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• Planerar, förvaltar och utvecklar statens 
infrastruktur 

• Samverkar med andra för att utveckla 
transportsystemet 

• Tar fram fakta och kunskap utifrån vårt 
uppdrag 
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Transportpolitiska målen 
Förutsättningarna för kollektivtrafik,  
gång- och cykeltrafik ska förbättras 
 
Infrastrukturpropositionen 
Kollektivtrafik, gång och cykling kan förbättra 
kapaciteten och tillgängligheten 
 
Kapacitetsutredningen 
Infrastruktur för cykling och gång bör få ökad  
prioritet i planeringen av transportinfrastrukturen. 
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Förslaget omfattar åren 2014–2025 och är 
gemensamt för alla trafikslag, vägtrafik, 
järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. 
 
Planen beslutas av regeringen under våren 
2014 
 
Planen ska bidra till ett samhällsekonomiskt 
effektivt, internationellt konkurrenskraftigt och 
långsiktigt hållbart transportsystem, samt verka 
för att de transportpolitiska målen nås. 



8 2013-10-30 

Infrastruktur behöver anpassas för cykling 
 
Lättare att cykla och gå och resa med kollektivtrafik 
 
Fler bör kunna cykla och gå till jobb, skola och affär 
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Trafikverket vill prioritera väg- och järnvägsstråk för 
godstransporter, möjligheterna till arbetspendling, 
kollektivtrafik, gång och cykel samt ökade 
möjligheter till trafikslagsövergripande användning 
av transportsystemet. 
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Åtgärdsområden omfattar mindre åtgärder under 50 
miljoner kronor och övriga effektiviseringar. 

Åtgärdsområden Mnkr 

Trimning och effektivisering 25 900 

Miljöinvesteringar i befintlig infrastruktur 7 800 

Övriga effektiviseringar 3 100 

FOI (delen finansierad genom Åtgärdsområden) 2 900 

Summa 39 700 

I trimning och effektivisering ingår sju olika 
åtgärdsgrupper, ett är åtgärder för ökad och säker 
cykling. I den nationella planen föreslås investeringar på 
1,3 miljarder kronor på åtgärdsområdet ökad cykel 
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Den föreslagna satsningen på cykelåtgärder 
motsvarar uppskattningsvis cirka 40 mil ny 
cykelväg.  
 
Medlen kan även användas till åtgärder som 
planskilda korsningar, skyltning och 
cykelparkeringar vid bytespunkter. 
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Vägprojekt – ett exempel 
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Namngivna objekt i planen är: 
 
Halland/Skåne Kattegattleden ca 38 
miljoner kronor 
 
Stockholm Regionalt  cykelstråk 
Täbystråket 126 miljoner kronor 
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• Cykling ses som ett eget transportsätt 
• Potentialen för att öka cyklingens andel finns i större städer 
• Cykling i förhållande till kollektivtrafik behöver utvecklas 
• Stärka cyklingens position i samhällsplaneringen 
• Nödvändiga medel avsätts 
 

Några huvudpunkter i strategin 



16 2013-10-30 

1. Ta fram vägledning för samverkansarbetet mellan Trafikverket och 
kommunerna 

2. Löpande utveckla samverkan på nationell nivå 

3. Ta fram gemensam åtgärdsstrategi för säkrare cykling. 

4. Ökad samverkan inom Trafikverket - nationellt och regionalt 

 

Handlingsplanen - Samverkan 
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1. Ta fram vägledning för nationella och regionala cykelplaner och cykelbokslut 

2. Riktlinjer och goda exempel rörande Trafikverkets roll vid parkering av cykel 
vid stationer och knutpunkter 

3. Utveckla stöd för att beräkna och bedöma cyklingsbehov och potential. 

4. Kartläggning av cykelinfrastruktur i de 25-30 största tätorterna 

5. Ta fram ny drift- och underhållsstandard samt tillämpningsstöd för denna. 

6. Införande av cykelföreteelser längs statliga vägar i NVDB 

7. Ta fram gemensamma kriterier för snabbcykelväg 

8. Ta fram tillämpningsstöd för VGU avseende cykel 

9. Ta fram beskrivning av cykelväg enligt nationell plan 

10. Ta fram planeringsstöd med fyrstegsmodell för cykel 

 

Handlingsplanen - Planering 



18 2013-10-30 

1. Effektsamband för underhåll av cykelbanor 

2. Analysera Trafikverkets arbete med cykelfrågor. 

3. Studier av åtgärder som bidragit till att cyklingens andel ökar 

4. Åtgärder som balanserar konkurrensen mot bil, ex. trängselskatt, P-normer 
m.m. 

5. Se över förutsättningarna för att bilda ett kompetenscentrum.  

6. Sprida aktuell kunskap om cykelplanering  

Handlingsplanen – Ny kunskap 
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Syfte  
• Nå de nationella trafiksäkerhetsmålen 
• Samma ambitionsnivå för cyklister som övriga 
• Arbetet ska bidra till ökad cykling 
 
 

Mål  
• Ta fram strategi i samverkan med viktiga aktörer 
• En del i målstyrningsprocessen.  
• Målgruppen är all aktörer som kan påverka 
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Trafikverket 
Transportstyrelsen 
Kommuner (Stockholm, Huddinge, Malmö, Linköping, Eskilstuna) 
Cykelorganisationer 
NTF 
Folksam 
VTI 
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Kortfakta om statistiken 

Cyklister inrapporterade i STRADA-sjukvård 
Åren:   2007-2012 
Alla skadade: 44 146 personer med minst en klassad skada 
  8 420 allvarligt skadade 
  1 099 mycket allvarligt skadade 
 
 
Allvarigt skadad= Person med skada/skador som ger en medicinsk 
invaliditet på 1 % eller mer 
Mycket allvarligt skadad= Person med skada/skador som ger en 
medicinsk invaliditet på 10 % eller mer 
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Allvarligt skadade cyklister - diverse  
 

Knappt 80 % singel, knappt 10 % i konflikt med annan cykel och drygt 10 
% med motorfordon 

Något fler män skadas 

Barn är oftare inblandade i olyckor men de äldre får svårare men 

Omkring 50 % är skador på armar/axlar, 20 % ben/höfter, 10 % huvud 

Men vid mycket allvarliga skador är andel huvudskador ca 40 % 
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Orsak till cyklistens skador 
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Singelolyckor – halt underlag, månad 
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Potential åtgärda orsaker till singelolyckor 1(2)  
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Potential åtgärda orsaker till singelolyckor 2(2)  
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Åtgärder i 
en  
händelse-
kedja 
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1. På kort sikt lyfta drift- och underhåll, både vinter och sommar 
- Ex. hantera halka och åtgärda gropar/sprickor 
  
2. Förbättra cykelinfrastrukturen 
- Ex. se över olika hinder, rätt separering från andra trafikantgrupper och anpassning till olika 
typer av cyklister och cyklar 
 
3. Information och påverkan 
 - Ex. användning av cykelhjälm och betydelsen av rätt hastighet och riskerna med att köra 
onykter 
 
4. Starta nya utvecklingsprocesser 
 - Ex. skydd av armar och ben, synbarhet av cykeln och cyklisten, stabilisering av cykeln, ABS-
bromsar 
  
 5. Utveckla kunskapen  
 - Ex. samspel mellan cykel och andra, utformning av cykeltunnlar, hastighet och nykterhet  
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1. Ett energieffektivt transportsystem 
2. Väl fungerande resor och transporter i 

storstadsregionerna 
3. Effektiva transportkedjor för näringslivet  
4. Robust och tillförlitlig infrastruktur 
5. Mer nytta för pengarna  
6. Trafikverket en modern myndighet. 
7. Strategiska initiativ   
 
 



32 2013-10-30 

1. Bidra till att bättre nyttja infrastukturen (bl.a. trafikledning, 
stadsutveckling, citylogistik) 

2. Bidra till att förbättra kapaciteten och tillförlitligheten i 
kollektivtrafiken (bl.a. K2) 

3. Underlätta för människor att gå och cykla 
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• Utveckla grundvärden för VGU 
• Krav utifrån samspel mellan trafikantgrupper, upplevelse 

av trygghet och attraktivitet 
• Hur vi utformar cykelparkeringar för trygghet, säkerhet, 

smidighet mm 
• El-cykeln och dess krav på infrastrukturen 
• Drift- och underhåll är ett nyckelområde för att öka 

säkerheten men även viktigt för tillgängligheten 
• Standarder för hur drift och underhålls organiseras och 

upphandlas 
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• Varför förverkligas inte höga ambitioner?  

• Hur vi stärker vi hela resan perspektivet där cykeln är en del? 

• Den framtida attraktiva staden med den höga livskvaliteten? 

• Gemensam syn på vägvisning, utmärkning av cykelbana mm 

• Fordon i framtidens stad och huruvida separering och reglering kan 
göras utifrån hastighet 

• Utvärdering av genomförda cykelsatsningar för att hitta åtgärders 
potential, vad som fungerar etc 
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• Trafikverket  Sammankallande, verksamhetsnära 

• Vinnova   CyCity, näringslivsfokus 

• Energimyndigheten Elcyklar, påverkan 

• Boverket   Formas, fysisk aktivitet 

• SKL   Goda exempel, spridning av kunskap 
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Tack för mig! 
 

 
 
 
Lars Darin 
Trafikverket 
010-123 2543 
lars.darin@trafikverket.se 


	Trafikverkets arbete med cykelfrågor��Naturskydds-föreningens cykelkurs��Lördag 19 oktober
	Innehåll
	Innehåll
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Innehåll
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Bildnummer 10
	Bildnummer 11
	Bildnummer 12
	Bildnummer 13
	Innehåll
	Bildnummer 15
	Handlingsplanen - Samverkan
	Handlingsplanen - Planering
	Handlingsplanen – Ny kunskap
	Innehåll
	Bildnummer 20
	 
	Kortfakta om statistiken
	Allvarligt skadade cyklister - diverse �
	Orsak till cyklistens skador
	Singelolyckor – halt underlag, månad
	Potential åtgärda orsaker till singelolyckor 1(2) 
	Potential åtgärda orsaker till singelolyckor 2(2) 
	Åtgärder i en �händelse-kedja
	 
	Innehåll
	Bildnummer 31
	Bildnummer 32
	Bildnummer 33
	Bildnummer 34
	Bildnummer 35
	Bildnummer 36

