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Yttr
rande gä
ällande Regiona
al cykelp
plan för
r Stockh
holms
län
n – remis
ss
Ären
ndebeskriivning
ngen har de senaste dryygt två åren deltagit tilllsammans m
med andra
Trafiikförvaltnin
regio
onala aktöreer (Trafikve
erket, länssttyrelsen, Tilllväxt, miljö
ö och region
nplanering
inom
m landstingeet samt Stocckholm stad
d och merpa
arten av de övriga kom
mmunerna i
länett) i ett gemeensamt arbe
ete med att ta fram en regional
r
cyk
kelstrategi. Det är ett
EU-ffinansierat projekt
p
genom SATSA 2 som syfta
ar till att pek
ka ut ett anttal viktiga
regio
onala cykelsstråk och mål-/bytespu
unkter samtt att ta fram en regionaal cykelplan..
Trafiikverket led
der arbetet och
o har nu sskickat ut en
n remiss tilll regionens aktörer.
Trafiiknämnden har givits möjlighet
m
attt besvara reemissen och
h tar upp ärrendet
som ett informa
ationsärende.
Planeen fokusera
ar på utbygg
gnad av cykkelinfrastruk
ktur, samt lå
ångsiktiga
målssättningar fö
ör cykel i Sttockholmsreegionen. Deet är första gången
g
en rregional
cykellplan tas fra
am i Stockh
holm.
ä ”Smidigt,, smart och säkert – så cyklar vi i Stockholms
S
sregionen!” Det
Planeens vision är
överggripande målet
m
är att öka
ö cykeland
delen till 20
0 % av länetts resor. Förr att nå den
nna
vision har ett an
ntal nedbruttna mål tagiits fram.
•
•
•
•
•
•

Det finns ett samma
anhängandee regionalt cykelvägnätt.
Det är en
nkelt och tid
dseffektivt aatt arbetspeendla med cykel.
c
Det är sä
äkert och try
yggt att arb
betspendla med
m cykel.
Det är en
nkelt att kom
mbinera ko
ollektivtrafik
kresande med att cyklaa.
Regionall och lokal cykelplaner
c
ring överenssstämmer och samverkkar.
Det finns en regiona
al planeringg för cykeltu
urism

Målm
modellen fin
nns i bilden
n nedan.
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Ett aav målen gälller kombin
nationsresorr mellan cyk
kel och kolle
ektivtrafik. Planen före
eslår
i huvvudsak tre områden
o
där kombinattionsresorna
a bör förbätttras. Den vviktigaste
åtgärrden är att öka
ö antalet cykelparkerringar vid knutpunkter
k
r. Även hyrccykelsystem
m
samtt i viss mån medtagand
de av cykel p
på kollektiv
vtrafik är åtg
gärder för aatt nå målet.
Planeen beskriveer också vad
d regionens olika aktöreer förväntass bidra med
d för
geno
omförandet av planen. Trafikförva
T
altningens ro
oll är dels som kollektiivtrafikmyn
ndighet
och b
beställare occh planerarre av kollekttivtrafik, meen också som ansvarig för landstin
ngets
trafik
kpolitik.
Undeerhand som
m planen harr tagits fram
m har trafik
knämnden få
ått ta del avv informatio
on
i ären
ndet och givvits möjligh
het att påverrka innehålllet och kom
mma med syynpunkter.
Förv
valtningen
ns förslag och motiv
vering
örer som an
nsvarar för aatt nå målup
ppfyllelse. Nedan
N
i listaan finns
Det äär flera aktö
angivvet vilket so
om bedöms bli trafikförrvaltningen
ns åtagande i respektivee
målo
område.
1. Cykelparrkeringar viid kollektivttrafikknutpunkter (> 8000
8
av- och
ch
påstigan
nde/dygn) med
m väderskkydd, belysn
ning, tillräck
klig kapacittet och
säker fasstlåsning.
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Trafikförvalttningens åttagande: Bla
T
and annat se över
c
cykelparkeri
ingsnormerr för station
ner, något so
om bör ingåå i
u
uppdatering
g av Riktlinjjer.
2
2. Regionalla aktörer och
o kommun
ner verkar för
f ett enhetligt hyrcykkelsystem
i länet.
• Trafikförvalt
T
tningens åttagande: Deetta kan exempelvis görras inom
u
utvecklingsp
plan alternaativt inom la
andstingets trafikpolitiik
3
3. Möjligheet att ta med
d cykel på yytterligare tå
åglinjer utöver pendelttåg och
Saltsjöba
anan ska stu
uderas.
• Trafikförvalt
T
tningens åttagande:
• Princcipen är attt möjligheteen att ta med
d cykel på tååg ska
unde
ersökas (t exx vid fordon
nsanskaffning) på tågstträckor
längrre än 5 km.
• Detta
a bör tas meed i komma
ande riktlinjjer för fordoon
•

När d
det gäller geenomförand
det av planeen har trafik
kförvaltning
gen följandee ansvar:
Strattegier och uppdaterade
u
e riktlinjer fför cykel på tåg och cyk
kelparkeringgar har
tagitss/ska tas fra
am. Trafikfförvaltningeen har en vik
ktig roll närr det gäller aatt
disku
utera cykelp
parkeringarr med komm
munerna. occh trafikförv
valtningen
samm
manställer tillsamman
t
s med Trafiikverket ma
aterial till s k årligt
cykellbokslut.
nomiska konsekven
k
nser av besslutet
Ekon
Självva genomförrandet av de
en regionalaa cykelplanen är inte kostnadsdriv
k
vande i
form
m av investerringar för trrafikförvaltn
ningen då den
d främst handlar
h
om
komm
munernas och
o Trafikve
erkets utbygggnad av in
nfrastruktur. På sikt kan
n ett ökat
cyklaande minska belastning
gen på kolleektivtrafiksy
ystemet.
Miljökonsekv
venser av beslutet
b
En övverflyttning
g av resenärrer från bil o
och kollektiivtrafik till cykel
c
medföör
posittiva miljöko
onsekvenserr.
I enliighet med landstingetss Miljöpolitiiska program 2012-20116 har hänssyn till
miljö
ön beaktats och slutsatsen är att d
det inte är reelevant med
d en
miljö
ökonsekven
nsbedömnin
ng i detta äreende.
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