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Cykla i Sundbyberg 
I Sundbyberg är cykeln ett av de prioriterade transportslagen tillsammans med 

gång- och kollektivtrafik. Det innebär att cykeltrafik prioriteras vad gäller 

tillgänglighet, ytanspråk och framkomlighet i gaturummet. Staden har som mål i 

det politiskt antagna Mobilitetsprogrammet att andelen cykelresor ska öka från 

9% år 2016 till 20% år 2030 (mäts som vardagsresor hos kommuninvånare i 

resvaneundersökning). 

Cykelnätet ska binda samman stadens stadsdelar och hänga samman med 

kringliggande kommuner. Cykeln som transportmedel har en given plats i en stad 

som strävar efter ett hållbart resande.  

För att utveckla och utvärdera resan till en cykelvänlig stad gör Sundbybergs stad 

ett cykelbokslut. 

 

 

Bild från Trafikantveckan 2016. Foto: Sundbybergs stad



Innehåll 

Cykling i staden 5 

Infrastruktur 5 

Strategiskt planeringsarbete 8 

Kampanjer och information 9 

Kartläggningar och jämförelser 12 

Planerade åtgärder för 2019 15 

Infrastruktur 15 

Cykelparkering 15 



 

Cykelbokslut för 2018 5 

Cykling i staden 

Infrastruktur 

Cykelbanor  
Sundbyberg har 45 300 meter (2017: 45 100 meter) cykelbana på kommunal 

mark och Förvaltarens mark, vilket är 0,90 meter per invånare (folkmängd 2018-

12-31). Den verkliga ökningen mellan 2017 och 2018 är egentligen större eftersom 

en sträcka som ligger i Stockholms stad felaktigt har funnits med i Sundbybergs 

sammanställning. Detta har justerats i sammanställningen för 2018 ovan.   

Se Infrastrukturåtgärder under året för mer information om vilka sträckor som 

har byggts ut. 

Cykelparkeringar 
Staden arbetade under 2018 med att planera och bygga nya cykelparkeringar på 

ett antal platser, främst vid frekvent använda busshållplatser och vid målpunkter 

för barn. Cykelparkering för barn är en del av ett nytt koncept som Sundbybergs 

stad utvecklar för att uppmuntra barn till att cykla. Parkeringarna ska vara 

lekfulla, inspirerande och anpassade även för mindre cyklar. 

Nya cykelparkeringar på allmän plats 2018: 

• Busshållplats Skrivargatan, Stora Ursvik 

• Busshållplats Sundbypark södra, Hallonbergen (väderskyddad) 

• Busshållplats Järnvägsgatan (väderskyddad) 

• Barnbad, Ör 

• Barnbad, Rissne 

• Lekplats Ekovägen/Rissneängar, Rissne 

• Allaktivitetsparken, Stora Ursvik 

• Tornparken, centrala Sundbyberg 

• Tuvanparken, Lilla Alby 

Övergivna cyklar bortforslades och omhändertogs vid flera tillfällen (efter tre 

månaders förvarning). 37 cyklar omhändertogs år 2018. De har tagits omhand av 

ett företag som renoverar cyklar för försäljning samt materialåtervinner de som 

inte går att sälja.  

Lånecykelsystem 
Sundbybergs stad har avtal med Clear Channel som, när det är säsong, sätter upp 

100 lånecyklar på upp till fem platser i Sundbyberg. Lånecykelsystemet kallas 

Stockholm City Bikes och fanns under 2018 i flera kommuner i Storstockholm. 
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Det var då möjligt att låna en cykel i Sundbyberg och cykla till någon av 

grannkommunerna som också har cyklar inom Stockholm City Bikes.  

Cykelfrämjande utrustning 
Offentliga cykelpumpar finns i stadens regi på 5 platser, alla pumpar är numera 

manuella eftersom de håller bättre och kräver mindre underhåll. Pumparna finns 

på följande platser: 

• Sundbybergs torg  

• Duvbo tunnelbanestation  

• Storskogstorget  

• Hallonbergsplan  

• Ursviks motionsområde: utöver pump finns verktyg och avspolning under 

sommarhalvåret.  

Infrastrukturåtgärder under året 
Sundbybergs stad har under 2018 genomfört flera fysiska åtgärder i strävan efter 

att förbättra förutsättningarna för cykeltrafik och ett hållbart resande.  

• Förhöjd gång- och cykelpassage över Lötgatan och Bergsgatan. 

• Gång- och cykelpassage över Milstensvägen i höjd med Gamla 

Enköpingsvägen.  

• Cykelbana längs Gamla Enköpingsvägen öster om Milstensvägen. Del av 

regionalt cykelstråk. 

• Cykelbana på Landsvägens västra sida mellan Cirkusgränd och 

Tritonvägen. 

• Cykelbana längs Albygatan mellan Hamngatan/Tritonvägen och 

Humblegatan.  

• Cykelbana mellan Albygatan och Landsvägen via Tritonvägen i Solna. 

Genomfördes i samarbete med Solna stad (slutförs i Solna 2019). 

• Cykelbana på Lekplatsvägen. 
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Figur 1, Ny cykelbana längs med Albygatan mellan Humblegatan och Tritonvägen. Foto: 
Sundbybergs stad 
 

 

Figur 2, Korsningen Albygatan/Tritonvägen, ny lösning för gående och cyklister. Foto: 
Sundbybergs stad 
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Drift av cykelbanor 
1 januari 2018 började Sundbybergs stad, med hjälp av entreprenör, att sopsalta 

utvalda delar av regionala cykelstråket Hjulsta-Bergshamra parallellt med 

Enköpingsvägen. Även cykelstråket mellan Enköpingsvägen och Sundbybergs C 

över Golfängarna fram till Tulegatan sopsaltades. I anslutning till detta 

sopsaltades också huvudstråket vid Ör förbi Örvallen mot Solna.  

Utöver detta har Sundbybergs stad en fortsatt samverkan med Stockholms stad 

för att sopsalta cykelbanan mellan Rinkeby/Västra Ursvik och Kista.  Säsongen 

2018/2019 skedde en samverkan och respektive kommun hade sin egen 

entreprenör. 

Strategiskt planeringsarbete 

Policy för hållbart resande 
En policy för hållbart resande finns och gäller alla stadens verksamheter. Policyn 

tydliggör att staden ska prioritera fotgängare, cyklister och kollektivtrafik vid 

planering och byggnation samt uppmuntra till beteendeförändringar och 

åtgärder som främjar hållbart resande.  

Mobilitetsprogram 
Kommunfullmäktige antog i december 2017 ett Mobilitetsprogram som anger 

strategier för att uppnå ett hållbart resande. Genom programmet ska kommunens 

förvaltningar och bolag få bättre förutsättningar att arbeta på ett strategiskt sätt 

för hållbart resande vilket innefattar cykling. Mobilitetsprogrammet kommer att 

efterföljas av en cykelhandlingsplan som redovisar konkreta åtgärder och planer 

kopplat till cykel. Under 2018 har mobilitetsprogrammet och dess innebörd 

spridits i organisationen, inte minst till de enheter som arbetar med planering 

och förvaltning av stadsmiljön. 

Mobilitetsnorm 
I april 2018 antogs stadens mobilitetsnorm som anger vilka parkeringstal för 

cykel och bil som gäller vid byggnation av flerbostadshus på kvartersmark. 

Mobilitetsnormen möjliggör flexibla parkeringstal vilket innebär att 

parkeringsplatser för bil kan sänkas om mobilitetsåtgärder genomförs. I 

mobilitetsnormen tydliggörs även vilka krav som måste tillgodoses i bostädernas 

cykelrum exempelvis vad gäller avstånd mellan cyklar, ramlåsning, kurvradier 

anpassade till lådcyklar och automatiska dörröppnare. Sammantaget ska detta 

bidra till att cykelrummen håller högre standard och att det blir mer attraktivt att 

välja cykeln. 

Teknisk handbok 
Teknisk handbok används som verktyg vid planering av olika typer av projekt i 

stadens offentliga utomhusmiljöer så som cykelbanor, cykelparkeringar, parker 

och gator. Senaste versionen är från 2017 och innehåller till exempel mer 
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generösa mått för cykelbanor än den tidigare versionen. Den senaste versionen 

innebär även att handboken tydligare följer policyn för hållbart resande och är 

mer förankrad inom stadens berörda förvaltningar. 

Framtagande av en cykelhandlingsplan 
Under 2018 påbörjades arbetet med att ta fram en handlingsplan för cykeltrafik. I 

handlingsplanen återfinns planering av investeringar i cykelinfrastruktur för 

nästkommande år samt pågående utredningar som kan leda till investeringar i 

framtiden. 

Syftet med handlingsplanen är bland annat att underlätta samordningen mellan 

olika projekt i staden samt samla information om hur och vad som pågår inom 

cykelområdet i staden. 

Cykelråd 
Sundbybergs stad har sedan 2017 ett cykelråd bestående av experter i ämnet och 

representanter från stadens olika partier. Cykelrådet är ett rådgivande organ för 

att främja och utveckla cyklandet i staden. Under 2018 genomfördes tre 

sammanträden med presentationer om exempelvis framtagande av 

cykelhandlingsplan, pågående utredningar och projekt. 

Kampanjer och information 
För att uppmuntra fler att cykla och för att framhäva cykelns betydelse i ett 

hållbart transportsystem behövs information om cykeln som färdmedel och 

synliggörande av stadens arbete med cykelfrågor. 

Nationaldagsfirande  
Under nationaldagsfirande erbjöds gratis cykelservice till besökare. Det fanns 

även möjlighet att dekorera sin cykel, prova en elcykel och gå tipspromenad med 

fokus på trafik.  

Under nationaldagsfirandet på Golfängarna tillhandahöll staden temporära 

cykelparkeringsplatser för besökande. 

Trafikantveckan 
För att uppmärksamma den Europeiska Trafikantveckan (16-22 september) 

erbjöd staden enklare cykelservice till förbipasserande vid fyra olika tillfällen. 

Detta skedde på Rissne torg, Golfängarna, Sundbybergs torg och Ängskolan.  

 



 

Cykelbokslut för 2018 10 

 

Figur 3 Gratis cykelservice på Rissne torg under trafikantveckan 2018. Foto: Sundbybergs stad 

Vi är cyklist 
I samarbete med flertalet av länets andra kommuner genomfördes kampanjen Vi 

är cyklist under våren 2018. En film togs fram av kommunerna gemensamt och 

spreds på sociala medier. Syftet var att uppmärksamma cykeln som färdmedel.  

Vintercyklist i Sundbyberg 
Under perioden 1 december 2018 - 31 mars 2019 genomfördes en kampanj där 

boende i Sundbyberg utmanades att cykla tre kilometer minst tre gånger i veckan. 

170 personer anmälde intresse varav 50 valdes ut att delta. Deltagarna fick 

dubbdäck samt montering av dubbdäck i utbyte mot deltagande i kampanjen. De 

som inte blev uttagna till kampanjen kunde vara med i en vintercykelutmaning 

och tävla om presentkort hos stadens cykelhandlare. Ytterligare 11 personer valde 

att delta.  

Kampanjen genomfördes parallellt i nio andra kommuner i länet. Utvärderingen 

bland deltagarna i Sundbyberg visade på ett gott resultat med god respons från 

deltagarna. 

Tabell 1 Mål för vintercyklistkampanjen 2018/2019 samt utfall. 

Mål  Utfall 

Minst 95 % av deltagarna ska 
fullfölja projektet. 

94 % fullföljde projektet. 

Den genomsnittliga reslängden 
för deltagarna ska vara minst 500 
kilometer. 

Den genomsnittliga reslängden 
var 555 km i genomsnitt. 

Minst 90 % av deltagarna ska vara 
nöjda med projektet som helhet. 

100 % var nöjda med projektet. 
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Lär dig cykla 
Staden har, tillsammans med Energi- och klimatrådgivningen, Cykelfrämjandet 

och Stockholm City Bikes, under 2017 fortsatt att arrangera nybörjarkurser för 

vuxna och ungdomar som vill lära sig cykla. 40 personer deltog under kurserna 

2018. 

Information till allmänheten  
En folder togs fram med planerade och genomförda åtgärder under året. Foldern 

delades ut under trafikantveckan samt fanns tillgänglig i stadshusets reception.  

 

 

Figur 4, Folder som delades ut under 2018. 

Minst 75 % av deltagarna ska få 
en mer positiv inställning till 
vintercykling. 

85 % har fått en mer positiv 
inställning. 

Minst 75 % av deltagarna ska 
uppleva att deras hälsa förbättras 
med projektet. 

81 % upplever en bättre fysisk 
hälsa och 85 % en bättre psykisk 
hälsa. 

Minst 50 % av deltagarna ska 
fortsätta att cykla i samma 
utsträckning nästa vinter. 

90 % uppger att de nästa vinter 
kommer cykla mer eller lika 
mycket.  
 
Detta mål kommer att följas upp 
ytterligare under nästkommande 
vintersäsong. 
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Kartläggningar och jämförelser 
Resvaneundersökning 
Sundbybergs stads senaste resvaneundersökning genomfördes 2016 för att 

studera hur medborgarna tar sig mellan start- och målpunkter. 

Färdmedelsfördelningen visar att cirka 9 % av alla resor under en vardag sker 

med cykel. 

Cykelfrämjandets kommunvelometer 
Staden deltar för fjärde gången i Kommunvelometer som är en jämförelse och 

utvärdering av hur kommuner arbetar med att främja cykling. Ett bra arbete ger 

förutsättningar för att det ska bli bättre att cykla i Sundbyberg i framtiden. 

Kommunvelometern genomförs årligen av Cykelfrämjandet.   

2019 års Kommunvelometer som mäter arbetet 2018 

Sundbybergs stads befolkning har ökat och ingår för första gången i gruppen 

medelstora kommuner och hamnar på 5:e plats av 11 kommuner i gruppen. Totalt 

sett hamnar Sundbybergs stad i år på en 11:e plats av 45 deltagande kommuner. 

”Sundbybergs stad deltar för fjärde gången i Kommunvelometern och får i år en 

delad elfte plats tillsammans med Malmö stad med 64 av 90 möjliga poäng. 

Kommunen ligger över genomsnittet bland samtliga deltagare i alla 

delområden i Kommunvelometern. Kommunen ligger även bra till i gruppen 

medelstora kommuner med en femteplats. Det enda delområdet där 

Sundbyberg ligger undergenomsnittvärdet bland gruppen mellanstora 

kommuner är delområdet informations- och marknadsföringsinvesteringar där 

kommunen får 10 av 20 möjliga poäng.” 

Poängsystemet har reviderats i och med denna omgång av Kommunvelometern 

vilket påverkar jämförbarheten med tidigare år. I 2018 års Kommunvelometer 

blev dock Sundbybergs stad bästa kommun i gruppen små kommuner. 

Flödesmätning 
Staden ser det som viktigt att följa upp hur cyklingen utvecklas i staden. Därför 

har staden fasta cykelräknare. En räknare finns på Ursviksvägen och är även en 

barometer där allmänheten kan se hur många cyklar som passerat. Under 2018 

passerade 143 300 cyklar vilket kan jämföras med 130 300 cyklar år 2017 och 

126 000 cyklar år 2016.  

Staden har även en barometer på Vackra vägen som sattes dit år 2017. En 

jämförelse av antal cyklister per år för denna mätpunkt kan först göras till 

cykelbokslutet för 2019, dvs 2020, eftersom det då finns mätdata för två hela år 

(2018 och 2019). År 2018 passerade 140 050 cyklister. 
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Figur 5, Cykelbarometer på Vackra vägen med nedfrästa slingor i asfalten. Foto: Sundbybergs 
stad 

 

Under 2018 var ytterligare tre fasta mätpunkter i drift. För dessa platser är 

slingor nedfrästa i asfalten som genom induktion känner av cyklister och räknar 

dem. Här finns ingen barometer vilket betyder att allmänheten inte kan se hur 

många cyklar som passerat. Mätpunkterna är placerade på gång- och cykelbana 

längs Örsvängen, på Rissne ängar och på det regionala cykelstråket längs 

Enköpingsvägen vid Brotorp. På Örsvängen passerade 110 100 cyklister år 2018, 

på Rissne ängar 123 000 cyklister och längs Enköpingsvägen 80 900 cyklister.  
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Figur 6, Cykelräknare på gång- och cykelbana längs Örsvängen. Foto: Sundbybergs stad 

 

I början av september 2018 räknades cyklister manuellt på 23 platser i 

kommunen under två morgnar och två eftermiddagar. På 22 av dessa platser 

utfördes även en manuell räkning 2017. Sammantaget för alla manuella 

mätpunkter har antalet cyklister som passerar snitten ökat med 11 %, mellan åren 

2017 och 2018. 

Rättelse: I cykelbokslutet för 2017 uppgavs det att antalet cyklister, enligt de 

manuella räkningarna, hade ökat med 5 % mellan åren 2016 och 2017, denna 

siffra var i själva verket 6 %.  
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Planerade åtgärder för 2019 
Sundbybergs stad fortsätter med åtgärder för att förbättra förutsättningarna att 

cykla till, från och inom staden. Bland de åtgärder som planeras för 2019 finns 

både nybyggnation och förbättringar av befintliga cykelbanor samt driftåtgärder 

och cykelfrämjande utrustning så som cykelparkeringar. 

Infrastruktur 
En viktig del i att förbättra cykelinfrastrukturen är att bygga bort saknade länkar 

där cyklister cyklar i blandtrafik. Därför bygger staden om sådana gator och 

prioriterar de sträckor som ingår i det regionala cykelvägnätet eller i stadens 

huvudcykelvägnät.  

Information om nya projekt läggs löpande upp på stadens hemsida. 

Fortsättningsvis ska även planerade åtgärder redovisas i stadens 

cykelhandlingsplan. Den första versionen är nu under framtagande. 

Cykelparkering 
Fler och bättre cykelparkeringar möjliggör och uppmuntrar till cykling. 

Under 2019 prioriteras fortsatt utbyggnation av cykelparkeringar vid 

busshållplatser och lekplatser. Arbetet väntas fortsätta under kommande år. 

 


