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Sammanfattning
Det regionala cykelbokslutet följer upp genomförandet av den regionala  
cykelplanen för Stockholms län, och fokuserar på cyklandets utveckling, 
utbyggnadstakt, vinterunderhåll och väghållaransvar. Årets cykelbokslut 
fokuserar även på kommunikation och invigning av regionala cykelstråk. 

Under det gångna året har 14 kilometer av det regionala cykelnätet byggts 
ut. Störst andel av dessa har Solna stad stått för, med cirka 4,3 åtgärdade  
kilometer. Stockholm stad kommer därefter med 3,5 åtgärdade kilometer  
i det regionala cykelnätet. De åtgärdade sträckorna uppfyller nästan  
uteslutande regional standard. Idag når nästan en fjärdedel av nätet regional 
standard. Väghållarna i länet har beslutat om åtgärder motsvarande  
87 kilometer av det regionala cykelnätet. För att nå målsättningen om ett 
utbyggt regionalt cykelnät till 2030 behöver dock utbyggnadstakten öka.

Sopsaltning används fortsatt i stor utsträckning. Totalt sopsaltas cirka  
415 kilometer av det regionala cykelnätet. Sopsaltning är en bra metod för 
att bibehålla goda vägförhållanden under vintern.

Under året har även en rad kommunikationsinsatser genomförts,  
däribland flera invigningar av regionala cykelstråk.

2



Väghållare
Trafikverket
Kommun
Otydligt

0 5 102,5
km

Bakgrund och syfte
Det här är ett regionalt cykelbokslut för 2022. Syftet  
med cykelbokslutet är att följa upp genomförandet av  
den regionala cykelplanen för Stockholms län. Målet i den 
regionala cykelplanen är att 20 procent av resorna i länet  
ska göras med cykel år 2030. Det finns även en målsätt
ning om ett fullt utbyggt regionalt cykelvägnät till år 2030. 
Kommunerna och Trafikverket ansvarar för att bygga ut de 
regionala cykelstråken. 

Cykelbokslutet är en sammanställning av de åtgärder som 
har genomförts i länet under året och det är ett viktigt  
underlag för det fortsatta arbetet med cykelplanen. Det  
här är åttonde året som ett regionalt cykelbokslut tas fram. 

Cykelbokslutet har även som funktion att sprida goda  
exempel och lyfta fram väghållare som ligger i framkant i 
cykel utvecklingen. Bokslutet ligger till grund för utnämningen 
Årets cykelprestation som är ett pris som går till en aktör 
som har utmärkt sig särskilt under året.

Det regionala cykelbokslutet bygger på data om cykel
infrastruktur och cyklandets utveckling som inhämtats från 
länets kommuner och Trafikverket. 
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Regional cykelplan
Cykling sker ofta över kommungränser, vilket innebär att flera 
väghållare delar ansvaret för den infrastruktur som används 
under en och samma resa. Cykelplaneringen behöver därför  
samordnas så att det är enkelt att resa med cykel i hela 
regionen. Syftet med den regionala cykelplanen är att skapa 
förutsättningar för en regionalt sammanhållen planering för 
ökad cykling. Cykelplanen är vägledande och stödjande för 
länets aktörer och pekar ut en riktning för cykelutvecklingen i 
länet. Cykelplanen är också utgångspunkt för det samarbete 
som sker i länet kring cykelfrågor.

För att nå målet om 20 procents cykelandel till 2030 har fem 
strategiska insatsområden identifierats: Cykelinfrastruktur, 
Trafikinformation, Kommunikation, Kombinationsresor samt 
Samverkan folkhälsa. Kopplat till varje insatsområde finns även 
målsättningar som pekar ut en gemensam ambition inom 
området. 

 

Den regionala cykelplanen utgör en plattform för samordning 
mellan regionens olika aktörer inom ramen för de fem strategiska 
insatsområden. Varje enskild aktör beslutar om åtgärder och 
finansiering inom sitt ansvarsområde. Ansvar kan också delas 
i gemensamma projekt genom avtal och överenskommelser 
mellan aktörerna. Det finns behov av samverkan inom samtliga 
utpekade strategiska insatsområden och för cykelutvecklingen 
i stort. 

Länets kommuner är tillsammans med Trafikverket nyckelaktörer 
för att bygga ut cykelinfrastruktur och få till andra cykelfrämjande 
åtgärder. Trafikverket har även en roll som medfinansiär till 
kommunala cykelvägar och satsningar för säkrare cykeltrafik. 
Region Stockholm fördelar medel genom Länsplan för  
transportinfrastruktur. Cykelkansliet på Region Stockholm 
utgör en plattform för det regionala samverkansarbetet för 
cykelutveckling samt bidrar med kunskaper inom cykelområdet 
inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret. 
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Identifiera och 
prioritera stråk

Stråkcykling

Intentions-
förklaringar

Utredning 
och stråkstudier 

Samordning 
av stöd

Regional cykelförhandling
Under 2022 har en regional cykelförhandling inletts i stråken 
NorrtullHäggvik och LiljeholmenBotkyrka. Sollentuna 
kommun, Solna stad, Stockholms stad, Huddinge kommun, 
Botkyrka kommun och Trafikverket deltar i förhandlingen. 

Syftet med cykelförhandlingen är att stödja, samordna och 
påskynda arbetet för en strategisk och effektiv utbyggnad av 
de regionala cykelstråken. 

Arbetsmetoden består av fem steg där både tjänstepersoner 
och politiker kan involveras. 

5



Källa: Region Stockholm,  
Resvaneundersökning 2020

Källa: Stockholms stad, 
Trafikkontoret

Cyklandets utveckling
Under 2020 utgjorde cykelresorna 10 procent av alla resor i 
länet enligt den senaste regionala resvaneundersökningen. 
På ett år ökade cykelandelen från 7 till 10 procent. 

Under 2021 och 2022 genomfördes ingen regional  
resvaneundersökning. 

Stockholms stads mätningar av antalet cykelpassager  
över innerstadssnittet visar att trenden är fortsatt positiv. 
Under 2022 var antalet passager på ungefär samma nivå  
som under 2020.
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Genomförda åtgärder
Genomförda åtgärder
Regionala cykelstråk
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Genomförda åtgärder 
Under det gångna året genomfördes åtgärder som omfattar  
cirka 14 kilometer i det regionala cykelnätet, vilket är en 
minskning från föregående år. 

Majoriteten av de genomförda åtgärderna uppfyller regional  
standard. Åtgärderna är spridda i länet och återfinns i olika 
delar av det regionala cykelnätet.
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Beslutade åtgärder
Beslutad åtgärd
Regionala cykelstråk
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Beslutade åtgärder
Här följer vi upp beslut om genomförande av åtgärder i 
det regionala cykelnätet. Uppföljningen visar att det har 
tagits beslut om utbyggnad av det regionala cykelnätet 
motsvarande cirka 87 kilometer, vilket motsvarar omkring 
14 procent av den del av det regionala cykelnätet som 
inte når regional standard idag. I förra årets cykelbokslut 
angavs också 87 kilometer. 

För att nå målsättningen om ett utbyggt regionalt 
cykelväg nät till 2030 behöver fler åtgärder planeras och 
beslutas. 
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Status infrastruktur
Cykelinfrastruktur regional 
standard
Cykelinfrastruktur övrig
Ej cykelinfrastruktur
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Utbyggnadsstatus för det 
regionala cykelnätet 
En stor majoritet av det regionala cykelvägnätet har  
cykelinfrastruktur, men det finns fortsatt ett stort behov  
av standardhöjningar och att bygga ut saknade länkar.

Kartan visar det regionala cykelnätets aktuella utbygg
nadsstatus. Nätet omfattar cirka 800 kilometer cykelstråk. 
Totalt har ungefär 190 kilometer byggts ut enligt regional 
standard vilket motsvarar cirka 24 procent av nätet.

Omkring 59 procent av nätet har någon form av cykel
infrastruktur som inte uppnår regional standard. Det finns 
även flera saknade länkar, motsvarande ungefär 17 procent, 
som helt saknar cykelinfrastruktur. 
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Sopsaltning vintern 
2021/2022

Sopsaltade cykelstråk
Regionala cykelstråk
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Vinterunderhåll –  
Sopsaltning
Sopsaltning är en metod för vinterväghållning av cykel
stråk. Metoden innebär att snö och is borstas bort från 
cykelbanan varpå det läggs ut saltlag som motverkar  
återfrysning. Sopsaltning innebär att cykelbanan hålls ren 
från snö och is och att det blir barmarksförhållanden året 
runt. Metoden gör även att sand och löv borstas bort, vilket 
är en vanlig orsak till cykelolyckor på våren och hösten.

Vintern 2021/2022 användes sopsaltning av totalt 13 
väghållare. En kommun har slutat använda sopsaltning 
jämfört med föregående säsong. Trots att en kommun  
har slutat sopsalta tillkom sträckor med sopsaltning om  
cirka 15 kilometer. 

Totalt sopsaltas ungefär 415 kilometer av det regionala 
cykelnätet. I kartbilden visas de regionala cykelstråk som 
sopsaltas. Utöver dessa sopsaltas även många lokala  
cykelstråk. 
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Kommunikation
Invigning av regionala cykelstråk 
Kommunikation är ett av insatsområdena i den  
regionala cykelplanen. Syfte med detta insatsområde 
är att skapa större utväxling för de investeringar 
som görs i infrastrukturen. Kommunikation kring 
cykling handlar om att skapa motivation för att 
uppnå ett förändrat resmönster och få människor 
att börja eller fortsätta cykla i vardagen.

Målsättning för detta insatsområde är att mark
nadsföra och kommunicera infrastrukturåtgärder 
på regionala cykelstråk. Det kan till exempel göras 
genom invigning, cykelevent eller kampanjer.
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Ny cykelbro mellan Södertälje  
och Salem
1 september i år invigdes den nya bron över 
Dånviken som knyter ihop Salem och Södertäljes 
nybyggda regionala cykelstråk.

Den nya regionala cykelvägen är totalt cirka 2,2 km 
lång och är en viktig satsning för att koppla samman 
möjligheterna att ta sig mellan kommunerna på 
cykel eller till fots.
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Regionalt cykelstråk i Järfälla
I Järfälla invigdes en 700 meter lång sträcka utmed 
Byleden av kommunstyrelsens ordförande Emma 
Feldman. Det regionala cykelkansliet var också 
med på plats och firade in stråket. 

Sträckningen, som är del av det regionala cykel
stråket, är viktig för att underlätta cykelpendling 
och för att säkerställa säkra och trygga gång  
och cykelvägar för barn och unga som ska till och 
från skolan. Det är också en viktig pusselbit i det 
hälsofrämjande arbetet. 
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Invigning av Bällsta bro i  
Sundbyberg och Stockholm
Numera finns det separerad gång och cykelbana 
så både fotgängare och cyklister har fått det bättre 
med bredare ytor på Bällsta Bro. Tidigare samsades  
cyklister i blandtrafik vilket var otryggt, och därmed 
valde många gångbanan vilket inte heller var ett 
bra alternativ. In mot Sundbyberg finns dessutom 
en barometer som visar antalet cyklar och fotgängare 
som passerar.

Daniel Helldén (MP) och Stefan Bergström (C)  
var på plats för att klippa band och inviga den 
efterlängtade cykelbanan som nu knyter samman 
Stockholm och Sundbyberg.

14



Årets cykelprestation 2022
Utmärkelsen Årets cykelprestation 2022 går till Solna 
stad. Solna har under det gångna året gjort stora insatser 
för att förbättra förutsättningarna för regional cykling 
bland annat genom att bygga ut 4,3 kilometer av det 
regionala cykelvägnätet. Bäst i länet! Solna har även en 
tydlig kurs framåt med sina totalt 13 kilometer beslutade 
åtgärder på regionala cykelstråk. Solna deltar med stort 
engagemang i samverkansarbetet för cykelutvecklingen 
i länet, bland annat genom den regionala cykelförhand
lingen som syftar till att tillsammans med grannkommuner 
och Trafikverket snabba på utbyggnaden av regionala 
cykelstråk. 

Årets cykelprestation är en utmärkelse som går till  
en aktör som har utmärkt sig extra bra under året.  
Utnämningen görs utifrån en samlad bedömning av flera  
faktorer, exempelvis utbyggnad och planering av regionala  
cykelstråk, cykelparkeringar, drift och underhåll och 
cykelfrämjande aktiviteter. Årets cykelprestation delades 
ut första gången 2015 då priset gick till Nacka kommun. 
Därefter har Sollentuna kommun (två gånger), Täby  
kommun, Stockholms stad och Södertälje kommun  
mottagit utmärkelsen.
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