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Sveriges första nationella cykelbokslut 
Du läser Sveriges första nationella cykelbokslut. Tanken är att det ska följas av fler.

I bokslutet kan du, utifrån statistik och undersökningar, följa utvecklingen inom en rad områden  
kopplade till cykling. Om utvecklingen ska drivas mot ett önskat mål måste vägen stakas ut. En god 
uppföljning är vår bästa ledsagare längs den vägen.  

Cykelbokslutet är framtaget av Nationella cykelrådet. Cykelrådet är ett samverkansforum för en ökad 
och säker cykling i Sverige. Det Nationella cykelrådet består av Trafikverket, Boverket, Cykelfrämjan-
det, Gävle kommun, Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket, Region Halland, Region Örebro län, 
Svensk Cykling, Sveriges Kommuner och Landsting, Tillväxtverket och Transportstyrelsen.  

Vi önskar dig en intressant läsning!
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1 Inledning 
Fler ska ges möjlighet att cykla. Att cykla säkert. Så kan de transportpolitiska målen1  
i Sverige tolkas ur ett cyklistperspektiv. Skälet? Om fler cyklar istället för att åka bil, 
minskar trängseln på bilvägarna och den negativa påverkan på miljön och folkhälsan 
minskar. Kort sagt, cykling är en viktig del i ett långsiktigt hållbart transportsystem och 
samhälle.

Det finns en lång tradition av att mäta och följa upp utvecklingen av kollektivtrafik och biltrafik, men 
när det gäller cykling är uppföljningen bristfällig. Inom flera områden behövs bättre underlag. Det 
är inte möjligt att dra långtgående slutsatser utifrån det underlag som finns i dag. För att få ett bättre 
underlag behöver det läggas mer resurser på att mäta och följa upp cyklandet i Sverige.

Trafikverket har tillsammans med övriga medlemmar i det Nationella cykelrådet tagit fram ett första 
nationellt cykelbokslut. Cykelbokslutet ska följa trender och utveckling inom cyklandet och därigenom  
vara ett stöd för ett ökat och säkert cyklande.  

I det nationella cykelbokslutet presenteras utvecklingen av indikatorer som är kopplade till faktorer 
som påverkar cyklandet. Bokslutet redovisar primärt resultaten för år 2014. För att kunna sätta resul-
taten i ett sammanhang och för att kunna skönja utvecklingstrender redovisas, för de flesta indikatorer, 
fler år än 2014. I de fall data för 2014 saknas redovisas resultat från tidigare år.  

Årets bokslut är ett första steg. För att bättre kunna följa utvecklingen behöver vi samla in och samman- 
ställa mer data av hög kvalitet. Även om mycket återstår av detta arbete, är det viktigt att sammanställa 
den kunskap som redan finns. Det i sig kan bidra till att sätta fart på arbetet med att utveckla cyklingen 
i Sverige.  

All fakta och alla siffror gäller Sverige, om inget annat anges.
1 Regeringens prop. 
2008/09:93 2009
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2 Faktorer som påverkar om och hur mycket vi cyklar
Om jag har nära till jobbet eller skolan, är det då mer sannolikt att jag tar cykeln? Spelar  
det någon roll om jag har en cykelväg att cykla på? Om jag bor i en liten stad, i en stor 
stad, på landet eller om jag har många i min närhet som cyklar? Om … ja, det finns 
många ”om” att undersöka.

Det finns en mängd faktorer som påverkar om människor cyklar. Utvecklingen och redovisningen 
kring faktorer kommer att utvecklas över tid, desto mer data och forskning det finns att tillgå. I det här 
bokslutet redovisas ett exempel på hur faktorer kan förklaras enligt Reidveld och Daniel, 2004. Dessa 
kan delas in i fyra kategorier:   

Individuella och sociokulturella faktorer

Kostnader för cyklandet

Kostnader för att använda andra färdmedel

Den fysiska miljöns utformning samt vilka styrmedel som används2.

Inom var och en av de fyra kategorierna finns det en mängd faktorer som påverkar i vilken utsträckning 
människor cyklar. Att följa alla faktorer hade varit intressant, men är inte möjligt. Det beror dels på att 
faktorerna är många och sambanden komplexa. Vi har inte tillräcklig kunskap i vilken grad olika fakto-
rer påverkar cyklandet. För vissa faktorer saknas dessutom data att koppla till faktorerna, medan det för 
andra faktorer finns data, men inte av tillräckligt hög kvalitet för att påvisa förändringar över tid. 

FIGUR 1. Faktorer som påverkar cyklandet. Illustrationen är en förenkling av Reitveld och Daniels 
modell3.

A

B

C

D

A

C

B

D

Individuella och  
sociokulturella faktorer
Exempelvis inkomst och  
cykelns status inom  
individens sociala kontext

Kostnader för cyklandet
Exempelvis restid, stöldrisk, komfort m.m.

Kostnader för andra färdmedel
Exempelvis restid, utbud, parkering, bränsle m.m.

Fysisk utformning 
och styrmedel

2  Reidveld och 
Daniel 2004
3  Reidveld och 
Daniel 2004
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Individuella och sociokulturella faktorer 
Om vi cyklar och hur mycket påverkas av individuella faktorer som uppväxt- 
förhållanden och inkomst. Vår sociala kontext – det sammanhang vi lever i och det 
umgänge vi har – påverkar också om och hur mycket vi cyklar. Vilken image cykling 
har och hur accepterat det är att cykla för olika typer av resor påverkar oss. I vissa 
länder cyklar människor i stort sett endast för rekreation medan cykling i andra 
länder också är ett färdmedel för olika typer av resor4.

Antalet och andelen cyklister kan utifrån dessa resonemang påverka bilden av cykel 
som färdmedel. Ju fler som cyklar, desto fler icke-cyklister kan få upp ögonen för 
cykeln som färdmedel och göra cyklandet mer attraktivt. 

Resans syfte kan också ha betydelse för om resan kommer att ske med cykel eller inte5. De vanligaste 
resorna med cykel är de till och från arbete och skola6. Att flytta över någon enstaka procentenhet av 
arbets- och skolresor till cykel skulle innebära en påtaglig ökning av cyklandet.

Kostnader för cyklandet
Bland de faktorer som påverkar cyklan- 
det, är restid en avgörande faktor.  
Res-tiden beror i sin tur bland annat 
på, hur långa avstånden är mellan olika 
funktioner och cykelinfrastrukturens 

utbyggnad i förhållande till annan infrastruktur. Andra faktorer som 
påverkar kostnaderna för cyklandet är våra fysiska behov som exem-
pelvis komfort. Komforten är bland annat beroende av kvalitén på infrastrukturen, topografin, luft-
kvalitén och klimatet. Även trafiksäkerheten, stöldrisken och den personliga säkerheten påverkar om 
och hur mycket vi cyklar, liksom de faktiska kostnaderna för att införskaffa och äga en cykel7.

Ytterligare en viktig faktor som påverkar cyklandet är om cyklingen upplevs som trygg och säker eller 
inte. För många trafikanter går trygghet och säkerhet hand i hand8.  

Kostnader för att använda andra färdmedel 
Kostnader för andra färdmedel kan motverka eller främja cyklandet. 
Storleken på kostnaderna för andra färdmedel har således stor bety-
delse för cyklandets omfattning9.

Tillgång till bil bedöms ha en negativ inverkan på cyklandet10, medan 
det finns en positiv koppling mellan cyklande och tillgången till god 
kollektivtrafik. Kollektivtrafikresenärer cyklar i högre grad än de som 
reser med bil, och den som har tillgång till kollektivtrafik nära hemmet 
cyklar mer än den som inte har det11.

Cykelresan som en del i ett multimodalt resande är således av betydelse, liksom möjligheten att resa 
intermodalt. Säkra cykelparkeringar vid målpunkter, lånecykelsystem vid kollektivtrafikknutpunkter 
och möjligheten att ta med cykeln på kollektivtrafikfordon kan leda till ökat resande med både cykel 
och kollektivtrafik12.  

A

B

C

Kostnader inkluderar direkta 
kostnader för exempelvis 
drivmedel men även indirekta 
kostnader som tidskostnad. I 
andra rapporter benämns 
detta generaliserade kostnader.  

Multimodalt resande innebär 
att välja olika färdmedel vid 
olika resor.
Intermodalt resande innebär 
att byta mellan olika färd-
medel under en och samma 
resa.

4 Reidveld och Daniel 
2004
5 Jönsson 2013
6 Trafikanalys 2015b
7 Reidveld och Daniel 
2004
8 Splitvision  
Research 2008
9 Reidveld och Daniel 
2004
10 Santos, m.fl. 2013
11 Rystam 1992)
12 Statens offentliga 
utredningar  
SOU 2012:70
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Den fysiska miljöns utformning samt vilka styrmedel som används 
Myndigheter kan arbeta aktivt med att förändra de faktiska förutsättningarna för 
cyklandet inom samhällsplaneringen genom att tillhanda ha en cykelinfrastruktur av 
hög kvalitet och god kapacitet. Genom ett systematiskt och aktivt arbete kan staten, 
regioner och kommuner även påverka kostnaderna för cyklandet i förhållande till 
andra färdmedel. Det kan exempelvis röra sig om förändrade parkeringsavgifter, 
skatter och vägavgifter13.  

Den statliga utredningen Fossilfrihet på väg beskriver olika åtgärder för att begränsa 
personbilstrafiken och öka användandet av andra mer hållbara färdmedel i syfte att 
begränsa transportsystemets klimatpåverkan. Att upprätta stadsmiljöavtal, beskatta 

parkeringsplatser och införa bilpooler är exempel på styrmedel och åtgärder som kan leda till minskat 
bilinnehav och därmed skapa ökade möjligheter för fler resor med cykel14. Städer som har cykel- 
program tenderar också att ta ett större grepp om cykelfrågorna och arbeta mer konsekvent med att 
lyfta fram cykeln som färdmedel15.

Det är positivt på en övergripande nivå att det finns cykelvägar16. Studier har visat att andelen cyklister 
ökar med längden cykelväg i en stad17. Att cykelvägar ger en positiv effekt på cyklandet kan förklaras 
med att cykelvägarna ger cyklister ett särskilt och dedikerat utrymme, något som ökar både den  
faktiska säkerheten och den upplevda tryggheten. 

Cyklandet påverkas även av närheten till en cykelväg. Sannolikheten att cykla ökar när det finns en 
cykelväg inom nära avstånd18. 

Även kvaliteten på cykelinfrastrukturen påverkar antalet 
cyklister. Gena och snabba cykelvägar beskrivs i många 
forskningsrapporter som en av de viktigaste åtgärderna 
för att få fler att cykla. Gemensamt för städer med hög 
andel cykeltrafik är att de har låga restidskvoter mellan 
cykel och bil19. 

Det finns flera sätt att öka kvaliteten på cykelinfrastrukturen. Det kan till exempel ske genom att 
minska fördröjningen för cyklister i korsningar eller genom att anlägga fler separerade cykelvägar21. 
Flera studier har visat att separerade cykelvägar är bra för att öka cyklandet i en stad22. 

Drift och underhåll av cykelvägar är särskilt viktigt för att öka kvaliteten på cykelinfrastrukturen ur ett 
trafiksäkerhetsperspektiv23 (se indikator 11). 

Väl utbyggda cykelparkeringar av god kvalitet kan påverka såväl val av färdmedel som val av destina-
tion. Människor är beredda att cykla längre sträckor om det går att parkera säkert i anslutning till 
målpunkten24. Tillgången till säkra cykelparkeringar i anslutning till arbetsplatsen ökar sannolikheten 
för att ta cykeln till arbetet25.

D

Restidskvot är ett mått på ett trafikslags 
konkurrenskraft gentemot andra trafikslag. 
Restidskvot innebär tiden att cykla mellan A 
och B dividerat med tiden det tar att köra bil 
mellan A och B. Med en restidskvot under 1,5 
kan cykeln konkurrera med bilen i tätorter20.

13 Reidveld och 
Daniel 2004
14 Statens offentliga 
utredningar  
SOU 2013:84
15 Nilsson och 
Brundell-Freij 2004
16 Pucher, Dill och 
Handy 2010
17 Santos, m.fl. 2013
18 Vernez Moudon, 
m.fl. 2005
19 Svensson 2008
20 Sveriges Kommu-
ner och Landsting 
2010
21 Statens offentliga 
utredningar  
SOU 2013:84
22 Pucher, Dill och 
Handy 2010
23 Niska och Eriksson 
2013
24 Hunt och  
Abraham 2007
25 Noland och  
Kunreuther 1995
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3 Indikatorer – så utvecklas cyklandet i Sverige
Det finns en mängd faktorer som påverkar om och hur mycket människor cyklar. Hur kan 
dessa faktorer mätas och vilka slutsatser kan vi dra utifrån det?

Genom att koppla indikatorer direkt till cyklandet samt till de fyra kategorier som presenterades i 
föregående kapitel kan vi följa utvecklingen över tid.  

I figur 2 nedan presenteras indikatorerna för 2014 års cykelbokslut. Indikatorerna 1–3 är direkt  
kopplade till cyklandet medan övriga indikatorer är kopplade till kategorierna av faktorer.  

Indikatorer

1. Personkilometer med cykel 

2. Cykelns färdmedelsandel

3. Antal cykelresor 

Cyklandet

Indikatorer

4. Nyförsäljning av cyklar och elcyklar

5. Andel observerade cyklister med hjälm

Individuella och  
sociokulturella  
faktorer

Indikatorer

6. Antal allvarligt skadade och dödade cyklister

7. Antalet anmälda cykelstölder

8. Möjlighet att ta med cykel på kollektivtrafikresan

Kostnader för cyklandet  
och andra färdmedel

Indikatorer

9. Antal kilometer cykelnät

10. Andel säkra gång-, cykel- och mopedpassager  
på kommunalt huvudnät för bil

11. Andel kommuner med god kvalitet på drift och 
underhåll av cykelvägar

12. Nationella, regionala och kommunala cykel- 
strategier eller cykelplaner som är max fem år

Fysisk utformning 
och styrmedel

A

D

B
C

FIGUR 2. Indikatorer – Nationellt cykelbokslut 2014. Indikatorerna 1–3 är direkt kopplade till cyklandet 
medan övriga indikatorer är kopplade till de fyra kategorierna av faktorer som påverkar cyklandet, 
enligt Reidveld och Daniels modell.
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INDIKATOR 1: Personkilometer med cykel
Antalet personkilometer, det vill säga det sammanlagda antalet kilometer, med cykel var i genomsnitt  
1 900 000 000 km/år under åren 2011–2014 i Sverige26. Det motsvarar ungefär två procent av det totala 
antalet personkilometer, med samtliga färdmedel, i landet. Inga signifikanta förändringar har skett 
sedan föregående undersökning 2005/200627.     

 

INDIKATOR 2: Cykelns färdmedelsandel
Av det totala resandet i Sverige utgör resor med cykeln cirka åtta procent enligt de senaste nationella 
resvaneundersökningarna28, 29.

De nationella resvaneundersökningarna  
som har genomförts har inte varit till- 
räckligt omfattande för att kunna statis-
tiskt säkerställa förändringar i cyklan-
det. Att färdmedelsandelen för cykel 
ligger kring åtta procent stärks dock av 
att samtliga nationella resvaneunder-
sökningar sedan 2005/2006 har kommit 
fram till ungefär samma andel.

FIGUR 3. Andel resor per färdmedel 
(delresenivå). 
Källa: Trafikanalys, 201530.

Cykelns färdmedelsandel för resor 
kortare än fem km 
Cykelns färdmedelsandel för korta resor 
ligger högre än cykelns färdmedels-
andel för samtliga resor. Cykelresornas 
andel var 14 procent för resor kortare 
än fem kilometer för åren 2011–2014 i 
jämförelse med åtta procent för samt-
liga resor31.  

FIGUR 4. Andel resor per färdmedel  
för resor kortare än fem kilometer 
(delresenivå). 
Källa: Trafikanalys, 201532.

Bil

Till fots

Allmän kollektivtrafik

Cykel

Annat färdsätt

Uppgift saknas

58%

1%
2%

10%

8%

21%

Invånarna i Sverige, i åldern 6–84 år, cyklade i genomsnitt  
220 kilometer per år under åren 2011–2014.

Cykelns färdmedelsandel är högre för kortare resor än cykelns färdmedelsandel för alla resor. Samtidigt 
indikerar resvaneundersökningarna att när det gäller arbetsresor sker en ökning av resandet för resor mellan 
fem och tio kilometer (se figur8). Det antyder att det finns en potential för ökat cyklande även för resor som 
är längre än fem kilometer.

!

!

Bil

Till fots

Cykel

Allmän kollektivtrafik

Annat färdsätt

43%

38%

14%

1%4%

2011–2014

26 Trafikanalys  
2015a
27 Trafikanalys  
2015a
28 Trafikanalys  
2015a
29 Trafikanalys  
2015:10
30 Trafikanalys  
2015b
31 Trafikanalys  
2015b
32 Trafikanalys  
2015b
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INDIKATOR 3: Antal cykelresor fördelade på ålder
Det totala antalet resor i Sverige minskade mellan mätningarna 2005/2006 och 2011–2014. Minsk-
ningen inkluderar alla färdmedel. Även antalet cykelresor tycks minska, även om minskning av antalet 
cykelresor till skillnad från minskningen av det totala antal resor inte är signifikant. Att det minskade 
antalet cykelresor inte ger något utslag i en minskning av cykelns färdmedelsandel beror på att det 
totala antalet resor minskat33.

Antal cykelresor i olika kommuner
Vid en uppdelning av antalet cykelresor på kommuntyper tycks minskningen mellan 2005/2006 och 
2011–2014 framför allt ske i storstadsregioner och mindre kommuner. Minskningen tycks vara lägre i 
mellanstora städer med kranskommuner.

FIGUR 5. Antal tusen cykelresor fördelade på kommuntyper med felmarginal vid 95 procents  
konfidensintervall (delresenivå). Källa: Trafikanalys, 201534.

Antal cykelresor fördelade på ålder
Vid en jämförelse mellan 2005/2006 års undersökning och undersökningsåren 2011–2014 tycks antalet 
cykelresor bland barn, ungdomar och vuxna upp till 34 år ha minskat. För åldersgrupper över 35 år 
tycks cyklandet däremot ha ökat, ingen av förändringarna är dock signifikant.  

FIGUR 6. Antal tusen cykelresor fördelade på ålder med felmarginal vid 95 procents konfidensintervall 
(delresenivå). Källa: Trafikanalys, 201535.

Mindre kommuner

Mellanstora städer
med kranskommuner

Storstadsregioner

Samtliga

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000
Antal tusen cykelresor

2005/2006

2011–2014

33 Trafikanalys  
2015a
34 Trafikanalys  
2015a
35 Trafikanalys  
2015a
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Antalet cykelresor till arbete och skola
De vanligaste cykelresorna är de till och från arbete och skola. Vid jämförelse mellan mätningarna 
2005/2006 och 2011–2014 tycks resorna med cykel till skola ha minskat medan antalet resor till arbete 
tycks vara ungefär oförändrat.  

FIGUR 7. Antal tusen cykelresor till arbete 
respektive skola med felmarginal vid 95 
procents konfidensintervall (delresenivå). 
Källa: Trafikanalys, 201536, 37.

För cykelresor till arbete tycks en ökning ha skett för längre resor medan en minskning tycks ha skett 
för de kortaste resorna. 

FIGUR 8. Antal tusen cykelresor till arbete fördelat på reslängd med felmarginal vid 95 procents 
konfidensintervall (delresenivå). Källa: Trafikanalys, 201538.
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36 Trafikanalys  
2015a
37 Trafikanalys  
2015a
38 Trafikanalys  
2015a
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Cykelresor till skolan tycks minska för såväl korta som långa resor.

FIGUR 9. Antal tusen cykelresor till skola fördelat på reslängd med felmarginal vid 95 procents  
konfidensintervall (delresenivå). Källa: Trafikanalys 201539.
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Reslängd
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Att cyklandet tycks minska i lägre åldrar, 6–34 år är oroande. Det är viktigt att barn börjar använda cykeln 
som färdmedel och sedan fortsätter när de blir äldre om målet med ett ökat cyklande ska nås. De värderingar 
som utvecklas i unga åldrar tenderar att ligga fast genom hela livet40. 
Enligt resvaneundersökningarna tycks cykling till arbete öka något medan cykling till skola verkar sjunka.  
Det sistnämnda ligger i linje med att cyklandet sjunker i lägre åldrar.  
Ett flertal kommunala mätningar indikerar dock ett ökat cyklande, till skillnad från nationella resvaneunder-
sökningar. En förklaring skulle kunna vara att olika saker mäts. Kanske speglar de kommunala mätningarna i 
högre grad cyklandet till arbetet bland 35–54-åringar, snarare än det totala cyklandet. 

!

39 Trafikanalys 2015a
40 Jegers och  
Lindgren 1990
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INDIKATOR 4: Nyförsäljning av cyklar och elcyklar
Att ha tillgång till en cykel är en grundförutsättning för att kunna cykla, även om innehav av en cykel 
inte per automatik innebär att cykelägaren kommer att cykla. Försäljningsstatistik* visar att allt fler 
cyklar säljs i Sverige41. Säsongen 2013/14 såldes cirka 584 000 cyklar. Det är en ökning med fem 
procent från föregående år. De senaste tre åren har cykelförsäljningen ökat med 17 procent. Många 
köper mer påkostade cyklar än tidigare. Allt fler köper en andracykel av en annan typ som komplement 
till den cykel de redan har.

FIGUR 10. Försäljning av nya cyklar. 
Källa: Svenska Cykelfabrikant- och Grossistföreningen, 201442.

Elcykeln har kommit för att stanna och ökar också i antal. Svenska Cykelfabrikant- och Grossist- 
föreningen har sedan räkenskapsåret 2010–2011 följt försäljningen av elcyklar i Sverige. Även om den 
varierar syns en trend, försäljningen av elcyklar ökar över tid.

FIGUR 11. Försäljning av nya elcyklar. 
Källa: Svenska Cykelfabrikant- och Grossistföreningen, 2014.
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* Försäljningsstatistiken bygger på uppgifter från medlemsföretagen i föreningarna Svenska Cykelfabrikant- och 
Grossistföreningen och Svensk Cykling. För övriga företag görs en uppskattning av försäljningen. Cykelbranschen 
har brutet räkenskapsår 1 september–31 augusti.
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Cykelförsäljningen i Sverige har ökat med 17 procent under de senaste tre åren.  
Även försäljningen av elcyklar ökar. !

41 Svensk cykling 
2014
42 Svenska Cykel-
fabrikant- och  
Grossistföreningen 
2014
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INDIKATOR 5: Andel observerade cyklister med hjälm
Fler cyklister skadas allvarligt och tio procent av dem får huvudskador. Därför är det viktigt att arbeta 
för att fler använder hjälm. Det nationella målet för cykelhjälmsanvändningen är att minst 70 procent 
av cyklisterna ska använda hjälm år 202043. Den genomsnittliga cykelhjälmsanvändningen var cirka 
37 procent år 2014, enligt VTI44. Cykelhjälmsanvändningen varierar dock mycket mellan olika orter i 
landet45. 

Mellan 2013 och 2014 har hjälmanvändningen ökat framför allt bland barn vid grundskolor, men även 
för barn tio år eller yngre i bostadsområden. Hjälmanvändningen bland vuxna var i princip oförändrad 
mellan 2013 och 2014. Trafikverkets årliga rapport Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen inom väg-
trafik46 och VTI:s rapport Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988–201447 ligger till grund för redo-
görelsen av denna indikator. För utförligare information hänvisas till rapporterna. 

FIGUR 12. Andel observerade cyklister som använder hjälm för olika grupper. Källa: Larsson, 201548.

! Trots en positiv utveckling i Sverige de senaste åren ligger hjälmanvändningen på en relativt blygsam nivå, 
främst bland vuxna. Målsättningen att 70 procent av cyklisterna ska bära hjälm år 2020 kommer inte att nås 
om inte utvecklingstakten blir högre. 
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43 Trafikverket 2015a
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45 Gustafsson 2013
46 Trafikverket 2015
47 Larsson 2015
48 Larsson 2015
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INDIKATOR 6: Antal allvarligt skadade och dödade cyklister
År 2014 dog 33 cyklister i trafiken, vilket är mer än dubbelt så många som 2013. Antalet omkomna 
cyklister var dock ovanligt lågt 2013. Den vanligaste dödsolyckan för cyklister är kollision med motor-
fordon. Under 2014 blev drygt hälften av de omkomna cyklisterna påkörda av ett motorfordon.

Drygt 2 100 cyklister blev år 2014 allvarligt skadade 
med mer än en procents medicinsk invaliditet, varav 
cirka 260 med mer än tio procents medicinsk inva-
liditet. Antalet allvarligt skadade cyklister var fler 
åren 2013–2014 jämfört med åren 2011–2012. 

För cyklister är skador på armar, axlar och ben 
vanligast. Den största skillnaden mellan allvarligt 
och mycket allvarligt skadade cyklister handlar om 
huvudskador. Fyra av tio mycket allvarligt skadade 
cyklister har fått huvudskador. För de allvarligt  
skadade cyklisterna är det endast en av tio49. 

FIGUR 13. Antal allvarligt skadade och omkomna 
cyklister i Sverige för åren 2011–2014.  
Källa: Transportstyrelsen, 201550.

Cyklister är den grupp som utgör störst andel av de allvarligt skadade trafikanterna, med 44 procent51.

FIGUR 14. Antal och andel allvarligt skadade och mycket allvarligt skadade trafikanter fördelat efter 
färdmedel 2014. Källa: Transportstyrelsen, 201552.

Trafikverkets årliga rapport Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen inom vägtrafik53 och information 
från Transportstyrelsens informationssystem för data om skador och olyckor, STRADA (Swedish  
Traffic Accident Data Acquisition)54, ligger till grund för redogörelsen av denna indikator. För utför-
ligare information hänvisas till dessa källor.
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Det är oroande att de flesta som skadas allvarligt är cyklister. Samtidigt som arbetet för ökat cyklande fortgår, 
måste trafiksäkerhetsarbetet intensifieras för att minska antalet allvarligt skadade och dödade cyklister. 
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INDIKATOR 7: Antalet anmälda cykelstölder
År 2014 anmäldes enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) 70 900 cykelstölder, vilket är en ökning med 
sju procent jämfört med föregående år55. De anmälda cykelstölderna ligger på ungefär samma nivå 
som för tio år sedan.

I jämförelse med 1994, då antalet anmälda cykelstölder uppgick till 119 000 cyklar i landet, har dock 
cykelstölderna minskat med hela 40 procent på 20 år.

Mörkertalet för cykelstölder bedöms vara relativt stort. Det ändras dessutom över tid beroende på  
gällande försäkringsvillkor vilka påverkar benägenheten att anmäla cykelstölder. Mörkertalet är för-
modligen större för äldre cyklar och mindre för nyare och dyrare cyklar.

Enligt Brå sker de flesta cykelstölderna på allmän plats. Utsattheten för cykelstöld är högst i storstads-
regionerna (6,8 %) och i andra större städer (7,4 %) och lägst i mindre städer och på landsbygden  
(3,5 %).

FIGUR 15. Anmälda cykelstölder. Källa: BRÅ, 201556.
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Antalet cykelstölder är betydligt lägre i dag än för 20 år sedan, cirka 40 procent lägre. Under de senare åren 
finns dock viss indikation på en ökning av antalet anmälda cykelstölder. Om det kan anses vara ett trendbrott 
är för tidigt att säga. 
!

55 Brå 2015
56 Brå 2015
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INDIKATOR 8: Möjlighet att ta med cykel på kollektivtrafikresan
Cykel och kollektivtrafik kan kombineras på tre sätt:  
genom att ta cykeln till kollektivtrafiken/bytespunkten och 
parkera där, genom att använda hyrcykel, lånecykel eller 
egen parkerad cykel efter man kliver av kollektivtrafiken 
samt genom att ta med cykeln i kollektivtrafiken. I årets 
bokslut följer vi indikatorn Möjlighet att ta med cykel på 
kollektivtrafikresan.

Någon undersökning om möjligheterna att ta med cykel i 
kollektivtrafiken har inte gjorts på senare år. Därför genom-
fördes i december 2014 en undersökning inom ramen 
för denna rapport. Undersökningen visar att på de flesta 
pendeltåg, regionaltåg, regionbussar och landsvägsbussar 
i Sverige är det möjligt att ta med cykel. I många fall är det 
gratis att ta med cykel, men i vissa fall tas en avgift på  
mellan 30 och 150 kronor ut för tjänsten.

Det finns dock inte någon stad i Sverige där det i stadstrafiken är möjligt att ta med sig cykel i kollektiv- 
trafiken. Anledningar till detta är säkerhetsskäl, platsbrist och trängsel på fordonen. Pendeltåg inklu-
deras inte i begreppet stadstrafik, på pendeltåg kan resenärer i de flesta fall ta med sig cykel (se ovan). 
Vikcyklar är godkända att ta med i all kollektivtrafik, inklusive stadstrafik.

INDIKATOR 9: Antal kilometer cykelnät
Ett väl utbyggt cykelnät är viktigt för ett ökat cyklande. Vid årsskiftet 2014/2015 fanns enligt NVDB 
(nationell vägdatabas)57 13 935 kilometer kommunalt cykelnät, 2 329 kilometer statligt cykelnät och 
774 kilometer enskilt cykelnät.

Data för cykelnätet i NVDB är dock ofullständigt då 
det, till skillnad från bilnätet, varit frivilligt att 
rapportera in data för cykelnät. Det gäller såväl de 
kommunala, regionala som statliga cykelvägnätet. 
Ur ett cykelplaneringsperspektiv har NVDB därför 
endast varit användbar för analyser och rutt- 
planering. Trafikverket har registrerat data om det 
nationella cykelvägnätet under ett antal år, från och 
i maj 2015 är det krav på att även kommunerna ska 
rapportera in data till NVDB. 

På de flesta pendeltåg, regionaltåg, regionbussar och landsvägsbussar i Sverige är det möjligt att ta med 
cykeln. I stadstrafik är det dock inte tillåtet att ta med cykeln. 

Cykelnätet är alla vägar som är avsedda för cykel-
trafik men inte bil- eller gångtrafik, exempelvis kan 
det vara cykelbana, cykelfält, vägpassager i plan 
avsedda för cykeltrafik med eller utan vägmarkering 
och sträckor som knyter samman cykelnät och bilnät.
Bilvägar som det är tillåtet att cykla på ingår inte i 
cykelnätet. Cykelnätet samt dess vägar definieras 
som cykelvägnätet.

Källa: NVDB, 201558.

Fram till maj 2015 har det inte varit obligatoriskt för kommunerna att rapportera in data om det kommunala 
cykelvägnätet i NVDB. Från och med maj 2015 är inrapportering av cykelnätet obligatorisk på samma sätt 
som för bilnätet. Detta kommer på sikt ge ett bättre underlag i NVDB, vilket förbättrar förutsättningarna för 
uppföljning. 

!

!

57 NVDB 2015
58 NVDB 2015
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INDIKATOR 10: Andel säkra gång-, cykel- och mopedpassager på kommunalt huvudnät för bil
Enligt Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor omkommer 
mellan tio och tjugo trafikanter varje år på gång-, cykel- och 
mopedpassager (GCM-passager) i tätorter. Av dessa omkommer 
de allra flesta på en passage som inte är hastighetssäkrad genom 
till exempel farthinder.  

En GCM-passage definieras som säker om den är planskild eller om 85-percentilen av bilister kör max 
30 km/tim. Det senare åstadkoms effektivast genom någon form av farthinder. 

Genom att hastighetssäkra GCM-passager kan både antalet dödsolyckor och antalet allvarligt skadade 
minskas. Antalet allvarligt skadade kan reduceras med 50 procent för cyklister och fotgängare, och 
antalet mycket allvarligt skadade (invaliditetsgrad på tio procent eller mer) kan reduceras med 80 
procent.

Från och med årsskiftet 2013/2014 följer Trafikverket utvecklingen av säkra GCM-passager genom 
indikatorn Andel säkra gång-, cykel-och mopedpassager på kommunalt huvudnät för bil.

Indikatorn beräknas utifrån kommuners inrapportering av GCM-passager och farthinder i den natio-
nella vägdatabasen NVDB.

Vid årsskiftet 2013/2014 var andelen säkra passager 19 procent, baserat på uppgifter från drygt 40 
kommuner. Vid årsskiftet 2014/2015 var denna andel uppe i 25 procent, baserat på information från 
104 kommuner.

Någon målnivå för denna indikator finns inte fastställd. Trafikverkets bedömning är dock att en 
målnivå på cirka 35 procent skulle ge effekt i ett minskat antal allvarligt skadade cyklister med nästan 
20 procent, samt även en betydande minskning av antalet allvarligt skadade och omkomna på årsbasis.

Trafikverkets årliga rapport Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen inom vägtrafik59 ligger till grund för 
redogörelsen av denna indikator. För utförligare information hänvisas till rapporten.

En gång-, cykel- och mopedpassage 
(GCM-passage) är en arrangerad 
övergång för passage över väg avsedd 
för fotgängare, cyklister och mopeder.

Ökningen av andelen säkra GCM-passager mellan 2013 och 2014 är positiv. Uppgiften ska dock tolkas med 
försiktighet eftersom antalet kommuner som rapporterat in fullständig data i NVDB har ökat mycket mellan 
åren, från 40 kommuner 2013/2014 till 104 kommuner 2014/2015. Detta gör att resultaten för de båda åren 
inte är helt jämförbara. 

!

59 Trafikverket 2015



19    
NATIONELLT CYKELBOKSLUT 2014

INDIKATOR 11: Andel kommuner med god kvalitet på drift och underhåll av cykelvägar
Den största andelen av allvarligt skadade cyklister skadas i singelolyckor, och en stor andel av dessa 
beror på brister i drift och underhåll. Därför följer Trafikverket sedan 2013 indikatorn Andel kommu-
ner (med fler än 40 000 invånare) som utför drift och underhåll med god kvalitet på de cykelvägar som 
har högst prioritet inom kommunens centralort/huvudort. 

Med god kvalitet menas kvalitet i termer av standardkrav för vinterväghållning och barmarks- 
underhåll av cykelvägar, samt god kvalitetssäkring av de standardkrav som ställs.

Indikatorn följs genom en enkätundersökning om hur väl Sveriges kommuner organiserar och genom-
för drift och underhåll av cykelvägar som ligger under kommunalt ansvar. Undersökningen, som 
skickas ut till kommunala förvaltningar vartannat år, har genomförts i samråd med Sveriges Kommu-
ner och Landsting.

Resultatet av 2013 års undersökning visar att 15 procent av dessa kommuner utför drift och underhåll 
med god kvalitet för cykelvägar med högst prioritet.

Indikatorn ska betraktas som ett indirekt mått på den verkliga kvaliteten för drift och underhåll av cy-
kelvägar. Den verkliga kvaliteten kan vara både bättre och sämre inom en viss kommun än vad indika-
torn anger och den kan även variera över tid inom en och samma kommun. Trafikverket bedömer dock 
att resultatet från enkäten är tillförlitligt för indikatorn på nationell nivå.

För att målnivån för antalet allvarligt skadade cyklister ska kunna nås till 2020 bedömer Trafikverket 
att cirka 70 procent av kommunerna behöver utföra drift och underhåll med god kvalitet på de cykel- 
vägar som har högst prioritet inom kommunernas centralort/huvudort. En sådan ökad kvalitet på drift 
och underhåll av kommunala cykelvägar bedöms kunna bidra med ungefär hälften av den minskning 
av allvarligt skadade som är nödvändig för att målnivån för antalet allvarligt skadade cyklister ska nås.

Trafikverkets årliga rapport Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen inom vägtrafik60 ligger till grund för 
redogörelsen av denna indikator. För utförligare information hänvisas till rapporten.

INDIKATOR 12: Nationella, regionala och kommunala cykelstrategier och/eller cykelplaner 
som är max fem år

Förekomsten av en aktuell cykelstrategi eller cykelplan är en indikator på ett systematiskt och aktivt 
arbete med cykelfrågor, vilket i sin tur kan påverka cyklandet positivt. Även en plan som är äldre än 
fem år kan vara ett gott instrument för cykelarbetet.

Kommunala cykelstrategier och/eller cykelplaner
Enligt Cykelfrämjandets årliga granskning och jämförelse av 34 kommuners arbete för cykling, den så 
kallade Kommunvelometern61, har drygt hälften av kommunerna en cykelstrategi och aktuell cykel-
plan. Dessa kommuner har också i högre grad än andra granskade kommuner antagit cykelparkerings-
normer och integrerat cykling i planeringsdokument. Kommunerna arbetar även med uppföljning och 
utvärdering i högre utsträckning. I de kommuner som granskades bor drygt 30 procent av Sveriges 
befolkning.

En majoritet av de granskade kommunerna har politiska mål för cyklandet och de flesta av dessa är 
både mätbara och tidssatta och följs upp aktivt. Många har också formulerat riktlinjer i sina översikts-
planer och detaljplaner för hur cykling ska integreras i ny bebyggelse. 

!

60 Trafikverket 2015
61 Cykelfrämjandet 
2015

De flesta allvarligt skadade cyklister skadas i singelolyckor och en stor andel av dessa beror på brister i drift 
och underhåll. Resultaten från årets bokslut visar att drift och underhåll av cykelvägar behöver förbättras i 
landet.
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Svensk Cykling lät 2013 göra en liknande undersökning. I den studerades hur cykelfrågor hanterades i 
de 30 största kommunernas översiktsplaner, trafikplaner, trafikstrategier och framkomlighets- 
strategier62. Ett antal frågeställningar undersöktes och kommunerna bedömdes efter hur väl översikts-
planen hanterar cykeltrafik och cyklister. Resultaten visade att 18 av de 30 undersökta kommunerna 
hade en cykelplan som var max fem år gammal. I flera av kommunerna som inte hade en cykelplan, 
pågick ett arbete med att ta fram en sådan. 19 av de 30 kommunerna hade andra planer och strategier 
som bedömdes vara relevanta för arbetet med cykling och cykeltrafik.

Regionala cykelstrategier
År 2014 fanns det 21 regioner och landsting i Sverige. En undersökning63 har genomförts för att se hur 
långt regionerna och landstingen har kommit i arbetet med regionala cykelstrategier. Undersökningen 
visar att fyra regioner och landsting har en cykelstrategi och att fem regioner och landsting håller på 
att ta fram en sådan eller snart är klara. Elva regioner och landsting har planer på att ta fram en cykel-
strategi medan en inte planerar för någon cykelstrategi. Således hade 19 procent av Sveriges regioner 
och landsting en cykelstrategi år 2014.

Nationella cykelstrategier
År 2011 kom Trafikverkets Ökad och säker cykling – redovisning av regeringsuppdrag. Syftet med re-
geringsuppdraget var att Trafikverket i samarbete med Transportstyrelsen och i samråd med Sveriges 
Kommuner och Landsting och andra berörda myndigheter och organisationer utarbeta en strategi och 
handlingsplan för ökad och säker cykling64.

Statens offentliga utredningar, betänkande av cykelutredningen kom år 201265. Uppgiften var att se 
över de regler som påverkar förutsättningarna för att cykla. Översynen syftade till att öka cyklingen 
och göra den säkrare. 

År 2014 utarbetades en strategi för säkrare cykling framtagen av Trafikverket i samarbete med ett stort 
antal kommuner, myndigheter och intresseorganisationer, Säkrare cykling – gemensam strategi för år  
2014–202066. Av strategin framgår att det finns en utmaning att öka cyklandet samtidigt som säker-
hetsnivån ska öka. I dag är cyklister den trafikantgrupp som står för flest allvarligt skadade. Syftet med 
strategin är att bidra till att nå de nationella trafiksäkerhetsmålen som innebär att antalet omkomna 
minst ska halveras samtidigt som antalet allvarlig skadade ska minska med 25 procent eller mer. Mål-
talen avser perioden 2008–2020. En utmaning är att åstadkomma minskningen samtidigt som cykling-
en ökar. En motsvarande strategi för ökad cykling saknas.

Många kommuner har, eller är på god väg mot, ett strukturerat och systematisk cykelarbete. Även regionerna 
och landstingen är i färd med att systematisera sitt arbete. I dag har relativt få regioner och landsting en 
cykelstrategi på plats, men många är i färd med att utveckla strategier. Utvecklingen bedöms som positiv. 
!

62 Svensk Cykling 
2013
63 KOMEXP 2015
64 Trafikverket 2011
65 Statens offentliga 
utredningar  
SOU 2012:70
66 Trafikverket 2014

Moderna och funktionella cykelgarage byggs på flera 
platser i landet. Här ett exempel från Malmö.
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4 Rekommendationer
Nedan ges rekommendationer utifrån beskrivna faktorer och redovisade indikatorer.  
Rekommendationerna avser inom vilka områden nya indikatorer kan behövas och där 
datainsamlingen kan utvecklas inför kommande års bokslut. Utöver dessa rekommenda-
tioner är det även av vikt att fortsätta det uppföljningsarbete som pågår. I uppföljningen 
bör ett brukarperspektiv finnas vilket bland annat kan åstadkommas genom att mäta 
nöjdheten bland såväl cyklister som icke-cyklister.

Cyklandet 
En central fråga i den fortsatta uppföljningen av cyklandet i Sverige är att få till stånd bättre och mer 
tillförlitliga mätningar. Detta kan ske genom förbättrade mätmetoder och en mer omfattande mätning 
av cyklandet, på fler platser än i dag.  

Flera kommunala undersökningar visar en stor ökning av cyklandet. Samtidigt visar den nationella 
resvaneundersökningen att cyklandet snarast är oförändrat eller minskar. Vad avvikelsen beror på 
behöver undersökas djupare. Det är bland annat intressant att undersöka hur cyklandet ser ut i olika 
delar av landet och i olika åldersgrupper. Det finns indikationer på att cyklandet minskar bland unga, 
men några tydliga slutsatser är svåra att dra utifrån befintligt underlag.  

Anledningar till att cykling till skolan tycks minska, kan vara intressant att utreda vidare. Det tycks inte 
bero på att avståndet mellan skola och hem skulle ha ökat över åren, det verkar i stort sett inte för-
ändrats över tid. Majoriteten (59 procent) av alla grundskoleelever bor mindre än två kilometer från 
skolan. Däremot verkar andelen barn som skjutsas i bil till skolan ha ökat något, vilket skulle kunna 
vara en förklaring till att cykelresandet till skolor tycks minska67.   67 Trafikverket 2013
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Individuella och sociokulturella faktorer
I dag följs utvecklingen av biltillgången. En liknande uppföljning av det faktiska cykelinnehavet vore 
ett intressant mått inför kommande bokslut. 

Indikatorer för hur cykling påverkas av individuella och sociokulturella faktorer behöver utvecklas, 
utifrån forskning inom området. Hur människor förhåller sig till hjälmanvändning är ett exempel där 
individuella och sociokulturella faktorer kan ha betydelse.    

Kostnader för cyklandet och andra färdmedel
Det bör utredas om det är möjligt att ta fram en indikator för restidkvoter mellan cykel och bil samt 
mellan cykel och kollektivtrafik.  

Redan i dag görs ett gediget uppföljningsarbete inom trafiksäkerhet i Sverige. Det är av stor vikt att 
detta arbete fortskrider och utvecklas. Det är exempelvis viktigt att följa hur säkra barns skolvägar är. 
Därför kan det vara intressant att utveckla en indikator för säkra gång- och cykelvägar till skolan.  

Existerande data skulle även kunna presenteras på nya sätt. Det vore till exempel intressant att redo-
visa antalet skadade och dödade cyklister per personkilometer på cykel, och hur detta utvecklas över 
tid.  

Den fysiska miljöns utformning samt vilka styrmedel som används
Närheten till cykelinfrastruktur av hög kvalitet är en viktig faktor för att öka cyklandet. I det här cykel-
bokslutet har indikatorn antal kilometer cykelnät använts, baserat på underlag från NVDB. Indikatorn 
är i sig inte tillräcklig för att slutsatser om cykelinfrastrukturen i Sverige ska kunna dras. Dessutom 
är underlaget från NVDB förknippat med osäkerheter. Till kommande cykelbokslut bör indikatorn 
utvecklas för att slutsatser om tillståndet och utbyggnadstakten ska kunna dras.  

Indikatorer såsom genhet och separeringsgrad är intressant att studera, liksom indikatorer kopplade 
till boendetäthet och närhet till cykelnätet.  

Sveriges trafikregler gäller överallt, både på vägarna och i terrängen. De gäller för alla trafikanter, inte 
bara bilister, bussförare, mc-förare och lastbilsförare utan även för de som cyklar eller går. Vid regle-
ringar genom lokala trafikföreskrifter är det viktigt att hänsyn tas till alla transportsätt68. Trafikregler 
och vägmärken framgår av trafikförordningen (1998:1276) och vägmärkesförordningen (2007:90).  Mer 
information finns på Transportstyrelsen hemsida, ”Trafikregler för dig som cyklar”.

På samma sätt som drift och underhållsarbetet på kommunala cykelvägar i dag följs upp, bör även drift 
och underhåll på det statliga cykelnätet följas. 

Även tillgången på cykelparkeringar är en viktig faktor för att få fler att cykla. Det bör utvecklas  
indikatorer som speglar tillgången på cykelparkeringar och dess kvalitet, framför allt vid större 
bytespunkter. 

68 Transportstyrelsen 
2015b
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5 Det här är nationella cykelrådet  
Nationella cykelrådet är ett samverkansforum för det nationella arbetet för en ökad och 
säker cykling, som leds av Trafikverket. Det nationella cykelrådet består av:

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med 
mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, 
boende och bostadsfinansiering. I de flesta av Boverkets projekt som är kopplade 

till hållbar fysisk samhällsplanering är cykelfrågorna och ett hållbart transportsystem centrala delar. 
Cykeln spelar en viktig roll för att uppnå en god bebyggd miljö, för att nå klimatmålen och även för en 
förbättrad folkhälsa.

Cykelfrämjandet har som mål att göra Sverige till en verklig cykelnation.  
Förbundet arbetar lokalt och på riksnivå med att främja cykling för bättre miljö, 
hälsa och för att få en säker trafikmiljö i hela landet. Cykelfrämjandet är aktivt 

inom cykelturistfrågor och ger tips om lämpliga resmål och cykelturer.

Gävle kommun har i många år satsat på att öka cyklandet för hälsans, miljöns och ekono-
mins skull. Ambitionen är att bli en av landets bästa miljökommuner att leva, verka och 
vistas i. Målet är att fördubbla cyklandet fram till år 2025, jämfört med år 2012. Kommunen 
satsar på att ha en hög standard på cykelvägarna, att utveckla cykelnätet med nya länkar 
och på service till cyklisterna i form av pumpar, vägvisning med mera. Information och 
påverkansarbete är andra insatser för att lyfta cyklandet.

Naturskyddsföreningen är en ideell förening och Sveriges största 
miljöorganisation. För Naturskyddsföreningen är cykling viktigt. Att 

byta ut resor från bil till cykel förbättrar luftkvalitén, minskar bullernivån, dämpar klimatpåverkan och 
påverkar människors hälsa positivt. Naturskyddsföreningen anordnar en årlig nationell cykeldag där 
kretsar ute i landet har cykelaktiviteter lokalt i samarbete med kommuner och skolor.

Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och 
hur miljöarbetet går. I uppgiften ingår att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med 
Sveriges miljömål. Ett sätt att minska den negativa miljöpåverkan är att styra samhälls-
utvecklingen mot ett transportsnålt samhälle där bland annat resorna med bil begränsas 

och resorna med cykel gynnas. Naturvårdsverket arbetar med cykelfrågor som en del av arbetet med 
miljökvalitetsmålen.

Kattegattleden (Region Halland)
Kattegattleden inom Region Halland är den första nationella cykelturistföreningen i Sverige och är 
ett samarbete mellan tio kommuner och två regioner där Region Halland sitter som ledhuvudman. 
Kattegattleden är 37 mil lång och går från Helsingborg till Göteborg. Ambitionen är att kunna erbjuda 
cyklister en nästintill bilfri och havsnära cykelled. Att skapa en välplanerad cykelled som även används 
av bofasta bidrar till bättre folkhälsa och stabilare samhällsekonomi. Investeringen bidrar även till 
en bättre miljö, minskad klimatpåverkan och säkrare resor. Kattegattleden är ett samarbete mellan 
Region Halland, Region Skåne, Trafikverket och de tio kommunerna längs med kusten: Göteborgs stad, 
Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Laholm, Båstad, Höganäs, Ängelholm och Helsingborgs 
stad. 

Region Örebro län har en viktig roll i nationella cykelrådet som 
representant för landets så kallade länsplaneupprättare (KOMEXP). 
Majoriteten av de nya cykelvägar som byggs finansieras helt eller 

delvis med pengar från länsplaner för regional transportinfrastruktur. Region Örebro län ansvarar för 
regionala utvecklingsfrågor, sjukvård med mera. I länsplanen är drygt tio procent avsatt för utbygg-
nad av cykelvägar, där arbets- och studiependling prioriteras. I länet finns ett av Europas största 
mountainbike-områden.

CYKEL
FRAMJANDET��
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Svensk Cykling är en organisation som jobbar för att fler i Sverige ska cykla, 
och cykla oftare. Föreningen har just breddats till att omfatta Sveriges ledande 
cykelorganisationer.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL är en arbetsgivar- och intresseorgani-
sation, där Sveriges kommuner, landsting och regioner är medlemmar. SKL:s 
uppgift är att stödja och bidra till att utveckla medlemmarnas verksamhet. SKL 
arbetar aktivt med att främja olika insatser för hållbart resande och hållbara 

transporter. Inom cykelområdet arbetar SKL med att fram skrifter och underlag samt att arrangera 
konferenser och seminarium.

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Huvud- 
uppgifterna är att i alla delar av landet främja hållbar näringslivsutveckling och 
hållbar regional tillväxt, samt att bidra till att EU-medel investeras i projekt 
för regional tillväxt och sysselsättning. Cykelturism ger förutsättningar för 

småskalig, hållbar näringslivsutveckling på landsbygden och i städerna. Därför arbetar Tillväxtverket 
långsiktigt med cykelturismfrågorna inom ramen för arbetet med turism och besöksnäring.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet 
för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt ansvarar för  
byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafik-

verket skapar förutsättningar för ökad cykling i första hand genom att planera, bygga och underhålla 
en säker och funktionell statlig cykelinfrastruktur, samt genom att utveckla och sprida kunskap inom 
området. 

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, 
säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och 
väg. Transportstyrelsen tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur 

de efterlevs. Med hjälp av sina register arbetar Transportstyrelsen bland annat med avgifter, tillstånd 
och ägarbyten.
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Hur mycket cyklar vi i Sverige? När cyklar vi? Vilka cyklar? Vart? Hur ser 
utvecklingen ut över tid? Hur kan vi arbeta för ökad och säker cykling i 
framtiden? 

Det finns många frågor och intressanta vinklar kring cykling. För att räta 
ut en del frågetecken och få insikter för det fortsatta arbetet med att öka 
cyklandet i Sverige, har detta nationella cykelbokslut tagits fram. Det första 
någonsin.

Cykelbokslutet är framtaget av det Nationella cykelrådet. Cykelrådet är ett 
samverkansforum för det nationella arbetet för en ökad och säker cykling.


