
Släpp cyklarna loss, det är vår! 
21-växlingarna har lämnat sina källariden. Det är ett säkert vårtecken, när pendlingscyklisterna på 

nytt intar Stockholms cykelbanor. Sedan tjugo år tillbaka har vårskocken växt – samtidigt som 

åretruntcyklisterna blivit fler. Författarna till Det framtida Stockholm, riktlinjerna för  

stadens generalplanearbete från 1945, skulle häpna. De var förvissade om att cykeln hade spelat ut 

sin roll för andra ändamål än rekreation och förflyttningar inom de förorter som planerades kring 

tunnelbanans stationer. Avstånden skulle med stadens expansion bli alltför långa för att cykla, och 

den intensivare biltrafiken skulle verka avskräckande på cyklister i innerstaden. 

1970 hade prognoserna så gott som slagit in. Cyklarnas andel av trafiken över Stockholms tullar 

utgjorde då mindre än 1 %, vilket kan jämföras med cirka 30 % 1950. Naturligtvis handlade det delvis 

om att människor valde bort cykeln för andra transportmedel. Men det var också fråga om en 

självuppfyllande profetia. Planerarnas föreställningar om cykeln hade effektivt materialiserats i 

Stockholms fysiska infrastruktur. Som en trafikingenjör vid stadsbyggnadskontoret uttryckte saken 

1956: Stadsbyggandet måste, trots allt, anpassas efter människans alltmer fyrhjuliga tillvaro. Trots 

medvetenheten om cyklisternas utsatta situation anlades inga cykelbanor i innerstaden – det fanns 

enligt rådande synsätt helt enkelt inte plats. Utifrån en förståelse av cykeln som ett lokalt 

transportmedel fick cyklisterna tillgång till de nya förorternas parkvägnät, men inte till de snabbare, 

genomgående stråken till och i innerstaden. På så vis uppmuntrades vissa praktiker, medan andra 

motverkades. 

I en krönika i Dagens Nyheter 1968 utnämndes Stockholm till ”det mest cykelfientliga samhälle, som 

någonsin skapats.” Det är en tävling som i och för sig hade många heta kandidater. Sedan 1970-talet 

har en del åtgärder vidtagits för cykeltrafiken i Stockholm. Men förhållandena är knappast idylliska. 

Medan man i många städer försöker planera fram en ökad cykling, ligger cyklisterna i Stockholm före 

planeringen. Det är trängsel på stadens cykelbanor. Många cyklister trotsar den lokala roll de 

tilldelats av efterkrigstidens planerare och pendlar sträckor över milen, ibland över kommungränser. 

Här ställs vi inför uppgifter som uppenbarligen inte kan lösas utifrån de senaste decenniernas 

säkerhetsfokus kring cykeln. Cyklisterna har spänt fast hjälmen. Det är dags att skapa inte bara säkra 

utan också gena, bekväma och attraktiva lösningar för cykeltrafiken. Det är nu framtida praktiker 

kring cykeln formas. 
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