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Sveriges nationella cykelbokslut

I det här bokslutet kan du, utifrån statistik och undersökningar, följa  
utvecklingen inom en rad områden som är kopplade till cykling. I bokslutet 
följs ett antal indikatorer som påverkar cyklandet. 

Cykelbokslutet är framtaget av Nationella cykelrådet.1 Nationella cykelrådet 
är ett samverkansforum för en ökad och säker cykling i Sverige, där  
Trafikverket står för ordförandeskapet. 

Cykelrådet önskar dig en intressant läsning!

Rami Yones
Ordförande, Nationella cykelrådet 1. Läs mer om Nationella cykelrådet i kap. 6.
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1. Inledning

Cykelbokslutet är framtaget Nationella cykelrådet. Sveriges första  
cykelbokslut togs fram för år 2014. 

I det här cykelbokslutet som är det 5:e presenteras bland annat utveck
lingen av indikatorer som är kopplade till faktorer som påverkar cyklingen. 
Bokslutet redovisar huvudsakligen resultat för år 2019. För att kunna sätta 
resultaten i ett sammanhang och beskriva utvecklingstrender redovisas 
dock statistik för flera år. 

I detta bokslut presenteras ett fokuskapitel kopplat till den resvane
undersökning som presenterades i slutet av maj i år.

I årets bokslut har Cykelrådet valt att flytta fyra tidigare indikatorer till ett 
inledande kapitel som heter Indikatorer kopplade till flera påverkans faktorer. 
Där presenteras geografiska och demografiska förutsättningar, hälsa, 
personkilometer med cykel, antal delresor med cykel och antalet allvarligt 
skadade och dödade cyklister. Dessa beskriver utvecklingen på en över
gripande nivå och indikatorerna går att koppla till samtliga faktorer.

Alla uppgifter gäller Sverige, om inget annat anges. 
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FIGUR 1. Modell: Förutsättningar för cykling och dess utveckling, 2017. Modellen är utformad av Trafikverket, och den är baserad på tre andra modeller.3
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2. Faktorer som påverkar om och hur mycket vi cyklar

Det finns en mängd faktorer som påverkar om människor 
cyklar. Nedanstående modell är ett sätt att beskriva vad 
som får oss att välja cykeln som färdsätt. 

Våra personliga förutsättningar har stor betydelse 
för om vi väljer cykeln eller inte. Det kan exempelvis 
handla om attityder och den individuella hälsan.  
Människors val av färdsätt påverkas även av hur ortens 
demografiska och topografiska förutsättningar ser ut, 
hur cykelinfrastrukturen har anpassats därefter och 
hur den underhålls. På en övergripande nivå har också 
institutionella faktorer betydelse för bland annat vilka 

ekonomiska medel som fördelas och hur kommunernas 
trafikplaner ser ut. Det är viktigt att hela resan fungerar 
och att det inte finns barriärer som gör det svårt att ta 
sig till målpunkten. Alla dessa faktorer påverkar oss i 
valet om och när vi cyklar och hur mycket. 

Modellens utformning är influerad av tre modeller2  
som på olika sätt beskriver förutsättningarna för  
cykling. I det här bokslutet, liksom i tidigare bokslut, 
följer vi med hjälp av indikatorer upp hur utvecklingen 
inom respektive påverkansfaktor ser ut.

2 och 3. Handy, S.L., Xing, Y. & Buehler, T.J. Factors associated with bicycle ownership and use: a study of six small U.S. cities. Fig. 1, Transportation 37, 967–985. 2010. 
Willis, D., Manaugh, K., & EL-geneidy, A. Cykling under influence.International journal of sustainable transportation, 9 (8), 565-579. 2015. 
Fernandez-Heredia, Alvaro & Jara-Díaz, Sergio & Monzón, Andrés. Modelling bicycle use intention: the role of perceptions. Transportation. 43. 1-23. 10.1007/s11116-014-
9559-9. 2014.
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Faktorer som påverkar cykling

Individuella förutsättningar
Förutsättningarna för att välja cykeln kan dels bero på individens egna för
utsättningar, dels genom individens eget agerande. Människors individuella 
förutsättningar för att cykla varierar bland annat beroende på livssituation,  
socioekonomisk tillhörighet, kunskap och färdigheter kring cykling och 
tillgång till cykel. Valet av transportsätt påverkas även av våra egna och våra 
näras attityder till cykling. Vidare har vår upplevelse av väder, trygghet,  
säkerhet och vår hälsa betydelse för om vi cyklar och hur mycket.

A

F Underhåll av cykelinfrastruktur 
Hur infrastrukturen sköts har betydelse för om vi väljer att cykla eller inte.  
Att underlaget är jämnt och utan gropar förbättrar förutsättningarna för att 
valet ska falla på cykeln som färdmedel. Det är därför viktigt med en god  
skötsel av infrastrukturen i form av exempelvis barmarksrenhållning och 
vinterväghållning.

E Funktionell cykelinfrastruktur
Den fysiska utformningen av cykelinfrastrukturen är viktig för att det ska 
kännas och vara säkert och tryggt att välja cykeln, i synnerhet för barn.  
Den fysiska utformningen kan bland annat innefatta cykelfält, separerade 
cykelvägar, cykelparkering, cykelservicestationer, cykelöverfarter, planskilda 
korsningar, lägre kantstenar med mera.

D Institutionella förutsättningar
Förutsättningarna för att vi ska välja cykel som färdsätt beror också på  
institutionella faktorer i form av ekonomiska styrmedel, lagar och regler,  
cykelplaner, andra trafikplaner och hur den politiska ambitionsnivån ser ut. 

C Geografiska och demografiska förutsättningar 
Geografiska, topografiska och demografiska förutsättningar påverkar hur 
enkelt eller svårt det är att cykla. Nivåskillnader, klimat, befolkningstäthet och 
åldersstruktur på en ort påverkar hur stor andel som cyklar där. Detsamma 
gäller barriärer samt hur långa avstånd det är mellan start och målpunkter. 
Dessa förutsättningar kommer inte följas upp via indikatorer, utan presenteras 
under Indikatorer kopplade till flera påverkansfaktorer. 

B Hela resan-perspektivet 
Cykelresan ska vara attraktiv och funktionell, under hela resan och i  
kombination med andra färdsätt, jämfört med andra alternativ och skapa  
god tillgänglighet till viktiga målpunkter. 
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3. Indikatorer kopplade till  
flera påverkansfaktorer 

Detta är ett nytt kapitel för årets cykelbokslut. Här redovisas indikatorer 
som kopplas till flera påverkansfaktorer i modellen, figur 1. 

Nedanstående rubriker presenteras i detta kapitel. De fyra översta  
punkterna ger en indikation på hur cyklandet utvecklas kopplat till hur 
användningen av cykel som färdsätt ser ut samt säkerhet. De två nedersta 
punkterna ger en beskrivning av hur hälsa och geografiska och demo
grafiska förutsättningar påverkar cyklandets förutsättningar. 

• Personkilometer med cykel 
• Färdmedelsandel – antal delresor med cykel
• Antal delresor med cykel
• Antal allvarligt skadade och dödade cyklister
• Hälsa
• Geografiska och demografiska förutsättningar

Personkilometer med cykel4 

Denna text hämtas från de nationella resvaneundersökningarna som  
Trafikanalys ansvarar för. På grund av metodbyte för undersökningen 2019 
bör jämförelser med tidigare års undersökningar göras med beaktande av 
detta, då det är svårt att veta i vilken utsträckning skillnaderna beror på 
faktiska förändringar i resandet eller bytet av metod. 

En genomsnittlig dag under 2019 cyklade cirka 1 043 000 personer i  
åldrarna 6–84 år, eller 11 procent av befolkningen. Dessa cyklade i genom
snitt drygt 7 kilometer var, fördelat på knappt 2,3 resor. Detta innebär att 
en genomsnittlig cykelresa var 3,1 kilometer. Hur många som cyklar  
varierar dock över året (med till exempel färre under vintern). Det kan 
dessutom tänkas att vädret också påverkar cyklandet. 

Den totala sträckan som tillryggalades med cykel år 2019 var 2,7 miljarder 
kilometer. Det motsvarar knappt två procent av det totala transportarbetet, 
om flyg exkluderas. Räknat per invånare blir det 288 kilometer per år.  
Män cyklar cirka 25 procent längre än kvinnor. 

Färdmedelsandel – antal delresor med cykel
Denna text hämtas från de nationella resvaneundersökningarna som 
Trafik analys ansvarar för. Antal cykelresor under 2019 var knappt  
800 miljoner. Räknat på alla resor (till fots, med bil, med kollektivtrafik, 
med motorcykel och flyg) görs knappt var nionde resa med cykel. Andelen  
cykelresor av resorna upp till 5 kilometer är högre, där skedde var femte 
resa med cykel (Figur 2). För resor upp till en mil är var sjätte resa en  
cykelresa. Det är mycket ovanligt med cykelresor över en mil, endast några 
få procent av cykelresorna är längre än så.

4. Personkilometer med cykel, färdmedelsandel och 
antal delresor med cykel baseras på resvaneunder-
sökningarna RES0506, RVU Sverige 2011–2016,  
och RVU 2019 (Trafikanalys). Mätningen 2005/06 
gjordes från oktober 2005 till september 2006. 
Senaste undersökningen RVU 2019 genomfördes  
som en kombinerad pappers- och webbenkät,  
medan tidigare undersökningar genomförts som 
telefonintervjuer.
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FIGUR 2. Andelen delresor med cykel i procent av samtliga delresor med längden 0–5 km respektive 
0–10 km. Källa: RES0506, RVU Sverige 2011–2016, RVU 2019. Anmärkning: Felstaplarna anger  
95 procents konfidensintervall5. På grund av skillnader i metod mellan undersökningen 2019 och  
tidigare undersökningar är det osäkert i vilken utsträckning skillnader beror på faktiska förändringar  
i resandet eller bytet av metod.

Antal delresor med cykel 
Andelen av befolkningen (6–84 år) som cyklat under en genomsnittlig  
dag är 11 procent under 2019. Cykling är framförallt kopplat till sommar
halvåret där andelen som cyklat under en genomsnittlig dag är 14 procent 
jämfört med 9 procent under vinterhalvåret (Figur 3). 

 

 

FIGUR 3. Andelen av befolkningen som cyklat en genomsnittlig dag, helår respektive sommar- och 
vinterhalvår. Källa: RES0506, RVU Sverige 2011–2016, RVU 2019. Anmärkning: Felstaplarna anger  
95 procents konfidensintervall. På grund av skillnader i metod mellan undersökningen 2019 och tidigare 
undersökningar är det osäkert i vilken utsträckning skillnader beror på faktiska förändringar i resandet 
eller bytet av metod.
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5. Ett 95-procentigt konfidensintervall är ett osäker-
hetsintervall som innehåller det sanna värdet med en 
sannolikhet på 95 procent.
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Det finns även skillnader vad gäller ålder på cyklisterna (Figur 4, överst). 
Det är framförallt yngre personer som cyklar. Bland barn och ungdomar 
(6–24 år) cyklade 16 procent under en genomsnittlig dag, medan andelen i 
nedre medelåldern (25–44 år) var 13 procent och övre medelåldern (45–64 
år) var 11 procent. För den äldsta åldersgruppen (65–84 år) är andelen en
dast 4 procent. Detta avspeglar sig även då vi studerar hur antalet cykelre
sor fördelar sig. Barn och ungdomar respektive personer i nedre medelål
dern står för runt en tredjedel vardera, medan personer i övre medelåldern 
stod för cirka en fjärdedel. Gruppen från 65 år och uppåt står för mindre 
än en tiondel av alla cykelresor. Visserligen reser den äldsta åldersgruppen 
mindre än övriga grupper, men för övriga färdsätt är deras andel av resan
det nästan dubbelt så hög som för cykel

Det största antalet cykelresor sker i större städer med omgivande  
kommuner, runt 45 procent (Figur 4, nederst). Detta kan jämföras med att  
38 procent av befolkningen bor i dessa kommuner. För storstäder och 
omgivande kommuner motsvarar andelen i stort sett befolkningens andel, 
medan andelen i övriga kommuner ligger under en femtedel, trots att drygt 
en fjärdedel av befolkningen bor i dessa kommuner.

FIGUR 4. Fördelningen av det totala 
antalet cykelresor på ålder och kommuntyp. 
Källa: RVU Sverige 2014–2016, RVU 2019. 
Anmärkning: kommunindelningen i nedre 
figuren är enligt SKR 2017.
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Bland dem som cyklar är det ingen större skillnad på hur många cykelresor 
olika åldersgrupper gör per dag. Antalet ligger runt snittet på 2,3 cykel
resor per dag. Däremot finns det stora skillnader i hur långt personer i de 
olika åldersgrupperna cyklar. För personer i nedre medelåldern som cyklar 
är sträckan per person 8,5 kilometer per dag, jämfört med 5,0 för barn och 
ungdomar. I övre medelåldern ligger genomsnittssträckan på 8,1 kilometer 
och för personer äldre än 64 år på 6,2 kilometer.

Ungefär en tredjedel av cykelresorna sker till eller från arbetet. Två tredje
delar av dessa är kortare än 5 kilometer (Figur 5, överst). Var sjunde cykel
resa går till eller från skola6. 95 procent av dessa är kortare än 5 kilometer 
(Figur 5, nederst). 

Eftersom kollektivtrafiken är bunden till hur linjerna är dragna, kan den 
inte ta resenären hela vägen från ”dörr till dörr”. För att resa kollektivt 
måste resenären först ta sig till kollektivtrafiken. Det finns därför ett 
särskilt intresse för kombinerade cykel och kollektivtrafikresor som ett 
alternativ till bilresor. Andelen kombinerade cykel och kollektivtrafikresor 
står för cirka 6 procent av kollektivtrafikresorna och för cirka 7 procent av 
cykelresorna. 
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5–<10 km 10 km –

21%
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FIGUR 5. Antal resor till eller från arbetet 
(överst) och resor till eller från skola7 (un-
derst) med cykel, fördelat på olika avstånds-
intervall. Källa: RVU Sverige 2014–2016.

6. Inkluderar grund- och gymnasieskola samt 
högskola och universitet.

7. Inkluderar grund- och gymnasieskola samt 
högskola och universitet.
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Antal allvarligt skadade och dödade cyklister8 
För att cyklingen ska vara långsiktigt hållbar och attraktiv så behöver 
den vara säker och trygg. I figur 6 visas utvecklingen av antalet allvarligt 
skadade fördelat efter trafikantkategori. Det är tydligt att minskningen av 
allvarligt skadade de senaste åren inte ser likadan ut för alla trafikantka
tegorier. Antal allvarligt skadade personbilister har kontinuerligt minskat, 
medan antal allvarligt skadade cyklister idag är den största gruppen och 
visar på en ökning under tidsperioden.

Med undantag av gruppen ”övriga” som numera till stor del utgörs av 
elsparkcyklister, märks inga större förändringar i fördelningen av skadade 
efter trafikantkategori. Det har skett en mycket kraftig utveckling  
av antalet skadade på elsparkcyklar under 2019. Totalt beräknas omkring 
150 personer ha skadats allvarligt i olyckor med elsparkcyklar under 2019.

Figur 7 visar i vilken typ av olyckor olika trafikantgrupper skadas. Singel
olyckor är den vanligaste olyckstypen i samband med allvarligt skadade 
cyklister då de utgör ca 80% av antalet skadade. Tillsammans resulterar 
dessa i närmare hälften av antalet allvarliga skador.
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FIGUR 6. Prognostiserat antal allvarligt 
skadade 2006–2019 fördelat efter  
trafikantkategori.  
* På grund av rutin förändringar har 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019 justerats för bortfall.  
Källa: Trafikverket, Analys av trafik-
säkerhetsutvecklingen 2019. 
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FIGUR 7. Prognostiserat antal allvarligt 
skadade 2019, uppdelat på de största  
trafikantkategorierna samt olyckstyp.  
Källa: Trafikverket, Analys av trafik-
säkerhetsutvecklingen 2019. 

8. Indikatorn baseras på Trafikverket, Analys av 
trafiksäkerhetsutvecklingen 2019, 2020.
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Den vanligaste trafikolyckstypen som leder till allvarlig skada hos barn  
0–9 år är singelolyckor med cykel, den står för 75 till 80 procent av  
olyckorna i denna åldersgrupp.

Under 2019 omkom 17 cyklister i trafikolyckor, vilket är en minskning i 
jämförelse med föregående år då det omkom 23 cyklister. Cirka 30 procent 
av cyklisterna omkommer utanför tätort, se figur 8.

Hälsa 
Cykling och gång är två sätt att vara fysiskt aktiv på och fysisk aktivitet har 
en mängd positiva hälsoeffekter. I de fall cykel och gång ersätter motor
drivna transportsätt har de även en positiv påverkan på den miljörelaterade 
hälsan genom bland annat minskat buller och bättre luftkvalitet. Att som 
barn få in rutiner för fysisk aktivitet i vardagen kan även skapa förutsätt
ningar för mer hälsofrämjande levnadsvanor i vuxen ålder. En förflyttning 
från bilburen trafik till cykel och gång kan bidra till mer hållbara och 
hälsofrämjande miljöer. 

De faktorer som påverkar om och hur mycket vi cyklar (Figur 1) påverkar 
indirekt även folkhälsan. Merparten av indikatorerna som kopplas till de 
sex faktorerna i modellen är direkt relevanta. En positiv utveckling av 
dessa indikatorer bidrar i olika grad till och skapar förutsättningar för en 
bättre hälsa i befolkningen. På detta sätt bör hälsa ses som ett utfall av det 
flertalet andra indikatorer. Vi mäter i detta bokslut där målet i förlängning
en är att cykling ska leda till en bättre folkhälsa, det vill säga en god och 
jämlik hälsa i hela befolkningen. 

Den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” (HLV)9 och un
dersökningen ”Skolbarns hälsovanor”10 visar att andelen av befolkningen i 
Sverige som når World Health Organization, WHO:s, rekommendationer11 
för fysisk aktivitet har varit relativt stabil den senaste tiden. Hur stor del av 
befolkningens fysiska aktivitet som utgörs av cykling framgår inte. Många 
vuxna når rekommendationerna, men betydligt färre barn och unga gör 
det. Det finns skillnader dels mellan olika grupper i befolkningen utifrån 
exempelvis ålder, kön och socioekonomi, men också skillnader inom de 
olika grupperna. Analyser av resvaneundersökningen visar också att resva
norna skiljer sig åt utifrån demografi, individuella och geografiska förut
sättningar.12 

FIGUR 8. Antal omkomna efter trafikantkategori 
2006–2019. Från och med 2010 räknas inte  
självmord med i statistiken för omkomna i  
trafikolyckor.  
* Med bil avses personbil, lastbil och buss.  
Källa: Trafikverket, Analys av trafiksäkerhets-
utvecklingen 2019.
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9. Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten 
– Hälsa på lika villkor.

10. Folkhälsomyndigheten, Skolbarns hälsovanor.

11. World health organization, Physical activity and 
adults.

12. Så reser vi baserat på socioekonomi – resmönster 
för 37 grupper.
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Att förbättra förutsättningarna för fler att cykla och gå till och från arbete 
och skola skulle innebära att fler når upp till WHO:s rekommendationer. 
Ett fysiskt aktivt liv medför ett antal både fysiska och psykiska hälso
fördelar. Fysisk aktivitet ökar inte bara människors livslängd, utan medför 
också bättre livskvalitet.

Samhället bär ansvar för att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet för 
alla och i synnerhet för de grupper som löper störst risk att drabbas av 
ohälsa. Stärkta förutsättningar för ökad cykling kan bidra till en god och 
mer jämlik hälsa. Men detta förutsätter ett sektorsövergripande och  
medvetet arbete från flera av samhällets aktörer. 

Det finns metoder för att beräkna folkhälsoeffekter av cykling och gång. 
Resultaten kan bland annat användas som underlag vid prioriteringar av åt
gärder i stads och trafikplaneringen. Ett antal lokala och regionala beräk
ningar har exempelvis gjorts i Sverige med WHO:s hälsokonsekvensverk
tyg HEAT.13 HEAT syftar till att beräkna det samhällsekonomiska värdet 
av de hälsoeffekter som erhålls av fysisk aktivitet i form av minskad risk för 
förtida död. Verktyget tar även med i beräkningen de negativa hälsoeffek
terna av luftföroreningar samt trafikolyckor. Det skulle vara önskvärt med 
ett verktyg som även inkluderar värdet av bättre hälsa och livskvalitet samt 
besparingar för minskad sjukvård.

Geografiska och demografiska förutsättningar
Det finns geografiska och demografiska förutsättningar som kan förväntas 
påverka andelen cykel och gångresor.

Klimat och längden på perioden med vinterväglag
Andelen cykeloch gångresor påverkas av klimat (temperatur, vind och  
nederbörd) och längden på perioden med vinterväglag. Generellt sett  
sjunker andelen cykel och gångresor under vintern. Vinterns normala  
ankomst skiljer sig över landet, från början av oktober i norr till en bit in  
i januari i syd. 

Topografi
Även topografin påverkar på cyklandet. Omfattande höjdskillnader mins
kar benägenheten att välja cykel som färdsätt. Om detta kombineras med 
vinterväder, hård vind eller riklig nederbörd förväntas en utmanande topo
grafi få en ännu större betydelse för andelen trafikanter som väljer cykel.14 

Befolkningstäthet
Befolkningstäthet, bebyggelse och demografi påverkar cyklandet då närhe
ten till olika målpunkter har betydelse för möjligheten att välja cykeln som 
färdsätt. En tätort med hög befolkningstäthet kan enklare ges förutsätt
ningar för att gå och cykla. I kommuner där de har en lägre befolknings
täthet är det i regel längre avstånd till olika målpunkter som exempelvis 
samhällsservice och bekanta. Även åldersstrukturen i en tätort påverkar 
cyklandet då andelen cykelresor minskar efter pensionsåldern. Därmed 
kan andelen cykelresor förväntas vara lägre i kommuner med hög medel
ålder.15 

För att sätta detta i en jämförande kontext bodde 87 procent av Sveriges 
befolkning i tätorter vid slutet av 2018 enligt SCB:s befolkningsstatistik.16 
Sverige har en befolkningstäthet på 25,4 invånare per kvadratkilometer  
vilket kan jämföras med befolkningstätheten i EU:s 28 medlemsländers 
som i genomsnitt är 117,7 invånare per kvadratkilometer.17 

13. HEAT 4.1

14. Trafikanalys, Gång-, cykel- och kollektivtrafik – 
uppföljning och indikativa kommunala mål, 2019

15. Trafikanalys, Gång-, cykel- och kollektivtrafik – 
uppföljning och indikativa kommunala mål, 2019

16. SCB, 8,9 miljoner bor i tätorter,2019. https://
www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/
miljo/markanvandning/tatorter/pong/statistiknyhet/
tatorter-2018-arealer-och-befolkning/ 

17. SCB, Befolkningstäthet i Sverige, 20200407, 
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/
manniskorna-i-sverige/befolkningstathet-i-sverige/
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4. Indikatorer kopplade till primärt en påverkansfaktor 

De framtagna indikatorerna nedan är kopplade till den modell som redovisades i föregående kapitel. Även om dessa 
indikatorer är primärt kopplade till en påverkansfaktor så kan de både påverka och påverkas av andra faktorer.
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Indikator 1: Nyförsäljning av cyklar och elcyklar 
Försäljningen av nya cyklar i Sverige har under de senaste åren följt en  
europeisk trend och minskat något. Däremot har detta inte påverkat intäk
terna kopplat till cykel, vilket beror på att svenskarna köper dyrare cyklar 
och mer tillbehör. Verkstäderna rapporterar om ökad beläggning, vilket 
visar att svenskarna också servar sina cyklar mer än tidigare eller att de i 
minskad utsträckning servar sin cykel själv. Marknadsuppskattningen18  
visar att det under säsongen 2018/2019 såldes cirka 522 000 cyklar i  
Sverige. Detta är en nedgång med cirka 2 procent jämfört med föregående 
år då 533 000 cyklar såldes, se Figur 9. 

 

FIGUR 9. Försäljning av nya cyklar, redovisat i antal. Källa: Cykelbranschen 2019.

Sporthybrider fortsätter att öka och har blivit den nya standardcykeln. 
Försäljningen av Mountainbikes ökade med 5 procent. En bidragande orsak 
kan vara de stora MTBloppen med Lidingöloppet och Vasaloppet i topp 
som drar allt större deltagare år från år. Racercyklar visar minskad försälj
ning med 2 procent säsongen 2018/2019, jämfört med säsongen 2017/2018. 

Enligt branschföreningen Cykelbranschen såldes det cirka 86 000 elcyklar 
i Sverige säsongen 2018/2019, se Figur 10. Det var en ökning jämfört med 
säsongen 2016/2017, då det såldes 67 500 cyklar, men mindre än toppåret 
2017/2018 då vi hade den statliga elcykelpremien då 103 000 elcyklar såldes.

 

FIGUR 10. Försäljning av nya elcyklar, redovisat i antal. Källa: Cykelbranschen 2019.
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Elcykelförsäljningen är på väg mot ungefär samma andelsnivåer som på 
liknande marknader i Europa. Exempel på liknande marknader är  
Danmark, Holland, Tyskland och Österrike, där det cyklas på liknande sätt 
som i Sverige. I dessa länder och i Sverige används cykeln som transport
medel, inte bara för rekreation eller träning. Redan år 2012 stod elcyklar 
för cirka 20 procent av den totala nyförsäljningen i Nederländerna. I dag 
uppges Tyskland ligga på samma andel. I Sverige var andelen elcyklar av 
nyförsäljningen cirka 16 procent 2018/2019.

Indikator 2: Andel observerade cyklister med hjälm19 
Det svenska trafiksäkerhetsarbetet utgår från ett antal etappmål kopplat 
till nollvisionen som innebär att antalet omkomna ska halveras mellan år 
2007 och år 2020 och att antalet skadade ska reduceras med en fjärdedel. 
Målet för cykelhjälmsanvändningen är att minst 70 procent av cyklisterna 
ska använda hjälm år 2020. Det har även tagits fram ett nytt mål för 2030.

I figur 11 redovisas utvecklingen av den observerade cykelhjälmsanvänd
ningen mellan 1996 och 2019. År 2019 var den observerade cykelhjälmsan
vändningen 46,6 procent, vilket är en ökning med drygt 4 procentenheter 
sedan 2018 då nivån var 42,4 procent. Förändringen är signifikant. 

I figuren visas även hur cykelhjälmsanvändningen behöver förändras mel
lan 2007 och 2020 för att målnivån 70 procent ska uppnås. Detta innebär 
en årlig ökning på 7,6 procent. Andelen cyklister med hjälm följde i genom
snitt den ökningstakten mellan 2010 och 2013, men ökningen stannade 
sedan av 2014. Mellan 2016 och 2019 har mätresultaten både minskat och 
ökat, men trenden är positiv och under 2019 noterades det högsta värdet se
dan mätningarna startade 1996. Sedan 2007 har cykelhjälmsanvändningen 
ökat med 20 procentenheter. Den faktiska nivån på cykelhjälmsanvänd
ningen ligger dock 18 procentenheter under kurvan för den nödvändiga 
utvecklingen, och därmed bedöms cykelhjälmsanvändningen inte ha ökat 
tillräckligt mycket sedan 2007 för att nå målnivån 2020. 

 

FIGUR 11. Andel observerade cyklister med cykelhjälm 1996–2019, samt nödvändig utveckling till år 
2020 för att målnivån ska nås. Källa: Trafikverket, Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2019.  
* Till följd av byte av utförare under 2016 är sifforna inte är riktigt jämförbara.
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Av figur 12 framgår det att den observerade cykelhjälmsanvändningen 2018 
var drygt 80 procent för barn upp till 10 år i bostadsområden, och 65 procent 
för barn 6–15 år som cyklar till och från skolan. För vuxna är cykelhjälmsan
vändningen betydligt lägre. År 2019 var den 40 procent vid resor till och från 
arbetet och 43 procent på allmänna cykelstråk. För samtliga grupper ökade 
hjälmanvändningen under 2019, men förändringen var inte signifikant för 
barn i bostadsområden. För äldre grundskoleelever som går i högstadiet ökade 
hjälmanvändningen från 29 procent 2018 till 37 procent 2019, vilket dock 
fortfarande är en lägre nivå än 2017. För barn på låg och mellanstadiet ökade 
hjälmanvändningen marginellt från 82 till 85 procent mellan 2018 och 2019.

 

FIGUR 12. Cykelhjälmsanvändning för olika grupper, 1996–2019. Källa: Trafikverket, Analys av 
trafiksäkerhetsutvecklingen 2019. * Till följd av byte av utförare under 2016 är sifforna inte är riktigt 
jämförbara.

Indikator 3: Antalet anmälda och uppklarade cykelstölder
Enligt Brottsförebyggande rådets (BRÅ) preliminära statistik anmäldes 
cirka 69 900 cykelstölder år 2019. De senaste tio åren har antalet anmälda 
cykelstölder varierat något mellan olika år, men i jämförelse med år 2009 så 
har antalet anmälda cykelstölder ökat med närmare 16 procent. 

Andelen uppklarade cykelstölder är få, mellan åren 2010–2015 så låg siffran 
uppklarade cykelstölder på 1 procent och därefter mellan åren 2016–2019 
ligger siffran på 0 procent.20

Indikator 4: Cyklisters upplevelse av den kommun  
de cyklar mest i21

Indikatorn baseras på undersökningen Cyklistvelometern som Cykelfräm
jandet driver. Cyklistvelometern är en rikstäckande nöjdhetsundersökning 
bland personer som cyklar. Svaren har inhämtats från en självrekryterad 
och anonym webbenkät som har spridits av Cykelfrämjandet och av de 
kommuner som varit intresserade av hur deras cyklister upplever trafik
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miljön. De kommuner som är med i undersökningen kan variera från år till 
år. Rekryteringen till undersökningen skedde mellan 23 maj–14 oktober 2018. 
Totalt svarade 12 624 cyklister på Cyklistvelometern. Av dessa svarade 
10 258 cyklister på alla frågor. Enkäten genomförs inte genom ett slump
mässigt urval, generella slutsatser ska därför dras med försiktighet. 

Det huvudsakliga syftet med undersökningen är att ta reda på hur cyklister 
ser på frågor som rör cykling, samt att utvärdera cyklandet på kommun
nivå. De som deltar i enkäten är cyklister i alla olika åldrar och kön. 

Av alla som svarat anger 72 procent att de cyklar åtminstone någon gång i 
veckan till jobb eller utbildning under sommarhalvåret. 61 procent cyklar 
till fritidsaktiviteter/affär/vänner flera gånger i veckan under sommar
halvåret. Vidare uppger 45 procent att de cyklar för motion eller för nöjes 
skull flera gånger i veckan under sommarhalvåret, se figur 13. 
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FIGUR 13. Hur ofta respondenterna cyklar till olika aktiviteter. 

En majoritet av cyklisterna (70 procent) drar ner på sin cykling under 
vinterhalvåret, se figur 14. Som största motivatorer bakom cyklandet ser vi 
bekvämlighet (38 procent) och hälsa (27 procent), se figur 15 (sid 22).14
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Nationellt är det en majoritet av cyklisterna som instämmer eller ställer sig 
neutrala till frågan om deras kommun är en bra cykelkommun, se figur 16. 
Sett till Sveriges kommuner och regioners, SKR:s, kommungruppsindel
ning skiljer sig storstäder och större städer från övriga genom att de får ett 
högre betyg än det nationella snittet, se figur 17.
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FIGUR 15. Motivation till cykling

Vad motiverar dig främst att cykla?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nationellt16 12% 22% 20% 34% 11%

Instämmer heltInstämmerVarken ellerInstämmer inteInstämmer inte alls Vet ej

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Landsbygdskommun med besöksnäring

Landsbygdskommun

Pendlingskommun nära mindre stad/tätort

Mindre stad/tätort

Lågpendlingskommun nära större stad

Pendlingskommun nära större stad

Större stad

Pendlingskommun nära storstad

Storstäder

17

Instämmer heltInstämmerVarken ellerInstämmer inteInstämmer inte alls Vet ej

6% 21% 21% 37% 15% 0%

17% 25% 20% 29% 9% 1%

6% 17% 18% 43% 16% 1%

18% 23% 20% 28% 11% 2%

15% 24% 23% 29% 8% 3%

15% 29% 23% 26% 6% 2%

24% 27% 17% 26% 7% 1%

13% 26% 23% 31% 7% 1%

29% 20% 24% 19% 9% 3%

FIGUR 17. Respondenternas uppfattning angående bra cykelkommun, kommunal indelning.

FIGUR 16. Respondenternas uppfattning angående bra cykelkommun, nationell indelning.
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Nationellt är det en majoritet av cyklisterna som skulle rekommendera 
andra att cykla i deras kommun, se figur 18. Utifrån SKR:s kommun
gruppsindelning får återigen storstäder och större städer högre poäng än 
det nationella snittet. Pendlingskommuner nära storstäder och nära mindre 
städer/tätorter får lägre betyg än det nationella snittet, se figur 19.
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FIGUR 18. Skulle respondenterna rekommendera andra att cykla i kommunen, nationell indelning. 

FIGUR 19. Skulle respondenterna rekommendera andra att cykla i kommunen, kommunal indelning. 
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Nationellt är det en majoritet av cyklisterna som antingen instämmer 
eller ställer sig neutrala till huruvida deras kommun aktivt arbetar med 
förbättringar för cyklister, se figur 20. Sett utifrån SKR:s kommungrupps
indelning skiljer sig detta resultat markant mellan cyklister som cyklar i 
storstäder och större städer och övriga cyklister. De föregående cyklisterna 
upplever i högre utsträckning att kommunen arbetar aktivt med förbätt
ringar för cyklister, se figur 21.
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FIGUR 21. Respondenternas uppfattning om kommun aktivt arbetar med förbättringar för cyklister, 
kommunal nivå. 

FIGUR 20. Respondenternas uppfattning om deras kommun aktivt arbetar med förbättringar för 
cyklister, nationell nivå. 
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Indikator 5: Möjlighet att ta med cykel på  
kollektivtrafikresan, parkeringsmöjligheter med mera
I nästan alla län i Sverige går det att ta med sin cykel på de regionala tågen. 
Det går också att ta med cykeln på pendeltåg runt de stora städerna, men 
då kan det vara begränsat till att enbart gälla under lågtrafik. Däremot är 
det inte möjligt på SJ:s tåg. Det är alltså lättare att ta cykel på regional och 
lokaltåg i Sverige. Det pågår just nu förhandlingar på EUnivå kring en ny 
tågpassagerarförordning som kan förbättra möjligheterna för resenärer i 
hela Europa att ta med cykeln även på längre resor. 

Antalet cyklar som får plats i ett tågsätt varierar. På många tåg finns det bara 
två platser för cyklar, men det finns även några som har större kapacitet. 

Det är mer chansartat att få med sin cykel på linjer med endast ett fåtal  
avgångar per dygn. Tågen på dessa sträckor har dessutom vanligen bara 
plats för två cyklar per tåg. På alla tågoperatörers hemsidor varnas det för 
att cyklarna ska samsas med barnvagnar, bagage och rullstolar och att  
tågvärden kan neka cyklarna att få åka med.

Nedan är en genomgång som Naturskyddsföreningen gjorde 2019 över  
möjligheterna i de olika länen22:22. Naturskyddsföreningen, cykel på tåg, 2020.

B
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Skåne 
Skånetrafikens Pågatåg tar sex cyklar per tågsätt och de körs ofta dubbel
kopplade. Med Öresundstågen går det att ta med cykeln till Göteborg, 
Malmö, Växjö och Karlskrona. Öresundstågen kan ta upp till nio cyklar  
per tågsätt. Cykeln behöver en egen biljett, samma pris som för barn.

Småland
Med Krösatågen går det att ta med cykel i stora delar av Småland. Undan
tagen är mellan Värnamo och Borås samt på Kustpilen norrut från Kalmar. 
På de elektrifierade banorna körs Krösatåg som tar tio cyklar per tåg.  
Normalt går det bra att få med cykeln. På de dieseldrivna tågen får det plats 
två cyklar. Det gäller tåg på de banor som går via Värnamo. På Krösatågen 
ska cykeln ha en egen biljett som har samma pris som för en ungdom.

Västra Götaland
På Västtågs pendeltåg till Alingsås, Kungsbacka och Älvängen får det plats 
sex cyklar per tågsätt. Tågen körs ofta med flera tågsätt och då får det plats 
fler cyklar. På de regionala linjerna tar Västtåg två cyklar per avgång.

Kinnekulletåget kör från Göteborg via Herrljunga och Lidköping till  
Mariestad. Det går också att komma vidare till Hallsberg. Kinnekulletåget 
har plats för två cyklar per tåg. Det kostar inget att ta med cykeln.

Östergötland
På Östgötapendeln får det plats sex cyklar i varje tåg. Det går dock bara att 
ta med cyklar under lågtrafik, men under sommartidtabellen går det att ta 
med cyklar på alla turer. På Kustpilen från Linköping till Åtvidaberg och 
Västervik samt mot Vimmerby och Kalmar går det inte att ta med cyklar.

Värmland
Värmlandstrafikens tåg tar som mest med två cyklar per tåg. Det går  
att ta med cykel från Karlstad till Torsby, till Charlottenberg samt till  
Kristinehamn, Degerfors och till Örebro. Med Tågab går det att ta med  
sin cykel från Göteborg till Karlstad (och till Borlänge).

Bergslagen
Tåg i Bergslagen har trafik från Mjölby via Hallsberg och Örebro till  
Borlänge, Falun och Gävle. Dessa tåg tar med högst två cyklar. Det händer 
att vissa tåg inte har cykelplats med ”säkerhetsbälte”. Då tar de i princip 
inte cyklar. Det kan dock gå ändå om personen har ordentliga packremmar 
med sig.

Mälardalen
På Mälartåg går det att ta med upp till sex cyklar per tåg. Det är gratis men 
platserna går inte att reservera i förväg. 

Stockholm
Utanför rusningstid går det bra att ta med cykel på pendeltågen. På helgen 
går det bra hela dagen. Det får plats minst två cyklar i varje tågsätt och 
tågen går oftast dubbelkopplade. Däremot går det inte att gå av och på  
pendeltåget med sin cykel på stationerna Stockholm C, Odenplan och  
Arlanda. 
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Uppland
På Upptåget kan man ta med högst två cyklar per tågsätt. På sträckan mot 
Tierp och Gävle körs ofta dubbelkopplade tåg och då får det plats fyra 
cyklar per avgång. Det går bara att ta med cyklar utanför rusningstid på 
vardagar samt under hela helgen. 

Gävleborg
På Xtågen går det att ta med cykel på tågen från Gävle till Ljusdal samt 
från Gävle till Sundsvall. Det får plats två cyklar på varje tåg. 

Norrland
I de fyra nordligaste länen går det att ta med cykel på sträckorna mellan 
Sundsvall och Umeå samt från Sundsvall via Östersund till Storlien vid 
norska gränsen. Varje tåg tar fyra cyklar.

Indikator 6: Nationella och regionala cykelstrategier  
samt kommunala cykelplaner som är max fem år
Att det finns en aktuell cykelstrategi eller cykelplan är en indikation på att 
det pågår 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 
dock vara ett gott instrument för ett cykelfrämjande arbete.

För att se hur många som har politiskt fastställda dokument som specifikt 
avser cykling på lokal, regional och nationell nivå, har Trafikverket inom 
ramen för det Nationella cykelrådet gjort en genomgång av kommuners  
och regioners hemsidor under början av 2020.

Kommunala cykelplaner
Det finns 65 kommuner som har särskilda cykelplaner eller motsvarande 
som är framtagna år 2015 och framåt. Vid föregående års bokslut var  
motsvarande siffra för kommunerna 68 stycken. En orsak till att antalet  
har minskat är att många planer togs fram 2014 och har därefter inte upp
daterats.

Det är främst större kommuner som har en plan för cykling. Men det finns 
också ett antal mindre kommuner med invånarantal på cirka 10 000,  
som har tagit fram ett sådant dokument under de senaste åren. Några  
kommuner anger även att arbete pågår för att ta fram en ny plan. Genom
gången visar även att en majoritet av landets kommuner har lättåtkomlig 
information om värdet av cykling, cyklingsmöjligheter och prioritering av 
underhållsinsatser för cykling. Även om en kommun inte har en cykelplan 
så kan cykel inrymmas i andra arbeten, exempelvis i en trafikstrategi,  
vilket genomgången inte har omfattat.

Regionala cykelstrategier
Det finns numera 21 regioner i Sverige med regionalt utvecklingsansvar 
och därmed möjlighet att ta fram cykelstrategier eller motsvarande. Till 
grund för arbetet har flera regioner använt sig av den vägledning som tagits 
fram av Trafikverket. Jämfört med föregående års genomgång har antalet 
regioner som har en aktuell strategi eller plan (framtagen 2015 och framåt) 
minskat från 14 till 13 stycken.

D
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Den nationella cykelstrategin
Regeringen presenterade i april 2017 Sveriges första nationella cykel
strategi för ökad och säker cykling. Strategin ger uttryck för regeringens 
ambitioner inom cykling, och strategin är en plattform för det fortsatta 
gemensamma arbetet. I den nationella strategin för ökad och säker cyk
ling pekas fem insatsområden ut som särskilt viktiga i arbetet för ökad och 
säker cykling. Dessa prioriterade områden är: 

• Lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen

• Öka fokus på grupper av cyklister

• Främja en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur 

• Främja en säker cykeltrafik

• Utveckla statistik och forskning.

Indikator 7: Finansiell uppföljning 
Under åren 2017–2019 har 1 889 miljoner kronor investerats i cykelfräm
jande åtgärder längst det statliga vägnätet. Det gäller exempelvis cykel
banor och cykelportar längs statliga vägar i tätorter och på landsbygden 
samt utbetalning av statlig medfinansiering till cykelåtgärder, se den årliga 
fördelningen i Figur 22. Utöver de särskilda cykelfrämjande åtgärderna 
kan även cykelåtgärder ingå när vägprojekt anläggs, en schablon för dessa 
är inkluderad i den årliga fördelningen. Det tillkommer även kommunala 
investeringar i cykelinfrastruktur som inte redovisas i cykelbokslutet. 

2015 (mkr) 2016 (mkr) 2017 (mkr) 2018 (mkr) 2019 (mkr)

Nationell plan 71 53 73 67 203*

Regional plan 405 457 520 520 506

Summa 476 510 593 587 709

FIGUR 22. Investeringar av cykelfrämjande åtgärder längs det statliga vägnätet, miljoner kronor. *från 
år 2019 beräknas kostnaderna på ett nytt sätt som även inkluderar uppskattad medelsförbrukning från 
namngivna objekt i nationell plan. Källa: Trafikverket.

Sedan 2017 finns det möjlighet att via förordning (2015:579) om stöd för 
att främja hållbara stadsmiljöer, så kallade stadsmiljöavtal, söka stöd för 
cykelåtgärder såsom cykelvägnät, cykelparkering eller annan anläggning 
eller del av anläggning för cykeltrafik. Stöd, som riktas till kommuner och 
regioner, ges till åtgärder i städer som leder till att en ökad andel person
transporter sker med bl.a. cykel och ska särskilt främja innovativa, kapaci
tetsstarka och resurseffektiva lösningar. Stöd får ges med högst 50 procent 
av kostnaderna för att genomföra åtgärden. Som villkor ska kommunen 
eller landstinget genomföra motprestationer i form av andra åtgärder än 
de som stödet avser och som bidrar till en ökad andel hållbara transporter 
eller ökat bostadsbyggande. 

Under 2019 har Trafikverket via stadsmiljöavtalen beviljat stöd till renod
lade cykelåtgärder för drygt 388 miljoner kronor, men även till åtgärder 
som är kombinerade kollektivtrafik och cykelåtgärder för ca 390 miljoner 
kronor.

D
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Indikator 8: Finansiering av forskning
Detta är en indikator som är under utveckling där endast Vinnova har 
inkommit med säkerhetsställda data. 

Vinnova har under åren 2011–2019 finansierat totalt 71 stycken projekt som 
hör till projektkategorin ”Cykeltrafik”. Se figur 23. 

Projekten har identifierats utifrån ett antal relevanta ord (med koppling 
till cykling) i projektens titlar, sammanfattningar och liknande. Det rör 
sig alltså om olika typer av forskningsprojekt, inom olika discipliner, som 
på något sätt adresserar cykling. Kategoriseringen baserar sig alltså inte 
på sökandes självklassning av projekten i termer av behovsområde, forsk
ningsområde eller produktområde eftersom cykelrelevanta projekt inte har 
kunnat avgränsas på det sättet. Då urvalet baseras på en automatisk metod 
kan det saknas några projekt av relevans för området, men det bedöms i så 
fall röra sig om ett fåtal.

FIGUR 23. Bidrag till cykelforskning från Vinnova, avrundade till närmsta miljon.

Indikator 9: Cykel som förmån
I och med det så kallade januariavtalet stakade regeringen, Centerpartiet 
och Liberalerna ut riktningen för ökad cykelpendling. Där står att ”skatte
regler ska underlätta för cykelpendling” och ”andelen som reser med cykel 
ska öka”.23 

Många kommuner och regioner erbjuder förmånscyklar till de anställda 
idag, enligt de nuvarande reglerna. I dag är det cirka 55 kommuner och 
5 regioner som har förmånscykel. Under våren 2020 hade cirka 45 000 
förmånscyklar levererats i Sverige och enligt en av de stora leverantörerna, 
Ecochange, har intresset ökat mycket under våren till följd av spridningen 
av SARSCoV2.

Jönköpings kommun är ett exempel där intresset för förmånscykel har 
varit stort bland de anställda.24 Intresset var oväntat stort i Jönköping, över 
1 450 anställda nappade på erbjudandet den första omgången och fram till 
2019 hade närmare 2 700 cyklar delats ut. En ny omgång kommer igång  
under 2020. Störst var intresset för elcyklar med över 800 beställningar i 
den första omgången. Resvaneundersökningar som kommunen har gjort 
visar flera intressanta saker. Kommunen ser goda hälsoeffekter samt 

23. Centerpartiet, januariavtalet, 2020.

24. Jönköpings kommun, Utvärderingsenkät om 
förmånscyklar i Jönköpings kommun 2018, 2018.
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minskat bilåkande som positiva effekter. Andra positiva sidoeffekter är att 
medarbetarna är nöjda med förmånen och att infrastrukturen för cykling 
har blivit bättre på många håll med exempelvis cykelparkeringar. 

Andra europeiska länder har hittat andra system för förmånscyklar.  
Enlig European cyclists federation, ECF:s, expert på området har Belgien, 
Österrike och Tyskland kommit längst. I Belgien kan arbetsgivare ersätta 
pendlare som använder olika transportmedel. Ersättningen är skattefri för 
båda parter, vilket är mer förmånligt än en löneförhöjning. För cyklister är 
ersättningen 24 cent per kilometer. Systemet har fått cykelpendlingen att 
öka kraftigt sedan 2006. Österrike och Tyskland har ett system där det är 
skattefritt för arbetsgivare att ge bort elcyklar till anställda.

Indikator 10: Antal kilometer cykelnät i NVDB
Infrastrukturen för cykel består bland annat av cykelvägar, cykelparke
ringar, trafiksignaler och cykelvägvisning. Även en stor del av bilvägnätet 
är tillåtet att cykla på. Den cykelinfrastruktur som kan sägas vara mer 
specifik för cykel registreras i NVDB (den nationella vägdatabasen). En stor 
del av denna infrastruktur även tillgänglig för gångtrafik.

Möjligheten att registrera cykelnät i NVDB infördes 2006. Kommunerna 
har successivt lagt in sina cykelnät i NVDB och i december 2014 beslutade 
NVDBrådet att alla cykelvägar ska registreras i NVDB. Sammantaget  
omfattar cykelnätet i NVDB vid årsskiftet 2019/2020 totalt 2 403 mil,  
som fördelas på väghållare enligt Figur 24.25 

 

FIGUR 24. Antal mil registrerat cykelnät per väghållare i den nationella vägdatabasen årsskiftet 
2019/2020. Trafikverket, Vägdata, 2020.

Sedan det förra nationella cykelbokslutet, Cykelbokslut 2018, har ytterligare 
111 mil cykelväg registrerats i NVDB, från 2 292 mil år 2018, till 2 403 mil år 
2019. Ökningen består till största del av kommuners kompletteringar och 
beror framförallt på att ytterligare kommuner har registrerat uppgifter.  
År 2019 finns 294 mil cykelväg registrerat på statligt vägnät, 1 981 mil på 
kommunalt vägnät och 127 mil på enskilt vägnät.
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25. Vägdata, Trafikverket.
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Den sammanlagda längden kommunala cykelvägar varierar kraftigt mellan 
olika kommuner och län. För många mindre kommuner kan det handla om 
någon eller några kilometer cykelväg, medan i de större kommunerna kan 
det handla om mer än femtio mil cykelväg. I Figur 25 går det att utläsa hur 
många km cykelnät som var registrerat i NVDB årsskiftet 2019/2020 och 
hur det var fördelat på län och väghållare.

Län Statlig Kommunal Enskild Totalt

Dalarna 11 60 3 73 

Gävleborg 13 48 2 62 

Jämtland 6 18 0 24 

Västernorrland 11 37 4 52 

Norrbotten 14 47 2 62 

Västerbotten 15 35 3 53 

Gotland 5 13 0 17 

Stockholm 13 358 31 402 

Blekinge 11 26 1 39 

Jönköping 11 102 5 119 

Kalmar 15 54 2 72 

Kronoberg 6 48 5 59 

Skåne 41 346 14 401 

Halland 12 69 5 85 

Värmland 6 75 1 82 

Västra Götaland 61 297 25 383 

Södermanland 10 59 4 73 

Uppsala 9 66 2 77 

Västmanland 8 56 4 68 

Örebro 9 59 2 71 

Östergötland 8 108 13 129 

Totalsumma 294 1 981 127 2 403 

FIGUR 25. antal mil registrerat cykelnät per väghållare och län. Trafikverket, vägdata, 2020.

Indikator 11: Andel säkra gång-, cykel- och  
mopedpassager26 

Målet för indikatorn andel säkra GCMpassager (gång, cykel och moped) 
baseras på etappmål till nollvisionen och är att minst 35 procent av alla  
passager på huvudnätet för bil ska vara hastighetssäkrade till 2020. En 
GCMpassage definieras som säker om den är planskild eller om 85 procent 
av bilisterna passerar i maximalt 30 km/ tim. 

Inventeringar har gjorts i fält genom att sammanställa vilka typer av  
GCMpassager och farthinder som finns, samt var de förekommer.  
Passagerna klassas sedan med hjälp av verktyg i kartapplikationen ArcGIS 
– Säkerhetsklassade GCMpassager, utifrån uppställda kriterier. Data finns 
registrerade från 190 kommuner, varav cirka 120 har registrerat fler än  
10 passager. Vissa kommuner har också valt att inventera passager på  
statliga vägar i närområdet. Under 2016 och 2017 genomfördes en mer  
systematisk inventering på det statliga vägnätet: Europavägar, riksvägar 
och länsvägar (vägnummer 1–500).

Cykelnätet är alla vägar som är 
avsedda för cykeltrafik eller gång-  
och cykeltrafik, och inte biltrafik. 
Exempelvis kan det vara cykelbana, 
cykelfält, vägpassager i plan avsedda 
för cykeltrafik med eller utan väg-
markering samt sträckor som knyter 
samman cykelnät och bilnät. 

Bilvägar som det är tillåtet att cykla 
på ingår inte i cykelnätet.

26. Indikatorn baseras på Trafikverket, Analys av 
trafiksäkerhetsutvecklingen 2019, 2020.
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Vid årsskiftet 2019/2020 är andelen GCMpassager med god standard  
28 procent, se figur 26. Jämförelsen mellan de olika åren ska tolkas med 
stor försiktighet, eftersom antalet kommuner som inventerat sina passager 
har ökat kraftigt. Dessutom har ett stort antal passager på statliga väg
avsnitt tillkommit under 2016 och 2017.

FIGUR 26. Andelen GCM-passager med god kvalitet, 2013–2019. Källa: Trafikverket, Analys av  
trafiksäkerhetsutvecklingen 2019. 

Andelen passager med mindre god kvalitet var 23 procent, och 49 procent 
var av låg kvalitet 2019, se figur 27. På kommunalt vägnät var 22 procent av 
god kvalitet, och motsvarande för statlig väg var 47 procent. 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FIGUR 27. Andelen GCM-passager med god, mindre god och låg kvalitet (n = 23 000). Uttag årsskiftet 
2019/2020. Källa: Trafikverket, Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2019. * Statliga vägar: Europa-
vägar, riksvägar och länsvägar (vägnr 1–500).
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Indikator 12: Andel kommuner med god kvalitet  
på drift och underhåll av cykelvägar27 
Målnivån för denna indikator baseras på Nollvisionen och den anger av att 
andelen kommuner med god kvalitet på underhåll av prioriterade cykel
vägar ska uppnå 70 procent år 2020. Med god kvalitet avses kvalitet i  
termer av standardkrav för vinterväghållning, barmarksunderhåll, grus 
och lövsopning samt kvalitetssäkring av de standardkrav som ställs. 
Indikatorn mäts genom en enkät vartannat år, varav senast säsongen 
2019/2020.

Resultatet av mätningen för säsongen 2019/20 visar följande för de  
42 kommuner som svarat på de senaste tre enkäterna 2016, 2018 och 2019:

•  19 procent (8 stycken) av de 42 kommunerna ställer säsongen 2018/2019 
krav på drift och underhåll av prioriterade cykelvägar som bedöms  
motsvara god kvalitet. Det är i princip en halvering jämfört med de  
föregående säsongerna 2017/18 (17 stycken) och 2015/16 (15 stycken).

•  24 procent (10 stycken) av de 42 kommunerna bedömds ha mindre god 
kvalitet för drift och underhåll av prioriterade cykelvägar. Det är en 
minskning jämfört med de föregående säsongerna 2017/18 (16 stycken) 
och 2015/16 (13 stycken). 

•   57 procent (24 stycken) av de 42 kommunerna bedöms hamna på nivån 
för låg kvalitet. Det är mer än en fördubbling av kommuner med låg  
kvalitet jämfört med säsongen 2017/18 (9 stycken) och även en betydligt 
högre andel jämfört med säsongen 2015/16 (14 stycken).

Den negativa förändring som 2020 års mätning visar på är förvånande.  
En förklaring skulle kunna vara att flera av de 42 kommunerna inte har 
svarat på alla frågor och därmed fått färre poäng. Vid en genomgång av 
svaren tyder dock inget på ett sådant systematiskt fel har uppstått för 
enkäten 2020. Man har svarat på frågorna men gett andra svar än tidigare, 
svar som gett lägre poäng i flera fall. Ett annat skäl skulle kunna vara att en 
ny handläggare vid kommunen gör en annan bedömning än vad en tidigare 
handläggare gjort. Det går inte att utesluta att den typen av effekter finns 
i materialet, men det kan knappast förklara de stora och ensidigt negativa 
skillnaderna i resultatet mellan 2018 och 2020 års enkäter. Det finns mot 
den bakgrunden anledning att anta att resultatet från 2020 års mätning i 
huvudsak speglar en verklig förändring.

Vid en genomgång av Trafikverkets krav för prioriterade cykelvägar  
avseende områden med kontraktstart 1 september 2020 bedömdes  
Trafikverket hamna på nivån ”God kvalitet”.

27. Indikatorn baseras på Trafikverket, Analys av 
trafiksäkerhetsutvecklingen 2019, 2020.
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5. Fokuskapitel

Under 2017 och 2018 har ett utvecklingsarbete av den nationella resvane
undersökningen genomförts. Detta har bland annat medfört en ny metod 
för att samla in resvanor, men det har även inneburit förändringar i vilka 
uppgifter som samlas in till undersökningen. Bland den nya informationen 
som samlas in hör ”tillgång till cykel som använts åtminstone en gång under 
det senaste året”, och att det är möjligt att särredovisa resor med elcykel. 

Tillgång till cykel
Trots att endast var nionde person cyklade under en genomsnittlig dag är 
tillgången till cykel hög bland personer 6–84 år. Totalt sett har mer än sju 
av tio tillgång till en cykel som de använt någon gång under det senaste 
året. Tillgången minskar med åldern: barn och ungdomar har tillgång i 
åtta fall av tio, medan de i den äldsta åldersgruppen har tillgång till cykel 
i knappt sex fall av tio. Detta förklarar dock inte hela skillnaden vi såg i 
avsnittet Antal delresor med cykel över andelen som cyklar under en genom
snittlig dag. Yngre personer med tillgång till cykel cyklar även mer frekvent 
än äldre personer. Nästan var femte bland barn och ungdomar med tillgång 
till cykel använder den under en genomsnittlig dag, jämfört med knappt en 
av femton bland de äldsta (Figur 28). 
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FIGUR 28. Andel som cyklar under en genomsnittlig dag av dem som har tillgång till cykel, fördelat  
på ålder. Källa: RVU 2019. Anmärkning: Felstaplarna anger 95 procents konfidensintervall.

Att det finns en positiv korrelation mellan cykelanvändning och cykeltillgång 
är inte förvånande. Dock är det inte lika tydligt då vi jämför tillgången till 
cykel med cyklandet efter boenderegion. I större städer med omgivning är vis
serligen tillgången till cykel som högst, där har mer än tre av fyra tillgång till 
cykel. Där var också andelen som cyklade under en genomsnittlig dag högst. 
Dock är tillgången nästan lika hög i mindre städer och på landsbygden, trots 
att andelen som cyklade under en genomsnittlig dag var 35 procent lägre för 
denna grupp. I mindre städer och på landsbygden var det till och med en min
dre andel som cyklade under en genomsnittlig dag än i storstäder med omgiv
ning. Detta trots att två av tre hade tillgång till cykel i storstäder med omgiv
ning jämfört med tre av fyra i mindre städer och på landsbygden. 

Elcykel
En klar majoritet av de cykelresor som genomfördes gjordes med cyklar 
utan elhjälp. Endast ungefär var femtonde cykelresa skedde med en elcykel. 
På grund av att elcykeln fortfarande är förhållandevis ovanlig är det tyvärr 
svårt att göra så mycket analyser utifrån resvaneundersökningen av dessa 
resor. De resor som genomförs med elcykel är dock i snitt nästan 50 procent 
längre än cykelresor utan eldrift (Figur 29). 

FIGUR 29. Genomsnittlig färdlängd med en vanlig cykel och en elcykel. Källa: RVU 2019.  
Anmärkning: Felstaplarna anger 95 procents konfidensintervall.
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6. Omvärldsbevakning 

Detta kapitel innehåller en omvärldsbevakning inom cykelområdet från 
2019 till halvårsskiftet 2020. 

Uppdaterad VGU från och med 1 januari 2020
Den 1 januari 2020 började uppdaterade regler för VGU (vägars och gators 
utformning) att gälla. Nya VGU gäller för alla kommande kontrakt, om inte 
annat avtalas. Exempel på nyhet i VGU är höjd standard för gång, cykel och 
moped, där gång och cykel (moped) nu hanteras som egna trafikslag.

 Trafikverket, Vägar och gators utformning, VGU, 2020.

Rättspromemoria om cyklar 
Inom ramen för bland annat överprövningsverksamheten har Utvecklings
centrum uppmärksammat att reglerna kring cyklar ofta är svåra att till
lämpa. Till detta kommer att det under senare år har genomförts ändringar 
av trafikregler som inte tycks ha fått fullt genomslag varken hos trafikanter 
eller hos de rättsvårdande myndigheterna. Ett stort antal nya typer av 
fordon som enligt lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner definieras som 
cyklar har också tillkommit. Dessa nya fordon utmanar den traditionella 
bilden av en cykel. 

Det kan då antas att med ett större antal cyklande kommer också antalet 
incidenter att öka. Denna rättspromemoria försöker främst att samla de 
regler som finns och i viss mån även förklara dem.

 Rättspromemoria (2020:3) om cyklar  
 från utvecklingscentrum på Åklagarmyndigheten.

Cykelvägskategorisering
Från och med maj 2020 finns en ny företeelsetyp i NVDB (Nationella väg
databasen) som heter Cykelvägskategori. Denna är tänkt att vara ett första 
steg i att ge ett jämnare och mer enhetligt kategoriserat cykelnät mellan 
stat och kommuner samt mellan kommuner. Cykelvägskategorierna består 
idag av 3 olika kategorier och vidareutvecklingen av cykelvägskategorierna 
förväntas i framtiden bland annat ge bättre förutsättningar för reseplane
ringstjänster samt bättre underlag för utformning och underhåll av cykel
vägar. 

 Trafikverket, Kategorisering av cykelvägnätet, 2020.

Cykeldoktorander, doktorandnätverk
Cykelcentrum – Sveriges nationella kunskapscentrum för forskning och ut
bildning om cykling – har under året startat upp ett nätverk för doktoran
der inom cykelrelaterade ämnesområde. I dagsläget har nätverket ett 30tal 
deltagare, från Luleå i norr till Lund i söder. Tanken är att på sikt samla 
landets alla cykeldoktorander med handledare för att gemensamt och tvär
vetenskapligt stärka cykelforskningen. I Cykelcentrums doktorandnätverk 
ingår 15 svenska doktorander.

Läs mer: http://cykelcentrum.vti.se/cykeldoktorander/.

 Cykelcentrum, 2020.
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Enhetlig metod för cykelflödesmätningar
Nationella, regionala och kommunala målsättningar om ökad cykling är 
svåra att följa upp, eftersom cykeltrafiken inte mäts och följs upp i samma 
omfattning som exempelvis biltrafiken. Trafikanalys fick i uppdrag av 
regeringen att utveckla och föreslå en enhetlig metod för systematiska 
mätningar av cykeltrafik på lokal och regional nivå och det arbetet avrap
porterades i januari 2018. Cykelcentrum/VTI genomför nu ett pilotprojekt 
med syfte att utifrån kommunala förutsättningar anpassa den av Trafik
analys föreslagna metoden för en bredare tillämpning för uppföljning av 
såväl lokala som nationella målformuleringar gällande cykling. Projektet 
finansieras av SKR:s och Trafikverkets gemensamma forsknings och ut
vecklingsfond. 

En förberedande studie finns presenterad i VTInotat 162019. 

Tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet 2020
1920 februari 2020 genomfördes den tredje globala ministerkonferensen 
om trafiksäkerhet i Stockholm. Ministerkonferensens slutsatser, mål och 
riktlinjer för det globala trafiksäkerhetsarbetet till 2030 finns beskrivna i 
Stockholmsdeklarationen. En viktig slutsats från konferensen är att trafik
säkerhet nu är en del av de globala hållbarhetsmålen och att ett integrerat 
arbetssätt där synergier mellan de olika målen skapar ömsesidig nytta är 
viktigt. När det gäller hållbart resande pekar Stockholmsdeklarationen 
bland annat på att hastigheten för övergången till säkrare, renare, mer 
energieffektiva och billiga transportsätt måste öka samt att mer fysisk akti
vitet som till exempel gående och cykling gynnas och samtidigt integreras 
med användningen av kollektivtrafik. En viktig förutsättning för att uppnå 
det är att säkra miljöer för gående och cykling samt för två och trehjuliga 
elfordon kan skapas. Trafikverket.

ICSC 2020
Tillsammans med Lunds Universitet arrangerar Cykelcentrum nästa 
upplaga av International Cycling Safety Conference, ICSC 2020. ICSC är 
ett forum för forskare, experter och praktiker för att utbyta kunskap och 
erfarenheter i frågor som rör cyklisters säkerhet. Konferensen äger rum 
4–6 november 2020 i Lund och har denna gång titeln ”Safe cycling as an 
integral part of the future mobility system: planning and designing for a 
safe interaction between road users”. 

Transportforum 2020
Årets upplaga av Transportforum samlade deltagare kring den forskning 
och utveckling som blir allt mer angelägen, inte minst ur ett hållbarhets 
och klimatperspektiv. Temat för inledningssessionen var därför “Ändrade 
beteenden, en förutsättning för ett transporteffektivt samhälle”. Infra
strukturminister Tomas Eneroth inledningstalade och knöt an till temat 
och till vilken roll politiken har i omställningen till ett transporteffektivt 
samhälle. Fyra av sammanlagt 93 sessioner handlade specifikt om cyk
ling, men cykling, hållbarhet och omställning belystes även i många andra 
sessioner under konferensen som lockade ungefär 1 500 deltagare. Efter 
ordinarie program dag ett arrangerades ”Träffpunkt Cykelcentrum” med 
14 ståbord där politiker, forskare, doktorander och intresseorganisatio
ner berättade kort om sina hjärtefrågor och diskuterade med intresserade 
besökare. 
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7. Sammanfattning 

Utifrån de redovisade indikatorerna kan det konstateras att utvecklingen inom 
cykling ser ungefär lika ut från år till år, med vissa ökningar och minskningar. 

•  Försäljningen av vanliga cyklar går neråt, antalet sålda elcyklar ökar påsikt, 
dock såldes färre år 2019 än toppåret 2018 då den statliga elcykelpremien 
fanns. 

•  Det anmäldes cirka 69 900 cykelstölder år 2019, varav 0% uppklarades.  
I jämförelse med år 2009 så har antalet anmälda cykelstölder ökat med 
närmare 16 procent.

•  Sedan det förra nationella cykelbokslutet, Cykelbokslut 2018, har  
ytterligare 111 mil cykelväg registrerats i NVDB.

•  Det omkommer cirka 20 cyklister årligen. 2019 var utfallet något lägre. Den 
största gruppen av allvarligt skadade i trafiken i officiell statistik är cyklister. 
Cirka 80 procent av de som skadas allvarlig gör det i singel olyckor. Det har 
skett en mycket kraftig utveckling av skadade på elsparkcyklar under 2019.

•  Det finns indikationer på att andelen kommuner med god kvalitet  
beträffande drift och underhåll av prioriterade cykelvägar har minskat

•  Antalet framtagna kommunala cykelplaner som är max 5 år gamla har 
minskat något, från 68 till 65 stycken. Även de regionala planerna har  
minskat från 14 till 13. En orsak är att många planer togs fram 2014 och att 
de därefter inte har uppdaterats. 

•  Investeringar av cykelfrämjande åtgärder längs det statliga vägnätet i  
nationell och regional plan har under år 2019 gjorts för 709 miljoner kronor.

•  Vinnova har under år 2019 finansierat cykelforskning för 30 miljoner kronor. 

•  Användningen av cykelhjälm fortsätter att öka, men ökningen ligger  
under linjen för önskvärd utveckling.

•  I de fall cykel och gång ersätter motordrivna transportsätt, har detta en 
positiv påverkan på den miljörelaterade hälsan genom bland annat  
minskat buller och bättre luftkvalitet. 

•  Att som barn få in rutiner för fysisk aktivitet i vardagen kan även skapa  
förutsättningar för mer hälsofrämjande levnadsvanor i vuxen ålder. 

•  En genomsnittlig dag under 2019 cyklade cirka 1 043 000 personer i  
åldrarna 6–84 år, eller 11 procent av befolkningen. Dessa cyklade i  
genomsnitt cirka 7 kilometer var, fördelat på 2,3 resor.

•  Andelen av befolkningen (6–84 år) som cyklat under en genomsnittlig dag 
är 11 procent under 2019. Cykling är framförallt kopplat till sommarhalvåret 
där andelen som cyklat under en genomsnittlig dag är 14 procent jämfört 
med 9 procent under vinterhalvåret. 

•  Det är framförallt yngre personer som cyklar. Bland barn och ungdomar 
(6–24 år) cyklade 16 procent under en genomsnittlig dag, medan andelen  
i undre medelåldern (25–44 år) var 13 procent och övre medelåldern  
(45–64 år) var 11 procent. För den äldsta åldersgruppen (65–84 år) minskar 
dock andelen betydligt till endast 4 procent.
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8. Det här är Nationella cykelrådet

Nationella cykelrådet är ett samverkansforum för det nationella arbetet för en 
ökad och säker cykling, som leds av Trafikverket. Nationella cykelrådet består av:

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med 
mark och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyg
gelse, 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.

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för 
bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets 
arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Myndig
hetens vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Cykling är ett 
sätt att vara fysiskt aktiv på och kan föra med sig positiva hälsoeffekter.

Göteborgs Stad ska utvecklas till en attraktiv, grön och nära storstad sam
tidigt som staden växer snabbt. Därför ska staden kraftigt öka det hållbara  
resandet, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt för
bättra framkomligheten i staden och samtidigt ska stadsmiljöerna göras mer 
tillgängliga och attraktiva. Att göra cyklingen mer attraktiv och konkurrens
kraftig är en viktig pusselbit för att uppnå alla våra mål.

Cykelfrämjandet är en intresseorganisation för cyklister i Sverige och jobbar 
för en bättre cykelmiljö. Arbetet bedrivs såväl lokalt som på riksnivå med syfte 
att främja cykling for att uppnå bättre miljö och hälsa och för att få en säker 
trafikmiljö i hela landet. Cykelfrämjandet driver olika projekt inom exempel
vis cykelutbildning för barn och vuxna, MTB och cykelpolitik och planering. 
Vidare arbetar man bl.a. med trafik och infrastrukturfrågor, kampanjer och 
aktiviteter, cykelturism och cykelturer.

Linköpings kommuns klimatmål är att hela kommunen ska vara koldioxid
neutral 2025. Transportsektorns utsläpp är en stor utmaning för att uppnå 
målet. Att få fler att cykla genom att förbättra framkomligheten med hög
kvalitativ infrastruktur och öka säkerheten samt att arbeta med påverkans
åtgärder är högt prioriterat.

 

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor och arbetar  
pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. 
Naturvårdsverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de 
miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås. Naturvårdsverket arbetar 
för att främja alternativ till biltrafik i omställningen till fossilfri transport
sektor. Genom att styra samhällsutvecklingen till mindre miljöpåverkande 
transportsätt där bland annat resorna med bil begränsas och resorna med 
cykel gynnas kan den negativa miljöpåverkan minskas. 
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Region Sörmlands län har en viktig roll i nationella cykelrådet som represen
tant för landets så kallade länsplaneupprättare (KOMEXP). Majoriteten av  
de nya cykelvägar som byggs finansieras helt eller delvis med pengar från  
länsplaner för regional transportinfrastruktur. 

Svensk Cykling är en paraplyorganisation for svenska cykelorganisationer. 
Syftet är att öka cyklandet och att förbättra förutsättningarna för cykling  
i Sverige. Organisationen arbetar med information och opinionsbildning.  
Medlemmar i Svensk Cykling är Cykelfrämjandet, Svenska Cykelförbundet, 
Cykelbranschen, Naturskyddsföreningen, Svenska Cykelstäder och Vättern
rundan.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en arbetsgivar och intresse
organisation, där Sveriges kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s  
uppgift är att stödja och bidra till att utveckla medlemmarnas verksamhet. 
SKR arbetar aktivt med att främja olika insatser för hållbart resande och 
hållbara transporter. Inom cykelområdet arbetar SKR bland annat med olika 
forskningsprojekt, ta fram skrifter och underlag som stöd för medlemmarna 
samt att arrangera konferenser och seminarier.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för väg
trafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt ansvarar för byggande, drift och 
underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket 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 efter
levs. Med hjälp av sina register arbetar Transportstyrelsen bland annat med 
avgifter, tillstånd och ägarbyten.

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitutet är en uppdrags
myndighet under regeringen. VTI:s huvuduppgift är att bedriva forskning 
och utveckling om infrastruktur, trafik och transporter. VTI arbetar också 
med utredning, rådgivning och utför olika typer av tjänster inom mätning och 
provning. VTI ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås genom att 
bidra till att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt förbättras. Sedan 
årsskiftet 2017/2018 har VTI i uppdrag av regeringen att vara administrativ 
värd för Sveriges nationella kunskapscentrum för forskning och utbildning 
om cykling. Som administrativ värd ska VTI tillsammans med andra forskare, 
intresseorganisationer, myndigheter, infrastrukturhållare med flera utveckla 
cyklingens roll i Sverige för att bidra till ett hållbart samhälle med hög livs
kvalitet i hela landet.
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säker cykling.


