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Sammanfattning 
Vägprojektet E18 Hjulsta–Kista har i delprojektet Mobility Management E18 arbetat 
med olika aktiviteter för ökad framkomlighet och minskad trängsel under tiden som 
vägbyggnaden pågått. Delprojektet skrivs MME18 i denna rapport. 

MME18 har arbetat med områdena cykel, kollektivresande, och it-stöd för 
trafikinformation och hållbart resande. Vi har skyltat cykelstråk med vägvisning mot 
Kista, genomfört två cykelkampanjer med sammanlagt 200 testcyklister och medverkat 
vid möten och evenemang med cykel som tema. Vad gäller ITS-lösningar (intelligenta 
transportsystem) har vi bland annat använt realtidskameror som har varit kopplade till 
trafiken.nu och genomfört två samåkningspiloter där vi har testat intelligenta tjänster 
för samåkning. 

Tydligast resultat har de två cykelkampanjerna uppnått där vanebilister ökade sitt 
resande med cykel under testperioderna och även fortsatte cykla efter kampanjerna. Den 
första kampanjen fick mycket uppmärksamhet i media. 

Vi har inte åstadkommit ett ökat kollektivtrafikutbud under vår projekttid. Operatörerna 
visade intresse, men de behövde längre tid för planering av nya busslinjer för att få fram 
förstärkt kollektivtrafik under byggtiden. 

MME18 gjorde en marknadsundersökning 2014 för att undersöka om de som arbetar i 
Kista hade ändrat sina resvanor efter 2010 då delprojektet startade. Bilister och cyklister 
fick svara på om deras resvanor ändrats under de senaste två åren. Drygt hälften av de 
tillfrågade hade ändrat sina resvanor mot ett mer hållbart resande.  

En trafikanalys har visat att trafiken på Kymlingelänken har minskat klockan 17–18 med 
135 fordon, vilket innebär att projektmålet om en minskning på 130 fordon är uppfyllt. 
Detta trots att antalet anställda i Kista ökat under projekttiden och att trafiken har ökat 
generellt mellan 2010 och 2013. 
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Förord 
I maj 2010 startade delprojektet Mobility Management E18 inom vägprojektet E18 
Hjulsta–Kista. Delprojektgruppen utgjordes av Cecilia Åkerman, Jens Lager och Pernilla 
Wistrand (projektledare). 

Rapporten har skrivits av Jens Lager och Pernilla Wistrand. Språkgranskning har gjorts 
av Evelina Caffrey. 

Projektchef för E18 Hjulsta–Kista var Eva Nordberg och kommunikationsansvarig för 
E18 var Åsa Pensjö. 

Tack alla som hjälpt till med synpunkter och underlag till denna rapport! 

 

Pernilla Wistrand 
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1 Bakgrund 
Kista är ett av de områden som växer snabbast i Stockholms län och drivs av en expansiv 
informations- och kommunikationsteknologi (IKT). I RUFS 2010 (Stockholmsregionens 
regionala utvecklingsplan) beskrivs Kista som en yttre regional stadskärna som bör ha 
en tät bebyggelsestruktur och karaktären av blandstad. År 2010 arbetade cirka 25 000–
30 000 personer i Kista. E18 mellan Hjulsta och Kista var trafikerad med cirka 50 000 
fordon om dygnet. Sträckan trafikerades av pendlingstrafik, lokal trafik och tunga 
fordon och var en av Sveriges mest olycksdrabbade. 

Ombyggnaden av E18 Hjulsta–Kista började 2009 och kommer att avslutas 2015. 
Ombyggnaden har till största delen gjorts i samma läge som befintlig väg, vilket har 
krävt många trafikomläggningar som har påverkat trafiken och framkomligheten. 

År 2009 beslutade dåvarande Vägverket, Region Stockholm, att starta ett delprojekt för 
att arbeta med mobility management-åtgärder i vägprojektet E18 Hjulsta–Kista. 
Delprojektet fick heta Mobility Management E18 och skrivs MME18 i denna rapport. 
Mobility management är ett kunskapsfält som handlar om hur man effektiviserar resor 
och transporter genom att påverka resenärer att välja hållbara och effektiva resesätt.  

I vägprojektet E18 Hjulsta–Kista har Trafikverket byggt cirka nio kilometer motorväg 
med sex planskilda trafikplatser, trettio broar, två överdäckningar, ett flertal nya gång- 
och cykelvägar, ett flertal anslutningar till gång- och cykelvägar och en ny lokalgata 
mellan Hjulsta och Rinkeby. Den nya motorvägen och den nya lokalgatan förbättrar 
trafiksäkerheten, miljön, framkomligheten och ger förutsättningar för regional 
utveckling. 
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Figur 1. Vägprojektets sträckning 

 
 

1.1 Framkomlighet och resvanor 
Trafikanalyser som gjordes före byggstart för E18 Hjulsta–Kista visade att 
framkomligheten för bil- och busstrafik skulle minska under byggtiden, i synnerhet på 
Kymlingelänken i rusningstrafik. Enligt en resvaneundersökning som gjordes 2010 av 
SATSA-projektet, ett EU-finansierat projekt med ett antal aktörer i Stockholmsregionen 
(se mer om SATSA på www.tmr.sll.se/satsa), pendlade mer än hälften av de som 
arbetade i Kista med bil. 

 

2 Syfte 
Syftet med delprojektet MME18 har varit att 

• underlätta framkomligheten för pendlare 

• minska trängseln i rusningstid 

• öka utbudet av hållbara resmöjligheter 

• påverka pendlare till och från Kista att resa hållbart. 
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3 Mål 
I MME18:s projektdirektiv står målen för delprojektet. Vi hade fyra effektmål och ett 
projektmål. 

3.1 Effektmål 
De fyra effektmålen i MME18 var 

• förbättrad eller oförändrad framkomlighet på Kymlingelänken under byggtiden 

• reducerade CO2-utsläpp som en följd av minskad biltrafik 

• ökat kollektivresande 

• ökad cykelpendling. 

3.2 Projektmål 
MME18:s projektmål var att minska trafiken med 8 % (130 bilar) på Kymlingelänken i 
södergående riktning klockan 17–18, den så kallade maxtimmen.  

3.3 Målgrupper 
Projektets målgrupper var 

• bilpendlare till Kista som bodde i Västerort eller innerstaden och som färdades 

på Kymlingelänken 

• cyklister och blivande cyklister som ville cykelpendla till arbetet i Kista och 

Rissne 

• arbetsgivare i Kista och Rissne som var villiga att arbeta med pendlingsresor, 

cykelfrågor med mera. 
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4 Strategier och förutsättningar för 
projektgenomförande 
Eftersom många pendlar till och från arbetsområdet Kista har MME18 utgått från Kista som 
arbetsområde och samarbetat med företag där, i stället för att till exempel ge 
reserådgivning till hushållen i området. En målsättning för MME18 var att starta 
processer hos företagen som kunde fortsätta efter att delprojektet hade avslutats.  

4.1 Intelligenta transportsystem 
Intelligenta transportsystem (ITS) innebär att man använder it för att underlätta för 
resande, exempelvis genom trafikinformationstjänster. MME18 har bland annat använt 
ITS för att leverera trafikinformation i realtid på webben, för att mäta trafiken på 
Kymlingelänken under projekttiden och för att genomföra två pilotprojekt inom 
samåkning och reseplanering.  

4.2 Kontakt med företagen i Kista och Rissne 
Tidigt i delprojektet kontaktade vi de tre största arbetsgivarna i Kista: Ericsson, Tele2 
och IBM, samt SEB:s kontor i Rissne. Vi etablerade dessutom samarbete med 
organisationen Kista Science City AB (KSC AB) som arbetar med utvecklingsfrågor i 
Kista tillsammans med företag och akademi. 

5 Aktiviteter 
Detta kapitel beskriver hur vi i arbetade för att nå målen för MME18. Vi genomförde en 
mängd aktiviteter, från att göra trafikinformation i realtid tillgänglig på internet till att 
genomföra samåkningspiloter. 

5.1  Trafikinformation 
Trafikinformation till trafikanter är en förutsättning för att de ska kunna fatta beslut om 
sitt resande. MME18:s första åtgärd för att minska trängseln på Kymlingelänken var att 
ge trafikanterna realtidsinformation så att de utifrån detta kunde välja hur och när de 
skulle resa.  

En del korsningar på Kymlingelänken hade trafikkameror kopplade till Trafik Stockholm 
och www.trafiken.nu. För att bilden av trafiksituationen skulle bli tydligare och mer 
omfattande installerade vi fler kameror och bilderna från kamerorna visades i realtid på 
webbplatsen www.trafiken.nu/kista som var en tillfällig undersida till trafiken.nu. Även 
Trafikverkets webbplats har kontinuerligt informerat om trafikomläggningar och andra 
förändringar som påverkat trafik och resenärer. Flera företag länkade till dessa 
webbplatser från sina intranät. 

5.2 Samarbete med företagen i Kista och Rissne 
Vid våra möten med företagen i Kista och Rissne informerade vi om vägprojektet och 
hur vi tänkt arbeta med mobility management i vårt delprojekt. Vi ville också ta reda på i 
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vilken utsträckning företagen arbetade med hållbart resande och om de var intresserade 
av att samarbeta med oss.  

Företagen uppgav att de hade flexibla arbetstider, att många medarbetare gavs möjlighet 
att arbeta hemifrån och de flesta företagen hade goda ombytesmöjligheter för cyklister. 
Däremot subventionerade inget av företagen pendelresor med kollektivtrafik (SL-kort) 
och alla företag utom ett hade personalparkeringar. 

5.3 Möten och samordning med andra projekt 
I början av MME18 identifierade vi projekt och aktiviteter som också hade Kista som 
utgångspunkt. För att dra nytta av det arbete som redan hade lagts ner och för att 
undvika att företagen i Kista hade flera kontaktingångar till Trafikverket, startade vi 
Kistasamordning, ett informellt nätverk för de aktörer som på olika sätt arbetade med 
frågor som berörde Kista. Trafikförvaltningen - Sll 

Från början deltog SATSA (samverkan för effektivt transportsystem i 
Stockholmsregionen), SL (Storstockholms lokaltrafik, numera Trafikförvaltningen 
Stockholms läns landsting, SLL) och Kista Science City AB. Senare tillkom Stockholms 
stads exploateringskontor och Kista Commute (ett mobilitetsnätverk som startats som 
ett resultat av SATSA). Kistasamordning avvecklades så småningom eftersom 
arbetsgruppsmötena i Kista Commute i stort sett samlade samma aktörer. 

5.4 Annonskampanj 
Under hösten 2010 genomförde MME18 en annonskampanj i Mitt-i-tidningarna i 
Västerort och Kista. Kampanjen bestod av halvsidesannonser där vi uppmuntrade 
pendlare att cykla eller resa kollektivt till och från jobbet, och att arbeta hemma hela 
dagen eller delar av dagen för att undvika trängsel i rusningstid.  
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Figur 2.  Annons i lokaltidningarna 

 

 

Figur 3.  Annons i lokaltidningarna 
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5.5 Cykelstråk 
För att underlätta arbetspendlingen med cykel till Kista har MME18 arbetat med 
tillfällig skyltning av cykelstråk. Vi skyltade fem cykelstråk med tillfälliga skyltar utifrån 
en kartläggning av var anställda i Kista och Rissne var bosatta och vi kompletterade med 
ett sjätte stråk som skyltades under våren 2012. Alla stråken ritades in i och visades på 
Google Maps, och de visades på webbplatsen www.trafikverket.se/e18. Kartorna gick att 
zooma så att man enkelt skulle kunna identifiera stråken och skriva ut en karta i lämplig 
skala.  

 

Figur 4. Informationskort med cykelstråken som delades ut i Kista 

 

 

Samtliga cykelstråk skyltades utifrån kriterierna säkerhet och tillgänglighet ur ett 
cyklistperspektiv. För att vara säkra på att cykelvägarna skulle vara lätta att hitta valde vi 
att sätta skyltarna mycket tätt så att det inte skulle råda det minsta tvivel om hur 
cykelvägen gick. 

Eftersom stråken gick utmed kommunala cykelvägar, begärde MME18 tillstånd av de 
ansvariga kommunerna om att få sätta upp skyltarna. Vi förde en nära dialog med 
kommunerna om skyltning och vinterväghållning under projekttiden eftersom vi bytte 
ut förstörda och försvunna skyltar och skyltade om stråken för att de skulle stämma 
överens med vinterväghållna cykelvägar. Brister i framkomligheten rapporterades till 
ansvarig kommun eller åtgärdades av vägprojektet E18 Hjulsta–Kista. De tillfälliga 
skyltarna togs ner i juni 2014. 
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Figur 5. Ett av cykelstråken 

 

5.6 Cykelkampanjer 
Under maj 2012 genomförde MME18 en cykelkampanj då bilister uppmanades att 
pendla med cykel istället för med bil. I april sökte vi testcyklister genom att annonsera 
om kampanjen i lokaltidningen ”Mitt- i”, på webbplatserna www.provacykel.se och 
www.trafikverket.se/e18. Vi satte upp banderoller över Kymlingelänken och 
informerade på företag och i lunchrestauranger i Kista. Vårt budskap var: ”Slipp bilköer 
– låna en cykel och cykla till jobbet!”  

 

Figur 6. Banderoll, 1x5 m, som hängdes upp över Kymlingelänken 
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Cirka 250 personer anmälde intresse för att bli testcyklister. Målet för kampanjen var 
100 personer och högsta prioritet fick de som vanligtvis åkte bil till arbetet via 
Kymlingelänken. Av de 100 utvalda testcyklisterna åkte cirka 60 personer bil via 
Kymlingelänken och resterande 40 åkte vanligtvis bil från andra håll. Testcyklisterna 
fick låna en 21-växlad cityhybridcykel. 

 

Figur 7. Montering och utlämning av cyklar 2012 
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Cykelkampanjen fick stor uppmärksamhet i media. Tidningarna Mitt i Kista, Mitt i 
Västerort, Cykla, Dagens Nyheter och Dagens industri uppmärksammade kampanjen, 
liksom Radio Stockholm och SVT ABC. Resultatet av cykelkampanjen blev att 
testgruppen ökade sina cykelresor från 5 % till 46 % under maj månad. 

 

Figur 8. Cykelkampanjen 2012 uppmärksammades i media 

 

 

I september 2012 frågade vi testcyklisterna hur de pendlade efter testperioden och 
vilken inställning de hade till att fortsätta cykla. Av de tillfrågade svarade 31 % att de 
fortfarande cyklade till arbetet och 87 % av dessa uppgav att de tänkte fortsätta 
cykelpendla även i framtiden. 
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Figur 9. Artikel i Mitt I Kista maj 2012 

 

 

Året därpå, maj 2013, rekryterade MME18 100 nya testcyklister. Vi hade samma upplägg 
som för cykelkampanjen 2012, men denna gång fick testcyklisterna låna en mera robust 
cykel av dammodell med sju växlar. 

Under testperioden ökade andelen cykelresor från 5 % till 45 % (jämför med 46 % för 
2012). Andelen cykelresor ökade alltså i stort sett på samma sätt både 2012 och 2013. Vi 
gjorde ingen eftermätning av cykelkampanjen 2013. 
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5.7 Aktiviteter för ökat kollektivtrafikresande 
Vid våra möten med företagen i Kista och Rissne framkom det att företagen var mycket 
försiktiga med att subventionera personalens kollektivresor på grund av 
förmånsbeskattningsreglerna. 

I början av projektet planerade MME18 ett försök där pendlare skulle erbjudas prova-
på-kort för kollektivtrafik. Resultaten från liknande försök har visat att deltagarna i stor 
utsträckning fortsätter att åka kollektivt. MME18 planerade att, tillsammans med SL, 
dela ut gratis kollektivtrafikkort till testresenärer, men SL valde att inte medverka i 
försöket. 

MME18 anordnade två workshoppar för att undersöka möjligheterna för en 
direktbussförbindelse mellan Bromma och Kista. MME18 ville införa en direktbuss och 
använda den som en plats där företag kunde testa tjänster ombord. Ett visst intresse har 
funnits men ingen bussoperatör har velat starta något med så kort varsel. 

Våren 2013 valde SL att, som del i Kista Commute tillsammans med företag och andra 
offentliga aktörer, göra ett försök med prova-på-biljetter. De företag som ingår i Kista 
Commute utsåg testresenärer som vanligtvis pendlade med bil och gav dem totalt 840 
biljetter med två veckors giltighetstid. Anledningen till att SL ville genomföra försöket 
var det arbete Kista Commute och MME18 hade gjort med att engagera företagen i Kista 
i att arbeta med hållbara pendlings- och tjänsteresor. 

Markus Robèrt vid KTH gjorde en analys av försöket och enligt den började 28 % av dem 
som provade kollektivresande att resa mer med kollektivtrafik efter kampanjen. Av de 
bilister som reste minst fem dagar i veckan med bil innan kampanjen svarade 34 % att 
de reser mer med kollektivtrafiken efter kampanjen och 6 % av dessa uppger att de nu 
reser med kollektivtrafiken fem dagar i veckan.  

5.8 Uppmuntranskampanjer för cykel och kollektivtrafik 
Under september och oktober 2012 anordnade MME18 kampanjer för att göra 
kollektivtrafikresor mer attraktiva. Vi kallade dessa uppmuntranskampanjer och vårt 
syfte var att uppmärksamma dem som redan reser till Kista på ett sätt som inte bidrar 
till trängseln på vägarna i rusningstid, och att göra något som dessa pendlare kanske 
inte hade väntat sig. 
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Figur 10. Utdelning av frukostpåsar i tunnelbanan i Kista 

 

Vi delade ut frukostpåsar och information till dem som åkte med kollektivtrafiken till 
Kista. Vi delade även ut frukostpåsar till cyklister med uppmuntran om att fortsätta 
cykla även under årets kallare månader. Sammanlagt delade vi ut cirka 9 000 
frukostpåsar. 
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Figur 11. Packning av frukostpåsar 
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Figur 12. 9000 mellanmål tar plats 

 

 

Figur 13. Packning pågår 
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Figur 14. En glad cyklist får en frukostpåse på väg till jobbet 

 

 

5.9 Försök med samåkning 
En tänkbar åtgärd för att minska trafiken till ett område är samåkning. MME18 ville 
prova att använda it som stöd för detta. En samåkningstjänst kan hjälpa till med att 
identifiera förare och passagerare och att skapa grupperingar för samåkning. Tjänsten 
kan fungera på samma sätt som sociala medier där pendlarna själva väljer vilka 
samåkningsgrupper de vill tillhöra. 

5.9.1 Samåkningspilot med Ericsson 
Mellan september 2011 och februari 2012 genomförde MME18 och Ericsson en 
samåkningspilot. Ericsson skulle testa en samåkningstjänst, Smart ride, och ville få så 
många som möjligt av företagets medarbetare i Kista att registrera sig i tjänsten och 
samåka. Ericsson skulle även göra en uppföljning av piloten.  

MME18 arbetade för att även Trafikverkets medarbetare vid kontoret i Solna skulle vara 
med i piloten, men Trafikverket avstod. 

Målen för piloten var att ta reda på dels om en webbaserad samåkningstjänst kunde vara 
ett effektivt sätt att minska trafik och trängsel, dels om samåkning skulle kunna vara ett 
lämpligt verktyg i Ericssons arbete med att minska CO2-utsläppen i sin organisation. 
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Deltagarna i piloten registrerade sig i tjänsten med personuppgifter och adresser, och 
kunde sedan söka samåkningsresor antingen som passagerare eller som förare. Piloten 
genomfördes i följande steg: 

 

• En grupp på cirka 180 personer började testa samåkningstjänsten och 

identifiera eventuella brister.  

• Samtliga anställda på Ericsson i Kista erbjöds att testa tjänsten genom  

e-postmeddelanden, marknadsföring i personalmatsalar och i fikarum med 

mera.  

• En handfull användare djupintervjuades om sina resvanor, samåkning och hur 

de uppfattade samåkningstjänsten 

• En webbenkät skickades till alla som hade registrerat sig i tjänsten med frågor 

om upplevd nytta, drivkrafter och hinder för samåkning. 

 

Resultatet av uppföljningen visade att: 

• cirka 500 personer hade registrerat sig i samåkningstjänsten 

• antalet genomförda samåkningsresor inte kunde mätas 

• några av de personer som hittade varandra via samåkningstjänsten Smart ride 

fortsatte att samåka 

• användarna tyckte att det var enkelt att gå med i tjänsten  

• användarna tyckte att det fanns vissa brister i kartfunktionen 

• användarna tyckte att det var svårt att hitta samåkningsresor genom tjänsten 

• användarna ville medverka för att spara pengar, de var nyfikna och de fick en 

möjlighet att träffa nya människor 

• en del användare upplevde att samåkning minskade deras möjlighet att vara 

flexibla med tidpunkter för resorna 

• användarna upplevde det som en brist att inget system för betalning mellan 

förare och passagerare fanns i tjänsten 

• incitament behövs för att uppmuntra samåkning. 

 
I uppföljningen gav användarna följande förbättringsförslag på tjänsten: 

• Användaren ska kunna söka samåkning med ett fordon som åker en längre 

sträcka och kunna åka en delsträcka med detta fordon. 

• Användaren ska kunna söka samåkning genom en klickbar karta. 

• Tjänsten ska finnas som en mobil-app. 

• Även personer från andra företag i Kista ska kunna vara med i 

samåkningstjänsten. 
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5.9.2 Samåkningspilot med SpaceTime Communication AB 
Företaget SpaceTime Communication AB och MME18 genomförde en pilot mellan 
oktober 2013 och juni 2014 med några av de företag som deltog i Kista Commute: IBM, 
Ericsson, Microsoft och Oracle. Under tiden då piloten pågick flyttade företaget CGI till 
Kista och bestämde sig för att medverka i piloten. Efter avslutad pilot har SpaceTime 
Communication AB fortsatt att samarbeta med några fler företag i Kista och tjänsten 
finns kvar. 

Tjänsten SpaceTime innehåller en multimodalreseplanerare, i vilken man kan arrangera 
samåkning. Medarbetare på företagen som deltog i piloten kunde samåka med samtliga 
som var registrerade i tjänsten. Vid uppföljningen av samåkningspiloten med Ericsson 
2011–2012 framkom önskemål om att tjänsten skulle finnas som mobilapplikation. I den 
nya piloten fanns därför tjänsten både som en e-tjänst på webben och som applikation 
för smartmobiler med androidsystem. 

Under pilottiden kom önskemål från deltagarna om en applikation för andra 
mobiltelefoner än enbart sådana med androidsystem. SpaceTime Communication AB 
utvecklande därför en mobilanpassad webbplattform så att användarna, oavsett 
operativsystem, skulle kunna nyttja tjänsten via mobiltelefon. 

Företagen fick själva ta hand om den interna informationen om piloten dels för att 
MME18 saknade resurser för detta, dels för att uppmuntra företagen att själva stimulera 
sina medarbetare till samåkning. Kontaktpersonerna i Kista Commute blev också 
kontaktpersoner för samåkningspiloten SpaceTime. 

I uppföljningen av samåkningspiloten SpaceTime har några personer intervjuats och 
samtliga registrerade användare har fått en webbenkät att svara på. Tjänsten visade 
följande statistik: 

• Cirka 160 användare hade registrerat sig i tjänsten. 

• Webbplatsen har haft drygt 900 besök. 

• 61 resor hade registrerats. 

 

Enligt intervjuerna och webbenkäterna upplevde användarna av tjänsten SpaceTime 

• att tjänsten fungerade  

• att den var lätt att använda 

• att den underlättade pendling och tjänsteresor men att det låga användartalet 

gjorde det svårt att hitta samåkningsresor 

• att det finns behov av en tjänst som möjliggör reseplanering och samåkning. 
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6 Resultat och måluppfyllelse 
För att mäta hur väl delprojektet MME18 har uppfyllt målen har vi gjort en trafikanalys 
som visar hur trafikflödena har ändrats under projekttiden och en marknadsanalys för 
att undersöka hur pendlarnas resvanor har ändrats 

6.1 Trafikanalys 
År 2007, inför vägprojektet E18 Hjulsta–Kista, mätte Stockholms stad trafikflödena på 
infarterna till Kista. För att få jämförbara data gjordes nya mätningar 2012 och 2014. 
Infartsvägarna till Kista från Kymlingelänken har förändrats under de olika 
mätperioderna, vilket innebär att mätplatserna inte är helt identiska från år till år.  

Indata för denna trafikanalys har varit: 

• Tre mätningar av trafikflöden som utfördes under hösten 2007, 2012 och 2014. 

Vardera mätningen pågick under morgonrusningen klockan 7–9. Källa: 

Stockholms stad 

• Mätningar av trafikflöden på Kymlingelänken 2011–2013 vid Ärvinge (nu 

Trafikplats Ärvinge). Källa: MME18 

• Trafikdata från trafikplats Rosersberg, E4 norr om Kista. Trafikplatsen byggdes 

om vid analysen 2014 så data saknas för det året. Källa: Trafikverket 

• Antal arbetsplatser i Kista 2007–2012. Källa: Stockholms stad 

• Antal personer som passerat genom spärrarna vid tunnelbanestation Kista 2010, 

2011 och 2013. Källa: Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting, SLL 

6.1.2 Nyckeltal  
Nyckeltalen har presenteras som kvoten av bilresor och antalet arbetsplatser, och kvoten 
av tunnelbaneresor och antalet arbetsplatser för åren 2007, 2012 och 2014. Nyckeltalen 
visas i tabell 1 och 2 nedan.  
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Tabell 1. Förhållande mellan antal fordon och arbetsplatser i Kista 

Bilresor vardagar kl. 7–9 och antalet arbetsplatser 

Årtal 2007 2012 2014 

Flöden (fordon/timme) 3 361 2 554 3 720 

Antalet arbetsplatser 19 618 26 793 28 793 

Kvot (bilresor/arbetsplatser): 0,17 0,09 0,13 

 

Mellan 2007 och 2012 minskade biltrafiken in till Kista med cirka 32 % (från 3 361 till  
2 554 fordon i timmen) trots att antalet arbetsplatser ökade med cirka 36 % (19 618 till  
26 793 personer).  

 

Tabell 2. Förhållande mellan antal tunnelbaneresenärer och arbetsplatser i Kista 

Tunnelbaneresor vardagar kl. 7–9 och antalet arbetsplatser 

Årtal 2010 2011 2013 

Flöden (passagerare/timme) 3 249 3 645 3 519 

Antalet arbetsplatser 
19 618 

(Data från 2007) 26 793 28 793 

Kvot (tunnelbaneresor/arbetsplatser): 0,17 0,14 0,12 

 

Antalet personer som reser med tunnelbana till Kista (vardagar 7–9) i förhållande till 
antalet arbetsplatser ökade mellan 2010 och 2011 med cirka 11 %. Från 2011 till 2013 har 
relationen mellan tunnelbaneresor och arbetsplatser minskat något.  

6.1.3 Fakta om trafiken in till Kista 
Vid MME18:s mätningar på Kymlingelänken (mätplats 2 i figur 1 nedan) har mängden 
trafik varit ungefär densamma under mätperioden 2011–2013. De tomma platserna i 
figur 1 nedan visar bortfall i mätningarna, vilket beror på att mätutrustningen har varit 
ur drift. De gula staplarna indikerar att vissa data fallit bort, troligen beror också det på 
att mätutrustningen stundtals har varit ur drift. 
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Figur 15. Sammanställning av antalet fordon per dygn på Kymlingelänken 2011–2013 

 

 

För att mäta om målet att minska trafiken på Kymlingelänken i riktning från Kista 
västerut klockan 17–18 har blivit uppfyllt, har vi tittat på trafiken som gått västerut från 
Kista. Vi har gjort jämförelsen lite bredare genom att även redovisa trafiken klockan  
14–19.  I tabellen nedan visas det genomsnittliga trafikflödet på vardagar klockan 14–19 
i oktober 2011, oktober 2012 och september 2014. Trafiken på Kymlingelänken är i stort 
sett oförändrad över dygnet förutom klockan 17–18 då den minskar med cirka 150 
fordon i timmen i västlig riktning.  

 

Tabell 3. Genomsnittliga trafikflöden klockan 14–19 i oktober 2011, oktober 2012 och september 
2014 

Kl. Okt 2011 Okt 2012 Sep 2013 Differens 2011-2013 

14–15 1 018 1 155 984 -34 

15–16 1 016 1 243 1 124 +108 

16–17 1 010 1 062 1 031 +21 

17–18 881 732 746 -135 

18–19 690 523 576 -114 
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Vid Trafikplats Rosersberg har Trafikverket mätt trafiken kontinuerligt 2008–2012. 
Trafikplats Rosersberg byggdes om 2012 och ingen statistik för trafikplatsen finns efter 
detta.  

Syftet med att jämföra trafikförändringarna på Kymlingelänken med trafiken vid 
Trafikplats Rosersberg är att få en referensmätning och en uppfattning om hur trafiken 
har utvecklats generellt i Stockholms storstadsregion. Statistiken visar en viss 
trafikökning vid Rosersberg, vilket tyder på en generell trafikökning i 
Stockholmsregionen. 

 

Figur 16. Trafikflöden vid Trafikplats Rosersberg 

 

 

6.2 Marknadsundersökning 
Under maj och juni 2014 gjorde MME18 en marknadsundersökning för att spegla 
åtgärder och kommunikation i delprojektet. Vi ville ta reda på hur arbetspendlarna i 
Kista hade förändrat attityder, resvanor med mera. Marknadsundersökningen bestod av 
en fältundersökning och en webbundersökning och totalt 409 personer deltog i dessa. 

Fältundersökningen gjorde vi genom att intervjua bilister och cyklister på olika platser i 
Kista. Vi intervjuade sammanlagt 176 personer, varav 100 personer körde bil och 76 
cyklade. Samtliga deltagare i undersökningen arbetade i Kista och bodde i västerort.  

I vår webbundersökning deltog 235 cyklister som fanns registrerade i Cykelkonsulternas 
databas för cykelpendlare. Kriteriet för respondenterna var att de skulle arbeta i Kista, 
men var de bodde spelade ingen roll i denna undersökning. Majoriteten av 
respondenterna var män, vilket sannolikt även speglar könsfördelningen i Kista 
arbetsplatsområde. 
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6.2.1 Resultat av fältundersökning  
I vår fältundersökning svarade respondenterna att de åkte bil i genomsnitt 3,1 dagar i 
veckan på vinterhalvåret och 2,3 dagar i veckan på sommarhalvåret. De cyklade 0,5 
dagar i veckan på vinterhalvåret och 2,1 dagar i veckan på sommarhalvåret.  

På frågan om det fanns något som skulle kunna få respondenterna att minska sitt 
bilresande och välja ett annat färdsätt svarade 34 % att de inte ville minska sitt 
bilresande och 21 % svarade att en förbättrad kollektivtrafik skulle göra att de minskade 
sitt bilresande (se tabell 4 nedan). Här ska man ha i åtanke att de personer som svarade 
så bor i Västerort och tidigare körde via Kymlingelänken till Kista, och att 
kollektivtrafiken från Västerort till Kista har stora brister. 

 

Tabell 4. Vad skulle kunna ändra respondenternas resvanor enligt fältundersökningen 

 

 

Vi frågade även respondenterna i fältundersökningen om de hade ändrat sitt sätt att resa 
till och från arbetet under de två år som MME18 pågått. Resultatet på frågan är som 
följer: 

• 41 % svarade att de inte hade ändrat sitt resesätt 

• 6 % svarade att de åker kollektivt oftare 

• 14 % svarade att de antingen hade börjat cykla eller börjat cykla oftare  

• 9 % svarade att de åkte bil men att de undvek rusningstid i större utsträckning 

• 5 % svarade att de åkte bil oftare. 
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Vad gäller information som kan underlätta resan eller val av färdsätt svarade de flesta 
att de helst ville ha information till sina mobiltelefoner, datorer eller surfplattor. Av de 
tillfrågade kände 30 % till att MME18 arbetat med cykelkampanjer. 

6.2.2 Resultat av webbundersökning 
Enligt vår webbundersökning åkte respondenterna bil i genomsnitt 3,8 dagar i veckan 
under vinterhalvåret och 1,5 dagar under sommarhalvåret. De cyklade i genomsnitt 1,3 
dagar under vinterhalvåret och 2,2 dagar under sommarhalvåret. På vinterhalvåret var 
det vanligaste färdmedlet bil, följt av cykel och kollektivtrafik, och på sommarhalvåret 
var det vanligaste färdmedlet cykel, följt av bil och kollektivtrafik. De faktorer som skulle 
kunna få dessa respondenter att minska bilresandet till arbetet visas i tabell 5 nedan. 

 

Tabell 5. Vad skulle kunna ändra respondenternas resvanor enligt webbundersökningen 

 

 

På frågan om respondenterna i webbundersökningen hade ändrat sitt sätt att pendla 
under de två senaste åren svarade de så som visas i tabell 6 nedan. 
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Tabell 6. Ändrade resmönster enligt webbundersökningen 

 

Av respondenterna i webbundersökningen svarade 61 % att de hade börjat cykla oftare 
under 2012 och 2013 och anledningarna var att det är hälsosamt och bra för miljön, och 
att framkomligheten, skyltningen och trafiksäkerheten hade blivit bättre.  

6.2.3 Resultat av fält- och webbundersökning 
Av samtliga tillfrågade i fält- och webbundersökningen hade sammanlagt 60 % sett den 
tillfälliga cykelskyltningen som MME18 hade satt upp. Av cyklisterna hade  

70 % sett skyltarna och av dem som vanligtvis åker bil hade 42 % sett dem. 

7 Uppfyllelse av effektmålen 
Det är naturligtvis svårt att påstå att MME18 ensamt har påverkat pendlares val av 
resesätt till och från Kista arbetsplatsområde. Andra projekt och aktiviteter har pågått 
inom samma område och relevanta mätningar saknas för att avgöra effekterna av 
MME18. 

7.1 Framkomligheten på Kymlingelänken under byggtiden 
MME18:s första effektmål var: Förbättrad, alternativt oförändrad, framkomlighet på 
Kymlingelänken under byggtiden, genom minskad trafik i rusningen. Det är svårt att 

beskriva hur framkomligheten har ändrats eftersom det saknas heltäckande före- och 
eftermätningar.  

När projektmålet för MME18 sattes såg planeringen av trafikomläggningarna i 
vägprojektet E18 Hjulsta–Kista annorlunda ut än de som sedan genomfördes. Bland 
annat gjordes en stor trafikomläggning vid Rissne i slutet av 2011 som förbättrade 
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framkomligheten och den var inte planerad från början av vägprojektet när 
trafikanalyserna gjordes.  

Våra trafikmätningar på Kymlingelänken visar för det första att rusningstiden har varit 
mer utdragen och för det andra att maxtimmen snarare har varit klockan 16–17 än 17–
18. Vår marknadsundersökning, se kapitel 6.2 och bilaga 3, visar att pendlarna är väl 
medvetna om att de kan åka utanför rusningstid och arbeta på distans. Trafiken har 
minskat jämfört med en mätning som gjordes 2007 och vi anser att vi har nått målet. 

7.2 Reducerade CO2-utsläpp som en följd av minskad biltrafik 
Vi anser även att MME18:s andra effektmål, reducerade CO2-utsläpp som en följd av 
minskad biltrafik, är uppnått. Vår trafikanalys visar en tendens till minskning av biltrafiken 
och marknadsundersökningen visar att pendlarna cyklar i större utsträckning än 
tidigare. Vi vet att cyklingen har ökat i Kista på senare år och att cykelkampanjerna 
medförde minskat antal bilresor. 

7.3 Ökat kollektivresande  

Vad gäller MME18:s tredje effektmål, ökat kollektivresande, har vi inte kunnat visa att 
kollektivresorna har ökat i proportion till ökningen av antalet arbetsplatser i Kista. 
Tunnelbanekvoten har däremot sjunkit något mellan 2012 och 2013. MME18 har inte 
arbetat med att öka kollektivresandet genom att till exempel dela ut gratisbiljetter. Vi 
anser inte att detta mål är uppnått. 

7.4 Ökad cykelpendling 
Ökad cykelpendling var MME18:s fjärde och sista effektmål. Under cykelkampanjerna 
2012 och 2013 ökade deltagarna andelen cykelresor från 5 % till 45 % och vår 
eftermätning av cykelkampanjen som vi genomförde i september 2012 visar att de 
personer som deltog till stor del har fortsatt cykelpendla. Även vår 
marknadsundersökning visar att de som arbetspendlar till Kista i ökad utsträckning 
cyklar till arbetet. 

Kommunerna har inte gjort några mätningar av antalet cyklister i och omkring Kista.  

Cykelkonsulterna har genomfört aktiviteter på uppdrag av företag i Kista och antalet 
cyklar som de har servat har ökat från 350 cyklar 2011 till 1500 cyklar 2013. Källa: 
Cykelkonsulterna 

Vi anser att MME18 i har uppnått målet med ökad cykelpendling. 

8 Uppfyllelse av projektmålet  
Vad gäller projektmålet, att minska trafiken i södergående på Kymlingelänken klockan 
17–18, visar trafikmätningarna från Kymlingelänken att trafiken minskade med 150 
fordon 2012 jämfört med 2011. Vi anser därför att projektmålet att minska trafiken med 
130 bilar under maxtimmen (17–18) i södergående riktning på Kymlingelänken är 
uppnått. 

33 
 



9 Informationsspridning och varumärke  
Vägprojektet E18 Hjulsta–Kista har haft relativt lite informations- och 
kommunikationsresurser, men delprojektet MME18 har bidragit med att informera om 
projektet.  

Vägprojektet E18 Hjulsta–Kista har synts i en del sammanhang som inte är så vanliga 
för ett vägprojekt och MME18 har definitivt bidragit till en positiv bild av både 
vägprojektet och Trafikverket. Bland annat har företagen i Kista haft en kanal direkt in 
till vägprojektet genom oss. Flera av företagen har länkat till Trafikverkets webbplats 
och till trafiken.nu/kista på sina intranät.  

Vi har deltagit vid flera konferenser, exempelvis Transportforum, SWEPOMM (Swedish 
Platform on Mobility Management) och Nationella ITS-konferensen, där vi har berättat 
om delprojektet. Den 12 september 2012 anordnade Kista Science City ett frukostmöte 
med temat ”cykla till Kista”. Det var ett ovanligt välbesökt frukostmöte där MME18 fick 
tillfälle att berätta om cykelstråken och om cykelkampanjen 2012. 

Cykelkampanjen som MME18 genomförde 2012 fick mycket uppmärksamhet i media. 
Kampanjen blev mycket positivt beskriven i P4 Radio Stockholm och SVT ABC gjorde ett 
inslag om satsningen. Tidningarna Mitt i Kista, Mitt i Västerort, Dagens Nyheter, 
Dagens industri och tidningen Cykla skrev om kampanjen. 

Vägprojektet och MME18 har deltagit vid lokala evenemang såsom Ursviksdagen, 
Tensta marknad och Rinkeby marknad. MME18 har även deltagit i Cykeldag och Resdag 
i Kista centrum med aktörer från både offentlig verksamhet och privata företag. Dessa 
dagar har mottagits mycket positivt av besökarna. Internt i Trafikverket har MME18 
medverkat vid projektmöten och workshoppar i andra projekt för erfarenhetsutbyte. 

10 Slutsatser och lärdomar 
Delprojektet MME18 var ett av de första mobility management-projekt som 
genomfördes tillsammans med ett vägbyggnadsprojekt. Vi kunde därför inte utgå från 
resultatet från tidigare, liknande projekt, utan vi prövade oss fram för att försöka nå våra 
projektmål. I det här kapitlet beskrivs några av våra slutsatser och lärdomar från 
delprojektet. 

10.1 Tid – en viktig aspekt 
En av våra viktigaste lärdomar från delprojektet rörde tidsaspekten. Det krävs lång 
framförhållning för att samverkan med vissa aktörer inom de områden som vi har rört 
oss i ska hinna etableras och ge resultat. I vår samverkan med SL i Stockholms län 
lyckades vi inte åstadkomma något konkret som exempelvis utökat kollektivtrafikutbud 
eller gratisbiljetter. 
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10.2 Samverkan med andra projekt och aktörer 
I vår samverkan med andra projekt och aktörer som arbetat med Kista som 
utgångspunkt har vi kunnat utbyta erfarenheter och faktaunderlag med varandra. De 
företag som MME18 samarbetade med var i stort sett samma företag och samma 
kontaktpersoner som sedan kom att ingå i arbetsgruppen Kista Commute. Under tiden 
som MME18 pågick togs en handbok för mobility management i byggskedet fram av 
Trafikverket (http://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/46532). 

10.3 Analys av ett företags klimatmål 
SATSA-projektet initierade CERO för fem av företagen i Kista Commute i slutet av 2012. 
CERO är ett program som gör en grundlig analys av en organisations klimatmål i form 
av kostnader, klimatpåverkan och resmönster. Bland annat kartlägger CERO hur 
anställda till och från arbetet och i tjänsten, samt vilka fordon en organisation äger och 
hur de används. Därefter jämförs nuläget med företagets uppställda mål och kostnads- 
och klimatoptimala åtgärder identifieras. Eftersom analyserna på företagen i Kista 
Commute gjordes först 2012, kunde MME18 inte använda analyserna i underlaget i vårt 
samarbete med företagen. I kommande mobility management-projekt kan en CERO-
analys eller liknande analys av företags och organisationers miljöpåverkan vara ett bra 
sätt att få fram objektiva fakta om resande och miljöpåverkan.  

Ett av våra mål i vårt delprojekt var att starta processer för att minska bilkörandet hos 
företagen i Kista och att dessa processer skulle fortsätta även efter att E18-projektet 
hade avslutats. Vi upplever att de företag som arbetar med CERO fortsätter att arbeta 
med den målsättningen.  

10.4 En konkret kommunikationsplan 
Vår kommunikationsplan med konkreta mål och åtgärder har varit ett bra stöd i 
MME18. 

Ett mobility management-projekt är till stora delar ett kommunikationsprojekt så 
kommunikationskompetens och kommunikationsstrategier är viktiga för att ett sådant 
projekt ska bli framgångsrikt. Kommunikationsfokus och kundorientering krävs för att 
få en bra dialog mellan projektet och de trafikanter och pendlare som projektet vänder 
sig till.  

E18-projektet har varit uppdelat i fem delprojekt, varav MME18 varit ett. Genom arbetet 
med mobility management kände de andra delprojekten till våra mål och frågor, och 
samarbetet har fungerat väl. Delprojektet installationer hjälpte oss med teknik och 
strömförsörjning för våra trafikflödesmätningar, brister i cykelpassager och vid 
byggvägar har åtgärdats av det delprojekt som var ansvarigt för detta och så vidare.  

10.5 Kommunikationsfokus och kundorientering  
Cykelkampanjerna, de tillfälliga skyltningarna av cykelstråk och trafikinformation i 
realtid på webben är några exempel på vad kommunikationsfokus och kundorientering 
kan åstadkomma. Kampanjerna var både uppskattade och uppmärksammade, och de 
gav framförallt effekt. De resulterade i färre bilresor under testperioderna och ett ökat 
intresse för att cykla till arbetsplatsen bland pendlarna. Vi gjorde en eftermätning 2012 
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som visade att en stor andel av de personer som deltog som testcyklister tänkte fortsätta 
cykla till arbetet.  

10.6 Bygg cykelvägar tidigt i ett vägprojekt 
Ett sätt att underlätta för hållbart resande under ett vägprojekt är att arbeta med 
förberedelser för cykeltrafik. Detta kan göras genom att bygga färdigt passager och 
sammanhängande cykelstråk innan vägbygget startar, vilket visar att cykelresandet tas 
på allvar. Att bygga färdigt cykelvägar först i ett vägprojekt borde inte öka kostnaden 
mot att göra det sent i ett projekt. Tvärtom borde denna typ av planering göra så att 
konflikter med exempelvis byggvägar kan undvikas. 

10.7 Trafikverkets varumärke 
MME18 har uppskattats mycket av företagen i Kista för vårt fokus på framkomlighet och 
hållbart resande. MME18 har också har bidragit till en positiv syn på vägprojektet E18 
Hjulsta–Kista och därmed varit bra för Trafikverkets varumärke.  

11 Bilagor 
• Bilaga 1 PM effektbeskrivning MM åtgärder Kista 

• Bilaga 2 Mobility Management marknadsanalys 
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Vår referens 
Väg & Trafik, Arvid Gentele 
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2014-12-03 
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PM – Effektbeskrivning av mobility managementåtgärder i Kista 
 
Sammanfattning   
Nya E18 öppnade för trafik hösten 2013. För att minska biltrafiken och därmed störningarna under 
byggtiden utfördes ett antal mobility managementåtgärder (MM-åtgärder) med koppling till Kista under 
perioden 2010-2012. För att se om MM-åtgärderna hade önskad effekt sammanställdes och jämfördes 
olika datakällor under hösten 2012.  
 
Resultaten från studien som utfördes hösten 2012 var något osäkert i och med att mätunderlaget var 
litet. Vissa tendenser kring ett minskat bilåkande kunde dock anas:  
 

• Antalet arbetande i Kista har ökat med ca 36% (från ca 19600 till ca 26800) under perioden 
2008 - 2012. 

• Antalet tunnelbaneresenärer in till Kista under morgonmaxtimmen ökade med 11% (från ca 
3250 till ca 3650) under perioden 2010-2011.  

• Antalet bilresor in till Kista under morgonmaxtimmen minskade med 32% (från ca 3360 till ca 
2550) mellan 2007 och 2012.  

• Trafiken på Kymlingelänken var oförändrad på dygnsnivå.  
• Under eftermiddagsrusningen 17 – 18 hade trafiken minskat på Kymlingelänken i västlig 

riktning med ca 150 fordon/tim mellan 2011 och 2012.  
• Trafiken i en statisk mätpunkt på E4 vid Tpl Rosersberg hade ökat med ca 6% mellan 2008 och 

2012. 
 
Under hösten 2014 har nya mätningar utförts för att se om effekterna kvarstått även efter att nya E18 
öppnat för trafik. De nya mätningarna kan sammanfattas i följande punkter: 
 

• Antalet arbetande i Kista har ökat med ca 7% (från ca 26800 till ca 28800) under perioden 2012 
- 2014. 

• Antalet tunnelbaneresenärer in till Kista under morgonmaxtimmen har minskat med ca 3% (från 
ca 3650 till ca 3519) mellan perioden 2011-2013 

• Antalet bilresor in till Kista under morgonmaxtimmen har ökat med 46% (från ca 2550 till ca 
3720) mellan 2012 och 2014.  

• Trafiken på Kymlingelänken var oförändrad på dygnsnivå. Ingen mätning finns dock för 
perioden efter att nya E18 varit klar hösten 2013. 

• Under eftermiddagsrusningen 17 – 18 var trafiken oförändrad i västlig riktning mellan 2012 och 
2013 på Kymlingelänken.  

• Trafiken vid Tpl Rosersberg kan ej jämföras då trafikplatsen byggts om. 
 
Mellan 2007 och 2012 märktes en tydlig minskning av inpendling till Kista under morgonen. Efter att 
E18 öppnat är tendensen att arbetande i Kista åter väljer bilen i högre omfattning, dock ej i samma 
utsträckning som år 2007. Mätningarna på Kymlingelänken tyder på att eftermiddagsrusningen 
inträffade ca en timme tidigare under perioden 2012 - 2013 jämfört med 2011.  
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Avgränsning  
Det geografiska området innefattar Kista arbetsområde som avgränsas av nya E18 i söder, E4:an i 
öster (enligt kartbilden nedan).  
 

 
Karta 1. Kista arbetsplatsområde 
 

Utgångspunkter för bedömning av effekter 
Nedan förklaras de olika nyckeltal och mätdata som tagits fram i denna studie. Nyckeltalen har använts 
för att se om MM-åtgärderna har haft önskad effekt på resandet med bil till och från Kista under den 
studerade perioden.  
 
Det optimala vid en för- och efterstudie är att mätningarna utförs på motsvarande sätt innan och efter 
ett försök. Ett sådant material har inte funnits att tillgå i denna studie. De data som har samlats ihop har 
haft varierande kvalitet. Mätningarna har ofta utförts vid olika tidpunkter, på olika platser och har ibland 
utförts under en för kort period. I kommande stycken redovisas årtal för respektive mätning som ibland 
är innan-, ibland under- och ibland efter försöksperioden vilket kan vara något förvirrande för läsaren.     
 
Bilalstring per arbetsplats 
För att få fram nyckeltal som bilalstring per arbetsplats krävs kännedom om dagbefolkningen i Kista 
samt siffror på trafikflöden in till Kista före och efter mobility managementåtgärderna genomfördes. 
Följande nyckeltal har beräknats före och efter försöket: 
 
Trafikflöden in till Kista med bil: 
År 2007 gjordes trafikräkningar in till Kista från Kymlingelänken via Hanstavägen och Torshamnsgatan i 
samband med byggandet av E18. För att få jämförbar data har nya räkningar gjorts på platsen år 2012 
och 2014 (mätplats 1 på bilagan). Infartsvägarna till Kista från Kymlingelänken har förändrats under de 
olika mätperioderna vilket innebär att mätplatserna inte är helt identiska, dock inkluderar mätningarna 
all trafik in till Kista från Kymlingelänken och senare nya E18 
 
De tre trafikflödesmätningarna (för 2007, 2012 och 2014) har utförts under två timmar på hösten i 
samband med morgonrusningen kl 7-9. Vid denna tidpunkt antas de flesta resor var arbetsresor.  
 
 
 
Dagbefolkningen i Kista: 
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Jämförelser över dagbefolkningen i Kista har gjorts före och efter MM-projektet. År 2007 valdes som 
jämförelseår i och med att det är det senaste årtalet med tillgänglig trafikflödesdata innan MM-
kampanjen infördes. Därefter har uttag för 2012 utförts samt en uppräkning till 2014 utifrån kända 
etableringar i området.  

 
Tunnelbanealstring per arbetsplats 
För att sätta arbetsresor med bil till Kista i relation till andra färdsätt har en kvot mellan tunnelbaneresor 
och dagsbefolkning tagits fram på motsvarande sätt som för bil.  
 
Trafikflöden in till Kista med tunnelbana: 
Spärräkningar (antal passager genom spärrarna ut från perrongen) har utförts vid Kista 
tunnelbanestation under två dygn i samband med morgonrusningen. Vid denna tidpunkt antas de flesta 
resor var arbetsresor. Mättdata som jämförts innefattar åren 2010 och 2011 och 2013.  
 
Trafikflöden vid olika mätplatser 
För att sätta eventuella variationer i flödet vid mätplats 1 (flöden in till Kista) i relation till trafiken i övrigt 
har ytterligare tre trafikmätningar sammanställts på andra platser 2, 3,och 4 nedan. 
 

• Mätplats 1 (Hanstavägen och Torshamnsgatan): Mätningarna har utförts i samband med detta 
projekt 2007, 2012 och 2014.   
 

• Mätplats 2 (Kymlingelänken väster om infart till Kista): Trafikverkets mätpunkt år 2011-2013 
 

• Mätplats 3 (Kymlingelänken öster om infart till Kista): mätning utförd av Stockholms stad år 
2009-2010. Denna mätpunkt fanns ej kvar efter 2010. 

 
• Mätplats 4 (Rosersberg): Trafikverket, statisk mätpunkt på E4:an. Även denna mätpunkt har 

försvunnit i samband med ombyggnad av Tpl Rosersberg.  

Sammanställning och utvärdering av insamlad data 
 
Tabell 1: Bilresor under maxtimmen / dagbefolkning 
Årtal 2007 2012 2014 
Flöden (fordon/tim) 3361 2554 3720 
Dagbefolkning 19618 26793 28793 
Kvot (bilresor/dagbefolkning): 0,17 0,09 0,13 
 
Fordonsflödet in till Kista minskade mellan år 2007 och 2012 vid mätpunkt 1 (från Kymlingelänken) med 
ca 32 % (3361 till 2554 fordon/tim). En viss del av denna minskning kan antas bero på de störningar 
som förekommit i samband med byggandet av nya E18, men en del av minskningen kan antas vara en 
följd av ett förändrat resmönster. Under samma period har antalet arbetande i Kista ökat med ca 37 % 
(19618 till 26793 personer). Antalet bilresor per arbetsplats (under maxtimmen) minskade från 0,17 till 
0,09 dvs nästan en halvering. 
  
År 2014 har bilåkandet åter ökat. Trafiken in till Kista under maxtimmarna är nu högre än 2007 och 
mellan 2012 och 2014 ökade trafiken med ca 46%. Samtidigt har antalet arbetande i området också 
ökat och kvoten mellan trafikflödet och antalet arbetsplatser är år 2014 lägre än de som uppmättes 
2007.   
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Tabell 2: Tunnelbaneresor under maxtimmen / dagbefolkning 
Årtal 2010 2011 2013 
Flöden (passagerare/tim) 3249 3645 3519 
Dagbefolkning 1 618 26793 28793 
Kvot (tunnelbaneresor/ dagbefolkning): 0,17 0,14 0,12 
 
Antalet tunnelbaneresor in till Kista (under morgonens maxtimme) ökade mellan år 2010 och 2011 med 
ca 11 %. Från 2011 till 2013 har resorna minskat något.  
  
Trafikflöden vid olika mätplatser 
 
Mätplats 1. Hanstavägen och Torshamnsgatan 
Mätplats 1 har bestått av sammanslagning av trafiken in till Kista från Kymlingelänken/Nya E18 via 
Hanstavägen och Torshamnsgatan. Trafiken minskade kraftigt från år 2007 till 2012 vilket sammanfaller 
med byggandet av nya E18. En ny mätning utfördes 2014 då E18 var färdigställd och då var trafiken 
större än 2007.  
 
 

 
Diagram 1  
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Mätplats 2. Kymlingelänken/Nya E18 sydväst om Hanstavägen  
Vid mätplats 2 har trafiken varit mer eller mindre konstant under mätperioden 2011-2013. Det finns 
periodvisa bortfall i mätningarna. Detta beror på att mätutrustningen varit ur drift under byggarbetena. 
Nya E18 öppnade först efter sista redovisade mätperioden september 2013.  
 

 
Diagram 2 
 
För att om trafikmönstret ändrats under dagen har trafiken på Kymlingelänken jämförts i Västlig riktning 
under eftermiddagen. Tabellen visar det genomsnittliga trafikflödet mellan kl 15 -  19 för hela oktober 
2011, oktober 2012 och september 2014.      
 
Kl Okt 2011 Okt 2012 Sep 2013 
15:00 1018 1155 984 
16:00 1016 1243 1124 
17:00 1010 1062 1031 
18:00 881 732 746 
19:00 690 523 576 

               Tabell 3 
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Diagrammet 3 nedan visar samma statistik som tabell 3. Trafikminskningen mellan kl 17 – 18 i västlig 
riktning på Kymlingelänken var ca 150 fordon/tim från 2011 till 2013.  
 

 
Diagram 3 
 
Mätplats 3. Kymlingelänken/Nya E18 nordost om Hanstavägen 
Vid mätplats 3 har trafiken minskat något mellan 2009-2010, dessa mätningar omfattar dock endast en 
månad vardera. Inga mätningar har utförts efter 2010.  
 

 
Diagram 4 
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Mätplats 4. Trafikplats Rosersberg  
Vid mätplats 4 har trafiken mätts kontinuerligt under perioden 2008-2012. Syftet med denna mätning 
har varit att ha en referensmätning som visar hur trafiken utvecklats generellt i stor Stockholm.  
En viss trafikökning kan avläsas från statistiken. Trafikplatsen har byggts om efter 2012 och ingen 
statistik finns att tillgå efter 2012.   
 

 
Diagram 4 
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Slutsats 
Det är svårt att våga dra några säkra slutsatser kring huruvida MM-åtgärderna i området har haft en 
reducerande effekt på biltrafiken till och från Kista. Mätdatat är allt för osäkert. Den viktigaste källan 
består av biltrafikmätningarna in till Kista och dessa har utförts under två timmar 2007, 2012 och 2014. 
Trafiken in till Kista beror av hur trafiken fungerar på det omkringliggande nätet, t ex på 
Kymlingelänken/Nya E18 och E4:a. En incident på dessa vägar påverkar resultatet av en mätning in till 
Kista. Därför ger två mättimmar ett osäkert resultat.  
 
Följande noteras mellan 2007 och 2012: 
 

• Trafiken in till Kista minskar med ca 32% trots att antalet arbetsplatser ökar med ca 36%.  
• Trafiken på Kymlingelänken är oförändrad över dygnet men minskar med ca 150 fordon/tim i 

västlig riktning mellan kl 17 – 18.  
 
Följande noteras mellan 2012 och 2014: 

• Trafiken in till Kista ökar med ca 46% efter att E18 öppnat men är lägre än år 2007 i relation till 
antalet arbetsplatser.  
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1. Sammanfattning  
Resultatet från undersökningen visar att cyklingen har ökat under de senaste två åren i de 
undersökta grupperna. 32 procent av de som deltog i webbundersökningen har antingen 
börjat cykla eller cyklar mer och samma siffra för fältundersökningen är 24 procent.  

De som deltog i fältundersökningen cyklar i genomsnitt 2,1 dagar på sommarhalvåret. 
Motsvarande siffra var 2,2 dagar för de som svarade på webbundersökningen. 

Av de som börjat cykla/cykla mer var man mest nöjd (71 procent) med cykelparkeringen och 
minst nöjd (19 procent) med skyltningen av cykelvägar/leder. 51 procent var nöjda med 
tillgången på bra cykelvägar och framkomligheten. 

88 procent uppger hälsoaspekten som den viktigaste orsaken till att de börjat cykla/cykla 
mer, 45 procent uppger miljöaspekten och 27 procent för att framkomligheten blivit bättre.  

I fältundersökningen uppgav 59 procent av alla de som reste med bil minst tre dagar i 
veckan att de kunde färdas före eller efter rusningstid. 34 procent sade att de skulle minska 
sitt bilresande om kollektivtrafiken var bättre.  

I webbundersökningen svarade 37 procent av de som reste med bil minst tre dagar i veckan 
att en bra och säker cykelväg skulle få dem att minska sitt bilresande. 31 procent sade att de 
skulle minska sitt bilresande om kollektivtrafiken var bättre och 26 procent skulle göra det 
om de fick SL-kortet subventionerat. 

I båda undersökningarna är mobiltelefon/dator/surfplatta en viktig informationskanal, 
såväl för hur man har mottagit information och om hur man önskar få information i 
framtiden. För de som redan cyklar är det dock större andel som svarat att de föredrar 
information i form av skyltning vid väg. 

30 procent av trafikanterna som deltog i fältundersökningen kände till Trafikverkets 
cykelkampanj. Motsvarande siffra för deltagarna i webbundersökningen var betydligt högre, 
64 procent. Det vanligaste var att man fått informationen på jobbet, av ledning eller kollegor 
samt uppmärksammande av kampanjen i form av informationstält och lånecykelprojekt. 

Den stora majoriteten av cyklisterna (70 procent) hade uppmärksammat Trafikverkets 
rödvita cykelskyltar till Kista. Av bilisterna var denna andel betydligt lägre (42 procent). 
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2. Bakgrund och syfte 
2.1 Syfte och metod 
I samband med ombyggnaden av E18 mellan Hjulsta och Kista (Kymlingelänken) bedrev 
Trafikverket ett Mobility Management projekt. Projektet syftade till att minska antalet bilar i 
rusningstrafiken för att framkomligheten inte skulle försämras under byggtiden. 

Denna undersökning syftar till att följa upp resultatet av projektet och huruvida 
arbetspendlarnas resvanor förändrats till och från Kista. Särskilt fokus ligger på cyklingen 
och hur cykelvanorna förändrats, vad som ligger till grund för eventuella nya resmönster 
samt att ta till vara de synpunkter som finns bland trafikanterna. 

Undersökningen har som utgångspunkt att genomgående analysera resultaten totalt och 
uppdelat på cyklister och bilister samt män och kvinnor. 

Vad gäller generalisering av studien bör undersökningarnas resultat tolkas med försiktighet. 
Deltagarna i undersökningen kan inte sägas vara representativa för all cykelpendling till och 
från Kista utan resultatet bör snarare ses som summan av vad intervjupersonerna som 
omfattas av undersökningen svarat. Detta kommer av att urvalet inte var slumpmässigt. 
Urvalet i båda undersökningarna varit riktat mot en viss grupp/grupper, antingen genom att 
medvetet stå på en viss plats för att fånga så många i en målgrupp som möjligt eller genom 
att urvalet utgått från en befintlig databas över en viss målgrupp, i detta fall cykelpendlare. 
Andelen cyklister och bilister kan därför inte heller sägas spegla den verkliga andelen.  

2.2 Definitioner och avgränsningar 
2.2.1 Fältundersökningen 
Undersökningen genomfördes som ett fältprojekt på plats i Kista där trafikanter med cykel 
eller bil tillfrågades om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Enkäten 
genomfördes på handdatorer då trafikanterna anlände till arbetet. Intervjupersonerna (IP) 
hade även möjlighet att svara på enkäten via en telefonintervju samma kväll eller 
nästpåföljande dag. 

För att fånga upp de personer som varit berörda av utbyggnaden ställdes två filterfrågor.  

• ”Arbetar du i Kista?”  

• ”Bor du i Västerort (t.ex. Ekerö, Bromma, Hässelby)?”  

• Först därefter gick IP vidare för att svara på enkäten. Totalt svarade 176 personer på 
enkäten. 

Med bilister och cyklister avses de som under dagen för intervjutillfället hade rest med bil 
eller cyklat till arbetet. 

2.2.2 Webbundersökningen 
Urvalet utgick ifrån Cykelkonsulternas databas över arbetspendlande cyklister som arbetar i 
Kista. För att vara säkra på att IP tillhörde målgruppen ställdes kontrollfrågan  
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• ”Arbetar du i Kista?”.  

• Till skillnad från urvalet i fältundersökningen fanns inga krav på att IP skulle bo i 
Västerort.  

• Totalt svarade 235 personer på enkäten. 

Med huvudsakligt färdsätt avses det mest förekommande färdsättet som IP färdas med 
under en vecka på sommarhalvåret. I redovisningen nedan har dessa grupperats i tre 
kategorier: bil, cykel och övriga färdsätt. Därmed används termen cyklister för IP som angett 
cykel som de färdsätt de använde sig mest av och bilist för IP som angett bil flest dagar. 

2.3 Bakgrund 
2.3.1 Fältundersökningen 
För tolkningen av resultatet är det av stor betydelse hur svaren fördelar sig på 
bakgrundsvariablerna. 

Av de som deltog i fältundersökningen var 57 procent bilister och 43 procent cyklister. 68 
procent var män och 32 procent kvinnor. Troligtvis speglar könsfördelningen i stort sett hur 
dagspendlingen ser ut i Kista. Fördelningen över hur man färdades till arbetet under dagen 
för intervjutillfället var relativt lika mellan könen. 

41 procent var i åldern 46-64 år och 35 procent 36-45 år. Medelåldern var 44 år för män och 
42 för kvinnor. Ingen markant skillnad i ålder sågs heller mellan de som åkte bil och de som 
cyklade. 
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2.3.2 Webbundersökningen 
67 procent av de som deltog i undersökningen var män och 33 procent kvinnor, samma 
fördelning som för fältundersökningen. Det stärker bilden av att dessa andelar i stort 
stämmer överens med hur arbetspendlingen ser ut. Större andel av männen cyklade ofta och 
större andel av kvinnorna åkte bil ofta.  

57 procent var mellan 46 och 64 år. 11 procent var 35 år eller yngre. Medelåldern var något 
högre än för fältundersökningen, 46 för männen och 47 för kvinnorna. Ingen markant 
skillnad i ålder sågs heller mellan de som åkte bil och de som cyklade. 
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3. Fältundersökningen 
3.1 Nuvarande och alternativa färdsätt 
3.1.1 Färdsätt 
De intervjuade åkte i genomsnitt bil 3,1 dagar på vinterhalvåret och 2,3 dagar på 
sommarhalvåret. I genomsnitt cyklade man 0,5 dagar på vinterhalvåret och 2,1 dagar på 
sommarhalvåret. Buss var det näst vanligaste färdsättet på vintern och det tredje vanligaste 
på sommaren bland de intervjuade. 

Tabell 3.1 

 

Antal dagar i veckan 
(medelvärde) 

Vinter (oktober-mars) Sommar (april-september) 

Bil 3,1 2,3 

Passagerare i bil 0,2 0,0 

Motorcykel 0,0 0,1 

Buss 0,7 0,3 

Cykel 0,5 2,1 

Moped 0,0 0,0 

Till fots 0,0 0,0 

Tunnelbana 0,2 0,1 

Pendeltåg 0,0 0,0 

Övrigt 0,0 0,0 
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De cyklister som intervjuades på plats cyklade i genomsnitt 3,9 dagar i veckan på 
sommarhalvåret medan bilisterna i genomsnitt cyklade 0,6 dagar. Det näst vanligaste 
färdsättet för cyklisterna var bil och buss och för bilisterna cykel och buss. 

 

Kvinnorna hade i genomsnitt ett något högre värde på antal dagar i veckan som man cyklade 
under sommarhalvåret, 2,2 jämfört med männen (2,0 dagar). Männen reste med bil i 
genomsnitt 2,4 dagar i veckan och kvinnorna 2,0 dagar. Kanske skulle man förklara detta 
lite närmare? Förmodligen speglar könsfördelningen den som finns i Kista. Det är 
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tekniktunga företag med en majoritet av män. Alltså speglar IP sannolikt dagbefolkningen i 
Kista. 

3.1.2 Alternativa färdsätt  
 

Av de som svarade att de åkte med bil minst tre dagar i veckan under sommar halvåret 
uppgav de flesta, nästan 60 procent, att de kunde undvika rusningstrafik genom att köra 
före eller efter rusning. 18 procent uppgav att det inte fanns något de kunde göra och 14 
procent att de kunde samåka.  

61 procent av bilisterna svarade att de kunde färdas innan eller efter rusningstid. 
Motsvarande andel för cyklisterna var 33 procent. 50 procent av alla cyklister svarade att de 
kunde cykla istället, medan endast fyra procent av bilisterna såg detta som ett alternativ. 
Cyklisterna såg också möjligheten att åka kollektivt och arbeta hemma/på distans i större 
utsträckning än bilisterna medan bilisterna kunde tänka sig att samåka. 

Det var framför allt män som uppgav att de kunde färdas före/efter rusningstid, 65 procent 
jämfört med 45 procent av kvinnorna. Männen uppgav också i större utsträckning att de 
kunde samåka, 17 procent jämfört med nio procent av kvinnorna. Det var större andel 
kvinnor som uppgav att de kunde cykla, 14 procent jämfört med sex procent av männen och 
att de kunde informera sig på trafiken.nu, nio procent jämför med 4 procent av männen. 
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På frågan om trafikanterna kunde tänka sig att minska sitt bilresande till förmån för ett 
annat färdsätt svarade 34 procent bättre kollektivtrafik, 21 procent ingenting alls, 14 procent 
bra och säker cykelväg och 13 procent omklädningsrum på arbetsplatsen. 

Kvinnorna svarade i större utsträckning att de kunde arbeta hemma/på distans, 9 procent 
jämfört med 4 procent av männen. Männen uppgav i större uträckningen bra och säker 
cykelväg och bra omklädningsrum på arbetsplatsen.  
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3.1.3 Förändrade resmönster 
 

 

41 procent av de intervjuade uppgav att de inte ändrat sitt resmönster de senaste två åren. 
14 procent cyklar oftare och tio procent hade börjat cykla. Nio procent reste fortfarande med 
bil men hade börjat resa på andra tider än under rusningstrafik. 

Det var vanligare för bilisterna (49 procent) än för cyklisterna (32 procent) att inte ha ändrat 
resmönster. Åtta procent av bilisterna uppgav att de reste med bil oftare. Åtta procent hade 
också antingen börjat cykla eller cyklade oftare. Nästan hälften av cyklisterna (46 procent) 
hade antingen börjat cykla eller cyklade oftare. Ingen av dem svarade att de hade börjat köra 
bil oftare. 

Det fanns inga större skillnader i hur mäns och kvinnors resmönster hade förändrats under 
de senaste två åren. Man kunde dock se att större andel av männen än kvinnorna hade 
börjat cykla mer (17 jämfört med nio procent) medan kvinnorna i större utsträckning än 
männen hade gått från att inte cykla alls till att börja cykla (14 jämfört med nio procent).   
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3.2 Information 
3.2.1 Önskemål om information för planering av resa 
 

 

22 procent ville ha information om cykelvägar, 18 procent om aktuell störningsinformation 
(vad som hände i trafiken), 17 uppdateringar om utvecklingen av bygget av E18, 16 procent 
om trafikinformation biltrafik och 14 procent om trafikinformation kollektivtrafik. 30 
procent uppgav att de inte var intresserade av information. 

Under annat svarade trafikanterna bl.a. att de önskade få information om 
snöläget/plogningsschema och om hur cykelvägar påverkas av vägbyggen. 

Cyklisterna efterfrågade främst information om cykelvägar (39 procent) och vad som händer 
just nu i trafiken (23 procent). Bilisterna var mest intresserade av trafikinformation biltrafik 
(24 procent) och uppdateringar om bygget av E18 (20 procent). 

Det fanns inga större skillnader i mäns och kvinnors önskemål om information. 
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3.2.2 Mottagen information om färdsätt som kan underlätta resan 
 

 

De mest förekommande informationskanalerna man använt sig av var skyltning vid väg, (23 
procent), mobiltelefon/dator/surfplatta (20 procent) och artiklar i media (17 procent). 34 
procent hade inte tagit del av någon information.  

Under annat svarade trafikanterna bl.a. att de tagit del av information på jobbet (t.ex. 
frukostmöte, e-postutskick). 

Bilisterna använde sig i störst utsträckning av mobiltelefon/dator/surfplatta (26 procent), 
följt av skyltning vid väg (19 procent) och artiklar i media (18 procent). Cyklisterna däremot 
uppgav i första hand skyltning vid väg (28 procent), artiklar i media (16 procent) och 
mobiltelefon/dator/surfplatta (13 procent). 

Det fanns inga större skillnader i genom vilka informationskällor män och kvinnor hade 
tagit del av informationen. Kvinnor hade i något större utsträckning fått information via 
media medan männen uppgav skyltning vid väg.  
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3.2.3 Önskemål om information om färdsätt som kan underlätta resan 
 

 

Majoriteten föredrog att få information via mobiltelefon/dator/surfplatta.  24 procent ville 
se skyltning vid väg, 20 procent genom artiklar i media och 13 procent genom annonser i 
media. 

Under annat svarade trafikanterna bl.a. infoblad i brevlådan, en app som ger information 
om hela ombyggnadsprojektet samt information på jobbet. 

Cyklisterna föredrog i större utsträckningen än bilisterna att få information via 
mobiltelefon/dator/surfplatta, 65 procent jämfört med 49 procent.  

Större andel av männen föredrar att få information via skyltning vid väg (27 procent) och via 
artiklar i media (23 procent) jämfört med kvinnorna (19 respektive 16 procent).  
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3.3 Kännedom om cykelkampanj 
 

 

30 procent av alla tillfrågade kände till cykelkampanjen som Trafikverket bedrivit i Kista. 
Större andel cyklister än bilister, 36 procent jämfört med 26 procent, kände till kampanjen. 
33 procent av männen och 25 procent av kvinnorna kände till den. 

De intervjuade hade fått reda på kampanjen genom information på jobbet (e-post, 
frukostmöte, anslag, kollegor etc.) och genom skyltningen på cykelvägar. Många hade också 
uppmärksammat kampanjtältet och att man delat ut flyers och presentpåsar.  
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4. Webbundersökningen  
4.1 Nuvarande och alternativa färdsätt 
4.1.1 Färdsätt 
Deltagarna i undersökningen reste i genomsnitt med bil 3,8 dagar i veckan under 
vinterhalvåret och betydligt mindre, 1,5 dagar på sommarhalvåret. Jämfört med de som 
intervjuades på plats är det som utmärker cyklisterna i webbundersökningen att de cyklar 
betydligt oftare på vintern, 1,3 dagar jämfört med 0,5 dagar.   

På vinterhalvåret var bil, följt av cykel, tunnelbana och buss de vanligaste färdsätten. 
Cyklisternas vanligaste färdsätt på sommarhalvåret var i storleksordning cykel, bil, 
tunnelbana och pendeltåg. 

På vinterhalvåret cyklade männen i genomsnitt 1,5 dagar i veckan och kvinnorna 0,9. 
Motsvarande siffror på sommarhalvåret var 2,3 och 1,9. 

Tabell 4.1 

 

Antal dagar i veckan 
(medelvärde) 

Vinter (oktober-mars) Sommar (april-september) 

Bil 3,8 1,5 

Passagerare i bil 0,1 0,0 

Motorcykel 0,0 0,1 

Buss 0,4 0,2 

Cykel 1,3 2,2 

Moped 0,0 0,0 

Till fots 0,2 0,1 

Tunnelbana 0,6 0,4 

Pendeltåg 0,3 0,3 

Övrigt 0,0 0,0 
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De som svarade på enkäten hade i genomsnitt 15 km till arbetet i Kista. Längst sträcka 
färdades de som huvudsakligen reste med övriga färdsätt (bl.a. kollektivtrafik), 22 km. De 
som huvudsakligen cyklade hade i genomsnitt 10 km och de som reste med bil 18 km. 

 

4.1.2 Alternativa färdsätt 
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Av de som svarade att de reser med bil minst tre dagar i veckan uppgav 58 procent att de 
skulle kunna resa på annan tid än under rusning, 13 procent att de skulle kunna informera 
sig om trafikläget på trafiken.nu och tio procent att de skulle kunna arbeta hemma/på 
distans. 

65 procent av männen svarade att de kunde färdas på andra tider än under rusning, jämfört 
med 46 procent av kvinnorna. Kvinnorna uppgav i större utsträckning (18 procent) arbeta 
hemma/på distans som alternativ än männen (fem procent). 

 

 

Av de som reser med bil minst tre dagar i veckan svarade nästan 37 procent att en bra och 
säker cykelväg skulle få dem att minska sitt bilresande. 31 procent svarade bättre 
kollektivtrafik och 26 procent subventionerat SL-kort.  De som svarade annat framhöll 
vinterunderhåll av vägar och cykelbanor samt tillgången till dusch och omklädning på 
arbetsplatsen som viktiga faktorer. 20 procent uppgav att inget kunde få dem att minska 
bilresandet. 

Större andel av männen uppgav bra och säker cykelväg och bättre kollektivtrafik och 
subventionerat SL-kort medan kvinnorna i större utsträckning än männen svarade 
möjlighet att arbeta hemma och bra samåkningstjänst. Detta bör ses mot bakgrund av att 
det var en större andel av männen som cyklade. 
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4.1.3 Förändrade resmönster 
 

 

22 procent uppgav att de cyklar oftare till arbetet och tio procent att de börjat cykla. Nio 
procent åker kollektivt oftare. Enbart fem procent angav att de åker bil oftare. 41 procent 
uppgav att de inte ändrat resmönster under de senaste två åren.  

88 procent av de som uppgav att de börjat cykla eller cyklar oftare svarade att orsaken till att 
de började cykla var för att det är bra för hälsan. 45 procent uppgav miljöaspekten och 27 
procent bättre framkomlighet. Fyra procent svarade bättre trafiksäkerhet och tre procent 
bättre skyltat. De som svarade annat uppgav bl.a. orsaker som att cykling är tids- och 
kostnadseffektivt.  
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Det var framför allt kvinnorna som började cykla under 2013, 39 procent jämfört med 25 
procent av männen. Däremot var det större andel män som började cykla innan 2011. För 
åren 2011-2012 syntes inga skillnader. 

4.1.4 Upplevd cykelstandard 
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Av de som cyklar minst en gång i veckan på sommarhalvåret var 61 procent nöjda eller 
mycket nöjda med tillgången på cykelparkering. Mest missnöjd eller mycket missnöjd var 
man med skyltningen av cykelvägar/leder (45 procent). 51 procent av de tillfrågade var 
nöjda eller mycket nöjda med tillgången på cykelvägar/framkomligheten. 

Kvinnorna hade över lag större andel nöjda än männen. Framför allt var de i större grad 
mycket nöjda med tillgången på bra cykelvägar/framkomligheten, trafiksäkerheten och 
skyltningen. Enbart frågan om tillgång till omklädning och dusch på arbetsplatsen 
uppfattades lika av både kvinnor och män.  

 

4.2 Information 
4.2.1 Önskemål om information för planering av resa  
 

 

54 procent av de svarande önskade information om cykelvägar, 30 procent ville veta vad 
som händer i trafiken just nu och 20 procent ville ha trafikinformation om kollektivtrafik. 
Kommentarer under annat var bl.a. information om ombyggnad, vägändringar och väglag, 
uppgraderad cykelplanerare på webb, möjlighet att anmäla problem under färdvägen och att 
det åtgärdas. 

En större andel män (59 procent) än kvinnor (44 procent) ville ha information om 
cykelvägar. 24 procent av kvinnorna ville ha uppdateringar om utvecklingen av bygget på 
E18 jämfört med 16 procent av männen. Detta bör ses mot bakgrund av att det var en större 
andel av männen som cyklade och större andel av kvinnorna som åkte bil. 
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4.2.2 Mottagen information om färdsätt som kan underlätta resan 
 

 

Den mest förekommande informationskällan var vänner/bekanta/kollegor (26 procent). 
Detta kan jämföras med sex procent i fältundersökningen. Andra vanliga 
informationskanaler var mobiltelefonen/datorn/surfplattan (19 procent), skyltning vid väg 
(17 procent) och trafiken.nu (14 procent). 

Under annat svarade undersökningsdeltagarna bl.a. att de fått information av/genom waze 
app, Trafikverket, sl.se och Cykelkonsulterna. 

De som hade bil som huvudsakligt färdsätt använde sig i större utsträckning av 
mobiltelefonen/datorn/surfplattan (25 procent) jämfört med de som hade cykel som 
huvudsakligt färdsätt (tio procent). De som för de mesta reste med andra färdsätt än bil och 
cykel hade större andel som fick information genom artiklar i media (17 procent) jämfört 
med tolv procent för cyklisterna och sju procent för bilisterna. 

Det fanns inga större skillnader i vilka informationskällor som män och kvinnor använde sig 
av, förutom artiklar i media (tolv procent av männen och fyra procent av kvinnorna). 
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4.2.3 Önskemål om information om färdsätt som kan underlätta resan 
 

 

Majoriteten (57 procent) föredrar att få information via mobiltelefonen/datorn/surfplattan, 
följt av skyltning vid väg (42 procent) och trafiken.nu (26 procent). Under annat svarade 
undersökningsdeltagarna bl.a. waze app, interaktiva möten med väghållaren och att 
företaget informerar om nya cykelvägar. 

De som hade bil som huvudsakligt färdsätt angav oftare att de föredrog att få information 
via mobiltelefonen/datorn/surfplattan (64 procent) än de som hade cykel som 
huvudfärdsätt (48 procent). I fältundersökningen var detta förhållande det motsatta.  Av de 
som huvudsakligen färdades med övriga färdsätt föredrog 38 procent att ta del av 
information via artiklar i media. Motsvarande siffra för bilisterna var 17 procent och för 
cyklisterna tio procent. 

Det fanns inga större skillnader i hur män och kvinnor föredrog att ta emot information. 

 

 

 

 

 

7

16

42

26

57

4

13

1

8

0 50 100

Media: Annonser (TRV avsändare)

Media: Artiklar (extern avsändare, 
radio, tv, tidningar)

Skyltning vid väg

Trafiken.nu

Mobiltelefonen/datorn/surfplattan

Föreläsning/personligt möte

Vänner, bekanta, kollegor

Andra aktörer

Andra sätt

%

Hur föredrar du att få information om vilka färdsätt/alternativa vägar som 
kan underlätta din resa? (Flervalsfråga)

(Bas 208)

26 
 



 

4.3 Kännedom om cykelkampanj 
 

 

60 procent hade sett Trafikverkets cykelskyltar till Kista. 70 procent av alla cyklister hade 
sett dem, 66 procent av de som rest med övriga färdsätt och 42 procent av bilisterna. En 
något större andel av männen (61 procent) än kvinnorna (57 procent) hade sett skyltarna. 
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64 procent av de tillfrågade kände till att Trafikverket bedrivit en cykelkampanj i Kista. De 
hade framförallt fått reda på det genom jobbet (av kollega, e-postutskick, arbetsgivare etc.), 
kampanjen och kampanjtältet (utdelning av presentpåsar, informatörer på plats) samt 
genom lånecykelprojektet. Att andelen var större än i fältundersökningen berodde sannolikt 
på att IP ingått i en databas över cyklister från Cykelkonsulterna, som i sin tur spelade en 
viktig roll i cykelsatsningen. 

66 procent av bilisterna, 63 procent av de som rest med övriga färdsätt och 60 procent av 
cyklisterna kände till projektet.
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

www.trafikverket.se TR
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