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Sammanfattning 

Många kommuner i Sverige har höga ambitioner att antal cyklister ska öka i just deras 

kommun. Men faktum är att bara två kommuner i hela Sverige, Linköping och Malmö, har 

lyckats tagit fram en cykelplan som har blivit godkänd av Trafikverket. En av många 

kommuner som blivit underkända är Södertälje. Att cykelvägar mellan kommuner inte byggs 

beror i stor del på den bristande finansieringen, både inom kommunen och från Trafikverket. 

Men också av att kommunens eget planeringsunderlag för regionala cykelvägar är bristfälligt.  

Syftet med examensarbetet är att utifrån ett arbetspendlingsperspektiv ge underlag för 

planering av Södertäljes regionala cykelvägar och utgör ett exempel på metod som kan 

tillämpas vid projektering av cykelvägar över kommungränser. Studien belyser problem vid 

samverkan mellan kommuner.  

Resultatet av examensarbetet visar att det framförallt är tre saker som försvårar samarbetet 

över kommungränsen, ekonomi, politik och otydligheter kring vem som är ansvarig för vad.  

I rapportens sista del presenteras även en samarbetsrekommendation som Södertälje kommun 

kan arbeta efter vid planering av cykelvägar över kommungränsen.  

 

Nyckelord: Samarbetsproblem, Cykelplanering, Skrivbordsanalys, Samverkan. 

 

  



Abstract 
Many municipalities in Sweden have high ambitions to increase the number of cyclists in 

their particular municipality. But the fact is that only two municipalities in Sweden, 

Linköping and Malmö, have successfully developed a bicycle plan that has been approved by 

the government. One of many municipalities that have failed is Södertälje. The two main 

reasons that bicycle routes between municipalities are not build is because lack of funding, 

from the city itself and also from the government.  And also because the municipalities own 

planning for regional bike paths are inadequate.  

 

Based on a commuting perspective, the aim of the thesis to provide a basis for the planning of 

Södertälje regional bike routes, and is as example of a method that can be applied during the 

design of cycle paths between municipal boundaries. The study highlights the problems of 

cooperation between municipalities. It also provides suggestions for possible cooperation 

measures and funding for bike path over Södertäljes municipal boundary. 

 

Keywords: Cooperation problems, Bicycle planning, Collaboration   



Förord 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på 15 högskolepoäng inom Anläggning som 

gjordes under våren 2014 åt Södertälje Kommun. Examensarbetet är det sista momentet i våra 

högskoleingenjörsstudier vid KTH. 

Vi vill tacka Södertälje Kommun, framförallt Bengt Andersson, Samhällsbyggnadsstrateg, 

som gav oss idén till examensarbetet och som fanns där som stöd när vi behövde hjälp.  

Vi vill även tacka vår handledare Anders Wengelin, handledare på KTH, som har bidragit 

med kunskap under hela processen. Ett stort tack ska också riktas till Per Roald, examinator 

på skolan, som lät oss skriva examensarbetet. 

Till sist vill vi även passa på och tacka alla som ställt upp på mejl- och telefonintervjuer. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Klimatfrågan har blivit allt mer aktuell de senaste åren med tanke på de allvarliga 

naturkatastroferna som inträffat. Därför har det blivit väsentligt att minska utsläppen av 

gaserna som bidrar till växthuseffekten. Ett sätt att minska dessa utsläpp av växthusgaser är att 

öka möjligheten för folk att kunna använda alternativa transportmedel så som cyklar 

(Bergström, 2010). För att cykeln ska få ett kraftigt uppsving som transportmedel krävs det att 

städer utvecklar sina cykelvägnät och på så sätt bjuder in personer till att börja cykla. 

Cykelvägar kräver samma typ av planering som bilvägar. Det sätter höga krav på att Sveriges 

kommuner arbetar fram cykelplaner med tydliga mål och visioner. Faktum är att bara två av 

Sveriges kommuner, Malmö och Linköping, har godkända cykelplaner (Louise Bergström, 

2013).  

Då regioner växer och arbetsmarknaden i större kommuner ökar väljer fler och fler människor 

att bosätta sig i närliggande tätorter och sedan pendla till arbetsorten. Det börjar bli lika 

angeläget för kommuner att inte bara planera sina egna cykelvägar, utan även se till ett större 

perspektiv för att utveckla och binda ihop infrastruktur och kommunikation med 

grannkommuner. Som en del i kommunernas cykelplaneringsprocess behövs tydliga ramar för 

samarbete över kommungränser. Regional samverkan är ofta problematisk då kommuner med 

olika intressen och olika stor budget ska komma överens om vem som ska finansiera vad samt 

vem som ansvarar för vad.  
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1.2 Syfte och målformulering 

Syftet med examensarbetet är att ge Södertälje kommun ett bättre planeringsunderlag för 

utbyggnad av cykelvägnätet genom att bland annat studera, analysera och förbättra den 

befintliga metoden som finns vid framtagning av cykelvägar. Samt att belysa 

samarbetsproblematiken vid planering av cykelvägar över kommungränser och utifrån 

problemen ge förslag till möjliga åtgärder och finansieringslösning. 

Målet med examensarbetet var att arbeta fram en väl utförd skrivbordsanalys som skulle ligga 

till grund för fortsatt planering av en specifik cykelväg. Men också att ge förslag till 

samverkan vid planering av cykelvägar över kommungränsen.   

1.3 Avgränsningar 

Examensarbete har berört många olika delar vilket har inneburit att avgränsningarna varit 

väldigt generella. Avgränsningar som ändå har gjorts är att studera arbetspendling med cykel 

samt cykelvägar som korsar kommunens gränser. 

1.4 Metodik 

Examensarbetet bygger på en kvalitativ intervjumetod där ett antal kommuner intervjuades.  

Syftet med intervjuerna var att kartlägga hur cykelplaneringen över kommunernas gränser 

sker idag och vilka eventuella problem som existerar.  

Som komplement till den kvalitativa intervjumetoden gjordes även litteraturstudier, 

inventeringar och en skrivbordsanalys. Arbetet inleddes med en skrivbordsanalys som sedan 

kompletterades med egna inventeringar, fortsatte med litteraturstudier och avslutades sist med 

intervjuer.  

1.4.1 Skrivbordsanalys  

Syftet med skrivbordsanalysen var att ta kartlägga cykeltrafiken i och över kommungränsen 

genom att bland annat studera trafiken idag, potentiell trafik och infrastruktur. 

Skrivbordsanalysen resulterade i en sträcka som var mest lönsam att studera ur ett 

cykelarbetspendlingsperspektiv. Denna sträcka studerades sedan mer noggrant för att se vilka 

eventuella problem som kan uppstå vid planering av en cykelväg.  

1.4.2 Litteraturstudier 

Litteraturstudierna utfördes i form av sökningar på Google och KTH:s bibliotek. Även 

liknande rapporter som tidigare publicerats av bland annat Vägverket, Trafikverket, CyCity, 

Södertälje kommun och Trivector studerades noggrant. 

Litteraturstudies huvudsakliga syfte var att studera och analysera rapporter om cykelplanering 

för att sedan kunna bilda sig en uppfattning om vilka problem som existerar och vilka möjliga 

åtgärder som finns. Resultatet av litteraturstudien presenteras i kapitlet som berör 

samarbetsproblem. 
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1.4.3 Intervjuer  

Eftersom arbetet handlar om vilka problem som existerar vid planering av cykelvägar över 

kommunens gränser så ansåg vi att det skulle vara relevant att veta hur kommuner runt om i 

landet arbetat med frågan. 

För att få en bra överblick över samarbetet runt om i landet valdes 15 slumpmässiga 

kommuner ut. Fem frågor skickades sedan ut via mejl till ansvariga för cykelplaneringsfrågor 

i dessa kommuner. 

 

 Hur ser dagens samarbete ut mellan er och närliggande kommuner? 

 Vad upplever ni mest problematiskt i ert sätt att samarbeta? 

 Trafikverkets roll är att motivera och stödja kommunerna i deras arbete med att öka 

cyklingen. Hur ser ert samarbete ut med trafikverket angående cykelfrågor? Fungerar 

det bra? Finns det någon som ni tycker kan förbättras?  

 När cykelvägarna korsar kommungränsen kan det ibland leda till oklarheter angående 

finansiering, att kommunerna inte alltid kommer överens om vem som ska betala vad. 

Hur ser er finansieringsstrategi därför ut? 

 Hur ser ni på idén till ett nationellt cykelforum? Där personer som arbetar med 

cykelfrågor kan utbyta kunskap. 

 

Anledningen till varför en mejlintervjumetod valdes var för att få direkta svar, för att på så 

sätt förenkla analysarbetet.  

Några av kommunerna som inte svarade på mejlen ringdes istället upp.  Resultatet av 

intervjuerna presenteras i en sammanställning i rapportens resultatdel medan analyser av 

intervjuerna tillsammans med litteraturstudien redovisas i rapportens analysdel 
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1.5 Begrepp och förkortningar 

Cykelstråk – Sammanhängande länkar av cykelvägar/cykelbanor 

Cykelväg – Fritt liggande eller med en skyddsremsa om minst 3 m till körbanan  

Resvaneundersökning – Undersökning som visar hur trafiksystemen används.   

Induktans - Sambandet mellan magnetiskt flöde och strömstyrka 

GCM – Gång-, cykel- och mopedtrafik  

SKL – Sveriges kommuner och landsting 

PBL – Plan och bygglagen 

Inventering – Observationsundersökning 

SL – Stockholms lokaltrafik  

Fetma – Ett medicinskt tillstånd som innebär att kroppen har lagrat så pass mycket fett att 

hälsan påverkas negativt.  
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2 Genomförandet 

I detta kapitel beskrivs hur arbetet genomförts och vilka metoder som använts presenteras 

närmare. 

För att göra arbetet tydligare delades det upp i tre etapper: Skrivbordsanalys, Problematik och 

möjliga åtgärder.  

I skrivbordsanalysen studerades trafiken idag, målpunkter, infrastruktur, 

befolkningsutveckling och avstånd till tätorter. Utifrån en stor resvaneundersökning som 

gjordes 2005, hos Södertäljes tre största arbetsgivare AstraZeneca, Scania och Södertälje 

kommun kunde trafiken idag kartläggas. Informationen om målpunkterna, var folk bodde och 

arbetade, hämtades från Södertälje kommun. För att få information om cykelinfrastrukturen så 

studerades kartor. Som komplement till kartorna gjordes även egna observationer ute i fält, 

där bland annat trafiken, infrastrukturen och tillgängligheten studerades.  

 

Utifrån skrivbordsanalysen valdes en potentiell cykelväg som korsade kommunens gräns. 

Syftet med denna närmare studie var att undersöka vilka problem som existerar vid planering 

av cykelstråk över kommungränsen.  

Vi tog kontakt med Trafikverket där Ebba Larsson, långsiktig planerare, berättade om deras 

roll i samarbetet. Vi gjorde liknande intervjuer med 15 kommuner runt om i Sverige där vi 

ville få reda på hur deras samarbete fungera med grannkommunerna och Trafikverket. 

Intervjuerna gjordes via mejl och vi fick inte svar från alla. En del kommuner som inte 

svarade på vårt mejl ringde vi sedan upp och majoriteten av kommunerna som deltog svarade 

professionellt på frågorna. Intervjuerna med kommunerna och Trafikverket fungerade som 

underlag för att ta reda på de problem som försvårade samarbetet. 

Svaren från de åtta kommunerna som valde att delta i intervjun sammanställdes och 

analyserades för att se vilka problem som existerade och vilka möjliga lösningar som fanns. 

En rekommendation till Södertälje kommun togs fram utifrån intervjuerna och 

litteraturstudien.  
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3 Skrivbordsanalys 

I denna del presenteras resultatet av skrivbordsanalysen och vilken sträcka som hade störst 

potential att närmare studera.  

3.1 Metoder för mätning av trafiken idag.  

För att ta reda på hur cykeltrafiken i Södertälje kommun ser ut idag kan olika metoder 

användas. I detta avsnitt kommer metoderna för skattning av trafiken att presenteras.  

Manuell metod:  

En manuell metod bygger på egna observationer ute i fält, det vill säga att man till exempel 

räknar antalet cyklister som passerar en viss punkt under en viss tid. Eftersom den manuella 

metoden bygger på personobservationer så krävs det därför stora personalresurser för att 

genomföra bra mätningar. Det blir i längden väldigt kostsamt då personal oftast är dyrt.  

Den manuella metoden ger ett väldigt litet mätfel. Men eftersom att den är så pass dyr måste 

den oftast tidsbegränsas vilket kan leda till osäkra resultat, detta eftersom att cyklingen 

varierar väldigt mycket över en längre tid (Anna Niska, 2010). 

Maskinell metod:  

En maskinell metod bygger på att cyklister automatiskt detekteras och registreras. Det finns 

olika typer av maskinella mätmetoder (Anna Niska, 2010). De vanligaste metoderna är: 

 Pneumatisk slang  

 Induktiv slinga 

 Fiberoptisk kabel 

Pneumatisk slang fungerar genom att smala gummislangar spänns över vägbanan och dess 

ände kopplas till en detektor. När ett fordon passerar gummislangen uppstår ett lufttryck som 

sedan detektorn registrerar. Mätmetoden är väldigt billig då inga fysiska ingrepp i vägbanan 

behövs. Nackdelen med metoden är att den är väldigt känslig för yttre påverkan och materialet 

blir snabbt utslitet, därför lämpar sig metoden för kortare mätperioder.  

Induktiva slingor fungerar genom att en detektor, en induktiv slinga, läggs i asfalten. 

Detektorn mäter skillnaderna i induktans när ett fordon eller ett annat metallföremål passerar. 

Induktiv slinga är den vanligaste metoden att mäta trafik. Fördelen med tekniken är att den är 

gammal och beprövad. Nackdelen är dock att den kräver mycket underhåll.  

Fiberoptisk kabel fungerar genom att kablar installeras i spår som är frästa i vägbanan. 

När ett fordons axel passerar sensorerna uppstår en nedgång av optisk överföring, denna 

överföring registreras av detektorsystemet. Fördelen med metoden är att inga elektriska eller 

magnetiska material används. Det innebär att den inte är känslig för magnetisk eller elektrisk 

påverkan, vilket ger högre mätsäkerhet.  Fördelen med en maskinell metod är att den oftast är 

billigare och kan vara aktiv en längre tidsperiod. Nackdelen är att mätfelen blir betydligt 

högre (Vägverket, 2007). 
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3.2 Trafik idag 

En vardag görs det i genomsnitt 2,8 resor per person och dag i Södertälje. Majoriteten av 

resorna görs med bil, cirka 60 %. Endast 5 % av vardagsresorna görs med cykel. En stor del 

av alla ärenden utgörs av resor till arbetsplatsen eller skolan, cirka 36 %. På en helg görs det i 

snitt 2,1 resor per dag och endast cirka 3 % av resorna görs med cykel. På helgerna varierar 

ärendena mer där fritidsaktiviteter, inköp av livsmedel och besöka släkt och vänner är de tre 

dominerande ärendena som tillsammans utgör 60 % av alla resor. (Astrid Bergman, 2014) 

 

Enligt en resvaneundersökning som gjordes 2005 kartlades de anställdas resvanor hos 

Södertäljes tre största företag, AstraZeneca, Scania och Södertälje kommun (Bengtsson, 

2005).  

Resultatet av undersökningen presenteras nedan i form av figurer. 

 
Figur 3.1 Resultat av resvaneundersökning hos Scania. (Bengtsson, 2005) 
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Figur 3.2 Resultat av resvaneundersökning hos AstraZeneca (Bengtsson, 2005)  

 
Figur 3.3 Resvaneundersökning hos Södertälje kommun (Bengtsson, 2005) 

Resultatet av undersökningen visar tydligt att andelen som cyklar till och från jobbet är låg i 

jämförelse med hur många som tar bilen. Det finns dock stora variationer mellan 

arbetsplatserna. De som jobbar på Södertälje kommun går i större utsträckning medan bilen är 

mycket mer dominerande för anställda på Scania. Det finns ett flertal faktorer som påverkar 

valet av transportmedel. Några av dessa är ålder, avstånd till jobbet och kön. 2/3 av männens 

resor utgörs med bil. Motsvarande siffra för kvinnor är cirka 1/2 (Astrid Bergman, 2014).  

Även åldern spelar in i valet av transportmedel. Yngre personen och personer mellan 50-59 är 

de som cyklar mest. Medan personer mellan 30-39 är den grupp som använder bilen mest. Det 

beror sannolikt på att de hämtar eller lämnar barn på dagis eller skola.  
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Medelavståndet till jobbet är även en stor faktor som spelar in i valet av transportmedel. 

Anställda på Scania och AstraZeneca har i snitt 25 km till jobbet, medan samma siffra för 

anställda på Södertälje kommun är 16 km (Bengtsson, 2005). 

I Södertälje kommun arbetar idag cirka 47 000 människor och utav de pendlar cirka 15 000 

till sitt arbete i Södertälje. Medan cirka 10 000 pendlar ut från kommunen 

(http://www.sodertalje.se, 2012). 

 

Figur 3.4 Pendlingsstatistik till och från Södertälje kommun. (http://www.sodertalje.se, 2012) 

Diagrammet visar att Södertälje är en attraktiv pendlingskommun. Företag som AstraZeneca, 

Scania lockar folk från hela Mälardalen. Närheten till Stockholm gör även att många väljer att 

pendla till sina jobb i Stockholm. 

Arbetspendlingen med cykel över kommungränsen är idag nästan helt obefintlig. Det beror 

framförallt på den befintliga cykelinfrastrukturen, som presenteras närmare under punkt 3.4.  

3.3 Potentiell trafik 

Det finns flera faktorer som påverkar den potentiella trafiken, nedan presenteras några av 

dessa faktorer.  

3.3.1 Tätorternas storlek och placering  

Södertälje har rent storleksmässigt en god förutsättning för att bli en bra cykelstad. Många 

bostadsområden i Södertälje ligger inom en radie på upp till cirka 6 km, ett avstånd som är 

behagligt att cykla. Det finns även många tätorter i och i närheten av Södertälje. I tätorter som 

Nykvarn, Enhörna, Rönninge och Järna bor ungefär 15000 invånare. Tätorterna ligger inte 

mer än 15 km ifrån Södertäljes stadskärna vilket innebär att det finns en mycket stor potential 

för ett ökat cyklande mellan tätorterna och Södertäljes stadskärna (Bråmå, 2013). 
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3.3.2 Kollektivtrafik  

I Södertälje kommun finns sex pendeltågsstationer och majoriteten av de ligger på bekväma 

cykelavstånd från arbetsplatser. Pendeltågen plockar upp människor i hela 

Stockholmsregionen och trafikeras 4 gånger per timme, vilket gör det till ett väldigt effektivt 

och bekvämt färdmedel då tidskrävande köer inte uppstår. Här finns det en potential att 

förbättra cykelvägarna från tågstationerna till arbetsplatserna och på så sätt kanske än mer 

folk väljer att åka tåg om de sedan lätt och smidigt kan cykla från station till sina 

arbetsplatser.   

3.3.3 Tillgänglighet 

För personer som både cyklar och åker kollektivt till och från jobbet, kombinerad 

arbetspendling, så måste tillgängligheten förbättras. Möjligheten att ta med cykeln på bussar 

och framförallt pendeltåg måste bli större. Utnyttjar man cykeln till mer än bara 

arbetspendling finns inte möjligheten att ha den parkerad utanför stationen, utan man vill ta 

med den hem. Då måste man kunna göra det på bussen eller pendeln. På SL:s hemsida finns 

strikta regler när och var cykeln är beviljad. Idag får man inte ta med sig sin cykel vid 

pendeltågsresor till eller från Stockholm central (SL, 2014). På Södertäljes bussar är det även 

förbjudet att ta med cykeln. Om cykeltrafiken ska få potential att öka måste tillgängligheten 

bli bättre och tydligare.   

3.3.4 Cykelparkeringar 

För att göra det mer attraktivt att cykla behövs cykelparkeringar. En inventering av 

kommunens cykelparkeringar vid pendeltågsstationerna gjordes hösten 2006. Inventeringen 

visade att pendeltågsstationerna Södertälje Hamn, Södertälje Centrum samt Järna hade flest 

antal parkerade cyklar. En viktig del vid cykelparkeringarna är väderskydd och 

fastlåsningsmöjligheter som idag saknas vid majoriteten av Södertälje kommuns 

cykelparkeringar.  

Bättre cykelparkeringar är en av 6 åtgärder som skulle få dagens bilister att börja cykla. 

Ungefär 20 % av de 1800 tillfrågade på Södertälje kommun skulle cykla oftare om bättre 

cykelparkeringar fanns (Bråmå, 2013). Att ordna bättre cykelparkeringar kostar givetvis 

pengar, men enligt RIPARK, en riktlinje för SL:s infartsparkeringar, står SL för kostnaden av 

markarbeten av cykelparkeringar i samband med anläggning av nya infartsparkeringar 

(Paulina Eriksson, 2006). Det innebär att Södertälje kommun endast skulle behöva stå för 

utrustningen och underhållet.  

Idag saknas även god belysning vid cykelparkeringarna, detta ger en otrygghetskänsla vilket 

får folk att inte vilja parkera sina cyklar där. För personer som jobbar i stadskärnan och cyklar 

till jobbet finns idag begränsade möjligheter att parkera sina cyklar.  
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Figur 3.5 Cykelparkering vid Järna Station. Berglin(2014)  

Figur 3.5 visar tydligt bristerna med dagens cykelparkeringar, då belysning och väderskydd 

saknas.    
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3.3.5 Säkrare cykelvägar 

Andelen cyklister som varje år skadas är ungefär 2 000 av totalt cirka 4 500 rapporterade fall, 

vilket innebär att cyklisterna står för cirka 40 % av de allvarligt skadade i trafiken. Nedan 

visas fördelningen av andelen allvarligt skadade och omkomna i trafiken 2012. 

Figur 3.6 Andel omkomna respektive allvarligt skadade vid trafikolyckor år 2012. (Darin, Säkrare cykling, 

2014) 

 

Statistik visar även att cirka 70 % av de cyklister som omkommer i trafiken gör det på grund 

av en kollision med ett annat motorfordon. Medan cirka 22 % av dödsfallen består av 

singelolyckor på cykel. 

Figur 3.7 Fördelning av antalet omkomna cyklister uppdelat efter olyckstyp. (Darin, Säkrare cykling, 2014) 

När det kommer till allvarliga skador så står singelolyckorna för majoriteten av dessa. 

Omkring 80 % av alla allvarligt skadade berodde på singelolyckor. Bristfälligt underhåll är 
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den största orsaken till varför singelolyckor inträffar, följt av utformningen, cyklisten och 

cykelns skick.  

Nedan visas en figur över fördelningen över allvarligt skadade.  

Figur 3.8 Fördelning över Allvarligt skadade (Darin, Säkrare cykling, 2014) 

 

Antalet halkolyckor på grund av is, snö och grus, skulle kunna minskas med upp till 45 % om 

underhållet av cykelbanorna vinter och sommartid blev bättre. 

Att separera cykeltrafiken från biltrafiken skulle även göra det säkrare att cykla, i och med att 

10 % av dödsfallen i trafiken involverar cyklister. 

En annan aspekt som skulle kunna göra cyklandet säkrare skulle vara om företag lånade ut 

cyklar till personalen, eller att personalen på något sätt fick hyra cyklarna för en mindre 

kostnad. Det skulle innebära att personer inte behöver lägga ned pengar på att köpa och 

underhålla sina cyklar, utan att företaget gör det åt de för en mindre kostnad. Detta skulle 

förhoppningsvis göra att cyklarna var i bättre skick och olyckorna på grund av dåliga cyklar 

minskade.  

För att minska antalet olyckor vid korsningar skulle man kanske behöva se över dagens 

trafikregler. En cyklist har idag alltid väjningsplikt, vilket kan bli problematiskt då även 

bilister samtidigt kan ha väjningsplikt mot cyklister. Trafikverket håller idag på att ta fram 

ändrade regler för vad som gäller mellan cyklister och motorfordon, en tydlighet i lagen 

kanske skulle minska antalet kollisioner mellan dessa (Darin, Lars, 2014) 

Idag är den bristande säkerheten på dagens cykelvägar en anledning till varför folk inte 

cyklar. Södertälje kommun har ungefär 1800 anställda som varje dag tar bilen till jobbet trots 

att avståndet är mindre än 5 km. Cirka 30 % av dessa anställda uppgav i en undersökning att 

de skulle kunna tänka sig att börja cykla om cykelvägarna blev säkrare (Bråmå, 2013). 
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3.4 Dagens infrastruktur 

3.4.1 Bakgrund 

Före andra världskriget var cykeln ett av de vanligaste transportmedlen. År 1939 utgjorde 

cykeln cirka 35 % av transportmedlen i Stockholm. Efter kriget förändrades 

planeringssynsättet och stadsmiljön trängde undan cyklisterna.  

Runt 1960-talet förändrades synen på trafikplanering, resultatet av förändringen var att bilen 

blev en norm. Cykeln betraktades mer som ett färdmedel för korta förflyttningar eller för 

rekreation (Trafikverket, 2014) 

3.4.2 Infrastruktur inom kommunen  

I Södertälje kommun finns idag cirka 120 km separerad GC-väg. Räknat på antal invånare så 

blir det ungefär cirka 1,3 meter separerad GC-väg per person vilket kan jämföras med 

Linköpings kommun som har ungefär 3,7 m cykelväg per person  (Linköpings kommun, 

2014) Majoriteten av Södertälje kommuns cykelvägar går idag längs huvudvägnätet för 

bilarna.   

Södertälje kanal ses som en barriär som bara kan korsas på 3 olika ställen, Mälarbron, 

Slussbron och Saltsjöbron. Därför är det viktigt att GC-vägarna som leder fram till 

broanslutningarna är sammanhängande.  Södertäljes stadskärna är idag även otillgänglig för 

cyklister, vilket innebär att de är hänvisade till blandtrafik, eftersom separerad GC-väg 

saknas. Det finns även stora otydligheter i hur man som cyklist ska ta sig igenom stadskärnan 

för att nå viktiga målpunkter som ofta är sammanlänkade med Storgatan, en central gata där 

cykeltrafik är förbjudet (Bråmå, 2013). 

3.4.3 Infrastruktur över kommunens gränser 

Idag saknas regionala cykelvägar mellan Södertälje och närliggande tätorter utanför 

kommungränsen. Det innebär att man måste använda sig av de befintliga landsvägarna för att 

korsa kommunens gränser med cykel. På landsvägarna är trafiken intensiv och hastigheterna 

höga, vilket gör att trafiksäkerheten för cyklisterna är väldigt låg.  

3.5 Målpunkter 

Majoriteten av arbetsplatserna i Södertälje kommun är belägna inom tre områden, Östertälje, 

Västertälje och Tveta. Tillsammans arbetar cirka 39 000 människor inom dessa tre områden. 

De två största arbetsgivarna i dessa områden är Scania och AstraZeneca som tillsammans har 

ungefär 15 000 anställda.  

3.6 Val av Sträcka  

Eftersom examensarbetet handlade om problem med planering över kommunens gränser 

begränsades antal möjliga sträckor till två, Nykvarn - Södertälje och Salem- Södertälje.  

Nedan presenteras fakta om respektive sträcka och vilken sträcka som valdes för närmare 

studie. 



15 

 

 

Figur 3.9 Potentiella cykelvägar. Berglin(2014)   

3.6.1 Södertälje – Nykvarn 

Nykvarn har länge varit en del av Södertälje kommun men år 1999 bröt de sig ur och bildade 

Nykvarns kommun. Nykvarn hade de ekonomiska förutsättningarna för att ”klara sig själva” 

och när 2200 medborgare i dåvarande Södertälje kommun via en opinionsundersökning 

röstade JA för en delning las förslaget fram till riksdagen där riksdagen beslutade att Nykvarn 

skulle bli en egen kommun.  

Nu 15 år senare har Nykvarn och Södertälje två helt olikt politiskt styrda kommuner. I 

Nykvarns kommun har de borgliga partierna majoriteten av mandaten i kommunfullmäktige 

medan i Södertälje dominerar det vänstra, socialdemokratiska blocket (Påledal, 2009) 

I Nykvarns kommun bor det idag ungefär 10000 invånare (Nykvarns Kommun, 2011), cirka 

1/5 av dessa arbetspendlar till och från Södertälje varje dag. Från Södertälje arbetspendlar det 
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ungefär 600 till och från Nykvarn, vilket innebär att ungefär 3000 arbetspendlar mellan 

orterna varje dag. Södertälje har planer på att exploatera området kring Almnäs med ett 

logistikcentrum, Stockholm syd. Även Nykvarn har planer på att expandera Mörby med 

logistik. Detta skulle innebära att fler arbetsplatser skapades, vilket skulle kunna ge en ökad 

arbetspendling mellan orterna.  

Fördelen med sträckan är den gamla banvallen som går mellan Nykvarn och Södertälje. 

Banvallen går idag genom skogen mellan de två orterna vilket skulle ge en separerad GC-väg, 

vilket är bra ur säkerhetssynpunkt. En nedlagt banvall skulle inte bara innebära säkrare 

cykling, utan även billigare cykling. Att anlägga en cykelväg på en befintlig banvall är 

mycket billigare än att projektera och bygga ut en befintlig landsväg (Kågeson, 2007) 

3.6.1.1 Banvallen  

Den gamla banvallen tillhörde en gång i tiden norra Södermanlands järnväg som sträckte sig 

från Eskilstuna till Södertälje och byggdes i slutet av 1800-talet. År 1994 lades trafiken på den 

sträckan ned, då den inte längre höll standarden. Sträckan ersattes år 1997 av Svealandsbanan 

(Östra Södermanlands Järnväg, 2014)  

Den gamla banvallen som är aktuell idag sträcker sig mellan Mörby industriområde i Nykvarn 

till Ekelundsnäs i Södertälje, en sträcka på ungefär 1 mil.  

Idag används den gamla banvallen som friluftsled vilket innebär att trafiken är väldigt 

blandat. I inventeringen observerades hästar, cyklister, gående samt även motorcyklister.  

Förut var även större motorfordon så som bilar vanliga, men i och med uppsättning av stora 

stenblock har biltrafiken på banvallen minskat. Däremot är motorcyklister fortfarande vanligt 

förekommande och detta är givetvis ett problem vid en anläggning av en GC-väg. Även hästar 

blir ett problem vid en GC-väg. Hästar är tunga och kan stampa sönder asfaltsbeläggningar, 

vilket kan blir väldigt dyrt. 
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     Figur 3.10 Banvallens utsträckning mellan Nykvarn och Södertälje, Berglin(2014) 
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Figur 3.11 Flygfoto över banvallens utsträckning. Berglin(2014)  
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3.6.2 Södertälje - Salem 

I Salems kommun bor det cirka 16 000 personer (Salems kommun, 2013), ungefär 1 100 av 

dessa arbetspendlar till Södertälje varje dag. Ett cykelstråk mellan Södertälje och Salem skulle 

inte enbart gynna pendlare mellan de båda orterna. Det skulle även öppna upp möjligheter för 

de cirka 3200 folk som bor i Botkyrka och arbetspendlar till Södertälje.  

Nackdelen med stråket Södertälje - Salem är dock Dånviken, som utgör en form av barriär 

mellan orterna.  

3.7 Resultat av skrivbordsanalysen 

Det stråk som vi ansåg ha störst potential för fortsatta studier var sträckan Södertälje- 

Nykvarn. Redan idag arbetspendlarpendlar många människor på sträckan. Majoriteten pendlar 

dock med bil.  

Vetenskapen om att arbetspendlingen är hög var en stark orsak till att vidare studera sträckan.  

En annan orsak till att vi valde sträckan Södertälje- Nykvarn såg vi i potentialen till en ökad 

arbetspendling. Almnäsområdet är i exploatering och är tänkt som ett av södra 

Stockholmsområdet stora logistikverksamheter. Här ses en ljus utveckling vad gäller 

arbetsmöjligheter och vi ser därför potential i att arbetspendlingen kommer att öka. Samma 

sak gäller Mörby Industriområde som också planeras att växa och skapa fler arbetstillfällen.  

Mitt emellan Södertälje och Nykvarn sträcker sig en nedlagd banvall. Banvallar är idealiska 

för att bygga cykelvägar på. Kostnaden för att asfaltera en cykelväg på en nedlagd banvall 

beräknas vara cirka 400 kr/löpmeter medan att asfaltera en helt ny cykelväg beräknas kosta 

cirka 2000 kr/löpmeter (Kågeson, 2007). Utav den anledningen såg vi en stor ekonomisk 

potential i sträckan.  

Banvallen korsar Almnäsområdet vilket är en stor fördel. Tidigt under våra möten med 

Södertälje- och Nykvarns kommun bekräftades att banvallen sedan många år tillbaka har varit 

tänkt som cykelväg. Processen har stått stilla då ingen av kommunerna velat finansiera vägen 

och medfinansieringen har inte varit tillräcklig. Vi ville gå djupare in på kommunernas 

samarbete och granska varför en cykelväg aldrig blivit byggd. Det var en betydande orsak till 

varför vi valde sträckan.      
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4 Berörda myndigheter  

I detta avsnitt presenteras myndigheter och deras roll i den gränsöverskridande planeringen.  

I Sverige finns idag ett antal verksamma myndigheter som arbetar med transportfrågor, de 

vanligaste är Trafikverket, Transportstyrelsen och Trafikanalys samt även Statens väg- och 

trafikforskningsinstitut, VTI. Men det är inte bara myndigheter som jobbar med 

transportfrågor som cykel. Kommuner, landsting och deras intresseorganisation, Sveriges 

Kommuner och Landsting jobbar även med saker som berör cykelfrågan.  

4.1 Trafikverket 

Trafikverket bildades 2010, då tidigare Banverket och Vägverket slogs ihop.  

Myndigheten har delats upp i regioner, där varje region har ett huvudkontor vars uppgift är att 

verka som väghållare i respektive region.  

Trafikverkets huvudsakliga uppgift är att ur ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa 

förutsättningar för att uppnå funktionalitet, effektivitet och hållbarhet i det samlade 

transportsystemet (Statens offentliga utredningar, 2012). Att verka för att de transportpolitiska 

målen uppnås är även en av Trafikverkets viktigaste uppgifter.  

När det kommer till cykling bedriver trafikverket arbete med att göra det möjligt för fler att 

välja cykeln istället för bilen vid kortare resor till och från jobb och skola. Målet är att öka 

andelen cykelresor av det totala antalet korta resor som görs. För att uppnå det målet 

samarbetar trafikverket med myndigheter, kommuner, regioner och övriga aktörer för att ta 

fram åtgärder som leder till säkrare och ökad cykeltrafik.  

Trafikverket har tillsammans med SKL tagit fram en handbok för gång-, cykel-, och 

mopedtrafik. Handboken tar upp utformning, drift och underhåll för GCM-trafik och dess 

syfte är att vara ett stöd vid planering och projektering av GCM-vägar. 

Att hela resan fungerar är även ett av Trafikverkets ansvar, därför arbetar Trafikverket med att 

se till så att kombinerade resor fungerar, t.ex. cykel och tågresor (Statens offentliga 

utredningar, 2012). 

Att motivera och stödja kommunerna i deras arbete med att öka cykling genom att bland annat 

bidra med kunskap och idéer är även en viktig roll. Trafikverket har även en stor roll som 

medfinansiär till kommunernas cykelsatsningar (Koucky). 

  



21 

 

4.2  Statens väg- och trafikforskningsinstitut  

VTI är ett oberoende forskningsinstitut inom transportsektorn. VTI är verksam inom flera 

områden så som säkerhet, miljö, ekonomi, kollektivtrafik och drift och underhåll.  

Deras huvuduppgift är att bedriva forskning inom infrastruktur, transporter och trafik. VTI 

ska precis som trafikverket se till att de transportpolitiska målen nås och att kunskapen inom 

transportsektorn ständigt förbättras. 

När det kommer till cykling håller VTI bland annat på att analysera olika faktorers betydelse 

för cykling i stadsområden, som t.ex. fysiska strukturen, beteendeförändringar och lokala 

strategier för planering.  

4.3 Kommunen 

Sverige är indelat i 290 kommuner. Kommunerna är enligt lag tvingade att ha vissa 

verksamheter så som skola, omsorg för barn och äldre, vatten och avlopp, stadsplanering etc.  

Kommunerna styrs av politiker som i sin tur är valda av medborgarna i respektive kommuner. 

När det kommer till cykling så ansvarar kommunen för cyklingsfrågor. Enligt PBL ska varje 

kommun ha en översiktsplan. Översiktsplanen visar kommunens framtida mål för mark och 

vattenanvändning. Kommunen ansvarar för drift, underhåll och investeringar av kommunala 

cykelvägar.  

4.4 Landsting och länsstyrelsen.  

Det finns idag 20 landsting, fyra av dessa landsting är även regioner, Halland, Skåne, Västra 

Götaland och Gotland. En region är ett landsting fast med större ansvar för regional 

utveckling. Landstingets uppdrag är att stärka regionens tillväxt och utveckling samt att sköta 

hälso- och sjukvården. Regionerna och ett fåtal länsstyrelser deltar aktivt i planeringen av 

infrastrukturen. Underlag för infrastruktursatsningar tas fram i samarbete med kommuner. 

När det kommer till cykling har Länsstyrelsen ett väldigt stort ansvar och inflytande, i och 

med att infrastruktur ofta är kommunöverskridande. 

4.5 Sveriges kommuner och landsting 

Sveriges kommuner och landsting, SKL, är en arbetsgivar- och intresseorganisation. SKL:s 

uppdrag är att driva medlemmarnas, kommunerna och landstingen, intresse samt att erbjuda 

stöd och service.  

När det kommer till cykling så har SKL gett ut ett antal böcker och manualer som berör 

cykling, ett exempel på det är GCM-boken. SKL är även en samverkanspartner i projekt som 

berör cykling, de anordnar även regelbundna cykelkonferenser 
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5 Fördelar med ökad cykelarbetspendling 

I detta kapitel presenteras vilka fördelar som finns med cykelarbetspendling utifrån punkter 

som ekonomi, miljö och hälsa.       

Idag lider ungefär 14 % av Sveriges befolkning av fetma (Bergström K. , 2011). Fetma 

orsakas av framför allt dålig kost och för lite fysisk aktivitet. Fetma ger ökad risk för diabetes, 

högt blodtryck och hjärtinfarkt. Dessa tre saker har en sak gemensamt, ökade 

samhällskostnader.   

Fetma och inaktivitet beräknas kosta ungefär 20 miljarder kronor varje år. 

Sjukvårdskostnader för personer med diabetes mellan 55-64 år ungefär 9500 kr/person och år. 

Om hälften av alla diabetiker skulle vara insulinbehandlade skulle det innebära en kostnad på 

cirka 55 400 kr/person och år, på grund av produktionsbortfall. En förkortad levnadstid hos en 

diabetiker skulle även det kosta mycket pengar, ungefär 2,4 miljoner kronor, i form av 

välfärdsförluster. För varje fall av stroke så är den totala kostnaden cirka 2,2 Miljoner kronor 

(Naturvårdsverket, 2005). Ett sätt att minska fetma är att öka den fysiska aktiviteten, genom 

att bland annat cykla till och från jobbet. 

För personer i 50-60 årsåldern skulle kostnaderna för samhället minskas med cirka 10 000-12 

000 kr om personerna gick från ett inaktivt liv till att börja cykla. Detta eftersom att problem 

med diabetes, hjärtsjukdomar och högt blodtryck skulle minskas. Den ökade hälsoeffekten 

som uppkommer med varje nytillkommen cykeltimme kan värderas till ungefär 20 kronor per 

timme och år. Den samhällsekonomiska vinsten utav ökad cykling i form av minskad biltrafik 

ur miljösynpunkt är ungefär 0,45 kronor per fordonskilometer. 

Värdet av att ta cykeln istället för bilen uppskattas till cirka 2,5 kronor per cyklad timme, med 

hänsyn till utsläpp av klimatgaser (Kågeson, 2007).  

Att arbetspendla 20 km, tur och retur varje dag i fem dagar, med cykel istället för bil skulle 

minska koldioxidutsläppen med cirka 1 ton per år. (Malmberg, 2013) 

Trots att det finns många positiva sidor med cykling så är det ändå svårt att veta den exakta 

nyttan. Detta beror till stor del på att man inte riktigt vet exakt hur många det är som cyklar, 

då mätningen av cyklister är bristfällig.   
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6 Samarbetsproblematik  

Utifrån litteraturstudier har vissa samarbetsproblem belysts. I detta kapitel presenteras de 

vanligaste orsakerna till varför samarbetena mellan kommuner fungerar dåligt.  

6.1 Finansiering 

Bristen på finansiering är en av de absolut största anledningarna till varför så lite händer. I 

Danmark och Holland, som är två av Europas bästa cykelländer satsas det idag ungefär 150-

200 kr per invånare och år, vilket kan jämföras med Sveriges satsning på 32 kr per person och 

år (Spolander, 2014).  

Mellan åren 2014-2025 planeras det att satsas cirka 522 miljarder på transportinfrastrukturen. 

En väldigt liten del av dessa pengar, 0,7 % kommer att gå till cykelfrågor. Kommunerna 

använder idag cirka 95 % av sin budget till skola, vård och omsorg. En stor del av de 

resterande pengarna går till drift och underhåll av det redan existerande vägnätet, vilket 

innebär att pengar till nyinvestering av cykelvägar saknas (Spolander, 2014). Det är inte bara 

kommunernas budget för cykelfrågor som är liten. Trafikverket upplever även att deras 

budget inte är stor nog för att medfinansiera alla projekt som skulle behöva medfinansiering. 

Kommunernas budget varierar även från år till år vilket är problematiskt då två kommuner 

måste samarbeta ekonomiskt under en längre tidsperiod vid projektering av interkommunala 

cykelvägar. Vem som ska betala vad är även problematiskt. Idag saknas det vägledning på hur 

kommuner ska fördela kostnaderna som uppstår vid planering och projektering. Det har blivit 

normalt att kommuner betalar cykelvägen som går genom den egna kommunen, vilket kan bli 

orättvist rent ekonomiskt då den ena kommun kanske har bättre geografiska förutsättningar än 

den andra.   

6.2 Prioriteringar 

Förutom att kommunerna har skyldigheter att upprätthålla vissa verksamheter så har de 

relativt fria tyglar. Det råder en ojämn standard över hur pass mycket kommunerna själva 

väljer att arbeta med cykelplanering. Många kommuner har redan under ett antal år arbetat 

konsekvent med cykelplanering varpå erfarenhet och kunskap existerar.  

Olika kommuner kan välja att prioritera olika saker. Detta kan både fungera som en för- och 

nackdel. Två kommuner som prioriterar liknande frågor, t.ex. cykelfrågor har det enklare att 

samarbeta än två kommuner som prioriterar helt olika saker.  

Även fast två kommuner prioriterar cykelfrågor högt så kan deras åsikter gå isär om vad som 

är mest lönsamt för deras del. En kommun kan anse att arbetspendling mellan två orter skulle 

vara det absolut bästa att satsa på medan den andra kommunen inte alls är lika säker på det 

och prioriterar istället cykelvägarna till och från skola i den egna kommunen.  

Från Trafikverkets håll så är prioriteringen av cykelvägar en avvägning mellan nuläge och 

behov. 
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6.3 Ansvar 

Det finns många myndigheter och organisationer som arbetar med cykelfrågor bland annat 

Trafikverket, Trafikanalys, Kommuner och Landsting. Alla har olika roller när det kommer 

till cykelfrågor vilket skapar förvirring.  

Längs statliga vägar har idag staten allt ansvar för att vägarna utformas så att hänsyn tas till 

gång- och cykeltrafiken. Det innebär att staten helt och hållet bekostar åtgärder längs det 

statliga vägnätet. Separata GC-vägar kan byggas då de behövs. Dessa GC-vägar kan byggas 

en bit bort från vägen så länge det finns ett ”funktionellt samband”.  

Ett problem som uppstår kring detta är att kommunerna och Trafikverket har olika åsikter om 

det råder ett funktionellt samband. Trafikverket menar att en cykelväg som går parallellt med 

den statliga vägen borde vara kommunens ansvar då den blir en förlängning av det lokala 

cykelnätet, vilket gynnar kommunen. Medan kommunerna anser att det är trafikverkets ansvar 

då cykelvägen som egentligen skulle intill den statliga vägen bara har flyttats (Kågeson, 

2007). 

6.4 Samordning 

Många cykelplanerare på kommunen efterfrågar framförallt stöd när det kommer till att bygga 

upp och underhålla regionala och nationella nätverk. Cykelplanerare inom kommuner arbetar 

oftast ensamma vilket gör det svårt att på ett professionellt sätt kunna utbyta kunskaper med 

andra personer som är verksamma inom samma område (Koucky). Ett nationellt cykelforum 

där cykelplanerare och politiker runt om i Sverige kan utbyta idéer har tidigare diskuterats 

som en möjlig åtgärd på problemet. Vem som skulle ansvara för ett sådant forum vet dock 

ingen. Ett likande forum har upprättats av den Tyska staten där data, metoder och resultat från 

olika undersökningar delas fritt mellan berörda parter (Federal Ministry of Transport, 2012).   

Samordningen mellan kommuner är starkt beroende av var i landet kommunerna ligger. 

Ligger kommunerna i regioner så sker samarbetet genom regionförbund som även anordnar 

cykelkonferenser och möten med samtliga kommuner inom regionen. I mindre kommuner där 

cykling inte alls är lika prioriterat så saknas till största delen samarbete med 

grannkommunerna gällande cykelfrågor.  
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7 Resultat  

I detta kapitel presenteras resultatet av intervjuerna 

7.1 Samarbete i dagsläget  

Samarbetsformerna mellan de tillfrågade kommunerna varierar stort beroende på i vilken del 

av Sverige de tillfrågade kommunerna finns. I kommuner som ligger i län som har 

regionförbund, sköts samarbetet ofta genom regionförbunden som fungerar som någon form 

av samordnande part. Möten inom regionförbunden anordnas med jämna mellanrum där bland 

annat infrastruktur och cykelfrågor diskuteras. Ett direkt samarbete med grannkommunen 

angående cykelfrågor sker väldigt sällan, enstaka kontakter kan tas då det behövs.      

7.2 Problematiken i dagens samarbetssätt 

Även problematiken kring dagens samarbete över kommungränsen varierar i de tillfrågade 

kommunerna. Många kommuner upplever att det är svårt att veta vilka cykelvägar som är 

värda att prioritera, då mätningen av dagens cyklister är bristfällig. Man måste därför mäta 

antalet cyklister som i dagsläget cyklar och även försöka få fram en siffra på hur många som 

skulle cykla om en viss cykelväg byggdes. Vissa kommuner anser även att det idag saknas bra 

prognosverktyg som utvärderar potentialen av en viss satsning. 

Ett annat stort problem är ekonomin, när två kommuner ska bygga en cykelväg över 

kommunens gränser blir finansieringen ett problem. Oklarheter om vem som ska betala vad är 

vanligt. Att få kommuner att synka deras egen budget med grannkommunen kan även vara 

svårt, då budgeten varierar från år till år.  

7.3 Trafikverkets roll i samarbetet  

Många av de tillfrågade kommunerna tycker att samarbetet med Trafikverket fungerar bra.  

Oklarheter om vem som är ansvarig för vad är relativt vanliga. Därför vill kommuner se att 

Trafikverkets roll i det hela blir tydligare, speciellt vid frågor som rör finansiering. En 

kommun hävdar även att kompetensen på regional och lokalnivå är bristfällig rörande 

cykelfrågor. Vilket leder till dåligt underbyggda prioriteringar och investeringar. 

Enligt Trafikverket så varierar deras samarbete med kommunerna från fall till fall. 

Trafikverkets samhällsplanerare försöker däremot ha en öppen dialog med kommunerna.  

   

7.4 Finansieringsstrategi  

Majoriteten av de tillfrågade kommunerna använde en likartad finansieringsstrategi som 

bygger på statlig medfinansiering från Trafikverket. Det nämndes dock inte hur denna 

medfinansiering delas upp mellan eventuella kommuner. Men överlag är det kommunerna 

som finansierar cykelvägarna inom sin del av kommunen.  
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7.5 Nationellt cykelforum 

Det finns idag många kurser, konferenser och seminarium som berör cykelfrågor. 

Trots det ställde sig alla kommuner positiva till idén om ett nationellt cykelforum. Att 

enskilda tjänstemän skulle hinna bidra till innehållet på cykelforumet var däremot tveksamt. 

Många kommuner vill gärna se att någon form av aktör tar tag i arbetet. Men ingen kommun 

är överrens om vilken aktör som just har ansvaret för ett sådant forum. 
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8 Analys och rekommendation 

I detta kapitel analyseras resultatet av litteraturstudien och intervjuerna. Förslag till hur 

Södertälje kommun kan arbeta med cykelplanering över kommungränsen ges även.    

8.1 Analys 

Samarbete över kommungränsen är ett av de stora problemen att lösa för att få bra och 

sammanhängande cykelstråk på regional nivå. Sveriges kommuner har alla egna 

samarbetsstrategier. Problem i samarbetet är inte svåra att belysa. Det svåra är att utifrån 

problemen komma med förslag till möjliga åtgärder som kan hjälpa kommuner att utveckla 

och förbättra det samarbetet som finns idag. Lättare blir det inte av att 

samarbetsproblematiken beror av många olika faktorer samtidigt som problemen varierar 

mycket från kommun till kommun. 

Många kommuner anser att ett stort problem som uppkommer i samarbetet över 

kommungränsen är att de inte får tid till cykelplanering. Trafikplanerarna lägger ner stora 

resurser på att planera för bil- och kollektivtrafik i sin egen kommun. Ibland planeras det 

också för cykel, men det är fortfarande inom egna kommunen. Hur ska trafikplanerare 

tillhandahålla mer tid åt cykelplanering mellan kommungränser? Vi ser att kommunens 

politiker väljer att prioritera cykelplanering till högre grad. För att makthavarna lättare ska 

fatta beslut om en omprioritering måste de vara övertygade om vilka positiva aspekter som 

cykling bidrar med. Vi vet inte om politikerna alltid är övertygade, i och med att forskning om 

cyklingens positiva effekter är ganska ny. Man vet med säkerhet att en ökad cykling ger stora 

samhällsekonomiska vinster i en hälsosam befolkning och minskade utsläpp. Och om 

politiker blir väl medvetna om alla positiva aspekter som blir till följd av en ökad cykling så 

kanske beslut om en ökad cykelplanering bland kommunernas trafikplanerare skulle fattas. 

Cykelplanerare behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas mer tid åt att utveckla ett bättre 

samarbete över kommungränser. Ett alternativ kan vara, att för en kommun prioritera att 

anställa fler personer med erfarenhet av cykelplanering, för att utnyttja den tid som finns 

avsatt till planering ännu mer effektivt. Nu vet vi att kommunernas budgetar är hårt pressade 

och det är väldigt svårt för en kommun rent ekonomiskt att anställa fler cykelplanerare. 

Däremot kan det vara angeläget att vid planering av större projekt anställa någon form av 

regional expert under en kortare period. Den regionala experten kan planera med regionala 

ögon, vilket gör att ingen kommun blir favoriserad. Vi ser att det är av betydande vikt att en 

regional expert berörs tidigt i planeringsprocessen för att samarbetet så tidigt som möjligt får 

bra förutsättningar. 

Var den regionala experten skulle anställas ifrån är svårt att säga. Det kan vara någon form av 

konsult eller representant från Trafikverket eller liknande organisation som har en bra 

regional översikt och kunskap inom cykelfrågor.  

Utifrån våra mejlintervjuer med kommuner i Sverige kunde vi dra slutsatsen att kommunernas 

samarbete med Trafikverket varierar stort. Skånes kommuner var väldigt nöjda medan 

kommuner som Linköping, Örebro och Jönköping ansåg att Trafikverket saknade kompetens 

på regional- och kommunal nivå. Avsaknad av kompetens är kanske inte alltid fallet, utan att 
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kompetensområdet måste bli bredare och utspritt på flera personer. På så sätt kan det bli 

lättare för Trafikverket att hjälpa kommuner i deras samarbete om ansvarsområden på 

Trafikverket blir tydligare. 

Kommunerna i Skåne vars samarbete med Trafikverket fungerade bra berodde enligt de själva 

mycket på att de hade ett Regionförbund som samlade regionala intressen och stod för 

framtagande av cykelplanerare. Något liknande regionförbund skulle vi kunna se vara till stor 

nytta för kommuner i Stockholmsområdet. Trafikverket håller idag på att diskuterar frågan om 

ett regionalt cykelkansli för Stockholmsregionen. Vi anser att ett sådant kansli skulle kunna 

fungera på samma sätt som Skånes regionförbund i cykelfrågor. För att det ska vara lika 

effektivt som regionförbundet krävs det att cykelkansliet får en tydlig roll och ett stort ansvar. 

Kommunerna skulle kunna dra stor nytta av cykelkansliet och få hjälp och råd i hur man bör 

samarbeta med cykelfrågor över kommungränser.   

Samarbetet mellan kommunerna kan förbättras avsevärt om kommunerna valde att visa ett 

större intresse för varandra. Att representanter från kommuner sätter sig tillsammans och 

skapar tydliga riktlinjer vad man vill åstadkomma med cykelplaneringen. Gemensamma mål 

och visioner ser vi som en betydande roll för ett effektivt samarbete. En lösning skulle kunna 

vara att arbeta fram en gemensam översiktsplan. Översiktsplanen visar med tydlighet vad 

kommunerna långsiktigt planerar att göra med infrastrukturen nära kommungränserna. Till 

följd kommer det bli enklare för kommuner att planera in möten och synkronisera sina 

budgetar med varandra.  

Att kommuner bestämmer sina egna standarder på cykelvägar kommunalt känns varken 

konstigt eller som något problem. Däremot då kommuner planerar cykelvägar över 

kommungränser uppstår problem om parterna vill bygga med olika standarder. Trafikverket 

har tagit fram förslag på hur standarden för cykelvägar ska vara, men det är bara ett förslag 

och inget krav. Om krav finns i form av en nationell standard, som kommunerna är tvungna 

att bygga efter tror vi att samarbetet skulle underlättas för kommunerna. Samarbetet behöver 

då inte infekteras av att man är oense om en gemensam standard. Samtidigt kan vi se att 

Trafikverket hellre medfinansierar en väg vars standard följer krav från Trafikverket själva.  

Ibland är det svårt för kommuner att hitta gemensamma prioriteringar. Det beror till stor del 

på att kartläggningen av cyklister idag är bristfällig. För att lättare hitta gemensamma 

prioriteringar är det viktigt att antalet cyklister mäts för att på så sätt ta reda på hur många 

som cyklar idag. Det är även viktigt att undersöka hur många som skulle kunna tänka sig att 

cykla om en viss åtgärd genomfördes. Kontinuerliga uppföljningar behövs för att mäta och 

utvärdera resultat. Att göra en resvaneundersökning en gång var tionde år är inte tillräckligt, 

man behöver genomföra sådana undersökningar var 3-5:e år.  
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8.2 Rekommendation  

8.2.1 Rekommendation Samarbete 

Södertälje kommun anser att det finns framförallt tre stycken huvudområden som är mest 

problematiska i deras sätt att samarbeta med grannkommunerna.  

Politisk prioritering, samspel i planering mellan olika berörda aktörer samt samfinansiering 

mellan berörda aktörer. Utifrån de tidigare studier som gjorts, tillsammans med svaren vi fått 

från våra mejlintervjuer har vi kunnat dra slutsatser att problemområden som Södertälje 

kommun nämner är återkommande för andra kommuner i landet. 

Om vi med den bakgrund och kunskap vi samlat på oss under examensarbetet skulle få ge 

Södertälje kommun en rekommendation kring hur de kan lösa problematiken tror vi att det till 

en början handlar om att övertyga kommunens politiker. Är inte kommunens politiker väl 

medvetna om cyklingens alla fördelar och vinster blir det svårt att övertyga de om att 

prioritera cykelplanering. I majoriteten av fallen, och så även för Södertälje kommun, tror vi 

att politikerna är medvetna om en ökad cyklings konsekvenser. Det handlar mer om att 

övertyga politikerna om att prioritera cykelplanering för en potentiell sträcka. Att Södertälje- 

och Nykvarns kommun arbetar fram en skrivbordsanalys, antingen utifrån modellen vi har 

tagit fram eller en egen, som bevisar klart och tydligt nyttan av den tänkta cykelvägen. Desto 

bättre skrivbordsanalys desto mer underlag får politikerna att bygga sina prioriteringar på. 

När politiker tagit beslut om att ge cykelplanering en ökad prioritet är det viktigt att de som 

högsta bestämmande part initierar ett samarbete med politikerna i grannkommunen. 

Politikernas samarbete kommer ge kommunernas trafikplanerare ökat stöd och tydlighet i 

deras eget samarbete. Det är viktigt att man så tidigt som möjligt i samarbetet sätter upp 

gemensamma mål och visioner för att ta samarbetet till en ny nivå. Vi vet att Södertälje 

kommun har tydliga mål för sina kommunala cykelvägar men vi ser inte att det är fallet för de 

regionala. Gemensamma riktlinjer skapar bättre förutsättningar för att lyckas synka sin budget 

med grannkommunens vilket annars har setts som problematiskt. 

Som en del av samarbetet ser vi att både Södertälje- och Nykvarns kommun måste bli bättre 

på att ordna gemensamma kampanjer för cykling. Att man bedriver någon form av 

verksamhet vars huvudsyfte är att få medborgarna i Södertälje och Nykvarn att börja cykla 

mera. Det kan t.ex. vara att man anordnar cykeldagar för att vecka intresse hos medborgarna. 

Ett ökat intresse hos medborgarna ger ett ökat intresse hos politikerna och det blir en positiv 

spiral. Att arbeta fram gemensamma kampanjer gör att kommunerna kommer närmare inpå 

varandra och samarbetet utvecklas.  

8.2.2 Rekommendation Finansiering 

Vi har länge diskuterat vilken typ av finansieringsstrategi Södertälje kommun bör jobba efter 

när det gäller den planerade cykelvägen på banvallen mellan Södertälje och Nykvarn. 

Slutsatsen vi kommit fram till är att Trafikverket bör finansiera hela sträckan. Nu ska vi 

förklara varför. 
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Som vi tidigare tagit upp i rapporten är Trafikverkets uppgift att bygga ut cykelvägnätet intill 

Sveriges statliga bilvägar. Hade Södertälje kunnat övertyga Trafikverket att cykelvägen skulle 

ligga längs någon av de statliga vägarna, Strängnäsvägen eller Södertäljevägen, så förutsätter 

vi att Trafikverket skulle stå för kostnaderna.  Nu ligger inte den gamla banvallen längs någon 

statlig väg utan mitt i skogen. Fördelarna med banvallen är dock uppenbara jämfört med en 

cykelväg längs med någon av de statliga vägarna.  

Först och främst utgör banvallen en kortare sträcka vilket gör att det går åt en mindre mängd 

överbyggnadslager. Sen är de geotekniska förutsättningar väsentligt mycket bättre då 

banvallen en gång utnyttjades av tåg vilket innebär att grundläggningen är väldigt bra. Det är 

stor skillnad mot en cykelväg längs en statlig väg då både skog måste röjas och åkermark 

måste tas i anspråk vilket innebär stora kostnader. Utifrån schablonkostnader för anläggandet 

av cykelvägar skulle en cykelväg på banvallen bli minst 16 miljoner kronor billigare än någon 

alternativ väg (Kågeson, 2007). 

Vi ser därför att Trafikverket med glädje skulle finansiera en eventuell cykelväg på banvallen 

istället för att förlora en massa pengar på att finansiera en väg längs det statliga vägnätet. Men 

trots att vi anser att Trafikverket borde finansiera byggandet av cykelvägen så är inte 

Södertälje helt ansvarslösa i frågan.  

Trafikverket prioriterar cykelvägar utifrån en avvägning mellan nuläge och behov. 

Att det inte finns någon bra och säker cykelväg mellan Södertälje och Nykvarn ger en bra 

utgångspunkt i nulägesbiten. Men behovet av en cykelväg mellan orterna måste kartläggas 

bättre. En djupare utredning skulle behöva göras för att kartlägga den verkliga potentialen för 

cykeltrafiken på den gamla banvallen. Om utredningen visar att det finns en stor potential för 

sträckan så bör kontinuerlig kontakt hållas med Trafikverket för att diskutera frågan.   

Skulle inte Trafikverket av någon anledning kunna bekosta hela sträckan så ser vi att 

resterande kostnader ska delas upp mellan Södertälje och Nykvarn, utefter nytta.  

Den samhällsekonomiska nyttan borde ligga till grund för hur finansieringen ska uppdelas 

mellan kommunerna. Vilken kommun skulle tjäna mest på att en cykelväg byggdes, den 

kommunen där flest bodde eller arbetade? Här behöver kommunerna tillsammans göra en 

utredning för att kartlägga vem som har störst nytta av cykelvägen. Faktorer som rör hälsa och 

miljö är båda viktiga att studera i utredningen.   

Ett annat möjligt finansieringssätt är att man delar den totala kostnaden procentuellt mellan 

kommunerna istället för att varje kommun betalar cykelvägen inom sin kommungräns. 

Vi anser att det är ett mer rättvist sätt att dela upp kostnaderna då de geografiska eller 

geotekniska förutsättningarna för varje kommun kan variera. Exakt hur stor procentandel 

varje kommun borde betala är helt upp till kommunerna att förhandla om, men precis som 

föregående punkt kan även procentandelen delas upp efter nytta.      
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9 Slutsats och diskussion 

I detta kapitel presenteras vad vi kommit fram till och diskussioner om resultatet och arbetet 

överlag. 

Målet med arbetet var bland annat att ge förslag till samverkan vid planering av cykelstråk 

över kommungränser. Men problemet med cykelplanering över kommunens gränser är inte 

svart eller vitt. Det finns flera faktorer som påverkar hur cykelplaneringen över kommunens 

gränser fungerar vilket gör det svårt att hitta en direkt lösning. Många parters ansvarstagande 

är allt annat än tydliga, vilket har varit faktum desto djupare förståelse man fått i 

samarbetsproblematiken. Politik och ekonomi var två av de stora sakerna som var svåra att 

samarbeta kring. Politikerna inom de olika kommunerna prioriterar cykelfrågan olika mycket 

vilket gör att cykelplanering såväl kommunalt som regionalt blir lidande. Tillsammans med 

att kommunerna nästan enbart har resurser för att planera kommunalt gör cykelplaneringen 

över kommungränser till stora delar bortglömd och oprioriterad. 

Men vi har också insett att det finns kommuner som får samarbetet att fungera. Kommuner i 

Skåneregionen ligger långt fram i utvecklingen. Det blir extra tydligt då framförallt Lunds 

kommun hade konkreta och utförliga svar på mejlintervjun vi gjorde angående deras 

samarbete. Lunds samarbete med Trafikverket förklarades som genuint och direkt 

framgångsrikt vilket inte var fallet med övriga kommuner. 

Vi har också lärt oss att samarbetet mellan kommuner blir ännu bättre då en väl utförd 

skrivbordsanalys används som underlag. Områden som trafik idag, potential trafik, 

målpunkter och infrastruktur är alla viktiga att granska för att som enskild kommun, utifrån ett 

finansieringsperspektiv, känna att det är värt att satsa pengar på cykelvägar. Och som sagt, är 

skrivbordsanalysen väl genomförd av varje kommun anser vi att den kommer vara en stor 

tillgång tidigt i samarbetet.     
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10 Bilagor 

I detta avsnitt presenteras mejlintervjuer och telefonintervjuer med de olika kommunerna 

samt trafikverket.   

10.1 Mejlintervju Lunds kommun 

A&O: Alexander och Oskar 

AK: Anna Karlsson, Gatu- och trafikkontoret Lund. 

A&O: Hur ser dagens samarbete ut mellan er och närliggande kommuner? 

 

AK: Vi har ett gott samarbete med våra grannkommuner. Tillsammans driver vi olika projekt. 

För närvarande pågår en kampanj för att öka långväga arbetspendling med cykel. Där tar vi 

fram gemensamt kampanjmaterial och tillsammans driver aktiviteter i kommunerna. Vi 

samarbetar också med Trafikverket, Malmö, Burlöv och Staffanstorp för att åstadkomma en 

snabbcykelväg. Detta är ett klassiskt infrastrukturprojekt som följer de processerna.  

Det har blivit så att olika projekt har formerats, och för vissa av projekten har 

överenskommelser skrivits om att vi ska arbetat med kampanjer med snabbcykelstråk t ex. 

 Politiker har tillsammans initierat några av överenskommelserna, och ibland är det 

tjänsteman som initierat och förankrat uppåt. 

A&O: Vad upplever ni mest problematiskt i ert sätt att samarbeta? 

AK: Ibland kan det vara svårt att synka ekonomin för att genomföra projekt, ena året kan den 

ena parten och inte den andra etc. Mindre kommuner med få tjänstemän har ibland inte tid att 

engagera sig så mycket, men vi brukar hitta lösningar för det också. 

A&O: Trafikverkets roll är att motivera och stödja kommunerna i deras arbete med att öka 

cyklingen. Hur ser ert samarbete ut med trafikverket angående cykelfrågor? Fungerar det bra? 

Finns det någon som ni tycker kan förbättras?  

AK: Samarbetet fungerar bra, det finns en utpekad cykelansvarig på trafikverket som vi har 

dialog med. Region Skåne har ett cykelsekretariat som också samlar de regionala intressena 

och samordnar kampanjer, framtagande av cykelreseplanerare etc. Nu väntar vi på besked 

om den regionala cykelplanen och vilka utbyggnader som kommer under de närmaste åren. 

Det har ibland varit svårt att gå i takt när det gäller regionala utbyggnader. Tiden för 

processen är i regel mycket lång och det är också här svårigheter att synka budgetar på ett 

bra sätt. 

A&O: När cykelvägarna korsar kommungränsen kan det ibland leda till oklarheter angående 

finansiering, att kommunerna inte alltid kommer överens om vem som ska betala vad. Hur ser 

er finansieringsstrategi därför ut? 

AK: I denna delen av landet bidrar kommunerna med 50 % av investeringskostnaderna för att 

få regionala cykelvägar utbyggda. I några fall har trafikverket och berörda kommuner skrivit 

avsiktsförklaringar, men det har varit svårt att hålla tidplaner, och att gå i takt med ekonomi 

och budgetar. Trafikverket har en mycket viktig roll att samordna. Men ibland kan det vara så 
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att det som är mycket intressant och prioriterat i en kommun inte är det i grannkommunen. 

För att lösa detta är det viktigt med dialog kommuner och trafikverk emellan. 

A&O: Hur ser ni på idén till ett nationellt cykelforum? Där personer som arbetar med 

cykelfrågor kan utbyta kunskap. 

AK: Det ser vi positivt på. Kommunförbundet har något liknande, men det är svårt att som 

enskild tjänsteman hinna bidra till detta. Det är mycket som ska göras. Men gärna att en 

nationell aktör tar tag och puffar för detta. 

 

Slut på frågor.  
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10.2 Mejlintervju Linköpings kommun 

A&O: Alexander och Oskar 

P-E.H: Per-Erik Hahn, GCM-samordnare 

A&O: Hur ser dagens samarbete ut mellan er och närliggande kommuner? 

P-E.H: Samarbetet sker via regionförbund som samordnar kommunernas önskemål om GC-

vägar med Trafikverket 

A&O: Vad upplever ni mest problematiskt i ert sätt att samarbeta? 

P-E.H: Policy/regional cykelplan saknas vilket ger en önskemålslista inte behovsstyrt vilket 

kan ge konstiga prioriteringar. 

A&O: Trafikverkets roll är att motivera och stödja kommunerna i deras arbete med att öka 

cyklingen. Hur ser ert samarbete ut med trafikverket angående cykelfrågor? Fungerar det bra? 

Finns det någon som ni tycker kan förbättras?  

P-E.H: Tyvärr saknas kompetensen kring cykeltrafik på regional och lokal nivå på 

trafikverket vilket leder till dåligt underbyggda beslut och investeringar. 

A&O: När cykelvägarna korsar kommungränsen kan det ibland leda till oklarheter angående 

finansiering, att kommunerna inte alltid kommer överens om vem som ska betala vad. Hur ser 

er finansieringsstrategi därför ut? 

P-E.H: Cykelinvesteringar är 50-50 finansiering beslutad sedan tidigare. 

A&O: Hur ser ni på idén till ett nationellt cykelforum? Där personer som arbetar med 

cykelfrågor kan utbyta kunskap. 

P-E.H: Ett nationellt cykelforum är en möjlig lösning för att sprida kompetensen kring 

cykelfrågor och har fungerat framgångsrikt i andra länder. en annan lösning är att 

Trafikverket återfår det sektoransvar som de tidigare haft och ställa krav på att kompetensen 

ska finnas där. 

Slut på frågor.  
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10.3 Mejlintervju Uppsala kommun  

A&O: Alexander och Oskar 

D.F: Daniel Fritz, Trafikplanerare.  

A&O: Hur ser dagens samarbete ut mellan er och närliggande kommuner? 

D.F: Finns regelbundna träffar som regionförbundet i Uppsala län kallar till. Där behandlar 

alla typer av infrastrukturfrågor och jag tror man även pratar lite cykelfrågor.  

A&O: Vad upplever ni mest problematiskt i ert sätt att samarbeta? 

D.F: Inget svar. 

A&O: Trafikverkets roll är att motivera och stödja kommunerna i deras arbete med att öka 

cyklingen. Hur ser ert samarbete ut med trafikverket angående cykelfrågor? Fungerar det bra? 

Finns det någon som ni tycker kan förbättras?  

D.F: I samband med prioriteringen av regionala cykelvägar i Uppsala län lämnar länets 

kommuner in deras prioritering av de objekt som ligger inom den egna kommunen till 

Regionförbundet. Regionförbundet upprättar ett förslag till plan för hela länet där en 

sammanställd lista finns. De objekt som prioriteras högst går sedan vidare till Trafikverket 

för byggnation. Trafikverket bekostar byggnationen. Det är här vårt samarbete kring cykel 

kommer in då vi fungerar som remissinstans vid planering och byggnation av de sträckor som 

går inom Uppsala kommun. Annars är det sporadisk kontakt då och då mellan Uppsala 

kommun och Trafikverket när det dyker upp saker som går in på eller angränsar till 

varandras väghållningsområde. 

A&O: När cykelvägarna korsar kommungränsen kan det ibland leda till oklarheter angående 

finansiering, att kommunerna inte alltid kommer överens om vem som ska betala vad. Hur ser 

er finansieringsstrategi därför ut? 

D.F: Känner inte till annat än att det är Trafikverket som betalar hela byggnationen oavsett 

om det handlar om en sträcka som sträcker sig inom en eller flera kommuner. 

A&O: Hur ser ni på idén till ett nationellt cykelforum? Där personer som arbetar med 

cykelfrågor kan utbyta kunskap. 

D.F: Låter trevligt. 

Slut på frågor.  
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10.4 Telefonintervju Örebro Kommun  

A&O: Alexander och Oskar 

A: Anna, Örebro kommun.  

 

A&O: Hur ser dagens samarbete ut mellan er och närliggande kommuner? 

A: I dagsläget existerar knappt något samarbete över kommunens gränser gällande 

cykelfrågor. Men när man väl ska samarbeta så sker det via regionförbundet. Alltså ingen 

eller väldigt liten direktkontakt mellan kommunerna. Ibland är även trafikverket inblandat.   

A&O: Vad upplever ni mest problematiskt i ert sätt att samarbeta? 

A: Vid de få gångerna som samarbete ägt rum så har problemet varit: 

Prioriteringar: Vad ska man prioritera? Vilka cykelvägar är värda att satsa på?  

Dålig kartläggning av cyklister, dålig mätning. Prognosverktyg för potential skulle behövas. 

Det är även svårt att bedöma nyttan av en cykelväg, mer forskning behövs kring 

cykelvägarnas nytta, samhällsekonomiska kostnader. 

A&O: Trafikverkets roll är att motivera och stödja kommunerna i deras arbete med att öka 

cyklingen. Hur ser ert samarbete ut med trafikverket angående cykelfrågor? Fungerar det bra? 

Finns det någon som ni tycker kan förbättras?  

A: Trafikverket pratar om nationella intressen vilket kanske inte intresserar kommunerna lika 

mycket. Hon menade även på att Trafikverket tänker kortsiktigt medan kommunen försöker 

planera långsiktigt. Oenigheter om vem som har ansvar för vissa frågor borde även bli 

tydligare. 

A&O: När cykelvägarna korsar kommungränsen kan det ibland leda till oklarheter angående 

finansiering, att kommunerna inte alltid kommer överens om vem som ska betala vad. Hur ser 

er finansieringsstrategi därför ut? 

Inget bra exempel, men hon antog att man delade. Man betalade cykelvägen inom kommunens 

gräns.   

A&O: Hur ser ni på idén till ett nationellt cykelforum? Där personer som arbetar med 

cykelfrågor kan utbyta kunskap. 

A: Inget svar 

 

Slut på frågor.  
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10.5 Mejlintervju Jönköpings kommun  

A&O: Alexander och Oskar 

LO: Lotta Olsson  

 

A&O: Hur ser dagens samarbete ut mellan er och närliggande kommuner? 

LO: Vi har i dagsläget inget aktivt samarbete med någon närliggande kommun. Samtal någon 

gång då och då, men inga aktuella projekt som går över gränserna. 

A&O: Vad upplever ni mest problematiskt i ert sätt att samarbeta? 

LO: Mestadels är det ju trafikverket som är väghållare på de vägar som går mellan 

tätorterna. Vi anser att de borde driva frågan om cykling utefter deras vägar. 

A&O: Trafikverkets roll är att motivera och stödja kommunerna i deras arbete med att öka 

cyklingen. Hur ser ert samarbete ut med trafikverket angående cykelfrågor? Fungerar det bra? 

Finns det någon som ni tycker kan förbättras?  

LO: Vi har ett ganska gott samarbete med Trafikverket, med de individer vi har kontakt med. 

Däremot anser vi att verkets syn på sin roll, inte mint när det gäller finansiering, är för dålig. 

Där Trafikverket är väghållare borde de driva cykelfrågan, även om kommunerna klart ska 

ha möjlighet att väcka intresset. Vi får söka bidrag för att bygga ut cykelvägar inom 

kommunen, men de är inte på något sätt drivande i frågan om att öka cyklingen. 

A&O: När cykelvägarna korsar kommungränsen kan det ibland leda till oklarheter angående 

finansiering, att kommunerna inte alltid kommer överens om vem som ska betala vad. Hur ser 

er finansieringsstrategi därför ut? 

LO: Vi har inte haft några sådana projekt. 

A&O: Hur ser ni på idén till ett nationellt cykelforum? Där personer som arbetar med 

cykelfrågor kan utbyta kunskap. 

LO: Det låter som en mycket bra idé. Det finns ju i viss mån redan idag genom SKL och 

cykelkonferensen, men ett mer kontinuerligt, interaktivt forum vore spännande och mycket 

givande, tror jag. 

 

Slut på frågor. 
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10.6 Mejlintervju med Västerås kommun  

A&O: Alexander och Oskar 

IB: Isa Brisby  

 

A&O: Hur ser dagens samarbete ut mellan er och närliggande kommuner? 

IB: Till viss del samarbete, kunskapsutbyte, idéer och tankar kring projekt. Det finns även en 

samverkansgrupp som kallas 9-kommuners, som träffas ibland och utbyter tankar och nya 

idéer. Länsstyrelsen i Västmanland håller på att arbeta fram en plan för regional cykling i 

länet. 

A&O: Vad upplever ni mest problematiskt i ert sätt att samarbeta? 

IB: Jag vet inte om det är så problematiskt... 

A&O: Trafikverkets roll är att motivera och stödja kommunerna i deras arbete med att öka 

cyklingen. Hur ser ert samarbete ut med trafikverket angående cykelfrågor? Fungerar det bra? 

Finns det någon som ni tycker kan förbättras?  

IB: Cykelvägar längs statliga vägar delfinansieras 50/50 mellan Västerås stad och TRV. Det 

fungerar bra med samarbetet med TRV (men det finns ju alltid saker att förbättra). 

A&O: När cykelvägarna korsar kommungränsen kan det ibland leda till oklarheter angående 

finansiering, att kommunerna inte alltid kommer överens om vem som ska betala vad. Hur ser 

er finansieringsstrategi därför ut? 

IB: Ingen erfarenhet kring detta. 

A&O: Hur ser ni på idén till ett nationellt cykelforum? Där personer som arbetar med 

cykelfrågor kan utbyta kunskap. 

IB: Låter intressant 

 

Slut på frågor.   
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10.7 Mejlintervju med Södertälje Kommun 

A&O: Alexander Och Oskar 

B.A: Bengt Andersson 

 

A&O: Hur ser dagens samarbete ut mellan er och närliggande kommuner? 

B.A: Södertälje kommun är grannkommun med åtta kommuner, och vårt samarbete ser lite 

olika ut. De var mest konkreta samspel kring cykel är med Nykvarns kommun och Salems 

kommun. De ligger inom Stockholms län – där ett regionalt cykelarbete bedrivits -  och har 

stora pendlingsströmmar till och från Södertälje, samtidigt som de bägge ligger inom rimligt 

cykelavstånd. Vi har ett nära samarbete med alla Södertörnskommuner – där ingår Botkyrka 

och Nynäshamn, vi har gemensamt svarat remissen om den regionala cykelplanen. Vi har 

dock inte påbörjat något konkret arbete kring regionala cykelfrågor. Vi har också kontakt i 

övergripande samhällsutvecklingsfrågor med Gnesta och Trosa kommun i Sörmland. Med 

Strängnäs och Ekerö kommun så har vi enbart kommungräns i Mälaren, så där finns ingen 

direkt naturlig fråga kring cykel. 

A&O: Vad upplever ni mest problematiskt i ert sätt att samarbeta? 

B.A: Samarbete kring fysiska åtgärder kräver  

 Politiskt prioritering 

 Samspel i planering mellan olika berörda aktörer  

 Samfinansiering mellan olika berörda aktörer 

Det finns stora behov av förbättra cykelnätet inom respektive kommun. Det gör att det inte 

alltid varit prioriterat att se på förbindelser över kommungräns. Det har också varit en fråga 

som kommunerna ansett att Trafikverket ska finansiera denna typ av cykelvägar som ofta går 

längs det statliga vägnätet.  

A&O: Region Skåne har en så kallad Cykelledsplan för Skåne. Strategin är att aktivt arbeta 

med att ha ett gott samarbete med kommuner och andra cykelintressenter. Finns det något 

liknande för Stockholms län där Södertälje kommun medverkar? 

B.A: Det finns en regional cykelplan för Stockholms län. Södertälje kommun har haft många 

och kritiska synpunkter på denna regionala cykelplan. Det bör dock påpekas att Skåne har en 

tydligare organisationsmodell, de har ett regionförbund, region Skåne, som är politiskt styrt, 

har skattemedel att tydligare gå in och göra både planerings- och genomförande av olika 

regionala frågor, däribland cykel. I Stockholm finns inte motsvarande, utan här är det mer av 

en ”regional röra”. 

A&O: Hur ser politikerna på ett samarbete över kommungränsen gällande cykelfrågor, har 

det tidigare diskuterats? 

B.A: Tankarna har säkert funnits, men jag känner inte till att något direkt gjorts kring detta. 
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A&O: Trafikverkets roll är att motivera och stödja kommunerna i deras arbete med att öka 

cyklingen. Hur ser ert samarbete ut med trafikverket angående cykelfrågor? Fungerar det bra? 

Finns det någon som ni tycker kan förbättras?  

B.A: Vi har inte varit nöjda med hur Trafikverket arbetat fram den regionala cykelplanen för 

Stockholms län. Samtidigt är Trafikverket en viktig aktör som vi behöver samspela med för att 

ändå kunna realiser något. 

A&O: När cykelvägarna korsar kommungränsen kan det ibland leda till oklarheter angående 

finansiering, att kommunerna inte alltid kommer överens om vem som ska betala vad. Hur ser 

er finansieringsstrategi därför ut? 

B.A: Vi har ingen uttalad finansieringsstrategi, men en grundprincip är att finansieringen ska 

fördelas efter nytta. Nyttan är dock svår att beskriva, men den bör bygga på antalet som kan 

arbets- eller studiependla med cykel mellan två kommuner. Vi ser det som en felaktig princip 

att utgå ifrån att varje kommun tar på sig sitt ansvar inom respektive kommungräns, det är 

inte alltid att utgå ifrån nyttan. 

A&O: Hur ser ni på idén till ett nationellt cykelforum? Där personer som arbetar med 

cykelfrågor kan utbyta kunskap. 

B.A: Det finns idag många kurser, konferenser, seminarier kring cykel. Det kanske mer 

behövs konkreta resurser än ett nationellt forum i detta läge.  

 

Slut på frågor. 
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10.8 Telefonintervju med Ebba Larsson, Långsiktig planerare, 

Trafikverket 

A: Alexander 

E: Ebba 

A: Hur ser ni på ert samarbete med kommuner gällande cykelfrågor? Fungerar det bra?  

E: Samarbetena med kommunerna fungerar bra. Samarbetena mellan kommunerna och 

trafikverket varierar från fall till fall. Men överlag har trafikverkets samhällsplanerare 

kontakt med kommunerna.  

A: Idag är bilvägar mellan kommuner Trafikverkets ansvar. Varför ser det inte likadant ut för 

cykelvägar? 

E: Längs med länsväg är cykelvägarna trafikverkets ansvar. Idag ses cykelvägen som en 

väganordning, rent juridiskt är en cykelväg alltså ungefär som ett bullerplank.  

Det finns idag ingen vägrätt för cykelvägar, något som kanske borde ändras.  

A: När cykelvägar korsar kommungränsen leder det ibland till oklarheter angående 

finansiering. Vilket ansvar har ni på Trafikverket? 

E: Trafikverket kan antingen medfinansiera vissa projekt eller ibland även bekosta vissa 

byggnationer helt. Det ser olika ut i olika delar av landet och finansieringen är beroende från 

fall till fall. Trafikverket behöver dock mer pengar för att kunna vara med och medfinansiera 

mer projekt, det är en politisk fråga att få mer pengar.  

A: Idag finns en regional cykelplan för Stockholm, det är många cykelstråk utmarkerade. Hur 

prioriterar ni vilka cykelstråk som är mest lönsamma att bygga? 

E: Trafikverket stämmer av med kommuner och ser vilka behov de har.  

Annars är prioriteringen en avvägning mellan behov och nuläget. 

A: Enligt många kommuner behöver man en samordnande part. Regionala cykelsamordnare 

föreslås vara den samordnande parten. Hur långt har trafikverket kommit på den fronten? 

E: Allt sådant diskuteras i nuläget. Trafikverkets ansvar på den punkten är inte säker. 

Ett regionalt cykelkansli som har hand om samarbetsfrågor kanske ska bildas.  

De flesta är nybörjare, då det är ganska nya problem.  
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