkningsökningen tillsammans med nationens och regionens 
vilja att minska klimatpåverkan motiverar att satsa på hållbara resealternativ som kollektiv-, 
gång- och cykeltrafik. Cykeln är dessutom mer samhällsekonomiskt lönsamt än andra 
satsningar i infrastrukturen enligt studier. 
 
Möjligheter 
Cyklismen har vuxit i Nacka de senaste åren, men för att bibehålla ökningen måste ett 
sammanhängande cykelnät av hög standard byggas ut. Den regionala cykelplanen formulerar 
regionens mål att av alla resor i regionen ska en femtedel av dessa ske med cykel 2030. Av 
särskild vikt för arbetspendling pekas de regionala cykelstråken ut. Möjligheterna för att 
lyckas med en hög andel cykelpendling bedöms som goda på grund av Nackas läge i 
regionen. En hög andel pendlar antingen inom regionen eller till närliggande kommuner. 
  
Cykelnätet i dagsläget 
Det finns sektioner med separerade cykelstråk i kommunen, men dessa måste kompletteras 
med länkar för att skapa ett sammanhängande nät, ett specifikt utpekat stråk vilket måste 
åtgärdas är det till Saltsjöbaden. Förutom att skapa mer separerade cykelstråk ska Nacka höja 
standarden på detaljutformningen vilken många gånger tydligt brister med många hinder, 
smala passager och onödiga omvägar för cyklisterna. Majoriteten av cyklisterna tycker att 
driften och underhållet av cykelbanorna är bland det viktigaste kommunen kan förbättra då 
denna är bristfällig. Avsaknaden och bristande vägvisning samt parkeringar är andra åtgärder 
vilka behövs för att underlätta för cyklisterna (Hagman & Rogers, 2014). 
 
Även om de flesta trafikplanerare skulle vilja följa den regionala cykelplanen fullt ut finns det 
många hinder. Det kan finnas problematik kring finansiering, man får väga kostnader 
gentemot nyttan och värdera investeringen. Expropriering är inte något man i Nacka kommun 
gör för att bygga cykelinfrastruktur vilket försvårar uppfyllandet av standarden på vissa 
platser inom kommunen. I slutändan är det också politikerna som bestämmer (Hagman & 
Rogers, 2017). 
 



 

24 

 
Figur 6 Nacka cykelvägnät (Hagman & Rogers, 2014) 

Regionala cykelstråk 
I Nacka har fyra stråk blivit utpekade som regionala cykelstråk. Dessa ska hålla de 
utformningskrav som nämns i den regionala cykelplanen. Standarden på dessa utpekade stråk 
är idag varierande och kraftfulla åtgärder krävs för att nå den den regionala standarden 
(Hagman & Rogers, 2014). Kommunen har använt sig av den regionala cykelplanen för 
framtagandet av den egna kommunala cykelstrategin, vilken är ett styrdokument i Nacka 
kommun. Vissa utpekade delar ur regionala planen kan därför ses som styrande och bildar ett 
styrdokument, även om planen som en helhet inte gör det. (Hagman & Rogers, 2017) 
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6.4 Köpenhamns cykelplaner 
I detta avsnitt presenteras de mest väsentliga planer vilka rör Danmarks huvudstadsregion, 
Köpenhamn, samt dess kommuners regionala cykelplanering. Avsnittet berör mer specifikt de 
delar i planerna om det mellankommunala samarbetet kring de regionala cykelstråken. 
Avsnittet berör Köpenhamns regionala utvecklingsplan Fingerplanen 2013, den regionala 
cykelplanen Supercykelstråk samt Köpenhamns och Frederiksbergs kommuners 
cykelstrategier. Samtliga planer i avsnittet är kompletterade med information erhållen från 
intervjuer gjorda med berörda parter i samband med denna rapport.  
 
Köpenhamns kommun är intressant att studera närmare då den på grund av sin storlek, dess 
centrala placering i regionen och dess stora inflytande i regionen. Frederiksbergs kommun är 
intressant på grund av dess täthet och hur den ligger som en ö i Köpenhamns kommun. 
Kommunen har så många täta kopplingar till Köpenhamn på grund av att hela kommunen i 
stort sett är en tät kvartersstad integrerad med Köpenhamns stad. Frederiksbergs kommun är 
också traditionellt politiskt konservativ och borgerligt kontrollerad vilket står i kontrast med 
Köpenhamns kommun. 
 
Köpenhamns och Frederiksbergs kommun 
Köpenhamns kommun har en stark socialdemokratisk tradition vilket i Köpenhamn är 
ekvivalent med cykelvänligt medan det är mer konservativt i Frederiksbergs kommun. I 
Danmark finns det ingen annan kommun som har så många personer dedikerade till att arbeta 
med cykelfrågor. Helen Lundgaard, på Region Hovedstaden, menar att det är lätt att arbeta 
inom kommunen med cykelfrågor, på grund av att mycket tid, kraft och pengar läggs på just 
detta. Kommunen får på grund av sin storlek och ekonomi en stor påverkan på att förändra 
saker i regionen. Lundgaard säger att många andra kommuner ofta blir små och kraftlösa i 
jämförelse med Köpenhamn, samt menar vidare att till och med en så konservativ kommun 
som Frederiksberg inte kan blunda för de många cyklister som cyklar i deras kommun 
(Lundgaard, 2017). 
 
I Frederiksberg tycker Lone Andersen, trafikplanerare på Frederiksbergs kommun, att man 
från trafikkontoret arbetar fram många bra förslag för cykeln. Dock menar Andersen att 
kommunen är bilvänlig och att det märks konkret vid de politiska beslut som tas. Det ska i 
Frederiksberg prioriteras för alla trafikslag enligt politikerna (Andersen, 2017). Jesper 
Risting, på sekretariatet för Supercykelstier, menar att det generellt är lite högre standard på 
cykelvägarna i Köpenhamns kommun än i Frederiksbergs kommun. Risting menar vidare att 
det är ett tecken på Frederiksbergs kommuns traditionellt borgerliga politik och Köpenhamns 
cykelvänliga socialdemokratiska politik. Ett tecken på cykelns något mindre prioritet menar 
Risting kan ses i korsningar i Frederiksberg där trafikslagen blandas mer är i Köpenhamn. 
 
Danmark har traditionellt haft hög skatt på bilar i landet, dock har de senaste liberala 
regeringarna sänkt fordonskatten och speciellt den på mindre bilar. Detta har tillsammans 
med en god ekonomi ökat efterfrågan på bilar i landet (Risting, 2017). De senaste årens 
ökningar av bilkvoten per familj har lett till konflikter i kommunernas gaturum. Familjer har i 
allt större utsträckning fler bilar vilket sätter ett hårt tryck på parkeringar i staden. I 
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Frederiksbergs kommun har antalet bilar per familj gått på bara några år från en tredjedel till 
en halv bil per familj, säger Jens Løwe, projektledare på Köpenhamns kommun, för att ge ett 
exempel på vad förändringen av statlig politik och en allmänt bra ekonomi har gjort med 
bilinnehavet. Løwe pekar här på en konflikt i gaturummet, där den ena kraften vill öka antalet 
pendlande cyklister och den andra består av en opinion för att bygga fler parkeringsplatser. 
Det finns en opposition i kommunen vilka vill prioritera bilen och andra trafikslag lika 
mycket som cykeln (Løwe, 2017). 
 
Regionalt samarbete 
Köpenhamn och Frederiksberg kan inte ensamma lösa trängseln som hela den pendlande 
regionen skapar. De måste samarbeta och göra projekt med de andra kommunerna också. 
Många pendlare från kranskommunerna kommer in till de centrala delarna med bilen. Helen 
Lundgaard, på Region Hovedstaden, reser själv in till Köpenhamn med cykel kombinerat 
med pendeltåg men säger att på hennes arbetsplats är det ändå 65 procent som tar sig till 
arbetet ensamma i en bil. Detta är ett stort problem för Köpenhamnsregionen och de måste 
verka för att fler långväga pendlare väljer ett mer hållbart alternativ (Lundgaard, 2017). Med 
den takt som Köpenhamn växer ungefär 10 000 invånare per år, menar Jens Løwe att det inte 
är hållbart att möta dessa nya invånares behov med bil utan att det endast kan mötas med 
cykel- och kollektivtrafik (Løwe, 2017). 
 
6.4.1 Köpenhamn – hela Danmarks huvudstad | Regional tillväxt- och 
utvecklingsstrategi, Region Hovedstaden 2014 
Region Hovedstadens strategi för regional tillväxt och utveckling, Köpenhamns motsvarighet 
till RUFS. Byggd på de mål regionen har att bli en grön, innovativ metropol med en hög 
tillväxt och livskvalitet. För att vara en attraktiv region är tillgänglighet essentiellt, dels för de 
personer som bor inom regionen men också besökare som turister och kanske främst för 
verksamhetsutveckling i form av möten och liknande. Cykeln är ett av flera transportmedel 
som skall hjälpa till att bli en mer tillgänglig stad, men cykelnätverket måste byggas ut för att 
klara av ökningar i antal cyklister.  
 
Man vill i den regionala planen vara en mer hållbar och grönare region, med detta kommer 
mål om minskade koldioxidutsläpp, faktiskt en helt utsläppsfri region 2015, vilket en ökad 
mängd cyklister hjälper att bidra till. Andra fördelar som också påpekas är minskade 
trafikstockningar och trängsel, även den positiva hälsoeffekt som cykling har och att det är ett 
betydligt tystare transportmedel än exempelvis bilen så att bullerproblem minskar.  
 
Cykeln tas i planen inte upp som ett ensamt mål för utveckling med den finns med för att 
uppnå andra utvecklingsmål, exempelvis för mål gällande koldioxidutsläpp. Möjligheter finns 
i att bygga ut Cycle superhighways och annan cykelinfrastruktur för att locka fler 
cykelpendlare. Man vill också promota cykling och specifikt pendlingscykling för att 
uppmuntra fler att välja detta transportsätt (Region Hovedstaden, 2014).  
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6.4.2 Supercykelstråk, den regionala cykelplanen | Region Hovedstaden, Köpenhamn 
Idén om Cycle superhighways, vilket är dess engelska namn, lanserades först när Boris 
Johnson kandiderade till borgmästare i London och vann valet där en av frågorna han lobbade 
för var just Cycle superhighways (Lundgaard, 2017). 
 
Vision och mål 
Köpenhamns region är motiverade, trots att över en tredjedel av pendlingen sker med cykel, 
att fortsatt verka för att öka just detta antal. Motivet är främst de individuella och kollektiva 
fördelar som så tydligt märks av. På individnivå pekas inte bara hälsofördelarna ut, utan även 
en flexibilitet som är jämförbar med bilens och snabba resor på grund av det redan väl 
utbyggda cykelnätet. De kollektiva fördelarna rör en väsentligt förbättrad folkhälsa, ett 
effektivare trafiknät och minskade utsläpp. 
  
Potentialen i en fortsatt förbättring finns i de längre resorna i regionen. Räkningar av cyklister 
i trafiken har visat att då resor är kortare än fem km görs 59 % av dessa med cykel medan 
siffran endast är 20 % när resorna är längre än fem km. Regionens mål är därmed att få fler 
pendlare att välja cykeln vid längre sträckor genom att göra cykelpendling snabbare och 
bekvämare och därmed få de positiva fördelarna att överväga de negativa. Tanken med 
planen är att helt tänka om kring hierarkin av cykelstråk och mellankommunalt samarbete 
gällande trafikplanering mellan de 23 kommunerna i regionen, vilka också alla tillsammans 
med huvudstadsregionen samverkat kring framtagandet av denna plan. Projektets konkreta 
mål är att skapa ett nätverk av av supercykelstråk vilka ska ses som ett seriöst alternativ till 
de andra transportsätten i regionen. 

 
Figur 7 Existerande supercykelstråk (Supercykelstier, 2017) 
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Det mellankommunala partnerskapet 
Bil- och kollektivtrafiken i Köpenhamn har redan väl utbyggda nät i regionen vilka knyter 
samman samtliga kommuner och för att cykeln ska lyckas som ett konkurrerande alternativ 
behöver det finnas ett sammanknytande nät genom kommunerna för cykeln likaså. Hittills har 
hierarkin inom trafikplaneringen sett ut så att cykelvägar har fått följa utvecklingen av 
bilvägar och dess rutter.  
 
Detta vill Köpenhamn förändra då den snabbaste vägen för bil inte alltid gäller som den 
snabbaste för cykeln. Bilvägar leds ofta bort från bebyggelse för att skydda denna mot buller, 
avgaser och olyckor. När det gäller bilvägar så behöver inte den snabbaste vägen vara 
ekvivalent med den kortaste, dock är så fallet med cykeln, därmed följer det nödvändiga 
nytänkandet kring hierarkin. Cykeln kan ledas genom tät bebyggelse och därmed få till en 
kortare väg utan att de trafikrelaterade hot, som bilen medför, uppstår. 
Nätverket för supercykelstråken har helt och hållet tagits fram med fokuset att skapa de bästa 
rutterna för cykeln vilka följer den optimala närmaste vägen så nära som möjligt, inga 
kommunala gränser eller motorleder har tagits med i bekantingarna. 
 
Innovationer 
I ett antal pilotprojekt i regionen passar kommunerna på att testa ny teknik vid framtagandet 
av konceptet “Cycle superhighways”. Detta inkluderar bland annat experiment med gröna 
vågor och belysning i vägbanan drivna av solenergi. Dessa innovationer utvärderas för att se 
över inverkan på säkerhetsaspekter och om antal pendlare ökar. Det är också något som ger 
kommunerna en närmare relation samt samarbete och bidrar till ett större fokus på cykeln 
som ett seriöst transportmedel. 
 
Definition/Utformning av cycle superhighways 
Projektet syftar till att skapa snabba, bekväma och säkra huvudleder där cykelpendlare har 
högsta prioritet, de definieras både av utformning och lokalisering. Stråken ska koppla ihop 
lärosäten och arbetsplatser med hemmen. Rutterna bör vara så gena som möjligt med 
minimerade stopp och hinder. Ett sätt att undvika detta är “green waves” vilka i rusningstid 
ska ge cyklisterna företräde och möjliggör att inga fötter behöver sättas ner på en lång sträcka 
då trafikljusen koordineras att ge grönt ljus efter grönt ljus. Genom att skapa klara 
markeringar, hålla distans från motortrafiken och ha en god belysning ska en god säkerhet 
erhållas. Extra fokus för att minimera olyckor kommer att läggas genom att omkonstruera 
korsningar för att ge cyklister prioritet. Ett exempel på detta är att ha separata trafikljus för 
cyklisterna vilka kommer att ge flera sekunders företräde framför motortrafiken. Komforten 
ska säkras genom att ha ett underlag av hög kvalitet och ett konstant underhåll. De regionala 
supercykelstråken kommer att ges högsta prioritet i varje kommun när det gäller reparation 
och snöborttagning. En tydlig och hög standard av skyltning är också något som ska skapas 
vilket kommer att leda till en tydlighet för cykeltrafikanterna (Supercykelstier, 2014). 
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Mellankommunala möten och sekretariatet 
Var och en av de 23 kommunerna har personer specifikt avsatta för att arbeta med 
Supercykelstråk. I styrgruppen, vilken bland annat granskar färdiga projekt, sitter 23 personer 
oftast chefer från varje kommuns trafikkontor. Helen Lundgaard, på Region Hovedstaden, 
själv sitter med där och bland annat en representant för Danmarks trafikverk, vejdirektoratet. 
Det finns även en grupp som kallas för projektgruppen vilken består av minst en 
trafikplanerare från var och en av de 23 kommunerna. Projektgruppen träffas ungefär fyra 
gånger per år och diskuterar ibland specifika ämnen, under det senaste mötet diskuterades 
exempelvis temat kombinationsresor. Utöver dessa grupper träffas också de kommuner vilka 
är inblandade i olika projekt. Den gemensamma nämnaren i alla dessa samverkande möten är 
sekretariatet på Supercykelstråk, vilka arbetar mer centralt och för alla samtidigt i regionen. 
De är den regionala kraft vilken initierar projekt och möten i regionen.  
 
Finansiering 
Regionen står för 75% av sekretariatets årliga budget på fyra danska miljoner och resterande 
summa står de 23 medverkande kommunerna för. Denna budget är till för sekretariatets 
administration. Lundgaard menar att mycket av den visuella kommunikation som produceras 
och förmedlas just för att attrahera och uppmärksamma arbetet för politiker och invånare. Det 
är väldigt viktigt menar Lundgaard att fortsätta övertyga politikerna om hur viktigt det är att 
fortsätta investera i cykeln, att påminna dem om hur viktig cykeln är och dess hållbarhet 
(Lundgaard, 2017).  
 
Den totala projektkostnaden för de planerade regionala stråken beräknas bli mellan 413 och 
875 miljoner danska kronor. 

 
Figur 8 Existerande regionala Supercykelstråk(orangea) och kommande finansierade Supercykelstråk(gråa) 
(Supercykelstier, 2017) 
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Supercykelstråk: En investering 
Diverse beräkningar har gjorts på de effekter vilket skapandet av cykelsuperstråken för med 
sig och betydande vinster har årligen visats uppstå för samhället av dessa. Vinsterna 
inkluderar bland annat minskningar av koldioxidutsläpp, hälsovinster, uteblivna olyckor och 
en signifikant minskning av trängsel (Supercykelstier, 2014). 
 

 
Figur 9 Existerande Supercykelstråk(orangea), kommande och finansierade Supercykelstråk(gråa) samt icke 
finansierade men planerade Supercykelstråk(streckade) (Supercykelstier, 2017). 
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6.4.3 Från bra till världens bästa | Köpenhamns kommuns cykelstrategi 
Prioritering och innovation är de två vitala ledord och principer som inleder denna 
cykelstrategi och som Köpenhamn strävar efter. Säkert, snabbt, bekvämt och mycket stadsliv 
är orden man ämnar uppfylla för att Köpenhamn ska fortsätta vara en cykelstad i världsklass. 
  
Prioritering handlar om att ge mer plats åt cyklister och tänka om gällande den existerande 
prioritering i trafiken mellan olika färdmedel. Det är viktigt att ge mer plats åt cyklister i 
rusningstrafik för att skapa en säkrare miljö för alla cyklister. Att korta ner restiden genom 
nya satsningar på infrastruktur, omledning av rutter och ändring av trafikleder, för att göra 
cykeln till ett mer konkurrenskraftigt transportmedel. 
  
Innovation, alltså nya idéer, tekniker och lösningar för att hålla cykelstråken i världsklass. För 
vad som gör Köpenhamn unikt är just cykelstråken med hög standard och kapacitet. Att vara 
öppna för nya lösningar och inte vara rädda för att testa dem är vad som kommer hålla 
Köpenhamns cykelbanor i toppklass. Utveckling av kommunikationsverktyg inom samt 
mellan kommuner men också med företag, shoppingdistrikt och kollektivtrafiks leverantörer 
för att tillsammans skapa bättre förutsättningar för cykeln samt nå ut med marknadsföring till 
målgrupper för att öka cykling är också en del av målbilden. 
  
Syfte och mål 
Övergripande kan sägas att Köpenhamns cykelmål innehåller både mål för antalet cyklister 
samt kvaliteten på cykelbanorna. Andelen resor som görs via cykel vill man höja, och dit 
finns det inte endast en väg utan flera. 
  
Potential för ökad cykeltrafik 
Man har analyserat några olika åtgärder som kan bidra till ökad andel cykelresor. Bredare 
cykelvägar på de gator som har 10 000 passager per dag eller alternativa vägar separerade 
från biltrafiken väntas ge en ökning på 3 - 5%. Genom att minska restiden med 10% förväntar 
man sig en ökning på 1 - 2% cyklister. Det viktigaste som lyfts är att ett sammanhängande 
cykelnät, med hög standard. Ett ensamt hinder, en krånglig väg eller avsaknad cykelbana kan 
hindra människor från att cykla själva eller låta barn ge sig ut ensamma i trafiken. 
  
Andra sätt att öka cykeltrafiken är att ta till nya innovativa lösningar. Man pratar om att skapa 
genare vägar för cykeln genom grönområden eller genom att bygga broar över trafikleder 
samt vattendrag.  Men också om att använda sig av teknik för att nå ut med attraktiv 
information om cykling i Köpenhamn som gynnar cyklisterna. Det ska vara gratis och 
lättillgängligt för att kunna spridas bredare. Trafikinformation i realtid för ruttplanerare, 
såsom appar, ska finnas tillgängligt och kontinuerligt uppdateras för att alltid se till att den 
snabbaste rutten visas. 
  
Varför cyklar man i Köpenhamn? 
Köpenhamnsbor cyklar för att det är så man snabbast tar sig runt i staden, 48% av 
köpenhamnsborna påstår att det är huvudanledningen. För att säkerställa andelen cyklister 
och åstadkomma en ökning måste man se till att cykeln är konkurrenskraftig gällande just 
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restid till andra transportmedel. Genvägar och snabbare anslutningar kräver att det så kallade 
PLUSnet ständigt utvecklas för nya bättre och säkrare förbindelser. 
 
Cykelnätet i Köpenhamn består av olika nättyper som 2025 sammanlänkas och går under 
namnet PLUSnet. Detta PLUSnet skall bestå av så kallade Gröna vägar, supercykelstråk och 
belastade cykelvägar. PLUSnet skall försäkra en hög standard gällande plats, korsningar och 
underhåll för möjligheten att många kan cykla säkert i sitt eget tempo. 
 

Figur 10 Karta över förbättringar i Köpenhamns PLUSnet. Rosa visar endast mindre justeringar, blått visar stråk 
med platsbrist och orange områden där storskalig förbättring krävs. Svarta bågar är cykelbroar/tunnlar och de 
rosa områdena markerar stadsutvecklingsprojekt (Teknik- och miljöförvaltningen 2011) 

Ökad framkomlighet för cyklister 
För att öka cyklisternas framkomst påpekas det i cykelstrategin att det är viktigt med ett 
sammanhängande cykelnät med fördelar för cyklister för att få till snabbaste resvägar. Bland 
annat är grön våg en lösning man pratar om, både för enskilda men särskilt för grupper av 
cyklister. Då syftar man på när det kommer flera cyklister samtidigt, vilka antingen kan vara 
ett sällskap eller bara många cyklister vid exempelvis rusningstid som man ska prioritera 
framför andra trafikslag för att förenkla resan och minska antal stopp under resan. Trängsel är 
som alltid en påverkande faktor vilket gör att det är önskvärt med bredare cykelbanor, främst 
på de som är högt belastade under rusningstid. I stadsbebyggelse kan det finnas många gator 
som för bilar är enkelriktade vilket blir en omväg för cyklister. Genom att satsa på att bygga 
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ut cykelbanor åt båda håll på enkelriktade gator ökar man framkomligheten för cyklister 
avsevärt. 
  

Drift och underhåll 
Gällande drift och underhåll finns det många utmaningar. Gupp och hål vilka uppkommer när 
tjälen släpper, undermålig vinterväghållning såsom att snöröja eller sopa bort grus är alla 
stora problem för en cyklist. För att förklara den höga standard på underhållning man syftar 
till att uppnå 2025 tar man till ett exempel, gatorna skall vara så jämna att man kan cykla med 
en kopp kaffe på styret utan att spilla ut det (Köpenhamns kommun, 2011).  
  

Bild 3 Bred cykelbana i köpenhamn Nørrebro (Gremalm, Lindau, 2017) 
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6.4.4 Cykelpolitik | Frederiksbergs kommun 
 
Vision och mål 
Fredriksberg är Danmarks mest tätbebyggda kommun med höst befolkningstäthet, detta gör 
att man med de korta avstånd samt plana topografi har perfekta förutsättningar för cyklister. 
Man vill öka andelen cyklande i kommunen och vara en stad där det är attraktivt att cykla i 
alla åldrar till både arbetsplats samt nöje som för rekreation. Attraktiviteten i att cykla ligger i 
förutsättningarna att det är säkert, snabbt och tryggt att cykla.   
 
Målen sätts i tre huvuddrag: 90% av alla cyklister ska vara nöjda med Frederiksberg som 
cykelkommun, minst 40% av alla resor skall ske via cykel och 90% av alla resor under fem 
km skall ske till fots eller via cykel.  
 
Redovisningar 
Var andra eller var tredje år presenterar kommunen en redovisning över cykeln som 
trafikslag. Dessa redovisningar har visat på att cykeln generellt ligger kring strax över 30% 
av alla resor av alla längder, medan kortare resor under fem km ligger närmare 40%. Statistik 
visar också att 70% av medborgarna i kommunen cyklar minst två gånger i veckan till arbete 
eller utbildning. Undersökningar visar att cyklisterna i staden generellt är tillfreds med 
förhållandena för cykeln de senaste åren, vilket visar att många av målsättningarna från den 
föregående cykelstrategin 2008 - 2012 har uppnåtts.  
 
Insatsområden 
För att säkra ett bra arbete med uppsatta mål har definierat följande 8 insatsområden: 
 

1. Framkomlighet och säkerhet 
Ett fokusområde för att attrahera fler cyklister samt öka bekvämligheten för de 
befintliga. Säkerheten handlar om att minska olycksrisken i nätet och framkomlighet 
kan också vara en del av det arbetet. Höga mål såsom att 90% skall vara nöjda med 
vägunderhåll, 86% skall vara nöjda med prioritering i trafiksignaler, 90% är nöjda 
med cykelvägnätet samt minskningar på exempelvis 50% av skadade och döda till 
2018.  
 

2. Cyklisters beteende 
Ett störningsmoment i trafiken för cyklister är medcyklister, bilar och lastbilar. Därför 
vill man 2018 minska störningen mellan cyklister och andra trafikanter i trafiken. 
Man vill att fler cyklister skall vara medvetna och följa de trafikregler och lagar som 
finns.  
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3. Barn på cykeln 
 Man vill öka andelen barn som cyklar till 
 skolan och fortsätta det tidigare arbetet kring 
 just detta. Det är föräldrarnas ansvar att lära 
 barnen hur man på ett säkert sätt färdas i 
 trafiken med kommunen kan hjälpa till 
 genom  att skapa säkra cykelvägar till skolor 
 samt andra bra förutsättningar för att barn 
 skall färdas ensamma i trafiken. Målet är 
 att 95% av barnen skall cykla tillsammans 
 med föräldrar till skolan och 85% av barnen 
 över 12 cyklar ensamma till skolan.  

 
4. Äldre på cykeln 

 För att öka de äldres hälsa samt hålla dem i 
 rörelse längre vill att de ska fortsätta cykla i 
 högre åldrar. Detta skall möjliggöras genom 
 högre trygghet, bättre väghållning och ett bra 
 cykelvägnät. 

 
5. Cykelparkering vid knutpunkter  

Vid kombination med kollektivtrafik blir cykeln ett bättre alternativ till bilen. För att 
öka andelen kombinationsresor vill man därför bättra möjligheterna till 
cykelparkering vid stationer för s-tågen, tunnelbanan eller bussar.  Man har gjort en 
cykelparkeringsanalys som visar att cykelställen är väldigt överbelastade samt visar 
förslag på vart det kan kompletteras med fler.  
 

6. Samverkan med industrin och utbildningsinstitutioner  
Då många av de resor som görs i Frederiksberg startar, har ett stopp eller 
slutdestination vid någon av kommunens större institutioner för utbildning, stora 
matbutiker eller större arbetsplatser är det viktigt att samverka med dessa. Särskilt då 
markarealer runt dessa ofta inte är ägda av kommunen utan verksamheten som finns 
där. Man vill samarbeta med dem för att förbättra för de cyklister som rör sig till, från 
eller inom dessa områden. 80% respektive 90% skall vara nöjda med cykelparkeringar 
på utbildningsinstitutioner samt vid arbets- och handelsplatser. 
 

7. Tvärorganisatoriskt samarbete för att främja cykeln inom kommunen  
Det är viktigt att alla delar av kommunen arbetar med cykelfrågorna för att man på 
smidigaste sätt skall kunna uppnå sina mål och inte motarbetar detta inom kommunen. 

  

Bild 4 Barn på cykel (Väg- och 
parkavdelningen, 2014). 
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8. Dialog och kommunikation. 
Dialog med medborgarna för att deras åsikter gällande cykelnäten skall 
uppmärksammas samt att kommunicera det arbete man också gör. Man vill ha 
aktiviteter och processer för medborgardialog för att nå ut till så många som möjligt, 
både nuvarande och potentiella cyklister (Frederiksbergs kommun, 2014). 
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6.5 Erfarenheter av cykelplanering 
I detta avsnitt presenteras de semistrukturerade intervjuer vilka har hållits med planerare 
och samordnare i Stockholm och Köpenhamn. Dessa är gjorda med syftet att ge en bild av 
hur det verkliga arbetet med regionala och kommunala cykelplaner går i respektive region. 
Svaren är presenterade och sammanställda efter teman vilka är samverkan, finansiering, 
standard och utformningskriterier samt drift och underhåll. 
 
Intervjuer i Stockholm 
I de intervjuer vilka skulle göras för rapporten var det viktigt att få minst både en regional 
och en lokal röst hörd. Den mest passande regionala rösten var den regionala 
cykelsamordnaren i regionen, Björn Sax Kaijser. De kommunala rösterna blev 
trafikplanerarna Joakim Boberg på Stockholms stad samt Emil Hagman och Kristofer Rogers 
på Nacka kommun. 
 
Intervjuer i Köpenhamn 
I Köpenhamn har Jesper Risting, projektledare på Supercykelstråk och närmast motsvarande 
part av Stockholms cykelsamordnare, samt Helen Lundgaard, chefsrådgivare på 
huvudstadsregionen, stått för de regionala rösterna. De kommunala rösterna är från 
Köpenhamns kommun Jens Løwe, projektledare för cykelprojekt samt Lone Andersen, 
trafikplanerare på Frederiksbergs kommun. 
 
6.5.1 Samverkan | Stockholm 
 
Den regionalt samverkande parten 
På frågan om det regionala cykelkansliet har fått inspiration av dess motsvarande part i 
Köpenhamn, Supercykelstier, samt dess övriga sätt att arbeta för att främja mellankommunal 
samverkan, svarar den regionala cykelsamordnaren Sax Kaijser att just så är fallet. 
Köpenhamn har fungerat som ett föregångsexempel för det regionala cykelkansliet i 
Stockholmsregionen. 
 
Sax Kaijser menar att det tidigare har varit en relativt bristfällig samverkan mellan 
kommunerna. Dock har det sedan cykelkansliets inrättande sommaren 2016 skett stora 
framsteg på just denna front, vilket har setts som en mycket viktig uppgift för cykelkansliet 
att just överbrygga. Idag menar han vidare att de regionala cykelstråken är högt prioriterade i 
den kommunala planeringen och att den regionala planen har ett starkt stöd i kommunerna.  
 
Enligt Kaijser så pågår flera samarbeten i planeringsskedet av de regionala cykelstråken. Ett 
exempel på samverkan i planeringsfasen är att regionkansliet just nu själva är initiativtagare 
till två regionala cykelstråk. Kansliet samlar samtliga ansvariga väghållare för att tillsammans 
ta fram ett förslag med åtgärder för att uppgradera dessa stråk enligt den regionala 
cykelplanens standarder. Kansliets ambition är att dessa två projekts åtgärdsförslag ska ligga 
som en grund för en gemensam upphandling av byggnation och projektering (Sax Kaijser, 
2017).  
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Ett utökat kansli skulle kunna hjälpa mindre kommuner eller kanske också Trafikverket att 
prioritera och bli mer handlingskraftiga när det gäller planering för cykeln anser Hagman och 
Rogers, trafikplanerare på Nacka kommun. Trafikverket som är väghållare för många länkar i 
regionen delar på ansvaret att sammankoppla även cykeln i ett bra nät, på samma sätt som 
kommunen skulle ha gjort om det varit en kommunal väg. Eftersom trafikverket också är med 
i den regionala samverkan borde de visa att man också drar sitt strå till stacken (Hagman & 
Rogers, 2017). 
 
Björn Sax Kaijser menar att den regionala cykelplanen har blivit standard i det kommunala 
arbetet med cykelfrågor idag. Vid frågan om hur han upplever att kommunerna använder sig 
av den regionala cykelplanen svarar han att han upplever att de använder den som ett 
styrdokument snarare än som en rekommendation. Sax Kaijser menar att cykeln absolut ses 
som ett seriöst konkurrerande färdmedel, speciellt bland planerare och tjänstemännen i 
kommunerna, vilka lyfter fram cykeln som ett viktigt kommunalt transportmedel. Dock 
menar han att alla däremot inte är övertygande om cykelns roll som ett regionalt färdmedel 
(Sax Kaijser, 2017). 
 
Kommunernas syn på samverkan i regionen 
Joakim Boberg, trafikplanerare på Stockholms Stad, menar att den mellankommunala 
samverkan fungerar bra, man har en bra dialog i nätverken och träffar regelbundet 
trafikplanerare under året vilket gör att man har bra koll på satsningar och projekt som görs 
inom regionen. Under kalenderåret har man nätverksträffar, med det menas träffar i olika 
konstellationer utifrån geografiskt läge och projekt som inte rör alla länets kommuner. 
Nordvästnätverket, Södertörnskommunerna och kommunerna i nordost är exempel på nätverk 
som har möten ungefär varje termin eller kvartal. Gemensamt för nätverken är att Stockholms 
Stad sitter med i alla och stämmer av. Då man är noden i regionen, rör eller påverkar alla 
projekt på ett eller annat sätt Stockholms Stad. 
 
Nordvästnätverket där länets nordvästra kommuner ingår, Sollentuna, Järfälla, Solna och 
Sundbyberg ses mycket för att diskutera mellankommunala frågor. Däribland lösningar i 
Kista för arbetspendling som ju ligger i Stockholms Stad men även väldigt nära de andra 
kommunerna i nätverket. Enligt Boberg var det detta projekt som satte igång samarbetet i 
Nordvästnätverket (Boberg, 2017). 
 
Prioritering av de regionala cykelstråken kan vara ganska svårt, alla kommuner har sina 
cykelbanor som de vill bygga ut, menar Hagman och Rogers, trafikplanerare på Nacka 
kommun. Dock påpekas det att Nacka har det ganska lätt att höja standarden och bygga ut 
sina egna cykelbanor utan behovet av samverkan eller förutsättningar från andra kommuner. 
De menar att kommunen bygger till gränsen och så tar det alltid vid en annan cykelväg i 
nästkommande kommun. Det som de kan hoppas på, menar Hagman och Rogers, är att de 
också håller samma standard som Nacka kommun själv har satt. De menar på att det finns 
olika nivåer vilka man samverkar på. Dels den lite mer detaljerade på detaljplanenivå samt på 
drift- och underhållsnivå. Numera samverkar kommunerna i regionen via det regionala 
cykelkansliet där cykelsamordnaren Sax Kaijser verkar som samordnande part för möten. Där 
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ses de och diskuterar vad som är på gång och vilka nyttor som kommunerna kan dra av 
varandra. 
  
Det generella intrycket är att det är mycket uppskattat att det numera finns en regional 
samordnare och ett forum för regional samverkan. Dels för att kommunerna lättare kan dra 
lärdom från varandras arbete, då många kommuner ställs inför likartade problem och enklare 
kan få till samverkan gällande till exempel vägvisning i form av skyltning mellan kommuner 
(Hagman & Rogers, 2017). 
 
6.5.2 Samverkan | Köpenhamn 
 
Den regionalt samverkande parten 
Jesper Risting, projektledare på sekretariatet, ser tillsammans med en annan kollega till att 
koordinera möten med sekretariatet och de kommuner som ingår i olika projekt. Mötena och 
de mellankommunala samarbetena har också möjliggjort att kommunerna arbetar ihop istället 
för att konkurrera. Mötena sker alltid “face-to-face” där det första att fastställas är om ett 
projekt ska initieras tillsammans. Därefter söks statlig medfinansiering, möten med 
inblandade väghållare hålls varje kvartal, byggnadstakt bestäms och olika lösningar 
diskuteras. Antalet inblandade kommuner varierar med den regionala ruttens omfattning och 
kan vara allt från två till sju kommuner. Projektet utgår från en baslinje för rutten och därefter 
följer en rad utredningar längs denna baslinje vilka undersöker potentialer och svårigheter. 
Exempel på vad som undersöks är trafikflöden av olika trafikslag och hela baslinjens restid 
från A till B. En genomsnittlig genomförandetid för ett Supercykelstråk är tre till fyra år och 
när projektet går mot sitt slutskede undersöks vilken mängd servicestationer och skyltning 
som krävs (Risting, 2017). 
 
Lone Andersen, Frederiksbergs kommun, menar att Danmarks cykelambassad, vilken verkar 
för förbättringar inom landet samt att exportera cykelplaneringen utomlands, har varit en 
viktig aktör utöver sekretariatet. Ett annat initiativ vilket Andersen tycker är av vikt är 
kommunens deltagande i det kommunala cykelrådet i landet där 23 av av landets kommuner 
deltar för att förbättra Danmark som en cykelnation (Andersen, 2017).  
 
Kommunerna 
Jens Løwe, på Köpenhamns kommun, menar att det är av stor vikt att kommunicera mellan 
kommunerna och att det var ett viktigt steg att skapa Supercykelstråk då antalet cyklister hade 
börjat stagnera. Lösningen låg i längre pendlingsresor inom regionen som var det enda sättet 
att kunna närma sig målet på 50% pendlande cyklister i regionen. Ett bra exempel på ett 
samarbete var när Köpenhamn tillsammans med en angränsande kommun i norr endast lade 
till 40 meter cykelbana vilket ledde till att cyklister slapp en kilometer lång omväg (Løwe, 
2017). 
 
Frederiksbergs kommun har tillsammans med de andra inblandade kommunerna och regionen 
varit med och utvecklat standarden på sekretariatet sedan mötena startade 2009, denna 
standard tog flera år att ta fram. Lone Andersen på kommunen tycker att detta har hjälpt 
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mycket att få en regionalt samverkande part. Med hjälp av sekretariatets initiativ och möten 
kan de inblandade kommunerna söka statlig medfinansiering av ett supercykelstråk. När allt 
är överenskommet kan ett samarbetsavtal skrivas mellan samtliga väghållare för att 
säkerhetsställa att alla bygger enligt standard. Politikerna måste slutligen godkänna förslaget 
vilket kan bestå av olika förslag om olika varianter på rutter och kostnader. Styrgruppen 
vilken står för godkännandet av standarden som stråket ska följa för att kallas ett 
supercykelstråk kan Andersen tycka ibland är för mjuka i sina bedömningar i hur stråken 
faktiskt följer standarden (Andersen, 2017). 
 
6.5.3 Finansiering | Stockholm 
Kommunerna 
Joakim Boberg på Stockholms Stad, har själv har inte deltagit på projektnivå i samverkan och 
har därför inte så stor insikt i hur finansieringsproblematik löses vid samverkan och 
gemensamma projekt. Boberg påpekar dock att det finns statlig medfinansiering som går att 
få och söka för investeringar i cykelninfrastruktur vilket alla kommuner kan söka (Boberg, 
2017). 
 
Hagman och Rogers, trafikplanerarna på Nacka kommun, menar att en återkommande 
problematik är finansieringen, hur stor skall budgeten vara och vem är det som betalar? Där 
kan det finnas skillnader mellan kommuner och trots möjligheten till medfinansiering på upp 
till 50% är det ändå inte alltid tillräckligt. Att se efter sina egna intressen och gå in med 
finansiellt stöd i projekt som görs i andra kommuner eller på vägar där Nacka ej är väghållare 
är inte heller möjligt, då det är svårmotiverat att använda kommunens skattepengar utanför 
gränserna. De tror inte heller att medfinansiering är nyckeln för att få till bättre 
mellankommunal samverkan. Om det uppstår ett kritiskt hinder i den mellankommunala 
samverkan menar de att finansiering ej kommer vara ett problem. 
  
Nacka kommun lägger större budgetar för varje år på just renodlad cykelplanering detta är ett 
tecken på att kommunen är på rätt väg menar Hagman och Rogers. De påpekar att allt är 
relativt men man tänker i ett större perspektiv och prioriterar de utpekade regionala stråken. 
Dels för att de är viktiga för kommunens invånare men också underlättar för arbetspendlare 
som tar sig igenom kommunen (Hagman & Rogers, 2017). 
 
6.5.4 Finansiering | Köpenhamn 
De kommuner som ingår i ett Supercykelstråksprojekt kan söka upp till 50 % statlig 
medfinansiering. Under perioden 2010 - 2016 kunde kommunerna ansöka om 200 miljoner 
danska kronor. Detta finansiella stöd fungerar motiverande för kommunerna i projekten, inte 
minst de som prioriterar cykeln mindre än andra trafikslag. 
  
Sekretariatet verkar för att kommunerna ska vara överens om cykelrutten innan de söker 
finansiellt stöd från staten. Ett par olika varianter på dragningar kan finnas för att därefter 
lägga fram förslagen för godkännande av de lokala politikerna. Faller förslaget hos någon av 
de inblandade kommunerna faller hela rutten för de andra inblandade kommunerna samt den 
statliga finansieringen (Risting, 2017). 
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Det vanligaste är att staten går in och finansierar 50 eller 40 procent av supercykelstråkens 
budget (Løwe, 2017). 
 
6.5.5 Standard och utformning | Stockholm 
Enligt Stockholms cykelsamordnare följs den regionala cykelplanens överenskomna standard 
ofta men ibland görs avsteg. Det varierar enligt honom mycket från kommun till kommun 
och avstegen sker främst vid platsbrist. Det handlar då oftast om avsteg från standardbredden 
på cykelstråken, detta på korta problematiska sträckor som broar och tunnlar (Sax Kaijser, 
2017). 
 
Boberg på Stockholms Stad menar att det finns två olika sätt som man arbetar med 
cykelinfrastruktur. Dels har man pendlingsstråk som utgör ett pendlingsnät med den högsta 
standarden, sedan har man huvudstråk som utgör ett huvudnät med lite längre standard. 
Eftersom Stockholm Stads cykelplan togs fram 2012 klubbades i trafiknämnden samma år 
och antogs i fullmäktige 2013 gjordes den innan den regionala cykelplanen som kom 1 år 
senare. Man kan se att de regionala stråk som tagits fram i den regionala planen sammanfaller 
med de stråk man i Stockholms Stads cykelplan gett namnet pendlingsstråk. Pendlingsstråken 
är dock några fler än de regionala cykelstråken. I samband med framtagandet av planen 
gjorde man en prioriteringsordning av de utpekade stråken hur man skall höja standarden och 
bygga ut cykelnätet. Det är så att det redan i stor utsträckning finns cykelbanor, men som inte 
möter den satta standarden. 
 
En fråga som enligt Boberg  har diskuterats mycket, där Björn Sax Kaijser har varit regional 
samordnare och där det behövts samordning är gällande vägskyltar. På de regionala 
cykelstråken är det viktigt med en kontinuitet där man har likvärdig vägvisning åt båda 
hållen, det skall vara tydligt att man är på ett regionalt cykelstråk. Det har kanske varit ett 
extra stort arbete för Stockholm som just är centrum i regionen och pekar ut mot många 
kommuner som i sin tur pekar in mot Stockholm igen. Mycket tid och arbete har från 
Stockholms Stad gått in i den samverkansprocessen, i nära samarbete med det regionala 
cykelkansliet, för att hitta ett bra system. Detta arbete har resulterat i en symbol som skall 
finnas med på vägskyltarna för de regionala cykelstråken (Boberg, 2017). 
 
Den standard som man följer är den som tagits upp i Nackas cykelplan, som i sin tur är 
framtagen efter den regionala cykelplanen. Utbyggnaden och upprustningen som nu sker i 
Nacka görs då efter den regionala standarden i den mån det är möjligt. Ett regionalt stråk 
inom Nacka som går i blandtrafik hade ej möjlighet att uppfylla standarden och man fick göra 
avsteg. Möjligheten att skapa mer plats på trånga sträckor där utrymme ej kan tas från andra 
trafikslag, exempelvis bil, har undersökts. Hagman och Rogers talar om att 
påhängnadskonstruktioner för att bredda broar är en potentiell lösning. Det är dock inget som 
är realiserat i ett planerat eller avklarat projekt (Hagman & Rogers, 2017). 
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6.5.6 Standard och utformning | Köpenhamn 
 
De regionala parterna 
De främsta stråken i nätet är främst existerande infrastruktur vilken får en standardhöjning. 
Lundgaard, på Region Hovedstaden, menar att namnet Supercykelstråk är missledande och 
att lederna lätt blir missförstådda för att vara någon form av motorväg. Lederna är inte 
perfekta och helt utan hinder, därmed är folks förväntningar ett stort problem då stråken inte 
blir så perfekta som de har väntat sig. 
  
Lundgaard menar att när en stad, vilken inte har någon större tidigare historia av cykeltrafik, 
satsar på infrastruktur för cykeln är säkerhetsaspekten den absolut viktigaste. Cyklister har 
ingen vana i trafiken och bilister och andra motorfordon är heller inte vana att dela trafiken 
med cykeln. Att separera cykeln i så stor utsträckning som möjligt från motortrafiken är då 
det viktigaste en sådan stad kan göra. 
 
Hon menar vidare att regionen inte har pengar nog för att göra de regionala pendlingsstråken 
så perfekta som folket förväntar sig att de ska bli. Med mer medel skulle trafiken kunna 
separeras mer och fler broar för cykeltrafiken skulle kunna byggas. Dock menar hon också att 
om det inte sker kompromisser på standarden och utformningen av ett Supercykelstråk så 
skulle inte en endaste meter kunna byggas. Det är inte realistiskt att kräva högsta standard i 
varje kommun i regionen då det måste godkännas politiker av olika konstellationer 
(Lundgaard, 2017). 
 
Den organisation som är ansvarig för att godkänna de regionala rutterna och för att säkerställa 
en god utformning enligt Supercykelstråkens standard är styrgruppen vilken består av 
representanter från de 23 kommuner som ingick i framtagandet av Supercykelstråk. 
Styrgruppen ser till utformningskriterierna och godkänner därefter, hittills utan undantag, 
cykelrutten. Jesper Risting, på sekretariatet, menar att godkännandet mest är en formalitet då 
utformningen av cykelrutterna redan bestämts i tidigare förhandlingar (Risting, 2017). 
 
Jens Løwe, på Köpenhamns kommun, menar att trafikplanerarna gör sitt bästa för att följa 
standarden på utformningen av stråken. Dock är dessa standarder teoretiska och måste 
anpassas till verkligheten där platsbrist ofta gör det svårt att helt hålla standarden. Något som 
ytterligare inskränker på standarden är att polisen måste godkänna samtliga projekt. Jens 
menar att polisen tenderar att ta bilisters part mer än cyklisternas part. De kan bland annat ha 
synpunkter på brist av parkeringsplatser vilket skapar en trafikfara i att “parkeringssökare” 
skapas samt att cyklisternas rätt i korsningar inskränks då det anses skapa för mycket 
konflikter. Borgmästaren i Köpenhamn är upprörd över detta och vill se en förändring i 
polisens inflytande i dessa frågor. Köpenhamns kommun har ett relativt nytt mål för 
cykelparkeringar som kallas “nöjdtal”, målet är att detta tal ska ligga på 70 %. 
  
Løwe har varit involverad i både Albertslundruten och Farumruten vilka var två av de första 
supercykelstråken i Köpenhamn. Den allra första, Albertslundsruten, var ingen stor 
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infrastruktursatsning utan en standardhöjning av ett existerande stråk där den huvudsakliga 
ändringen att flytta och förändra bilparkeringarna för att göra det säkrare för cykelpendlarna. 
 
Han menar att både det engelska och danska namnet för Supercykelstråk, Supercykelstier, är 
missvisande och skapar felaktiga förväntningar. Villaområden vilka ska få ett stråk draget 
nära husen blir fort skeptiska och kan göra motstånd mot planerna då namnet på rutten tyder 
på att det är något storskaligt (Løwe, 2017). 
 
6.5.7 Drift och underhåll | Stockholm 
Stockholms cykelsamordnare, Sax Kaijser, menar att ett tydligt exempel på den 
mellankommunala samverkan kan ses i hur kommunerna i länet samarbetar över gränserna 
för att uppnå en hög standard på båda sidor av kommungränser när det gäller drift och 
underhåll. Denna samverkan är mellan alla väghållare av de regionala cykelstråken vilket 
innebär att det också sker en samverkan mellan kommuner och trafikverket, vid de vägar där 
staten är väghållare i kommunerna. 
 
Kajiser menar också att drift och underhåll likt utformningskriterierna ofta följs men inte 
alltid. Han trycker på att det ska läggas på minnet att den regionala cykelplanen fortfarande är 
förhållandevis ny och att många kommuner fortfarande har cykelplaner som utformades 
innan den regionala cykelplanen och att det kommer att ta ytterligare några år innan dessa är 
samsynkade med den regionala planens standarder (Sax Kaijser, 2017). 
 
Mycket av samverkan som sker just nu är att exempelvis se till att linjemålningen går ihop 
bra över gränser samt gällande drift och underhåll. Det senare innebär främst snöröjning där 
man genom samtal fått sina entreprenörer som sköter till exempel snöröjningen, att prata med 
varandra så att det blir ett likvärdigt och kontinuerligt arbete. Man skall inte märka att man är 
i olika kommuner. 
 
En samverkan som Stockholms stad har initierat är sopsaltningen, vilket Nacka kommun 
tycker har fungerat väldigt bra. Samverkan sker mellan entreprenörerna för att säkerställa en 
jämn underhållning av de regionala stråken oavsett om du korsar en kommunal gräns 
(Hagman & Rogers, 2017). Stockholms stad arbetar aktivt med att sprida detta projekt, 
sopsaltning, till alla kommuner kring staden för att säkerställa en bra standard av drift och 
underhåll, särskilt under vintertid (Boberg, 2017). 
 
6.5.8 Drift och underhåll | Köpenhamn 
Underhållsdelen av de regionala pendlingsstråken är den billiga delen av arbetet med att ta 
fram ett regionalt cykelnät (Lundgaard, 2017). Enligt Jens Løwe, på Köpenhamns kommun, 
tenderar Köpenhamn att vara något snabbare med att röja bort snö under vintertid jämför med 
Frederiksbergs kommun. Han kan se fördelen med att ha ett gemensamt samarbete för driften 
och underhållet men att han tror att det blir svårt att lösa på grund av att kommunerna har sina 
egna kommunala drift- och underhållsbolag. Han menar vidare att saltningen egentligen inte 
gör rutterna säkrare utan får cyklisterna att bara köra fortare (Løwe, 2017). 
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Andersen, på Frederiksbergs kommun, berättar att samarbete om att samma typ av drift och 
underhåll ska appliceras på stråk vilka korsar kommungränser finns, men att inget samarbete 
av att dela entreprenörer finns. Detta var något som diskuterades men till slut avslogs då de 
flesta underhållsföretagen i kommunerna är kommunalt ägda och inte privata. Kommunerna 
sköter därmed uteslutande sin drift inom dess egna gränser (Andersen, 2017).
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7.0 Analys 
 
7.1 Samverkan 
 
Dokument 
Den regionala cykelplanen i Köpenhamn, Supercykelstråk, togs från starten 2009 fram av de 
samtliga 23 inblandade kommunerna i regionen tillsammans med region Huvudstaden. 
Samtliga kommuner var alla med om att ta fram den nuvarande standarden, vilket tog flera år. 
Den regionala cykelplanen i Stockholm togs främst fram av de regionala aktörerna i regionen, 
medan Stockholms stad och alla andra kommuner medverkade på ett litet hörn. Genom att 
låta kommunerna vara delaktiga i det regionala planarbetet från allra första början har 
kommunerna i Köpenhamn ännu mer stärkt samarbetet kring det regionala cykelnätet och 
dess standard. Att kommunerna varit med från början av framtagandet har bidragit till dessa 
cykelstråkens självklara plats och prioritet då kommunerna själva har varit med och bestämt 
hur det ska se ut. 
 
I Köpenhamn talas det om att potentialen ligger i att skapa förutsättningar för längre 
cykelresor inom regionen. De lågt hängande frukterna har redan plockats i Köpenhamn för att 
underlätta för cyklisten. De längre resorna är något som också eftersträvas i Stockholm med 
det regionala arbetet med cykelplanen, dock har ännu dessa lågt hängande frukter ej helt 
plockats i Stockholm. Det innebär att cyklisten kan få betydligt mer plats i staden, om den ges 
plats från körfält och bilparkeringar. Detta är redan gjort i Köpenhamn till stor del och för att 
kunna komma ytterligare längre på den fronten måste de börja gräva ner garage under jorden, 
då det råder stor parkeringsbrist, för att ge extra plats för cykeln, vilket är kostsamt. 
 
En viktig aktör utöver sekretariatet i Köpenhamn, menade en av trafikplanerarna på 
Frederiksbergs kommun, är cykelambassaden i Danmark. En motsvarande nationellt 
samlande aktör i Sverige skulle vara en viktig part för samlande och spridning av 
innovationer och kunskaper, för att vidare utveckla cykeln som ett seriöst transportmedel 
igen. En sådan nationell aktör skulle också vara ett bra bollplank för de regionala 
cykelkanslierna i landets regioner. 
 
Erfarenhet 
Respektive region har samverkande parter, den största skillnaden som kan påpekas är att det i 
Stockholm är en ensam person medan Köpenhamn har 5 stycken heltidsanställda för samma 
ändamål. Sekretariatet i Köpenhamn har arbetat med de regionala Supercykelstråken sedan 
2009, medan Björn Sax Kaijser och det regionala cykelkansliet startades upp sommaren 
2016.  
 
Som samverkande part i Köpenhamn är uppgiften att sköta allt det administrativa kring 
kommunernas samverkan samt koordinera möten. Eftersom att medfinansiering endast fås för 
hela projekt sker allt i samverkan för att få till det. På möten diskuteras allt från byggnadstakt, 
lösningar samt skyltning. Samverkan sker genom hela projektet från början till slut. I 
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Köpenhamn kommer kommunerna överens om att ett projekt ska initieras och söker därefter 
statlig medfinansiering, vilket därefter följs med att ett samarbetsavtal skrivs vilket 
säkerställer att samtliga inblandade kommuner måste hålla sig till den överenskomna 
standarden av det regionala cykelstråk som ska byggas. 
 
Den samverkande parten i Stockholm har liknande uppgifter men diskussionerna på mötena 
ser annorlunda ut. Man sammankallar till möten för att främja den mellankommunala 
samverkan men fokus ligger här främst på enhetlig skyltning, linjedragning samt 
standardutformning. En stor skillnad i hur de båda regionerna arbetar för att ta fram de 
regionala stråken. I Stockholm är samtliga regionala cykelstråk utpekade men kommunerna 
arbetar mer självständigt med projekten och det är frihet under ansvar som gäller. Genom att 
själva söka statlig medfinansiering och själva ansvara för att den regionala standarden 
uppfylls är kraven högre på de enskilda kommunerna. Björn anser dock att de regionala 
stråken är av högsta prioritet i samtliga av regionens kommuner. Möten sker ungefär ett i 
kvartalet vilket det också gör i Köpenhamn, där har man i Stockholm inspirerats av just 
Köpenhamns arbetssätt.  
 
Genom att tillsammans med andra kommuner tillsammans initiera ett regionalt cykelstråk och 
söka statlig medfinansiering likt kommunerna i Köpenhamn, kan kommunerna i Stockholm 
dra nytta av flertalet fördelar. Genom att skriva ett samarbetsavtal vilket säkerställer 
standarden vet kommunerna att deras cyklister, vilka tar sig över kommungränsen, följer ett 
säkert utformat stråk även på andra sidan gränsen. Tillsammans kan kommunerna även 
samarbeta med undersökningar gällande exempelvis trafiksäkerhet, trafikflöden och 
möjligheter längs det planerade regionala stråket. 
 
Att utöka det regionala cykelkansliet är något Stockholmsregionen borde se över, då det kan 
anses ganska sparsamt att ha endast en regional samordnare, för ett enligt regionen seriöst 
utmanade trafikslag. Att utöka kansliet är också något trafikplanerarna på Nacka kommun 
pekar ut som viktigt, vilket skulle ge kommuner mer stöd i synnerhet mindre kommuner med 
mindre medel. De menar vidare att ett utökat kansli skulle kunna hjälpa trafikverket att bättre 
prioritera och bli mer handlingskraftiga när det gäller planering för cykeln. Trafikverket som 
är ansvarig väghållare för de cykelstråk vilka går längs statliga vägar och många gånger 
medverkar på de samordnande mötena i regionen, är exempelvis ansvariga för ett av de 
regionala cykelstråken i Nacka kommun, vilket trafikplanerarna i Nacka anser vara av lägre 
standard än kommunens egna. 
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7.2 Finansiering 
 
Dokument 
De båda regionalt samverkande parterna, det regionala cykelkansliet och sekretariatet, har en 
årlig budget för att kunna bedriva den samverkande verksamheten och klara sina 
administrativa utgifter. Sekretariatet i Köpenhamn har en något större budget, men 
sekretariatet är också mer etablerad efter sina åtta aktiva år, jämfört med kansliets snart ett år 
långa arbete. 
 
Den totala kostnaden för de planerade regionala supercykelstråken har beräknat hamna 
mellan 540 till 1150 miljoner kronor. De statligt avsatta medlen för medfinansiering bestäms 
under bestämda tidsperioder, där den senaste var på cirka 260 miljoner under en sjuårsperiod, 
2010 - 2016. Länsplanen har i sin budget avsatt 874 miljoner kronor för statlig 
medfinansiering av cykelvägar från 2014 fram till 2025 i länet. Dessa pengar är inte 
öronmärkta för regionala cykelstråk, men har dock en prioritet framför andra typer av 
cykelvägar. Att närmare bestämma i Stockholm hur stor del av de statliga medlen som är 
avsatta specifikt för de regionala stråken, likt de har gjort i Köpenhamn, skulle starkare 
tydliggöra statens intentioner och lättare motivera kommunerna att specifikt satsa resurser på 
de regionala cykelstråken. När regionernas båda budgetar jämförs hamnar den 
Köpenhamnska budgeten för de regionala stråken årlig på cirka 37 miljoner och den 
Stockholmska på cirka 73 miljoner per år, dock är den senare budgeten räknat för 
medfinansiering av samtliga typer av cykelvägar i länet. Det tyder på att Stockholm har 
aningen större budget och anledningen till detta troligen är att Stockholm har en stor 
grundinvestering i nätet att göra, medan det Köpenhamnska nätet redan har många bra stråk 
och en helt annan standard. 
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7.3 Standard och utformning 
 
Dokument 
Att tänka om kring hierarkin har i den regionala cykelplanen i Köpenhamn utpekats som 
mycket viktigt. De regionalt utpekade stråken ska inte följa de andra trafikslagens hierarki, 
utan den ska följa den mest optimala vägen, utan att ta trafikleder och kommungränser i 
beaktning. Att cykeln till skillnad från bilen kan ledas igenom mer tätbefolkade områden utan 
medföra negativa påverkningar samt att den närmsta vägen alltid är den snabbaste för cykeln. 
I den kommunala cykelstrategin för Köpenhamns kommun ges mer specifika förslag på hur 
genare vägar för cykeln ska uppnås, bland annat genom att leda stråken genom grönområden, 
över trafikleder och vattendrag, vilka fungerar som barriärer. 
I det regionala plandokumentet nämns inget om att skapa mer gena stråk för cykeln i 
Stockholm. Det framgår tydligt att cykeln alltid följer bil- och spårleder utan att lägga någon 
vikt vid att bryta detta tänk och se över om cykelstråken kan ges en alternativ sträcka. 
Stockholm har många barriärer i form av stora trafikleder och vattenkroppar vilka det skulle 
kunna tas fram många lösningar för att skapa mer gena vägar för cykeln. I Stockholms stad 
cykelplan uppmärksammas detta problem kort om att cykeln i de allra flesta fall följer 
befintliga trafikleder och att den ibland skulle behöva separata lösningar, som tunnlar och 
broar, för att kunna ta sig över barriärer som trafikleder och vatten. Detta är också återigen en 
anledning till varför regionen skulle behöva låta dess kommuner vara mer delaktiga i 
framtagandet av regionala planer. I synnerhet en så viktig kommun som Stockholm stad med 
sitt innovativa tankesätt. Stockholm stad kan med sin makt i regionen och faktumet att de 
sitter med i samtliga möteskonstellationer i regionen ändå inspirera regionens kommuner med 
dess innovationer. 
 
I Stockholms stad cykelplan menar man att det finns flera eventuella lagändringar som bör 
ses över för att underlätta för cykeln, främst i blandtrafik och korsningar. Exempel på 
utredningar vilka de menar bör prövas är att kunna cykla mot rött vid högersväng, att cykla 
mot enkelriktat samt att cykeln ges företräde framför motorfordon vid cykelöverfarter. Att 
kunna cykla mot enkelriktad blev infört 2016 i Stockholms innerstad. I Köpenhamns 
regionala och kommunala planer lyfts innovativa lösningar fram som en viktig del i att 
utveckla cykeln som ett trafikslag och samtidigt knyta samman kommunerna mer i sitt 
samarbete. Intressanta innovationer vilka Stockholm bör se över att implementera innefattar 
separata trafikljus för cykeltrafiken, vilka ger cykeln flera sekunders företräde i 
trafikkorsningar, grön våg vid trafikljus eller belysning i vägbanan driven av solenergi. En 
grön våg av trafikljus är framgångsrikt implementerad på Götgatan i Stockholm och stadens 
cykelplan lyfter vikten av detta för att ge cyklar företräde. Dock syns inget om detta i den 
regionala planen eller Nacka stad och vidare heller inget om vikten av att arbeta med 
innovativa lösningar för cykeln, för att ytterligare främja denna som ett trafikslag.  
 
Erfarenhet 
Problematiska stråk där kraven för cykelstråken är svåra att uppnå är just broar. Stockholms 
stads trafikkontor var 2016 på studieresa i Köpenhamn för att studera innovativa lösningar, 
där broar enbart utformade för cyklister och fotgängare särskilt pekades ut som en lösning för 
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de smala broarna i Stockholm. I Nacka kommun har påhängnadskonstruktioner på broarna 
undersökts närmare för att lösa samma problem av platsbrist för cykeln.  
 
Stockholms stad anger i cykelplanen att de kontinuerligt ska följa upp framgången med ett 
antal uppsatta mål och indikatorer för cykeln. Målen är konkreta och ambitiösa men ett mer 
bestämt system för denna uppföljning skulle kunna gynna regionens kommuner. Det 
regionala cykelbokslutet vilken varje år sammanställs av det regionala cykelkansliet, skulle 
också kunna ske årligen på kommunala nivå för att skapa en tydlighet i kommunernas 
framsteg, det skulle också underlätta för kommunerna att jämföra varandras resultat. 
 
Det finns flera funktioner i det regionala arbetet för cykeln i Köpenhamn vilka Stockholm bör 
studera närmare. En av dessa är den så kallade styrgruppen, vilken vanligen består av chefer 
från var och en av de 23 kommunernas trafikkontor, en representant från Danmarks trafikverk 
och Helen Lundgaard från Region Huvudstaden. Denne grupps uppgift, att säkerställa och 
godkänna standarden på färdigställda Supercykelstråk enligt de regionala utformningskraven, 
skulle vara en bra funktion för Stockholmsregionen. Detta skulle tillsammans med det 
regionala cykelbokslutet säkerställa att arbetet med det regionala cykelnätet och dess standard 
efterföljs. En annan mötesform vilken det regionala cykelkansliet bör se närmare på är 
projektgruppen i Köpenhamn. Denna är en annan möteskonstellation i regi av sekretariatet 
vilka ses cirka fyra gånger per år med ofta förutbestämda teman, för att utbyte idéer och 
lösningar kring exempelvis kombinationsresor.  
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7.4 Drift och Underhåll 
 
Dokument 
De regionala stråken ges högsta prioritet gällande reparationer och snöborttagning i samtliga 
kommuner i Köpenhamn, vilket också är samma i Stockholm.  
 
Erfarenhet 
Att skapa en bättre samverkan inom samt mellan kommuner gällande drift och underhåll av 
regionala stråk är något som borde eftersträvas, detta då man har särskilt framtagna 
gemensamma krav gällande drift och underhåll för alla delar av sträckorna och inte bör 
variera mellan kommuner. I Stockholmsregionen finns ju ett samarbete gällande just 
vinterväghållning där man använder sig av olika entreprenörer som dock kommunicerar med 
varandra och vidare använder sig av samma metod. Både Stockholms stad som ju varit 
initiativtagare samt Nacka Kommun är med i samverkansprocessen och spridningen av 
samverkan pågår löpande på initiativ av Stockholms Stad.  
 
Inom Stockholms stad finns en intern problematik gällande just drift och underhåll, där man 
har olika entreprenörer inom kommunen med en varierande standard som resultat enligt 
Joakim Boberg. Att man lyckas samordna andra kommuner att för att säkerställa en standard 
på det regionala sträckorna men inte lyckas inom kommunens egna prioriterade 
pendlingsstråk visar på nödvändigheten i att granska den egna organisationen. I Köpenhamn 
däremot finns inte denna typ av samverkan, trots att det varit uppe som förslag. Detta då de 
flesta kommuners underhållsföretag är kommunalt ägda vilket försvårar enligt trafikplanerare 
Lone från Frederiksberg, vilket också bekräftades av trafikplanerare Jesper från Köpenhamn 
som dock kan se fördelarna med en bättre samverkan.  
 
Trots försök gällande samordning och reglering av drift och underhåll som gjorts finns 
fortfarande många bristfälligheter i de nuvarande systemen i båda regionerna. Lösningar för 
att kunna säkerställa en jämn standard gällande drift på de regionala stråken bör ses över för 
att kunna garantera cyklisterna att man uppfyller de ställda kraven. Med en och samma 
entreprenör förenklas andra delar såsom möjlighet att gå ut med trafikinformation i realtid 
gällande driftsåtgärder som snöröjning eller information om väglag.  
 
Just att komma ut med trafikinformation i realtid är något man vill uppnå i Köpenhamn, 
vilket möjligen kan göras i form av en app. Stockholms Stad har lanserat en app “Tyck till” 
där medborgare kan skicka in tips, idéer och förslag på driftsåtgärder i staden. En liknade 
lösning skulle kunna finnas för de regionala stråken, sammankopplat till denna gemensamma 
entreprenör som har hand om driften och underhållet. Den skulle också kunna innehålla en 
reseplanerare som visar snabbaste rutt för cyklisten och meddelar om eventuella 
trafikarbeten, tillfälliga hinder eller uppdaterar hur långt man kommit med snöröjning.  
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7.5 Bakgrund 
Köpenhamns mer cykelvänliga hållning efter andra världskriget grundlade och skyddade dess 
cykeltradition fram till modern tid, medan Stockholms nästan totalt enhälliga inställning till 
massbilismen efter kriget, ledde till att cykeltraditionen nästan helt utrotades. I Köpenhamn 
anger nästan hälften av cyklisterna att huvudanledningen till varför de cyklar är att det är det 
snabbaste alternativet. 
 
I Stockholm är det idag redan nu många gånger snabbare att ta cykeln än något annat 
färdmedel, särskilt när det gäller i tätbebyggda områden och under rusningstrafik. Med 
kraftiga åtgärder för att återigen ge cykeln plats i gaturummet i staden kan cykeln bli det 
effektivaste färdmedlet för korta resor och även konkurrerande under längre 
mellankommunala resor. Genom dessa krafttag till förmån för cykeln kan Stockholm börja att 
bygga upp en cykeltradition i regionen. 
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7.6 Konkretiseringskonen 
När ett regionalt stråk skall byggas efter de standardkrav som de regionala cykelplanerna 
fastslagit, med en utformning som passar alla trafikanter, befinner vi oss i konens breda del 
där alla möjligheter till olika utformning och idéer finns. Den rättsliga process som följer är i 
detta fall planeringsprocessen enligt PBL där politikerna inom kommunerna sitter på en 
maktposition då de är det beslutsfattande organet. Därav formuleringen av trafikplanerarna 
från Nacka, att det i slutändan är upp till politikerna vad som byggs eller inte.  
 
Den reella beslutsprocessen, är den som de regionalt samverkande parterna tillsammans med 
kommunerna utgör. Alltså alla de utredningar och samverkansprocesser där möjliga 
sträckningar, utformning, skyltning, drift och så vidare diskuteras. Dessa möjliga lösningar 
utgör sedan underlaget för de beslutande organen i den rättsliga processen. Här finns en 
möjlighet för exempelvis trafikplanerarna att influera, genom att styra vad som utreds och på 
vilket sätt informationen presenteras kan man påverka vilket underlagsmaterial 
beslutsfattarna ser över för att grunda sina beslut i.  
 
Att man som i Köpenhamn från alla olika planerande och utredande organ publicerar material 
med en stor eftertanke på marknadsföring där målgrupperna är invånare samt politiker är ett 
medvetet val. Man har byggt upp ett varumärke kring Köpenhamn som cykelstad, vill visa 
vad som görs och planeras för i staden, påvisa vilken skillnad förändringarna gör och binda 
samman en bild av ett cykelsamhälle där alla dessa utredda och planerade lösningar är vitala 
för vidare utveckling.  
 
I Stockholm är allt material av den mer tekniska typen, man har inte samma fokus på att 
förmedla tankar och idéer till politiker och invånare i regionen, vilket kan bidra till den 
upplevda större skepticism cykelinfrastrukturlösningar möter i Sverige. Som Björn Sax 
Kaijser, Regionala cykelkansliet, uttrycker finns det tveksamheter kring cykeln som ett 
seriöst regionalt färdmedel i Stockholm. Dessa exempel är faktorer som i slutändan har stora 
möjligheter att åt olika håll påverka resultatet och det slutgiltiga beslutet i konens spets.  
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8.0 Diskussion 
I diskussionen presenteras åtgärdsförslag för att stärka Stockholmsregionens arbete för ett 
sammanhållet cykelvägnät.  
 
Åtgärdsförslag för Stockholmsregionens cykelplanering 
 
Samverkan 

• Att låta kommunerna vara mer centralt delaktiga vid framtagandet av den regionala 
cykelplanen underlättar etableringen av det regionala cykelnätet.  

• En nationellt samverkande part, likt Danmarks cykelambassad, skulle bland annat 
kunna ha en viktig funktion av att hjälpa landets regioner att satsa på innovationer för 
att konstant utveckla cykeln som ett transportmedel. 

• Att utöka det regionala cykelkansliets omfattning skulle effektivisera arbetet med 
Stockholms regionala cykelnät: 
o Mer anställda inom kansliet med syftet att utöka arbetet med mellankommunal 

samverkan. 
o En styrgrupp med samtliga kommuners chefer för trafikplanering samt 

representanter från trafikverket och landstinget, vilka ska verka för enhetlig 
standard i hela regionen. 

o En projektgrupp med representanter från varje kommun vika ses för att diskutera 
teman som exempelvis kombinationsresor och trafiksäkerhet varje kvartal. 

  
Finansiering 

• Se över hur statlig medfinansiering skall sökas för de regionala stråken för att 
säkerställa att hela sträckan, från början till slut, färdigställs samtidigt och med god 
standard. Förslagsvis kan kommuner söka medfinansiering tillsammans och skriva ett 
samarbetsavtal kring standard och utformning som i dagsläget görs i Region 
Hovedstaden.  

• Att det finns en tydligt öronmärkt summa som är avsatt just för regionala cykelstråk. 
Detta för att klargöra vilket stöd som finns att få och motivera kommunerna att ta sig 
an projekten.  

  
Standard och utformning 

• Det regionala cykelkansliet har tagit efter det danska Sekretariatets sätt följa upp det 
regionala cykelnätets framgång under året i ett cykelbokslut. Något som också borde 
göras i Stockholmsregionens kommuner likt både Köpenhamns och Frederiksbergs 
kommun. 

• Att på både kommunal och regional nivå arbeta med innovationsprojekt för att cykeln 
ska kunna ligga i framkant som transportmedel samt för att öka samverkan mellan 
kommuner med dessa projekt. 

• Att skapa gena regionala cykelstråk genom grönområden, över vatten och över stora 
trafikleder, utan att ta kommunala gränser i beaktning. 
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Drift och Underhåll 
• Stockholm bör utveckla samverkan kring drift och underhåll av de regionala stråken. 

Ett exempel är att utöka idén om en app likt “Tyck till” vilken kan fungera som en 
anmälan av driftsåtgärder över de regionala cykelstråken men också med en vägvisare 
vilken kan uppdateras i realtid med trafikinformation.  

  
Konkretiseringskonen 

• Stockholmsregionen behöver arbeta mer med hur de utredningar vilka sker i den 
reella beslutsfattande processen presenteras, för att i sin tur påverka den rättsliga 
processen som skall resultera i faktiska förändringar och implementering av de 
visioner och mål som lyfts fram i de olika planeringsdokumenten. Det finns en vinst i 
att förstå hur information borde presenteras för rätt målgrupp för att ge en enkel och 
översiktlig bild så att beslut kan fattas och åsikter väckas. Rätt information och 
dokument skall utformas för rätt person. 

  
Är Stockholm på rätt väg? 
Det hittills påbörjade arbetet i Stockholmsregionen med det nystartade cykelkansliet och dess 
cykelsamordnare Björn Sax Kaijser är ett steg i rätt riktning för Stockholm som en cykelstad. 
Samverkan har kommit igång och likaså utbyggnadstakten av de regionala cykelstråken och 
den stora standardhöjning vilken krävs. För att närma sig den standard vilken har uppnåtts i 
Köpenhamnsregionen kommer arbetet dock att behöva fortskrida i en större omfattning. De 
åtgärder vilka föreslås i denna rapport är en början på det arbetet. 
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