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Hur kan förutsättningarna för att cykla på landsbygden förbättras?
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Delresor med cykel
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Andelen delresor med cykel i procent av 
samtliga delresor med längden 0–5 km 
respektive 0–10 km. 
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Allvarligt skadade 
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Den största gruppen av allvarligt 
skadade i trafiken i officiell statistik är 
cyklister.  
Det har skett en mycket kraftig 
utveckling av skadade på 
elsparkcyklar under 2019.
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Hjälmanvändning
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Cykelhjälmsanvändning för olika 
åldersgrupper, 1996–2019. 
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Försäljning av cyklar
Antal sålda cyklar 
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Antal sålda elcyklar 
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Den ekonomiska planeringsprocessen



Regleringsbrev 
och Instruktion Inriktnings-

underlag
Infrastruktur-
proposition

Nationell plan 

Länsplaner
Genom-

förandeplan
Verksam-
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Genom-förandeInriktnings-
underlag



Fyrstegsprincipen



1  
Tänka om 

4  
Bygga nytt

2  
Optimera

3  
Bygga om



Måluppfyllelse – Hållbart transportsystem 
Samspel mellan nationell, regional, lokal nivå

Bidrar med olika åtgärder i respektive nivåer, men mot till samma mål och inriktningar 

Nivå Exempel styrmedel 

Systemnivå  Styrmedel, tex Trängselskatter 
Systemanalyser 

Geografisk  Regional nivå, tex Trafikstrategi 
Avgränsning Lokal nivå, tex parkeringspolicy 
ÅVS 

     
Detaljnivå Anläggningar och transportlösningar 
Planläggning Utformning som styr beteenden, tex  
pendlarparkering 



Behov till åtgärd ständiga förbättringar

Behov
Åt-gärder

Utredningar

• Gemensamt flöde för samtliga behov till åtgärd 

• Processer, arbetssätt, dokument och IT-lösningar (digitalt 
stöd) 

• Projektstyrning samtliga utredningsformer 

• Kopplingar mot mål, inriktningar och åtgärdsval 

• Förutsättningslöst och trafikslagsövergripande angreppssätt 

• Nyttor och effekter 

• Extern transparens och samverkan



Inriktningsunderlag



Regeringsuppdrag till Trafikverket
Inriktningsunderlag inför 

transportinfrastrukturplanering för en 
planperiod 2022–2033 / 2022–2037 

Redovisas 30 oktober 2020 och går på 
extern remiss till 29 januari 2021



Inriktningsunderlaget
– Ett underlag för infrastrukturpropositionen



Viktiga utgångspunkter i uppdraget 

• Klimatmålet en central utgångspunkt 

• Analys av styrmedel och åtgärder som hållbart och kostnadseffektivt når 
klimatmålet. 

• Fyrstegsprincipen vägledande



Växande befolkning och ekonomi 
driver på transportefterfrågan  

• Ökning av persontransportarbetet  
med 25–30 procent och gods-
transporterna upp mot 50 procent 

• Teknikutvecklingens och  
Covid-19 pandemins effekt osäker 

• Slutsatserna och rekommendationerna 
i inriktningsunderlaget är robusta för 
osäkerheter kring trafikutveckling.



Hållbara och kostnads- 
effektiva styrmedel  
och åtgärder för att  

nå klimatmålen



Ur inriktningsunderlaget

”Satsningar på förbättrade alternativ till vägtransporter skapar ofta stora nyttor genom att 
bidra till flera transportpolitiska mål. Kollektivtrafik, gång och cykel är ofta yt-, kostnads- och 
miljöeffektiva sätt att skapa hög tillgänglighet, i synnerhet i täta stadsmiljöer, och 
järnvägstransporter är överlägsna för många res- och transportbehov.” 

”Vissa trimningsåtgärder syftar till att förbättra för cykel-, gång- och kollektivtrafiken. Det 
bidrar till ökad aktiv mobilitet vilket har positiva hälsoeffekter ”
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Trafikanalys RVU
Av persontransporterna sker drygt 70 procent av det totala resandet med bil, mätt i personkilometer.  
Det regionala resandet (resor under tio mil enkel väg) utgör drygt 70 procent av allt resande. Drygt 50 procent av 
inrikes resor var 2019 enligt myndigheten Trafikanalys resvaneundersökning till eller från arbetsplats, skola eller i 
tjänsten.  

Syftet med övriga 50 procent var resor var service, inköp, fritidsresa eller annat ärende. Bil var det huvudsakliga 
färdsättet vid ungefär hälften av resorna. Knappt 20 procent gjordes med kollektiva färdmedel och knappt 30 
procent till fots och med cykel 

För att skapa förändring av beteende krävs fysisk infrastruktur som skapar 
förutsättningar. 
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Utvecklingsbehov av trafikförordning och annan lagstiftning för att öka fördelarna för 
cykel som färdmedel.

Trafiklagstiftningen bör ändras så att det blir möjligt att utforma trafikregleringar speciellt 
anpassade för cykeltrafik.  
Trafikförordningen har sin utgångspunkt i de motordrivna fordonens förutsättningar. 

Cykeln och mopeden är andra typer av fordon som har erbjuder andra förutsättningar.
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Utveckling – några uppgifter



Behovet av samordnad planering inkluderar 
samordningen mellan olika sektorer såväl som mellan 
olika planeringsnivåer

• Regional samordning 
‒ Dra nytta av det tydligare regionala mandatet 

• Samordning med kommuner 
‒ Viktigt i hela processen från tidiga skeden till detaljplaner och bygglov 

• Samordning med andra aktörer inom infrastrukturplaneringen 
‒ Ansvarsområden måste vara tydliga 
‒ Samordna åtgärder i olika aktörers infrastruktur 

• Förhandlingsplanering 
‒ Konsekvent ansvar för finansiering
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Länsplaner för regional 
transportinfrastruktur



Länsplaner
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• Tas fram och beslutas av de regionalt 
utvecklingsansvariga regionerna, med stöd 
av bland annat Trafikverket  

• Omfattar främst investeringar i statliga vägar 
och cykelbanor som inte ingår i 
stamvägnätet 

• Möjlighet att också medfinansiera åtgärder i 
nationell plan 

• Bör vara fortsatt prioriterade utifrån behov 

• Förslag till inriktningar utgår från dagens nivå 
och ökar respektive minskar med 20 procent 



Inspel från 
länsplaneupprättarna

• Gränsen för namngivna åtgärder  
• Brister på det regionala vägnätet – 

önskar utökade ramar 
• Samordning och överföring av 

stadsmiljöavtalen, förändring av innehåll 
• Förbättringar av 

anläggningskostnadskalkyler  
• Förenklad planeringsprocess för mindre 

åtgärder t ex cykelåtgärder 
• Utökad möjlighet till åtgärder enligt steg 

1-2 i fyrstegsprincipen
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 Statlig satsning i cykelinfrastruktur 
Miljoner sek
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Pågående uppdrag att rapportera

• Frågan om begränsningen markåtkomst. Med bibehållet 
väghållaransvar. 

• Trafikverkets förutsättningar att genomföra vissa steg 1 och steg 2 
åtgärder.
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GD-uppdrag för  
tid- kostnadskontroll 

Deluppdrag Handlingsplan planläggning
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Fokus för piloterna

• Ifrågasätt behovet av de enskilda leveranserna 
‒ Tillför valda leveranser/moment ett värde just här? 

• Var inte rädda för tillägg eller avvikelser i senare skede 
• Är det rimligt med avsteg från interna riktlinjer?  
• VÅGA PROVA OCH ANPASSA 
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Cykelnyheter i Vägar och gators utformning 2020

• Kapitel 5 Trafikteknisk standard 
• Nyheter kopplat till ”cykel” i respektive kapitel 

‒ Kap 6 Gemensamma krav 
‒ Kap 7 Landsbygd 
‒ Kap 8 Tätort
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Kap 5 Trafikteknisk standard

Krav               Råd
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Helt nytt kapitel för den tidiga 
planeringen, där man gör standardval 
för olika områden.  
Riktar sig inte till detaljprojektering.

Schablontabell  
- cykelflöde 
landsbygd



Kap 7 Sektion Landsbygd
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Krav Råd

Breda vägrenar på mötesfria vägar 
vid ringa GCM-flöden (≤ 10 ÅDT 
sommardygn)



Bygdeväg (smal enfältsväg med breda vägrenar)
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Krav Råd

Exempel 
Sommarcykelväg ”Sommarcykelväg” – här anges i råd 

hur utformningen bör vara
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Råd

Man hänvisar ofta Cykelflöden till 
sommarmedeldygn – här anges vad 
som avses.
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Krav Råd

Cykelfält har fått 
utformningskrav 
och breddmått



Tack för mig! 
 

Rami.yones@trafikverket.se 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