
Så här vill Stockholms politiker 
öka cykeltrafiken



Trygga cykelstråk
För att få fler att cykla är trygghet 
viktigt. I Stockholm väljer en del 
pendlare bort cykeln på grund 
av att de är rädda att ge sig ut i 
trafiken.

Miljövänliga transporter
Lastcyklar har idag en  

kapacitet på 300 kg  
och är ett alternativ till  

varutransporter i tätort.

Cykling ska tas på allvar
Vid stadsplanering ska cykling 
vara ett självklart och seriöst 
alternativ för högsta möjliga 
framkomlighet. Felplanerade 
cykelbanor och felparkerade  
bilar är vanligt.

Bilfria gator
Gator fri från bilar ger mer 
utrymme i stadsmilljön för 

invånare i alla åldrar och tillfälle 
för socialikontakter. Även han-

deln ökar sin omsättning i 
 de områdena.

Cykel i kollektivtrafik och på tåg
Att förflytta sig från dörr till dörr 
med kombinationen cykel-tåg eller 
kollektivtrafik gör cykeln till ett 
attraktivt förstahandsval. 

Cykeltrafiken ska öka – men hur?
De politiska partierna är överens om att utsläppen av växthusgaser behöver 
minska för att minimera risken för omfattande klimatförändringar. Cykel är ett 
miljö- och klimatvänligt transportmedel som tar liten plats i trafikutrymmet. 
Cykeltrafik släpper inte ut några växthusgaser, avgaser eller farliga partiklar och 
bullrar inte. En person med 5 km till jobbet minskar sina utsläpp av koldioxid 
med omkring 500 kg per år genom att cykla istället för att köra bil1. 

Ökad cykeltrafik är alltså ett effektivt sätt att minska risken för omfattande 
klimatförändringar. Sedan slutet av 1990-talet har cykeltrafiken i Stockholm 
mer än fördubblats2  och politiker i Stockholms stad har som ambition att öka 
cykeltrafiken ytterligare3.  Naturskyddsföreningen i Stockholms län anser dock 
att Stockholms cykelinfrastruktur idag är kraftigt underdimensionerad och att 
ytterligare ökning av cykeltrafiken kräver väsentligt mer ambitiösa satsningar 
på cykelinfrastruktur än vad som idag är fallet.

Föreningen har därför under våren 2014 låtit samtliga politiska partier som 
har mandat i Stockholms kommunfullmäktige4  svara på vilken politik för 
cykeltrafiken de vill driva under kommande mandatperiod, 2014-2018.

Samtliga partier har fått svara på följande frågor:

1. Hur mycket pengar vill ni lägga på cykeltrafik?
2. Hur vill ni att snöröjning av cykelbanor sker?
3. Vill ni införa grön våg för cykeltrafik, det vill säga grönt ljus vid flera på 

varandra följande trafiksignaler?
4. Vill ni att gator som är enkelriktade för biltrafik görs dubbelriktad för 

cykeltrafik?
5. Hur många nya cykelparkeringar vill ni bygga?

Utöver dessa frågor har partierna fått uppge vilka övriga satsningar på cykelt-
rafik de vill genomföra under mandatperioden 2014-2018.

Utformning av frågor
Frågorna som ställts till politikerna har formulerats utifrån vilka åtgärder 
Naturskyddsföreningen i Stockholms län anser är nödvändiga för att främja 
ökad cykeltrafik. Cykelinfrastrukturen i Stockholm har länge varit underfinan-
sierad. Föreningen anser att det är av högsta vikt att särskilda medel öronmärks 
till utbyggnad och underhåll av Stockholms cykelbanor och cykelfält.

1. Stockholms stads miljöprogram 2008-2011, http://miljobarometern.stockholm.se/sub.as-
p?mp=MP11&mo=1&dm=4 

2. Stockholms stads cykelräkenskaper 2010, http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/
trafik/Cykelrakenskaper_2010.pdf 

3. Stockholms stads miljöprogram 2012-2015, http://miljobarometern.stockholm.se/sub.as-
p?mp=MP15&mo=1&dm=4 

4. Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet



1. Hur mycket 
pengar vill 
ni lägga på 
cykeltrafik?

1,4 miljarder till 2018 och 
ytterligare 1 miljard efter 
2018.

1 miljard fram till 2018. 1 miljard fram till 2018. 1,5 miljarder fram till 
2018. På riksnivå avsätts 
ytterligare 2,25 miljarder 
till 2016.

1 miljard fram till 2018 
och ytterligare 1 miljard 
efter 2018.

1 miljard fram till 2018 
och ytterligare 800 miljon-
er till ökad trafiksäkerhet 
för alla trafikslag.

1 miljard till 2018 och 
ytterligare 15 miljoner. På 
riksnivå avsätts ytterligare 
400 miljoner.

2. Hur vill ni 
att snöröjning 
av cykelbanor 
sker?

Vill ge cykeltrafiken högre 
status i trafikhierarkin.

Stora cykelstråk ska 
prioriteras. Helhetsbild 
krävs, det räcker inte 
att en bit cykelbana är 
snöröjd om resten inte är 
det. Jämställdhetsfråga, 
män kör bil i högre grad 
än kvinnor.

Cykelvägar ska priorit-
eras. Kollektivtrafiken är 
högst prioriterad, bussar 
och utryckningsfordon 
måste komma fram. Bilar 
kör på samma vägar och 
drar nytta av snöröjning 
för utryckningsfordon.

Gång- & cykelbanor 
ska röjas före bilvägar. 
Utryckningsfordon måste 
dock kunna komma fram.

Prioriterade cykelstråk 
ska vara framkomliga och 
trafiksäkra oavsett årstid. 
Vill inte ställa trafikslag 
mot varandra, alla vägar 
behöver plogas.

Vill se över centralise-
ringen av snöröjningen 
och den nedprioritering av 
vissa delar av staden den 
gett upphov till. Cykel-
stråk där flest cyklar och 
många människor rör sig 
ska prioriteras.

Vill ha feministisk 
snöröjning: biltrafik ska 
nedprioriteras och t ex 
sjukhus där många kvin-
nor arbetar prioriteras. 
Oskyddade trafikanter på 
gång och cykelvägar ska 
vara högprioriterade.

3. Vill ni införa 
grön våg för 
cykeltrafik? *

Ja, på alla stadsgator 
som ingår i cykelpend-
lingsstråk.

Ja, vill sänka hastigheten 
till 30 km/h på många 
gator vilket möjliggör grön 
våg för cyklister.

Ja, Trafikkontoret ska titta 
på vilka gator grön våg på 
försök kan införas på.

Ja, vill sänka hastigheten 
på fler stadsgator till 30 
km/h vilket möjliggör grön 
våg för cyklister, i första 
hand på huvudgator.

Ja, införs på försök på 
Götgatan vilket  kommer 
utvärderas. Vill analy-
sera komplikationer med 
stombussar.

Ja, där det är möjligt. 
Dock inte där det finns 
bussar.

Ja, vill ha 30 km/h som 
norm i innerstaden vilket 
möjliggör grön våg för 
cykeltrafik.

4. Vill ni att 
gator som är 
enkelriktade 
för biltrafik 
görs dubbel-
riktade för 
cykeltrafik?

Ja, alla. Vill få fler att 
ta cykeln, vilket kräver 
utrymme som kan komma 
att tas från biltrafik.

Ja, där det är möjligt. Kan 
innebära att bilparkering-
ar tas bort.

Ja, på de gator där det 
är möjligt och motiverat, 
nyttan ska överstiga kost-
naden. Tveksamma till att 
plocka bort bilparkeringar.

Ja, på alla gator där det 
är möjligt ur säkerhets 
och framkomlighetssyn-
punkt. Kan innebära att 
parkeringsplatser för bilar 
plockas bort.

Ja, redan idag är det 
möjligt på många gator. 
Vill undanta cykeltrafik 
från förbud mot infart där 
så är möjligt, men inte ta 
bort bilparkeringar.

Ja, på gator där det är 
möjligt ur säkerhetssyn 
punkt. Kan innebära att 
vissa bilparkeringar tas 
bort.

Ja, där det är möjligt ur 
säkerhetsperspektiv. Kan 
innebära att vissa bilpark-
eringar tas bort.

5. Hur många 
nya cykelpark-
eringar vill ni 
bygga?

14 000 fram till 2018. Fler än de 2200 per 
år som är föreslaget i 
cykelplanen.

2000 per år. 2000 under 2014, sedan 
långsiktigt 5001000 per 
år.

3500 fram till 2018. Inledningsvis 2000 per 
år, sedan långsiktigt 500 
per år.

14 000 fram till 2018.

6. Övriga 
förslag

Fler cykelvägar, tydligare 
skyltning, fler pumpsta-
tioner, utbyggt lånecykel-
system.

Nya säkra cykelbanor 
breda nog för omkörning, 
bättre tvärförbindelser, 
tydligare skyltning, utökad 
bötfällning av felpar-
kerade bilar i cykelbanan, 
fler pumpstationer, tillåta 
högersväng vid rött ljus 
för cykeltrafik, förbättrad 
städning av cykelbanor, 
förbättrat felrapport-
eringssystem via app, 
utbyggt lånecykelsystem.

Omfattande utbyggnad av 
cykelvägnätet, separering 
av cykel- och gångtrafik, 
flerfiliga cykelvägar, röd-
målning av fler cykelfält, 
fler cykelboxar vid rödljus, 
förbättrat underhåll, tillåta 
högersväng vid rött ljus 
för cykeltrafik på försök, 
sekundnedräknare vid 
rödljus för att lugna 
trafikbeteendet, fler 
cykelpumpar och cykel-
boxar, utbyggt lånecykel-
system.

Separera cykel- och 
gångtrafik,  bättre 
tvärförbindelser, fler 
cykelboxar, förbättrad 
skyltning och cykelkartor, 
fler pumpstationer, 
breddade cykelbanor, 
skärpt övervakning av 
felparkerade fordon på 
cykelvägar, förbättrad 
städning och underhåll, 
cykelundervisning 
i grundskolan, fler 
rödmarkerade cykelfält, 
cykelfartsgator där 
biltrafikens hastighet 
anpassas efter 
cykeltrafiken, utbyggt 
lånecykelsystem.

Bygga ihop cykelstråk 
över kommungränser, 
öppna data så företag 
och privatpersoner kan 
utveckla cykelappar, 
gemensam cykelplanerar-
app för hela Stockholms 
län, se till att kompetens 
kring cykelfrågor finns i 
alla stadens förvaltningar 
som berörs av exploate-
ringar/renoveringar, ökat 
fokus på trafikkunskap, 
attityder och beteenden 
för alla trafikantgrupper, 
utbyggt lånecykelsystem.

Bygga bort flaskhalsar 
i cykelvägnätet, röd-
markera alla cykelfält, 
separera fler cykelbanor 
från bilvägar, fler breda 
dubbelfiliga cykelvägar, 
minimera områden där 
cykelväg och bussfil kor-
sar varandra, fler cykel-
boxar vid gatukorsningar, 
främja minskad hastighet 
på gator och vägar 
genom gupp och avsmal-
ningar, eventuellt sänka 
hastigheten från 50 till 40 
på vissa gator, utbyggt 
lånecykelsystem.

Knyta ihop närliggande 
stadsdelar med cykel-
banor, göra om en fil i 
varje riktning till cykelväg 
på gator med två bilfiler i 
vardera körriktning, bilfria 
söndagar i innerstaden 
på försök, förbättrad skylt-
ning, förbättrad cykelapp 
och andra webbbaserade 
verktyg, utbyggt låne-
cykelsystem.

Partiernas svar



5 chockerande enkla lösningar 
till Sveriges politiker
1.  Hallå kommunen, satsa på cykeln!

Bygg välplanerade, sammanhängande och säkra cykelbanor. Låt cyklisterna 
slippa trängas med bilister och fotgängare. Snabba elcyklar och lastcyklar tar
plats – ge dem plats. Skyltar och cykelparkeringar är viktigt. Inspireras av
Köpenhamn där en ringled för cyklister byggts runt hela staden. Eller Bogotá i 
Colombia där cyklandet femdubblats sedan borgmästaren bestämde sig för att 
cykelchocka stan med massor avnya banor.

2.  Hallå staten, ge kommunerna pepp och pengar!
Eftersom kommunerna kommer att ha full rulle med att cykelchocka Sverige, 
måste staten både uppmuntra och ge ekonomiskt stöd till kommunerna.

3.  Låt oss cykla över hela Sverige.
Vi som vill cykla mellan tätorter är ofta hänvisade till smala och farliga vägrenar. 
Staten måste komplettera vägnätet med cykelbanor så att det går att cykla i hela 
landet. Naturskyddsföreningen vill ha lag på att alla vägar ska vara cykelvänliga 
eller ha cykelbanor i anslutning. Och varför går det inte att ta med sig cykeln på 
tåget? Det borde ju vara en självklarhet.

4.  Gör det enklare för oss cyklister.
Cykeln är ett smidigt sätt att färdas, men det går att göra ännu enklare med små 
medel. Ändra trafikreglerna så att vi får cykla mot enkelriktat och svänga höger 
mot rött, när det är säkert.

5.  Ge morötter till cykeln, piska till bilen.
Det bästa sättet att knuffa samhället i rätt riktning är kombinationer av piskor 
och morötter. Gör det lättare för alla att cykla säkert – och fortsätt samtidigt med 
trängselskatter och bränsleskatter så att fler vill lämna bilen hemma ibland. De 
pengar som tjänas in ska självklart satsas på kollektivtrafik och cykel.

Vintercykling
Vintertid fungerar cykelbanor alltför ofta som avlastningsplats för snö som 
röjts från bilvägar, vilket inte är acceptabelt då det förhindrar cykeltrafik att ta 
sig fram på ett trafiksäkert sätt. Snöröjning ska ske så att cykling ses som ett 
attraktivt och lättframkomligt färdsätt även på vintern. Föreningen vill vidare 
att antal stopp och hinder på cykelstråk minimeras, så att cyklister slipper 
bromsa och starta utan kan färdas i en jämn fart. Trafikljusen bör anpassas så 
att det gynnar cykeltrafikens väg genom korsningen. Grön våg är en åtgärd 
som underlättar för cyklister att färdas bekvämt genom korsningar och gynnar 
framkomligheten för cykeltrafiken. Grön våg för cykeltrafik finns i till exempel 
Köpenhamn med goda resultat.

Cykla mot enkelriktat
Föreningen anser att cykelstråk ska utformas så att de utgör ett attraktivt och 
konkurrenskraftigt alternativ till andra transportsätt. Cykelstråken ska vara 
utformade utifrån bästa framkomlighet, trafiksäkerhet och transportkvalitet för 
att göra cykel till ett bekvämt och tryggt  val. Ett sätt att öka framkomligheten 
är att tillåta cykeltrafik att köra i båda riktningarna på gator som är enkelrikta-
de för biltrafik. Dessa gator är ofta lokalgator där trafiken är lugnare, vilket ökar 
säkerheten för cykeltrafiken och minskar exponeringen för hälsofarliga avgaser.

Cykelparkering
Stockholm har akut brist på cykelparkeringar. De flesta cykelparkeringar är 
överfulla, och på många gator finns inga cykelparkeringar över huvudtaget. 
Föreningen anser att det ska vara möjligt att vid knutpunkter för kollektivtrafik 
parkera cykeln säkert. En säker parkering där det går att låsa fast cykeln utan 
att oroas över att den blir stulen främjar ökad cykling. Trafikkontoret i Stock-
holms stad genomförde 2013 en inventering som visar att drygt 14 000 nya 
cykelparkeringar behöver byggas till 20185,6. 

Naturskyddsföreningen i Stockholms län hoppas att denna rapport hjälper 
invånarna i Stockholms stad inför valet den 14 september 2014. Föreningen 
kommer under mandatperioden 2014-2018 att använda partiernas svar för att 
trycka på i cykelpolitiken. 

Mårten Wallberg
Ordförande, Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Cécile Everett
Ledare för Naturskyddsföreningens i Stockholms län cykelgrupp

Helena Cullemo
Rapportförfattare

5.  Trafikkontoret Stockholms stad, Tjänsteutlåtande Dnr T2013-313-06227; 
6. Trafikkontoret Stockholms stad, ”Cykelparkering i Stockholm. Inventering och behovsanalys”, Slutrapport 2013



 
Var med du också!  
Cykelgruppen arbetar för lättare och säkrare cykling i Stockholms 
län och ger cyklisterna en starkare röst i debatten. Vi har aktiva 
dialoger med trafikplanerare och politiker. Driver debatter i media 
och bland folket. 

Med en aktiv grupp så kan vi göra ännu mer för bättre cykling.

Kontakta oss:
E-post: cykelgruppen.stockholmslan@naturskyddsforeningen.se
Facebook: www.facebook.com/Cykelgruppen.SNF.Sthlmslan
Webb: cykelgruppensthlmslan.wordpress.com


