
Lärande exempel på hur cykel integrerats 

i samhällsplaneringen

Trafikfrågor i stadsbyggandet 

25 april 2018 Eskilstuna

Kerstin Andersson och Mirja Ranesköld



Placering

Vi finns i Karlskrona, 

Malmö 

och Stockholm.

F
o

to
: 
M

o
rg

an
 K

ar
ls

so
n

Medarbetare

Styrning

230 medarbetare med 

kompetens inom bland 

annat samhällsplanering, 

teknik, arkitektur, juridik och 

ekonomi.

Generaldirektör är Anders Sjelvgren.

Näringsdepartementet är vårt 

huvuddepartement.



Aktuella uppdrag
Boverkets PBL Kompetens

Arkitektur

Digitalisering

Rådet för hållbara städer



Boverkets regeringsuppdrag

• Lärande exempel från kommuner, 
regioner och andra aktörer som 
lyckats föra in cykling i 
samhällsplaneringen

• Fysiska åtgärder, beskrivningar av 
planeringsprocesser, verktyg och 
samverkansformer i Sverige och i 
andra länder

• Innovativa lösningar, inkludera ett 
”hela resan”- perspektiv samt visa 
vilka effekter cykelplaner kan ha för 
ökad och säker cykling

• Samråd med Svenska Cykelstäder
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Samhällsplanering och strategiska beslut

Omsorg om cyklisterna

• Holländska högersvängen, d v s tillåtet 

svänga höger mot rött

• Cyklarna har All-grönt i korsningar (Groningen)

• Regnsensor

• Avfasade kantstenar mot trottoarer – lätt att 

stanna till vid sin målpunkt

• Välutrustade cykelgarage vid tågstationer

Nederländerna



• Stadsplanering

• Främja olika sorters cyklister och 

olika syften

• Finansiering

• Beteendekampanjer

Foto: Reading Council

England



https://www.odense.dk/politik/politikker-og-
visioner/byudviklingsplaner/handlingsplan-for-mobilitet-og-byrum-
2017-2024

Danmark

Odense planerar för mobilitet
”hur stadsrummet används är nyckeln 

till en levande stad”

https://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/byudviklingsplaner/handlingsplan-for-mobilitet-og-byrum-2017-2024


• Nationell cykelplan sedan 2002

• Cykelkoordinator både på delstatlig 

och kommunal nivå

• Tvärministeriell arbetsgrupp för cykling

• Systematisk årlig uppföljning av cykling

• Nationellt innovationsstöd

Tyskland



Kategorier av exempel

• Planeringsprocesser 

och planeringsunderlag

• Samverkansformer

• Åtgärder och verktyg

• Hela resan

• Fysiska åtgärder

• Innovativa lösningar



Planeringsprocesser och 

planeringsunderlag

• Tysklands nationella arbete med cykling

• Cykelkoordinatorn och Alliansen för cykling, Tyskland

• Handlingsplan för mobiltet og byrum 2017-2024 
Odense

• Erfarenheter från regional cykelplanering i Skåne

• Arbetet med cykelfrågor i Stockholm

• Malmös trafik- och mobilitetsplan (TROMP)

• Hur jobbar Kalmar kommun med cykel i 
samhällsplaneringen?

• Lunds långsikta arbete med cykelfrågan har gett 
resultat

• Strategi och handlingsplan för mobilitet i Ulleråker, 
Uppsala

• Ett bra cykelklimat i norr, Luleå

• Cykling året runt i Umeå kommun

• En cykelplan med goda ambitioner, Sollentuna 
kommun

• Reducering av parkeringstal och parkeringstal för 
cykel, Jönköping

• Program för parkering i Västerås



Ett bra cykelklimat i norr, Luleå

Foto: Susanne Lindholm

Varför cykla i Luleå?
– Miljövänligt, hälsofrämjande, yteffektivt och socialt 

hållbart! 

• Cykelplanen har stark 
koppling till översiktsplanen

• Utgår från fyra strategier
• Vintercykling
• Nyligen omorganiserat så att 

en det finns en röd tråd 
mellan planering och 
genomförande inom 
förvaltningen



Hela resan 

• Hela resan underlättas i Utrecht

• Prioriterat cykelstråk för hållbart resande i Trelleborg

• Jönköping underlättar för cykelpendlare 

• Det ska vara lätt att ta sig till Linnéuniversitetet, Kalmar



Prioriterat cykelstråk för hållbart 

resande i Trelleborg

Foto: Susanne Nilsson 

Siktar högt – vill bli Skånes tredje bästa cykelkommun 2020
Antog 2016 både cykelstrategi och cykelplan

Uppgraderade befintlig gc till 2 km cykelexpressväg
Separerade gång- och cykelbanor
Cyklisterna företräde i princip alla korsningar



Innovativa lösningar

• Medborgarinitiativet RadBahn Berlin – tunnelbana 
blir cykelbana

• En oval cirkulationsplats blir genväg för cyklisten, 
Den Haag

• Cykelbana på skolans tak – Dafne Schippers
bridge, Utrecht

• Samlingsplatser för barn och ungdomar på väg till 
skolan

• Små tekniska lösningar betyder mycket för 
cyklisterna

• MoBo – projektet som främjar de boendes 
möjligheter att cykla, Upplands Väsby

• Parkerings- och mobilitetslösningar i Malmö

• Cykelservicestation i Malmö

• Vegetation för att minska vinden vid cykelbana



Små tekniska lösningar betyder mycket 

för cyklisterna

Bild från Lundavägen. Foto: Malmö stad 

Röst från buss varnar cyklisten när det tunga 
fordonet svänger. Foto: Boverket 



Cykelplanernas effekt

• Cirka 50 kommuner angav i senaste miljömålsenkäten att de 

har strategi, policy eller plan för cykel. 
De flesta är politiskt förankrade. (Miljömålsenkät 2015)

• Enligt undersökning gjord av Trafikverket 2017 har 

ytterligare 18 kommuner (2016-2017) angivit att de har 

dokument som hanterar cykel. 

• Av Boverkets senaste plan- och byggenkät framgår det att 

127 kommuner har antagna parkeringsnormer. Av dessa 

svarar 69 kommuner att parkeringsnomen är uppdaterad så 

att cykel och andra mobilitetsåtgärder främjas. 



• Politiska viljan att lyfta fram cykeln

• Trafikplanerare och stadsbyggare planerar tillsammans och att 
ansvarig förvaltning för genomförande, drift och underhåll har en 
väl fungerande organisation med tillräckliga resurser

• Möjligheter till finansiering av cykelåtgärder

Vilka är förutsättningarna att 
genom samhällsplaneringen öka 
cyklandet?



Avslutande reflektion

• Många kommuner arbetar likartat med olika dokument 
kring cykelplanering

• Flera kommuner står inför likartade utmaningar och har 
kommit olika långt i hur de hanterar dessa

• Det är inte alltid nödvändigt att anlägga cykelinfrastruktur 
med högsta standard om det inte är möjligt. Ibland är 
lösningen att det är bättre att göra en liten insats än ingen 
alls. Huvudsaken är att det finns en långsiktig plan.

• Att tänka utanför boxen kan leda till innovativa lösningar –
Våga testa!

• ”Det vi har gjort kan alla göra - och borde göra”



Följ oss och läs mer

boverket.se och på sociala medier

läs mer i slutrapporten
boverket.se 

Kerstin Andersson kerstin.andersson@boverket.se
Mirja Ranesköld mirja.raneskold@boverket.se
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