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Förord 
tockholm växer så det knakar och konkurrensen ökar allt mer om det begränsade utrymmet 

som finns tillgängligt. För att skapa ett hållbart samhälle där miljön får prioritet är det av vikt 

att bilismens andel minskas, men det tar tid och kostar pengar att bygga ut kollektivtrafiknätet 

i den takt som skulle behövas. Det behövs alternativa färdsätt och cykeln, som växer sig allt mer 

populär, är såväl billig, klimatsmart som bra för hälsan och har blivit en naturlig del av vår urbana 

livsstil.  

I denna trendrapport vill vi belysa cykelns fördelar men även ta upp de problem som omgärdar 

cykeltrafik och visa på exempel från hur människor cyklar i övriga världen. Vår förhoppning är att 

rapporten ska ge ny kunskap om hur cykeln kan och måste ta mer plats i samhället och bidra till 

inspiration om hur cykeln kan ses som en given del i vår trafik.   
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Cykeln idag 
 

ykeln är i ropet. Som en följd av såväl ökad 

hälsomedvetenhet som tilltagande trängsel 

väljer allt fler att cykla. Under de senaste 

15 åren har cyklisterna i Stockholm mer än 

fördubblats och i Malmö tar hela 40 procent cykeln 

till och från skola eller arbete. Utbyggnaden av 

cykelbanor driver på utvecklingen ytterligare.  

 

 

 

Från politiskt håll är cykel högprioriterat och en 

statlig utredning - ”Ökad och säkrare cykling – en 

översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv” (SOU 

2012:70) - har föreslagit en miljard kronor i 

satsningar fram till 2018 i Sverige. Andra 

uträkningar visar dock på att det kommer att 

behövas mycket mer än så för att få till ett verkligt 

fungerande regionalt cykelnät, troligtvis mer än det 

dubbla. Som jämförelse har London beslutat att 

investera 913 miljoner pund för att få fart på 

stadens cykling de närmaste tio åren.  

 

 

Inte miljön utan status och 

identitet som får män att välja 

cykel 
Fler och fler män mellan 30-49 år, väljer cykeln 

som transportmededel. Fenomenet har dessutom 

fått en egen benämning, MAMIL, som står för 

Middle age men in lycra. 

Trafikkontoret i Stockholms stad har undersökt 

valet av cykel som transportmedel och tittat 

närmare på vad det är som får män att ta cykeln 

istället för bilen. Intressant är att ingen nämner 

miljöskäl som anledning till att välja cykeln utan de 

anledningar som framförs är vardagsmotion, bättre 

ekonomi, tidssparande och frihetskänsla. Att cykla 

är ett medvetet val och något att vara stolt över. 

Motion och välbefinnande är motivationen. 

Gemensamt för alla är också att man själv har 

kontroll över sin situation. 

Jonas Åker, projektledare vid Trafikkontoret, har 

kommit fram till att cykeln har blivit en "statusgrej" 

som berättar vem man är eller vill vara. Han har 

kunnat urskilja och delat in de manliga cyklisterna i 

tre kategorier.  
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Malmö – världens sjunde bästa 

cykelstad 
Stockholmarna cyklar mer och mer men jämfört 

med andra svenska län så har Stockholm 

fortfarande en relativt låg andel cyklande. I 

exempelvis Skåne och Uppsala utgör resorna med 

cykel cirka 12-13 procent av det totala resandet. 

För Stockholm är motsvarande siffra 5 procent 

även om det varierar mellan olika områden – flest 

cyklister finns i de centrala och tätbefolkade 

delarna av länet. Cykelmätningar gjorda av 

Trafikkontoret visar bland annat att antalet 

cykelpassager över innerstadssnittet har ökat med 

76 procent de senaste tio åren.  

Malmö ser dock ut att vara på god väg att bli 

Sveriges främsta cykelstad. På fyra år har antalet 

cyklister ökat med nära 30 procent och staden har 

dessutom blivit utsedd till världens sjunde bästa 

cykelstad enligt The Copenhagenize Index 2013, 

som listat de mest cykelvänliga städerna. 

I motiveringen nämns att Malmös styrka är detaljer 

och att stora beslut fattas gemensamt: den stora 

cykelsatsningen om 420 miljoner kronor över sju 

år, namngivning av cykelstråk som gör det lättare 

att hitta samt den lyckade kampanjen ”Inga löjliga 

bilresor” där man uppmanar folk att gå eller cykla 

om de hade tänkt ta bilen en sträcka som är 

kortare än 5 kilometer. 

”Sjunde plats som cykelstad är glädjande men 

faktiskt också uppfordrande. Ska vi bli världens 

mest klimatsmarta stad måste vi sträva efter att bli 

ännu bättre för cyklisterna”, säger Anders Rubin 

(S), boende- och infrastrukturkommunalråd.  

”Att vi i Malmö hanterar cykeltrafiken som en 

strategisk fråga med målsättning att öka såväl 

attraktivitet som social sammanhållning gör att vi 

når resultat som blir tydliga i jämförelser med 

många andra städer”, säger Karolina Skog (MP), 

kommunalråd med ansvar för framtidens trafik. 

 

 

 

Källa: imgur.com 
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På cykelfronten mycket nytt 
Ett tecken på att någonting växer sig allt 

populärare är när produkt- och tjänsteutvecklingen 

inom det specifika området tar fart. Bland annat 

finns det nu nya typer av cyklar på gatorna såsom 

el-cyklar och lastcyklar och dessa kommer också att 

ha en inverkan på cykeltrafiken i takt med att de 

blir vanligare då de innebär ett nytt resesätt och 

möjliggör ännu längre cykelresor.   

Källa: Sam Martin 

I London kan man kanske i framtiden resa på 

cykelmotorvägar i luften. Arkitekt Sam Martins idé 

är att bygga upphöjda cykelspår runt London, så 

kallade "SkyCycle”. Nätverket, fortfarande tidigt i 

den konceptuella fasen, skulle tillverkas av stål och 

glas. Som en vanlig motorväg, skulle de ha in-och 

utgångar med jämna mellanrum, och cyklisterna 

skulle betala en avgift på ca £ 1 för utnyttja 

cykelmotorvägarna i himlen. 

Förutom nya typer av cyklar har det även 

utvecklats nya tjänster för cyklister. Trafikkontoret 

i Stockholms stad har bland annat tagit fram en 

reseplanerare där man kan se den snabbaste 

cykelvägen, räkna ut hur lång den planerade 

cykelvägen blir samt hur många kalorier man kan 

förväntas förbränna. Skånetrafiken har i sin 

traditionella reseplanerare även integrerat cykeln 

och med hjälp av deras reseplanerare kan man då 

också planera sin cykelresa och utifrån en 

kompromiss se vad som är den snabbaste och mest 

lämpliga vägen. Det innebär att starkt trafikerade 

gator undviks om inte tidsvinsten blir stor jämfört 

med att använda cykelbanor eller mindre 

trafikerade gator. Detta är ett sätt att förekomma 

trängsel och få mindre stressade trafiksituationer.  

Produkt- och tjänsteutvecklingen syns även på 

annat håll. På Bianchi Café & Cycles i centrala 

Stockholm pratar man om ”mötet mellan 

människor, cyklar, mat och dryck” och är då en 

kombination av cykelbutik och café. I Zürich har de 

styrande i staden sett till att det har satts upp 

drive-in stationer för cyklister där de kan stanna 

och äta eller dricka kaffe. Drive-in stationerna 

består av dockningsstationer i trä där cyklisterna 

kan parkera sina cyklar. ”Borden” har ett hål i 

framkant där framhjulet på cykeln träs in och håller 

cykeln upprätt. Stationerna har även fotstöd vid 

sidan så att man kan sitta kvar på cykeln och 

avnjuta sin fika. Drive-in kaféet är en del av Zürich 

framtidsprojekt för att göra staden mer cykelvänlig 

och minska biltrafiken. 

Källa: Buzzter.com 

Biltillverkaren Volvo har i sin tur inkluderat 

cyklisterna när de har vidareutvecklat sitt 

automatiska bromssystem. På bilmässan i Genevé 

2013 visade man upp ett system som automatiskt 

ska upptäcka och bromsa för just cyklister. En radar 

upptäcker föremål och avgör hur långt avstånd det 

är till dem medan en kamera avgör vilken sorts 

föremål det är.  

ELF är en annan produktutveckling på fordonssidan 

och är en delvis täckt, pedal-driven trehjulning 

med lastutrymme och som har en soldriven motor 

om man tröttnar på att trampa. 
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Hyr, styr och ställ  
Trenden med hyrcyklar blir allt större runt om i 

världen och här i Stockholm har det gått att hyra 

cyklar sedan 2006. Verksamheten bedrivs av den 

privata aktören Stockholm City Bikes som har över 

hundra cykelstationer runt om i staden. Med hjälp 

av en realtidskarta och en app kan man se var det 

finns tillgängliga cyklar. Som betalning är det 

möjligt att ladda sitt SL Access-kort med 

säsongskort för hyrcyklarna.  

Anledningen till varför man cyklar spelar stor roll 

för vad man har för krav på infrastruktur och 

hyrcykelsystem. Pendlare vill ha nära till 

kollektivtrafiksknutpunkter och vill ha cyklar 

tillgängliga på morgonen och kvällen medan de 

som fritidscyklar vill ha tillgång till stationer mellan 

bostadsområden och stadskärnan. Turister 

värdesätter cykelstationer vid stadens sevärdheter 

och vill i första hand ha en stor tillgänglighet under 

dagen. I Stockholm är hyrcykelsystemet i första 

hand anpassat efter turisternas behov och dessa är 

också de vanligaste användarna.  

På Konstfacks vårutställning 2013 visade en elev 

ett förslag på en ny typ av hyrcykel – en särskild SL-

cykel som skulle vara placerad utanför exempelvis 

tunnelbanestationer och där SL Accesskortet gällde 

på samma sätt som i kollektivtrafiken. På så vis 

skulle cykeln bli en muskeldriven form av 

kollektivtrafiken.  

 

Källa: Deborah Kupfer, Konstfacks vårutställning 2013 

 

 

Hinder på vägen 
Cykeln lyfts gärna fram som ett mycket positivt 

transportalternativ då det är tidseffektivt, 

miljösmart och bra för folkhälsan. Men för den 

sakens skull betyder det inte att det är ett 

problemfritt färdsätt. Många av de cykelbanor som 

är tillgängliga idag är i dåligt skick och på stråken 

förekommer ständigt hinder i form av bommar, 

betongsuggor, stolpar och räcken. Utöver detta 
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tillkommer begränsad sikt på grund av tvära 

kurvor, tunnlar eller växtlighet. Många cykelbanor 

är dessutom dubbelriktade och för smala för att 

medge säker omkörning. Detta utgör problem för 

såväl framkomlighet, trafiksäkerhet och trygghet.  

 

Attityder mellan olika trafikanter är också 

problematiskt. Det är många som måste samsas 

om utrymmet och åsikter går ofta isär om vem som 

ska ha företräde i trafiken. Många bilister irriterar 

sig på cyklisters sätt att ta plats och det är en vanlig 

åsikt att cyklister ofta kör mott rött och bryter mot 

andra trafikbestämmelser. SVT tog i juni 2013 upp 

det utbredda problemet med ”cyklisthat” och på 

Facebook finns det exempelvis flera grupper som 

uttrycker sitt hat mot cyklister.  

Ett annat problem som också drabbar cyklister är 

cykelstölder och antalet stölder i Sverige har ökat 

på senaste år. Skåne toppar listan på flest 

cykelstölder per invånare och allra värst är läget i 

Lund där det under juni och juli 2012 stals över 400 

cyklar. För att komma tillrätta med problemet 

började polisen i Lund att genomföra så kallade 

trygghetsvandringar kring centralstationen, ökad 

kontakt med cykelhandlarna samt att spana på 

Blocket för att kunna upptäcka eventuellt 

stöldgods.  

 

Cykeln är också starkt påverkat av 

väderförutsättningar. Under vintertid är halka ett 

problem och redan vid tre centimeters snödjup 

börjar det bli svårt för cyklisterna att ta sig fram. 

Även när snön försvinner kan gruset som finns kvar 

på vägbanorna efter halkbekämpningsinsatser 

utgöra ett problem. Detta till trots så har 

vintercyklingen under slutet av 2000-talet ökat 

med över 100 procent i Stockholm och i Malmö 

cyklar 8 av 10 cyklister året runt. I 

cykelfackhandeln märks detta tydligt då man 

noterat rekordförsäljningar av dubbdäck till cyklar. 

Stockholm och Malmö samt några andra städer 

säger sig ha en strategi för ökad vintercykling, 

vilket ska innebära att man skyndsamt röjer snö, 

undviker stoppande vallar och generellt 

underhåller cykelbanorna även på vintern. I 

Stockholm ska man även ha köpt in en 

”supermaskin” för att halkbekämpa cykelbanorna.   

 

Och så var det det här med hjälm… 
I ett långsiktigt hållbart transportsystem har cykeln 

en given plats. Inom området bedriver VTI (Statens 

väg- och transportforskningsinstitut) forskning om 

resvanor, åtgärder för att öka cykeltrafiken och 

effekter av olika åtgärder. Sedan 1988 genomför 

VTI årliga observationsstudier på användandet av 

hjälm bland cyklister. De första åren gjordes 

studien på uppdrag av NTF och dåvarande Trafik-

säkerhetsverket. Sedan många år sker nu studien 

på uppdrag av Trafikverket. Den omfattar 

observationer på totalt 21 orter. Observationerna 

av cyklister visar att det fortfarande är relativt få 

som använder hjälm. År 2010 låg genomsnittliga 

cykelhjälmsanvändandet på 27 procent. Detta kan 

jämföras med att ett av målen i nuvarande 

trafiksäkerhetsarbetet är att uppnå 70 procent 

cykelhjälmsanvändning år 2020, vilket kräver en 

allmän cykelhjälmslag. Om den inte införs är målet 

istället 35 procent.  
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Cykel och 

kollektivtrafik i 

samverkan 
 

ör att minska bilismens andel är det ett 

måste att det finns andra attraktiva sätt att 

ta sig fram dit man vill och det gäller även 

om man har längre sträckor att färdas. Ett 

sätt att uppnå detta kan vara att göra så kallade 

kombinationsresor mer attraktiva. Med 

kombinationsresor menas resor som sker med två 

eller flera färdsätt. Det kan exempelvis vara att ta 

bilen till en infartsparkering för att sedan fortsätta 

vidare med pendeltåget eller det kan vara att man 

tar cykeln till tåget, tar med sig cykeln ombord och 

för att sedan cykla vidare när man klivit av tåget.  

Smarta cyklar 
I Köpenhamn finns ett system som heter GoBike 

och är ett transportmedel som kombinerar cykling 

och kollektivtrafik. Cyklarna är utrustade med 

surfplattor på styret, vilket ska göra resa från A till 

B enkel, flexibel och smidig. Det är detta som är 

den stora skillnaden mellan en vanlig hyrcykel då 

surfplattan tillhandahåller information om 

navigering, tågavgångar, inköp av biljetter, 

information om aktiviteter i området, knutpunkter 

och tillgängliga cyklar.  

Cyklarna är parkerade vid knutpunkter för tåg-och 

tunnelbanestationer, vilket gör det till ett idealiskt 

transportmedel för pendlare. 

 

… och smarta kartor 
Som nyinflyttad eller turist kan det vara svårt att 

bedöma avstånd och avgöra om det bästa är att gå, 

cykla eller ta kollektivtrafik. I London kan det ofta 

verka lättare att ta tunnelbanan, medan det i själva 

verket finns många tågstopp som är bara 500 

meter från varandra och där det skulle kunna vara 

smidigare att gå eller cykla. 

Rod McLaren tog den ikoniska Transport for 

Londons tunnelbanekarta och märkte den med 

promenadavstånd mellan hållplatser som är under 

500 meter. Så istället för att trängas i 

klaustrofobiska gångar man ta en snabb promenad 

eller välja cykeln. Kartan ger turist- och 

lokalbefolkningen mer fysisk aktivitet i deras dag 

samtidigt som de ser en bit av London som man 

skulle missat om man tagit tunnelbana. De 

streckade linjerna i bilden nedan är förslag på 

promenadvägar. 

 

 

 

Alla ska med… men alla får inte 

plats 
För att kunna öka andelen cyklister så finns det ett 

visat intresse att kunna föra med cykeln alltmer i 

kollektivtrafiken, det vill säga att cyklister ska 

kunna ta med sig sin cykel under själva resan. 

Detta framförallt för att kunna underlätta längre 

resor som annars lättare görs med bil. Här är dock 

trängseln ett stort problem. I SL:s månatliga 

ombordundersökning där resenärers nöjdhet mäts, 

F 
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är det just trängsel som resenärerna är minst nöjda 

med. Så en grundläggande förutsättning för att 

cyklar ska kunna medföras i trafiken är att det finns 

tillräckligt med kapacitet ombord på fordonen så 

att inte cyklar konkurrerar om utrymmet med 

andra resenärer. Detta gör att de flesta 

trafikhuvudmän som tillåter cyklar ombord i 

trafiken endast gör det under mellantrafiktid. 

 

Pendeltåg 
I dagsläget är det tillåtet att ta med cykeln på SL:s 

pendeltåg med vissa begränsningar. Med hänsyn 

till bland annat kapacitet och säkerhet får cykel 

inte tas med under rusningstrafik (klockan 06–09 

och 15–18) och det är inte tillåtet att stiga på eller 

av vid Stockholms central. 2005 utredde dåvarande 

Banverket frågan på regeringens uppdrag och fann 

ingen ökad säkerhetsrisk med cyklar på tåg och 

plattformar.  

På Västtrafiks pendeltåg Alependeln, Alingsås-

pendeln, Kungsbackapendeln och på Västtåget får 

resenärerna ta med sig sin cykel vid uppvisandet av 

en särskild cykelbiljett.  

 

Lokalbana 
På lokalbanan i Stockholm, det vill säga 

Roslagsbanan, Lidingöbanan, Nockebybanan och 

Tvärbanan, får man inte ta med sig cykel bland 

annat på grund av utrymmesskäl. På Saltsjöbanan 

får man ta med sig cykeln, dock ej under 

rusningstrafik.   

Buss 
Det har genomförts flera försök med cykel på buss. 

Under bland annat sommaren 2009 och 2010 

genomförde SL tester med cykel på buss. 

Resultatet visade att kostnaden för 

cykeltransporter på buss inte stod i proportion till 

antalet resor, vilket gjorde att testet avfärdades 

och i dagsläget planeras inte för cykel på buss. 

I många andra städer är cykel tillåtet på 

regionbussar, dock med vissa restriktioner. I 

Skånetrafiken får cyklar exempelvis endast 

medföras under helger mellan kl. 04-23 i mån av 
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plats och max två cyklar åt gången. Under 

sommarmånaderna får cyklar tas med alla dagar i 

veckan. Under sommaren 2013 har Skånetrafiken 

infört ett rabattsystem där man får 50 procent 

rabatt på biljetten för cykeln om man löser ett 

särskilt sommarkort.   

 

 

Tunnelbana 
I Stockholms tunnelbana får man i dagsläget inte 

medföra cyklar då de bedöms vara en fara för 

säkerheten. Pedaler, styren och hjul kan vara till 

skada i rulltrappor, hissar eller ombord, särskilt vid 

inbromsningar. I samband med upphandlingen av 

nya tunnelbanevagnar på röd linje som nyligen 

genomförts, kommer dock en ny vagnstyp 

användas där det ska kunna bli en möjlighet att ta 

med sig cyklar. Beslut är dock ännu inte taget vad 

gäller hur cyklar kommer att få medföras.  

I Köpenhamn är det redan idag tillåtet att ta med 

sig sin cykel på tunnelbanan, dock med vissa 

restriktioner. Man måste lösa en cykelbiljett och 

från september till och med maj får man inte ha 

med sig cykeln under rusningstid. Under 

sommarmånaderna går det dock bra att ha med sig 

cykeln även under rusningstid. Vid ett flertal 

tunnelbanestationer finns sen också möjligheten 

att parkera sin cykel gratis i videoövervakade 

cykelrum. Ett liknande system finns även i 

Barcelonas tunnelbana där resenärer får ta med sig 

cykeln, förutom vid rusningstid.  

 
 

Båt 
Att ta med sig cykeln på båt är ett alternativ som 

kan komma att bli allt mer aktuellt i framtiden i 

takt med att båtpendlingstrafiken ses över. 

Regelmässigt finns inga begränsningar förutom att 

cyklarna inte får bli ett hinder för säkerheten 

genom att exempelvis blockera livbåtar. I dagsläget 

får cyklar tas med ombord på Waxholmsbolagets 

båtar i mån av utrymme och mot avgift under 

sommartid. På Sjövägen, pendelbåten som går 

mellan Nacka och Nybroplan, får cyklar medföras 

avgiftsfritt.  

Tåg 
Regeringen anser att det är av speciellt intresse att 

kombinera cykel och tåg. Därför har man under 

senare år gett Trafikverket, tidigare Banverket, två 

uppdrag att visa förutsättningarna för hur ett 

kombinerat resande kan förbättras. Det ena 

handlar om bättre cykelparkering vid stationerna 

och det andra om åtgärder för att kunna 

transportera cykeln på tåg. Våren 2008 lät 

dåvarande Banverket göra en enkät om intresset 

för att ta med cyklar på tåg i Bergslagen. Intresset 

visade sig vara mycket stort, 92 procent av de 

tillfrågade ansåg att det borde vara möjligt att ta 

med cykeln på tåget. 

De viktigaste slutsatserna av studien är: 

• Cykeltransport på tåg är tillåten i många länder 

och det finns ett rikt utbud av olika 

utformningslösningar. Lösningarna bygger nästan 

alltid på att resenaren själv tar med sig cykeln 

ombord 

• En betydande del av tågresenärer (drygt 20 

procent) tar ibland med sig cykeln. 

• Att man i olika delar av Sverige har varierande 

priser för att ta med cykeln på tåg riskerar att 

väcka frågor hos kunderna. 

• Att det riskerar att finnas en målkonflikt mellan 

tågoperatörers ekonomiska intresse och 

samhällsekonomiska överväganden när det gäller 

att erbjuda tjänsten cykel på tåg på längre 

nationella tåglinjer. 

 

Cykelparkeringar 
För att kunna öka andelen kombinationsresor ses 

cykelparkeringar vid kollektivtrafikens bytes-

punkter som en av de viktigaste och effektivaste 
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åtgärderna. En holländsk studie visar att 

förbättrade möjligheter att cykla till och parkera 

vid omstigningspunkterna kan öka kollektiv-

trafikresandet med 5-10 procent. I jämförelse med 

de investeringar som krävs för att bereda plats för 

cykel på tåg eller buss är det mer resurseffektivt att 

satsa på infartsparkeringar för kombinationsresor.  

Redan idag finns det cykelparkeringar vid alla 

viktiga bytespunkter i Stockholms kollektivtrafik 

och 2009 gjorde SL en inventering av alla 

cykelparkeringar vid tunnelbane- och 

pendeltågsstationer. Resultatet av inventeringen 

visade att cykelparkeringarna ofta var fullbelagda 

och att det fanns dåliga möjligheter att låsa fast sin 

cykel vid ställ. Det pågår nu ett arbete med att 

uppgradera cykelparkeringarna och 20 av de 

undersökta parkeringarna har redan byggts om. 

Exempelvis så har på kommunens initiativ ett 

cykelgarage vid Älvsjö station byggts med plats för 

cirka 300 cyklar. Liknande parkeringar ska även 

byggas vid Odenplan och Stockholm Södra.  

I Göteborgsområdet har man även där satsat på att 

bygga ut cykel- och pendelparkeringar. Till våren 

2013 hade 700 nya cykelparkeringsplatser byggts 

med målet att förenkla för cyklisterna och på så 

sätt locka fler att välja kollektivtrafiken. De nya 

parkeringarna är utrustade med väderskydd och 

bygelställ där cyklarna kan låsas fast.  

I Tokyo cykelpendlar miljoner människor och 

parkeringsbehovet är enormt. Här nedan är ett 

high-tech exempel på miljövänlig, stöldskyddad 

och vädersäker cykelparkering. 

Källa: PSFK.com 

Ovan jord matar man in sin cykel för parkering (6 

kr/dag), och sedan förvaras cykeln under jord i ett 

cylinderformat garage. 

 
Källa: PSFK.com 

Sammanfattningsvis kan man säga att de viktigaste 

aspekterna för attraktiva cykelparkeringar är: 

närhet så inga onödiga omvägar uppstår, tillräcklig 

kapacitet, stöldsäkerhet och väderskydd.  
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Konsekvensanalys 
 

än reser längre och mer med bil än vad kvinnor gör. Det är därför mycket intressant att 

nu fler och fler män i åldern 30-49 väljer cykeln. Eftersom det ju traditionellt sett brukar 

återfinnas en stor andel av bilisterna i den målgruppen så kan mycket vara vunnet om en 

del av dessa män kan tänka sig att använda cykeln istället för bilen.  Män i denna grupp brukar också 

vara en röststark grupp och som en positiv effekt för cyklingen kan det innebära att det satsas mer på 

cykelbanor, parkeringar och så vidare. 

Produktutvecklingen i cykelbranschen syns på flera håll och ställer i sin tur höga krav på flexibilitet – 

det räcker inte bara med att tänka på den traditionella cykeln när man utvecklar morgondagens 

cykellösningar. El-cyklar, lastcyklar, ELF-transporter och segways behöver annan typ av utrymme och 

förvaringsmöjligheter än vanliga cyklar och kommer således att ställa andra krav på hur man 

utformar cykelmiljöer. I samhället finns dock även en stark autenticitetstrend, vilket innebär att det 

traditionella och ”äkta” är mer populärt, vilket troligtvis kommer bidra till att den ”vanliga” cykeln 

kommer att utgöra huvudparten av de fordon som kommer att framföras på cykelbanorna. 

Ur ett miljö- och kostnadsperspektiv så vore följande prioritetsordning att föredra: cykel och gång 

framför kollektivtrafik, kollektivtrafik framför bil. För att kunna öka andelen cyklister behövs smarta 

sätt att integrera cykeln med kollektivtrafiken. Att få med cyklar i kollektivtrafiken på de faktiska 

fordonen är dock inte helt problemfritt. Många trafikhuvudmän tillåter cyklar ombord i trafiken 

under mellantrafik men om man vill att cykeln ska användas i större utsträckning i arbetspendling är 

det nog tyvärr inte tillräckligt. Men det är ont om utrymme som det är och cyklar i rulltrappor och i 

vagnar kommer med dagens fordons- och stationsutformning bli ett stort irritationsmoment. För att 

det ska gå att inkludera cyklar på det sättet kräver det helt andra förutsättningar i stations- och 

fordonsmiljön än vad som finns idag. I samband med röda linjens uppgradering har man upphandlat 

nya vagnar med kapacitet för cyklar och det är troligtvis den typen av investeringar som kommer att 

krävas för att bereda mer plats för cykeln i kollektivtrafiken. Ett mindre kostsamt sätt att integrera 

cyklar i kollektivtrafiken är att satsa på fler och bättre cykelparkeringar, SL Accesskort som kan vara 

giltiga för både kollektivtrafik och hyrcykel och ett hyrcykelsystem som är mer utformat för att passa 

arbetspendlarnas behov.  

 

  

M 
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