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C Y K E L F R Ä M JA N D E T S

Kommunvelometer
2019
EN GRANSKNING OCH JÄMFÖRELSE AV KOMMUNERNAS 
SATSNINGAR PÅ ATT ÖKA CYKLING OCH GÖRA CYKLING 
SÄKRARE OCH MER ATTRAKTIVT.
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Kommunvelometern är en benchmarking-stu-
die som mäter och jämför kommunernas 
insatser för cykling under föregående år. Syf-
tet med studien är att kunna jämföra nuläget 
i en kommun gentemot andra kommuner, se 
förändringar över tid samt att belysa områden 
där det finns potential för förbättringar.

Årets cykelfrämjarkommun är Uppsala, 
som toppar Kommunvelometern för andra 
året i rad efter många år av ökade poäng! På 
andra plats kommer Linköping och på tredje 
plats Lund, som båda delade andraplatsen i 
förra årets Kommunvelometer. I kommun-
gruppen mellanstora kommuner vinner Karl-
stad och i gruppen små kommuner tar Dande-
ryd förstaplatsen. Läs mer om resultaten för 
Kommunvelometern på sida 14 och se sidor 
37-89 för sammanfattningar av samtliga del-
tagande kommuners resultat. Missa inte de 
fullständiga kommunrapporterna som finns 
på Cykelfrämjandets hemsida. 

I år firar Kommunvelometern tio år. Sam-
manlagt under dessa år har över 100 kommu-
ner deltagit i granskningen. I årets upplaga 
deltar 45 kommuner, varav fem deltar för 
första gången och sex kommuner, Göteborg, 
Malmö, Jönköping, Borås, Gävle och Varberg 
deltar för tionde året i rad! Du kan läsa mer om 
dessa kommuners arbete för ökad cykling de 
senaste tio åren på sida 90. 

Inför tio-års jubileet av Kommunvelo-
metern har Cykelfrämjandet genomfört ett 
reviderings- och uppdateringsarbete av Kom-
munvelometern i samarbete med Koucky & 
Partners som tagit fram metoden för att för-
bättra granskningsmallen så att den bättre 
fångar upp kommunernas arbete för ökad 
cykling. Läs mer i bilagan om metod, sida 96. 

Kommunvelometern bygger på självrap-
portering från kommuner av kontrollerbara 
uppgifter inom tre områden med totalt 90 
möjliga poäng: 

Kommunvelometern 
firar 10 år

1. Infrastruktur (30p)
 1.1 infrastrukturinvesteringar (20p)
 1.2 infrastruktursåtgärder (10p)
2. Information och marknadsföring (30p)
 2.1 informations- och marknadsfö- 

  ringsinvesteringar (20p)
 2.2 informations- och marknadsfö- 

  ringsåtgärder (10p)
3. Organisation (30p)
 3.1 cykelpolitik (10p)
 3.2 uppföljning och mätning (10p)
 3.3 organisatoriska åtgärder (10p)

Kommunerna delas även upp i kommun-
grupper baserat på antal invånare för att 
underlättta jämförbarhet mellan kommu-
nerna. Granskningen mäter varken utveck-
lingen av själva cykeltrafiken inom kommuner 
eller cyklisters nöjdhet med förhållandena för 
cykling inom kommunen. Vi har istället valt 
att mäta kommunernas insatser för cykling 
inom områdena ovan då det ger en mångfa-
cetterad bild av kommunernas arbete med 
cykling. Metoden bygger på tesen att starkare 
insatser för cykling på sikt även leder till nöj-
dare cyklister och ökad cykeltrafik. För att 
fånga upp cyklistperspektivet har Cykelfräm-
jandet under 2018 lanserat en ny nationell 
granskning Cyklistvelometern som syftar till 
att låta cyklister tycka till om hur cykelvänlig 
de upplever sin hemkommun. Läs mer om 
Cyklistvelometern på sida 94.

Sammanlagt har årets deltagande kom-
muner 4 881 159 invånare, ungefär 48 procent 
av Sveriges befolkning. Kommunvelometern 
granskar därmed en stor del av de kommuner 
där Sveriges befolkning cyklar. Genom att 
granskningen görs i ett flertal kommuner och 
kontinuerligt under flera år skapar vi en bild 
av hur prioriterat cyklingen är bland svenska 
kommuner och hur cyklingens status utveck-
las. Detta är en viktig del av vårt gemensamma 
arbete för ökad, säker och attraktiv cykling.  
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ÅRETS DELTAGANDE KOMMUNER.
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Hej Daniel, vilket fint jobb ni gör, berätta 
lite mer om hur ni har arbetat för att för-
bättra förhållandena för cyklister det 
senaste året? 

Vi har arbetat relativt strukturerat med 
tydliga målsättningar och ett fokus på fram-
förallt kommunikation och dialog. Vi har 
försökt att i så stor utsträckning som möj-
ligt eftersträva positiva synergieffekter där 
exempelvis investeringar kopplats ihop med 
driftinsatser och att vi utifrån detta sedan 
kopplat på det mer aktiva beteendepåver-
kansarbetet. För att nämna ett exempel har 
vi arbetat relativt mycket med att bredda och 
på annat sätt rusta upp det befintliga cykel-
vägnätet med bland annat bättre beläggning 
och belysning. Under de senaste åren har vi till 
exempel hittills hunnit färdigställa fyra nya så 
kallade snabbcykelleder. I samband med att vi 
ökat upprustningstakten har också en utökad 
satsning på bland annat vinterväghållningen 
ägt rum med exempelvis sopsaltning och att 
mellansopning under februari numera utförs. 
Inom ramen för detta ställer vi idag också 
hårdare krav på vinterväghållningen där 
bland annat en speciellt framtagen vinter-
väghållningskurs för fordonsförare numera 
är obligatorisk. Utifrån detta har vi kopplat på 
beteendepåverkansarbetet där uppmaningar 

om ett ökat vintercyklande bland annat skett 
inom ramen för en årlig relativt omfattande 
vintercyklistkampanj.   

Mellansopning är att sopa undan gruset 
innan vintern är över, detta för att det inte ska 
bli för stora ansamlingar och minska andelen 
olyckor på grund av rullgrus.
 

Finns det någon annan kommun eller 
stad ni lärt er av, har ni hämtat inspiration 
utifrån?

Självklart måste vi hela tiden omvärldsbe-
vaka för att hitta nya, bättre och/eller effekti-
vare metoder för att både kunna lösa de utma-
ningar vi kontinuerligt stöter på i vårt arbete 
men också för inspiration till nya sätt att få fler 
att välja bland annat cykeln som transportme-
del. Jag kan dock tyvärr inte peka på någon 
speciell kommun eller stad som vi sneglat 
särskilt på utan mer framhålla området som 

Uppsala är årets 
cykelfrämjare!
Medvetna åtgärder har under flera år gjort det enklare och säkrare att cykla i Upp-
sala. Som universitetsstad har Uppsala precis som Lund en hel del cyklister tack 
vare stadens relativt höga andel unga vuxna. Men Uppsala är väl medvetna om 
att det inte räcker med att ha många cyklister, det måste vara lätt att cykla också. 
Snabbcykelleden till och från Sävja och det planerade cykelparkeringshuset vid 
resecentrum är bara två exempel på åtgärder som kan göra stor skillnad. Uppsala 
har i ett par år kammat hem topplaceringar i kommunvelometern, även förra 
året var kommunen högst upp på pallen i sin kategori. I delområdet infrastruk-
turinvesteringar får Uppsala 18 av 20 möjliga poäng, i alla andra delområden har 
staden maxpoäng. Uppsala är Sveriges cykelfrämjarkommun. Vi har pratat med 
Daniel Fritz som arbetat med att uppdatera kommunens cykelinfrastruktur och 
på andra sätt förbättra förhållanden för cyklister.

”Jag skulle också vilja betona 
vikten av de egna invånarnas 
inspel och önskemål som minst 
lika viktig. Att kunna agera 
utifrån de lokala behoven ska inte 
underskattas”
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viktigt. Jag skulle också vilja betona vikten av 
de egna invånarnas inspel och önskemål som 
minst lika viktig. Att kunna agera utifrån de 
lokala behoven ska inte underskattas. 

  
 Är det en fördel att vara universitetsstad? 
Spelar det någon roll för cykelarbetet?

I och med att vi har stor invånartillväxt och 
är en studentstad med relativt hög omflytt-
ning finns det självklart stora möjligheter 
men självklart en del utmaningar. Att försöka 
påverka människors val av transportmedel 
vid en flytt till exempelvis ett nytt boende i 
en annan stadsdel är något vi försöker arbeta 
aktivt med. Eftersom vi tror att människor är 
mer benägna att göra denna livsstilsföränd-
ring i denna situationen försöker vi marknads-
föra cykeln och cykelinfrastrukturen bland 
annat inom ramen för projektet Flyttvana. 
Sett utifrån att vi är en stor universitetsstad 
där, enligt resvaneundersökningar, ungefär 
hälften av studenternas resor sker med cykel 
är vår förhoppning att en del stannar kvar i 
kommunen och fortsätter använda cykeln. I 
övrigt hoppas vi att åtminstone några av stu-
denterna lämnar Uppsala med en känsla av 
Uppsala som en stad där många cyklar och att 
de cykelsatsningar som genomförs syns och 
märks till det bättre.  

 

Vad är målet de kommande tio åren?
Det känns lite tråkigt att säga men i grun-

den handlar det framförallt om att lyckas upp-
rätthålla den mängd insatser och den kvalitet 
på drift och underhåll som vi nu har inom 
cykelområdet. Självklart finns det mängder 
med platser där såväl den fysiska cykelin-
frastrukturen som driften och underhållet 
av denna har mer att önska och även att det 
finns stor förbättringspotential utifrån orga-
nisatoriska aspekter inom förvaltningen men 
att utgå från dagens insatser som en grund 
inför framtiden är inte helt fel. I takt med att vi 
lokalt ser ett behov av att bland annat fokusera 
mer på fotgängare och tillgänglighetsfrågor 
utgör en viktig målsättning i att detta inte ska 
ske på bekostnad av vårt cykelarbete. Lyckas vi 
med bedriften att i likhet med de senaste årens 
cykelinsatser genomföra en liknande resa sett 
till gångtrafikanter utan att resurser tas ifrån 
de andra oskyddade trafikanterna har vi tagit 
ett stort steg framåt utifrån målsättningen om 
det mer hållbara resandet.  

Cykling utan ålder i Uppsala. Foto: Uppsala kommun.

”Till hösten 2019 kommer 
det att finnas omkring 7500 
cykelparkeringar inom 
stationsområdet.”
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Foto: Uppsala kommun
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Finns det en plan för att barn ska kunna 
cykla mer i staden?

Generellt kan man säga att vi i så stor 
utsträckning som möjligt försöker bygga upp 
cykelinfrastrukturen så att den är så tillgäng-
lig för så många som möjligt oavsett ålder. Det 
kan bland annat handla om belysning och 
att få ner hastigheten för omkringliggande 
motorfordonstrafik. Sedan kan man givetvis 
gå in på specifika insatser som våra projekt 
Buslätt att cykla rätt, arbetet med cykla till 
skolan, klimatmatchen, trafikantveckan med 
fokus mot barn samt byggnationen av en tra-
fiklekplats i de norra delarna av Uppsala.  
 
Hur använder du cykeln själv?

Som det naturliga transportmedlet när det 
handlar om förflyttningar under milen och då 
jag har tiden och familjen på min sida. Genom 
att ta cykeln får jag helt enkelt in en stor del 
av vardagsmotionen utan att behöva fundera 
och planera.    
 
Ni har rankats högt i Kommunvelometern 
förut, hur tror du att det går i år?

Jag tror generellt att vårt resultat gynnas av 
att undersökning i år blivit mer omfattande. 
Med det sagt tror jag att en del av de cykel-
främjande insatser som vi även gjort tidigare 
nu lyfts fram. Sedan ser vi självklart också att 
det finns ett antal områden där vi borde kunna 
stärka upp arbetet ytterligare under de kom-
mande åren. Det vi hoppas och känner är att 
årets resultat poängmässigt borde vara i linje 
med tidigare år då vi generellt sett satsar minst 
lika mycket eller mer nu i jämförelse med 
tidigare. Sen beror utfallet givetvis på vilka 
parametrar som undersöks och hur de andra 
kommunernas resultat utvecklats. Oavsett 
hur vi  förhåller oss till de andra kommunerna 
måste man komma ihåg att vi tillsammans 
jobbar mot samma mål och att det viktigaste 
framförallt handlar om att vi eftersträvar en 
så bred topp av kommuner som möjligt där 
fler och fler känner att de kan vara med och 
driva frågan på allvar. Med en bredare topp 
når insatserna ännu fler invånare och att vi på 
ett mer nationellt plan kan gynna den utveck-
ling mot mer hållbara transportvanor som vi 
alla eftersträvar. Om sedan Uppsala får äran 
att vara en av de kommuner som ligger i fram-
kant är det givetvis något vi ser positivt på och 
sprider gärna våra insatser och vårt arbetssätt 
till andra utifrån så kallad omvänd omvärlds-
bevakning där vi, sedan förra årets förstaplats, 
försökt att i ännu större utsträckning än tidi-
gare kommunicera ut vilka insatser vi gör och 
hur vi lagt upp vårt arbete.

 
Vilken åtgärd är ni mest nöjda med? 

Under det senaste året (2018) är vi mest 
nöjda över att ha påbörjat byggnationen av det 
nya cykelparkeringshuset vid resecentrum 
vilket i sig ger plats för över 1200 cyklar men 
också att vi utöver detta också investerar i fler 
parkeringar i närområdet, vilket innbär att det 
till hösten 2019 kommer att finnas omkring 
7500 cykelparkeringar inom stationsområdet. 
Men också att vi aldrig tidigare byggt så många 
nya cykelvägar (11,5 km) och inte heller rustat 
upp så många redan befintliga cykelvägar (13,3 
km) som under 2018. Vi har aldrig tidigare sat-
sat så stora ekonomiska resurser (218,8 milj.). 
Det är nybyggen, drift, underhåll och bete-
endepåverkansarbete kopplat till cykelfräm-
jande åtgärder.
 
 
Finns det något som ni är missnöjda med, 
en åtgärd som inte blivit av eller en genom-
förd som inte blev som planerat kanske?

Det handlar framförallt om att vi utifrån 
såväl ett politiskt som tjänstemannamässigt 
perspektiv oftast har mycket höga ambitioner 
genom hela processen (vilket naturligtvis är 
otroligt bra) men att vi i en del fall inte lyckas 
leverera ett hundraprocentigt kvalitativt slut-
resultat till våra invånare och besökare. I det 
fortsatta arbetet är det således otroligt viktigt 
att identifiera de svagheter som finns och 
samtidigt kartlägga var någonstans i proces-
sen dessa tenderar att uppstå för att framöver 
kunna åstadkomma en större omställning mot 
ett mer hållbart resande.   



CYKELFRÄMJANDETS KOMMUNVELOMETER 20191 0

Solstaden Karlstad ligger vackert i Klarälvsdel-
tat vid Vänerns norra strand. Det natursköna 
läget skapar lite annorlunda förutsättningar 
för en cykelplanerare och många sträckor 
är dragna både vackert och praktiskt. I arbe-
tet för ett ökat cyklande jobbar kommunen 
både för att fler barn ska cykla till skolan och 
för att deras föräldrar ska byta ut bilresorna 
mot cykel. Att det finns massor av bra rekre-
ationscykling i området är en trevlig bonus, 
vildmarkscykelstigen upp mot Torsby är ett 
exempel på naturnära utmaningar för cyklis-
ter. David Nordström är cykelsamordnare i 
kommunen och har koll på varför Karlstad är 
så bra på att främja cykling.

 
Hur arbetar Karlstad för att förbättra för-
hållandena för cyklister? 

Vi har skapat ny cykelväg och cykelpar-
keringar i samband med vårt nya snabba 
elbusstråk, och en annan cykelväg på en vall 
som byggdes för att skydda sjukhuset från 
översvämningar. Samtidigt har vi knutit ihop 
cykelnätet med några saknade länkar och 
gjort många mindre nyasfalteringar, bredd-
ningar och ombyggnationer. Vi har utvecklat 
och utökat vår sopsaltning och jobbar med VTI 
i ett projekt för att ta fram en driftinstruktion 
och saltmall för sopsaltning av cykelväg.

 
Finns det någon annan kommun eller 
stad ni lärt er av, har ni hämtat inspiration 
utifrån?

Vi hämtar alltid inspiration hos andra, från 
grannkommunen Hammarö till cykelmetro-
poler som Amsterdam och Köpenhamn, och 
inte minst alla de kommuner och regionkom-
muner vi har ett bra utbyte med i nätverket 
Svenska Cykelstäder.

 
Vad är unikt med Karlstad ur en cyklists 
synvinkel?

Solstaden Karlstad har vuxit fram i ett 

Karlstad är Sveriges 
bästa mellanstora 
kommun

deltalandskap. Det finns många natursköna 
och mer eller mindre korsningsfria cykel-
stråk längs både Vänerkusten och Klarälvens 
förgreningar. Norrut går Klarälvsbanan, en 
gammal banvall som övergår i en vildmarkscy-
kelstig ända upp till Torsby i norra Värmland.

 

Vad är målet de kommande tio åren?
Ökad och säker cykling, 30% av reseande-

len år 2030. Cykling är ett verktyg för att nå 
andra mål - att höja livskvaliteten, klara kli-
matmålen inom transportsektorn, och skapa 
resiliens.

 
Finns det en plan för att barn ska kunna 
cykla mer i Karlstad?

Vår ”Handlingsplan för ökad trafiksäkerhet 
i skolmiljö” syftar till att se över trafiksäkerhe-
ten och samtidigt höja tryggheten så att vård-
nadshavare vågar låta sina barn cykla och gå 
till skolan.

 
Hur använder du cykeln själv?

Till vardags. Oftast på min gamla treväx-
lade damcykel. För att vara så bil-oberoende 
som möjligt har jag också en lådcykel för 
transporter och storhandling, och en vikcykel 
som jag kan klappa ihop och ta med mig i en 

”Solstaden Karlstad har vuxit 
fram i ett deltalandskap. Det finns 
många natursköna och mer eller 
mindre korsningsfria cykelstråk 
längs med både Vänerkusten 
och Klarälvens förgreningar. 
Norrut går Klarälvsbanan, en 
gammal banvall som övergår i en 
vildmarkscykelstig ända upp till 
Torsby i norra Värmland.”
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påse på bussar och tåg. Leasar även en elcykel 
genom kommunens satsning på förmånscyk-
lar, den använder jag för lite längre cykelturer.

 Vilken åtgärd är ni mest nöjda med? 
En åtgärd som pågått i flera år är projektet 

”Hållbart resande i ett växande Värmland” som 
handlar om både pendling och tjänsteresor 
men också varutransporter från handel, och 
hållbart resande i planeringsprocesser. Det 
är inte bara cykel i det projektet, men det är 
mycket cykel.

En cykelinfrastrukturåtgärd som blev väl-
digt fin är Borgmästarrampen, en genväg för 

att ta sig upp på bron över älven som också 
blev ett fint gestaltat rum. Den påminner fak-
tiskt en aning om Köpenhamns bro ”Cykels-
langen” - även om vi inte har separerat cyklis-
ter från gående eller använt röd beläggning.

 
Finns det något som ni är missnöjda med, 
en åtgärd som inte blivit av eller som inte 
blev som planerat kanske?

Det finns alltid saker som går snett, eller 
inte blir så bra som de borde ha blivit, även 
när vi bygger nytt. Det viktiga är att vi lär oss av 
våra misstag och försöker hitta sätt att arbeta 
så att vi inte upprepar dem.

Foto: Karlstad kommun
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Som kranskommun till Stockholm är det lite 
speciellt att planera för cyklister. Många är på 
genomresa på väg till en annan kommun för 
att jobba. Till små kommuner räknas de som 
har färre än 50 000 invånare men Danderyd 
är också en av de kommuner som är minst till 
ytan, men ett stort antal cyklister passerar 
dagligen genom kommunen på de regionala 
cykelstråken. Med närhet till både storstad 
och fina rekreationsområden har Danderyd 
satsat på att cykelvägarna ska gynna både 
den mer praktiska jobbpendlingen och rekre-
ationscyklingen. Vi pratade lite med Jonas 
Ackebo som är trafikplanerare i Danderyd.

 
Hur har ni arbetat för att förbättra förhål-
landena för cyklister de senaste åren? 

Danderyds kommun har arbetat på bred 
front under många år för att skapa goda förut-
sättningar för cykling. Detta har bland annat 
inneburit att höja standarden på befintligt 
cykelvägnät och förbättrade driftmetoder. 
Särskilt fokus ligger på att öka trafiksäkerhet 
och framkomlighet under årets alla säsonger 
samt arbeta med information kring kommu-
nens cykelarbete. Cyklandet följs även upp 
genom regelbundna resvaneundersökningar 
samt mätningar av cykelflöden.

 
Finns det någon annan kommun eller stad 
ni lärt er av eller har hämtat inspiration 
utifrån?

Det finns många kommuner som bedriver 
ett ambitiöst arbete för cykling och möjlighe-
terna att hitta goda exempel är därmed stora. 
Danderyds kommun är bland annat medlem 
i föreningen Svenska CykelStäder och har där 
möjlighet att utbyta erfarenheter med de kom-
muner i Sverige som ligger längst fram inom 
cykelområdet.

 

Danderyd är 
bäst bland små 
kommuner

Vad är unikt med Danderyd ur en cyklists 
synvinkel?

Danderyds geografi är gynnsam för cyklis-
ter. Kommunen är en av Sveriges minsta till 
ytan och alla resmål inom kommunen ligger 
därmed på cykelavstånd från varandra. Kom-
munens geografiska läge nära såväl Stock-
holms innerstad som naturområden innebär 
också goda möjligheter till såväl pendlings-
cykling som rekreation. Stora flöden av cykel-
pendlare från andra kommuner passerar 
också dagligen genom Danderyd. Dessa vär-
den försöker kommunen också att ta vara på i 
cykelplaneringen.

 

Vad är målet de kommande tio åren?
Målet är att fortsatt utveckla förutsättning-

arna för att cykla säkert, snabbt och bekvämt 
i kommunen så att fler förhoppningsvis upp-
täcker cykelns många fördelar.

 
Finns det en plan för att barn ska kunna 
cykla mer i Danderyd?

Kommunen arbetar bland annat aktivt 

”Målet är att fortsatt utveckla 
förutsättningarna för att 
cykla säkert, snabbt och 
bekvämt i kommunen så att 
fler förhoppningsvis upptäcker 
cykelns många fördelar.”

”Jag använder själv cykeln för en 
del vardagssysslor men också 
för rena rekreationsturer. På 
arbetsplatsen har vi tillgång till en 
cykelpool med elcyklar så det blir 
även en del cykelresor i tjänsten.” 
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med säkra skolvägar så att fler barn och unga 
tryggt kan ta sig till skolan på cykel eller till 
fots. Cyklister ska känna sig trygga på kommu-
nens cykelvägar oavsett ålder.  

 
Hur använder du cykeln själv?

Jag använder själv cykeln för en del var-
dagssysslor men också för rena rekreations-
turer. På arbetsplatsen har vi tillgång till en 
cykelpool med elcyklar så det blir även en del 
cykelresor i tjänsten.

 
Att vara en Stockholmskommun, tror du 
det är en fördel eller nackdel i jämförelse 
med en lika stor kommun ute i landet? 

Att vara en Stockholmskommun innebär 
både fördelar och utmaningar. I och med när-
heten till staden finns ett stort utbud av mål-
punkter inom relativt korta avstånd vilket stär-
ker cykeln som färdmedel. Många kommuner 
i Stockholmsområdet arbetar också aktivt för 
ökad cykling och driver därmed gemensamt 
på utvecklingen av cykelinfrastrukturen vilket 

motiverar andra att göra detsamma. Samtidigt 
är behovet av samverkan stort då cyklister ofta 
passerar flera kommungränser under sina 
turer. Varierar standarden för mycket finns 
risken att andra färdmedel väljs. Aktiv sam-
verkan med omkringliggande kommuner är 
därför av stor vikt men också en utmaning. 
En annan utmaning handlar om cyklisternas 
utrymmesbehov. Det kan idag vara svårt att 
hitta utrymme för att bredda eller bygga ut 
cykelbanor då många intressen ofta ska sam-
sas om begränsad yta.

 Vilken åtgärd är ni mest nöjda med?
Satsningarna på de regionala cykelstråken 

som löper genom kommunen. Vi har bland 
annat arbetat för bättre framkomlighet, ökad 
trafiksäkerhet och möjlighet att cykla året om. 
Vid viktiga målpunkter såsom kollektivtra-
fiknoder har också möjligheten att parkera 
cykeln säkert och smidigt varit och är en pri-
oriterad fråga.

Cykelbana vid Danderyds sjukhus. Foto: Danderyds kommun
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Foto: Johan Gustafsson
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Resultat
I denna del presenteras resultaten av Kommunvelometern 2019. 
Först presenteras de sammanlagda resultaten för alla deltagande 
kommuner, resultaten per kommungrupp, och sedan resultat per 
område och delområde. Resultaten är uppdelade per kommungrupp 
för att underlätta jämförelse mellan kommuner av olika storlekar. 
Kommunsammanfattningarna redovisas i löpande alfabetisk ordning 
i nästföljande kapitel. Fördjupade kommunresultat finns tillgängliga 
för nedladdning på Cykelfrämjandets hemsida.
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TOTALA POÄNGSAMMANSTÄLLNINGEN FÖR KOMMUNVELOMETERN 2019.
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45.	Vingåker	(14,5p)	
44.	Hofors	(17p)	

43.	Sandviken	(19,5p)	
42.	Alingsås	(27p)	

41.	Botkyrka	(28,5p)	
40.	Tranås	(30p)	
38.	Lidingö	(31p)	
38.	Ockelbo	(31p)	

37.	Trelleborg	(33,5p)	
36.	Heby	(34,5p)	

35.	Enköping	(36p)	
34.	Upplands	Väsby	(38,5p)	

32.	Varberg	(41p)	
32.	Ystad	(41p)	

31.	Skövde	(44p)	
29.	Tyresö	(45p)	

29.	Vänersborg	(45p)	
28.	Ludvika	(46,5p)	

27.	Norrköping	(47,5p)	
26.	Gävle	(48p)	

23.	Avesta	(52,5p)	
23.	Nacka	(52,5p)	
23.	Täby	(52,5p)	
22.	Örebro	(53p)	

21.	Finspång	(56p)	
20.	Eskilstuna	(56,5p)	
19.	Österåker	(58p)	
17.	Danderyd	(59p)	
17.	Halmstad	(59p)	
16.	Borås	(59,5p)	

14.	Sundsvall	(61,5p)	
14.	Östersund	(61,5p)	
13.	Stockholm	(63,5p)	

11.	Malmö	(64p)	
11.	Sundbyberg	(64p)	

10.	Luleå	(66p)	
8.	Göteborg	(67p)	
8.	Jönköping	(67p)	

6.	Helsingborg	(70,5p)	
6.	Sollentuna	(70,5p)	

5.	Växjö	(71,5p)	
4.	Karlstad	(75p)	

3.	Lund	(78p)	
2.	Linköping	(80,5p)	

1.	Uppsala	(88p)	

1.1	Infrastrukturinvesteringar	

1.2	Infrastrukturåtgärder	

2.1	Informations-	och	
marknadsföringsinvesteringar	
2.2	Informations-	och	
marknadsföringsåtgärder	
3.1	Cykelpolitik	

3.2	Uppföljning	och	mätning	

3.3	Organisatoriska	åtgärder	

Ranking 2019
Årets cykelfrämjarkommun är Uppsala!. 

Totalt har de deltagande kommunerna ett 
spann mellan 14,5 poäng för Vingåker upp 
till 88 poäng av 90 möjliga för Uppsala. Lin-
köping tar andra plats med 80,5 poäng och 
Lund tredje plats med 78 poäng. Snittet för 
kommunerna är 51 poäng. De topp-tio högst 
rankade kommunerna har alla över 65 poäng, 
spritt över de tre områdena, vilket tyder på att 

kommunerna både satsar på utveckling 
och underhåll av cykelinfrastruktur och infor-
mations- och marknadsföringssatsnningar för 
cykling. De höga poängen inom organisation 
bland topp-tio gruppen visar också på att kom-
munerna har en stark cykelpolitik, följer och 
mäter utvecklingen av cykling inom kommu-
nen, och har ett strategiskt arbete i den egna 
organisationen för ökad cykling. 
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MELLANSTORA KOMMUNER

STORA KOMMUNER
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15.	Norrköping	(47,5p)	
14.	Gävle	(48p)	

13.	Nacka	(52,5p)	
12.	Örebro	(53p)	

11.	Eskilstuna	(56,5p)	
10.	Halmstad	(59p)	

9.	Borås	(59,5p)	
8.	Stockholm	(63,5p)	

7.	Malmö	(64p)	
5.	Göteborg	(67p)	
5.	Jönköping	(67p)	

4.	Helsingborg	(70,5p)	
3.	Lund	(78p)	

2.	Linköping	(80,5p)	
1.	Uppsala	(88p)	

1.1	Infrastrukturinvesteringar	

1.2	Infrastrukturåtgärder	

2.1	Informations-	och	
marknadsföringsinvesteringar	
2.2	Informations-	och	
marknadsföringsåtgärder	
3.1	Cykelpolitik	

3.2	Uppföljning	och	mätning	

3.3	Organisatoriska	åtgärder	
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Total	
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11.	Botkyrka	(28,5p)	
10.	Varberg	(41p)	
9.	Skövde	(44p)	
8.	Täby	(52,5p)	

6.	Sundsvall	(61,5p)	
6.	Östersund	(61,5p)	
5.	Sundbyberg	(64p)	

4.	Luleå	(66p)	
3.	Sollentuna	(70,5p)	

2.	Växjö	(71,5p)	
1.	Karlstad	(75p)	

1.1	Infrastrukturinvesteringar	

1.2	Infrastrukturåtgärder	

2.1	Informations-	och	
marknadsföringsinvesteringar	
2.2	Informations-	och	
marknadsföringsåtgärder	
3.1	Cykelpolitik	

3.2	Uppföljning	och	mätning	

3.3	Organisatoriska	åtgärder	

MELLANSTORA KOMMUNER

STORA KOMMUNER
Gruppen stora kommuner består av de 
kommuner som har över 100 000 invånare. 
Generellt sett har deltagarna i gruppen höga 
poäng i Kommunvelometern, med ett snitt på 
64 poäng för gruppen, 

Gruppen mellanstora kommuner består av 
kommuner med 50 000 till 100 000 invånare.  
I snitt ligger gruppen mellanstora kommuner 
över snittet för Kommunvelometern totalt 

13 poäng över snittet på 51 poäng bland samt-
liga deltagare. Gruppen har en god spridning 
av poäng över de tre områdena och visar på 
ett starkt och brett arbete för cykling. 

med 58 poäng i snitt, jämfört med 51 poäng i 
snitt bland samtliga deltagare. Flera kommu-
ner i gruppen platsar inom topp-tio av den 
sammanlagda rankningen.
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SMÅ KOMMUNER

SMÅ KOMMUNER
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Total	
Små	

19.	Vingåker	(14,5p)	
18.	Hofors	(17p)	

17.	Sandviken	(19,5p)	
16.	Alingsås	(27p)	
15.	Tranås	(30p)	
13.	Lidingö	(31p)	
13.	Ockelbo	(31p)	

12.	Trelleborg	(33,5p)	
11.	Heby	(34,5p)	

10.	Enköping	(36p)	
9.	Upplands	Väsby	(38,5p)	

8.	Ystad	(41p)	
6.	Tyresö	(45p)	

6.	Vänersborg	(45p)	
5.	Ludvika	(46,5p)	
4.	Avesta	(52,5p)	
3.	Finspång	(56p)	
2.	Österåker	(58p)	
1.	Danderyd	(59p)	

1.1	Infrastrukturinvesteringar	

1.2	Infrastrukturåtgärder	

2.1	Informations-	och	
marknadsföringsinvesteringar	
2.2	Informations-	och	
marknadsföringsåtgärder	
3.1	Cykelpolitik	

3.2	Uppföljning	och	mätning	

3.3	Organisatoriska	åtgärder	

Gruppen små kommuner består av kommu-
ner med färre än 50 000 invånare. I årets Kom-
munvelometer deltar 19 kommuner i gruppen, 
varav fem kommuner är med för första gången! 
Danderyd får i år förstaplatsen i gruppen efter 
en andraplats i gruppen 2018. Gruppens poäng 
sträcker sig mellan Vingåkers 14,5 till Dande-
ryds 59 poäng av 90 möjliga. Gruppen ligger 
under snittvärdet bland samtliga deltagare 
i Kommunvelometern, med 38 poäng i snitt 
jämfört med totalsnittet på 51 poäng. Delta-

garna i gruppen har generellt sett goda grund-
stenar för cykelarbetet i kommunen, men kan 
sakna nyckelbitar som politiskt uppsata mål 
för cykling, vissa rutiner för uppföljning och 
mätning, eller monetära och personella resur-
ser för att förbättra och utveckla cykelinfra-
strukturen och informations- och marknads-
föringsatsningar för ökad och bättre cykling i 
kommunen.
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Foto: Johan Gustafsson
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1. Infrastruktur
Infrastrukturinvesteringar 2018: 
213 kr/capita, 1 254 884 545 kr totalt
Budgeterat 2019: 
239 kr/capita, 1 386 276 500 kr totalt

Drift och underhåll
Investerat 2018: 
98kr/capita, 440 753 178 kr totalt
Budgeterat 2019: 
94kr/capita, 440 655 767 kr totalt

I delområdet infrastrukturinvesteringar 
poängsätts kommunens investeringar i ny 
cykelinfrasktruktur och drift och underhåll 
av befintlig cykelinfrastruktur under 2018, 
budgeterade medel 2019 samt personresurser 
för utveckling och planering av ny cykelinfra-
struktur. Kostnaderna räknas per person för 
att möjliggöra jämförbarhet mellan kommu-
ner av olika storlekar. I snitt har kommunerna 
investerat 213 kr per person i ny cykelinfra-
struktur under 2018 och budgeterat i snitt 239 
kr per person för 2019. För drift och underhåll 
har kommunerna spenderat i snitt 98 kr per 
person under 2018 och budgeterat i snitt 94 kr 
per person för 2019. 

Uppsala är den kommun med högst poäng i 
delområdet, med 18 av 20 möjliga poäng och 
688 kr per person och år i snitt för infrastruk-

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR

Små Mellansto-
ra

Stora

1,9 1,8 2,6

ANTAL HELTIDSANSTÄLLDA 
PER 100 000 INVÅNARE

2,1 PERSON PER 100 000 
INVÅNARE ARBETAR I SNITT MED 

UTVECKLING OCH PLANERING 
AV CYKELINFRASTRUKTUR I 

KOMMUNERNA.

turinvesteringar, 177 kr per person och år i 
snitt för drift och underhåll samt 3,9 heltids-
tjänster per 100 000 invånare. Uppsala följs 
av Avesta med 15 poäng och Finspång med 13 
poäng. Snittet för infrastruktur och underhåll 
sammanlagt per person och år har minskat 
från förra årets 367 kr till 322 kr för infrastruk-
tur och underhåll i årets granskning. 

Totalt under 2018 har de deltagande kom-
munerna investerat 1 254 884 545 kr i ny 
cykelinfrastruktur och 440 753 178 kr totalt 
för drift och underhåll. Spridningen bland 
kommungrupperna för infrastrukturinves-
teringar är förhållandevis stor jämfört med 
spridningen för drift och underhåll där alla 
tre kommungrupper spenderar snarlika sum-
mor per person. Stora kommuner har under 
2018 investerat i snitt 283 kr per person i ny 
cykelinfrastruktur, jämfört med gruppen små 
kommuners snitt på 184 kr per person. 

Frågor om budget och investeringar är de frå-
gor som oftast är svårast för deltagarna att ge 
exakta uppgifter kring och innebär inte säl-
lan en del antaganden, särskilt om kommu-
nen t.ex. har behövt göra uppskattningar för 
cykelns del av en övergripande budget. Vissa 
kommuner har använt sig av schablonberäk-
ningar för att uppskatta kostnader av infra-
strukur och drift och underhåll. 

HUR MÅNGA PERSONER 
UPPSKATTAR DU ARBETAR MED 
UTVECKLING OCH PLANERING 
AV CYKELINFRASTRUKTUR I 
KOMMUNEN? 
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GENOMSNITT INVESTERINGAR/BUDGETERAT FÖR NY INFRASTRUKTUR FÖR CYKEL 
2018/2019. SEK PER CAPITA
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GENOMSNITT INVESTERAT/BUDGETERAT I DRIF T OCH UNDERHÅLL AV CYKELBANOR 
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AKTIVITETER INOM INFRASTRUKTUR. ANDEL AV KOMMUNERNA SOM UTFÖRT 
RESPEKTIVE ÅTGÄRD UNDER 2018.

16%	

22%	

29%	

33%	
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49%	

51%	

64%	

69%	

76%	

78%	

87%	

96%	

100%	
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Installerat/byggt	offentlig	cykelservicestation	

Drivit	uthyrning	av	cyklar/hyrcykelsystem	

Genomfört	ANDRA	åtgärder	(än	parkering)	för	att	främja	
kombinerad	mobilitet	mellan	cykling	och	kollektivtrafik	

Genomfört	insatser	såsom	"bike	parks",	MTB-leder	för	
nybörjare,	"pump	tracks"	eller	dylikt	

Installerat/byggt	offentlig	luftstation	

Skyltat	cykelvägar	(vägvisande	skyltning)	

Anlagt	säker	cykelparkering/cykelgarage	vid	
kollektivtrafikknutpunkt/hållplatser	

Rensat	bort	övergivna	cyklar/cykelvrak	parkerade	i	
kommunens	cykelställ	

Byggt	ut	belysning	längs	cykelväg	

Byggt	cykelparkering	

Säkerhetshöjande	åtgärder	på	befintliga	cykelvägar	

Byggt	nya	cykelvägar	

Drift	och	underhåll	på	sommaren	

Drift	och	underhåll	på	vintern	

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER

UNDER 2018 HAR 47 
PROCENT AV KOMMUNERNA 

INSTALLERAT/BYGGT EN 
OFFENTLIG LUF TSTATION

Vi har i år vidareutvecklat delområdet infra-
strukturinvesteringar med frågor om vilka 
typer av infrastrukturåtgärder som har genom-
förts under året. Dessa ”hårda” verksamheter 
är ofta de första, och ibland enda, man tänker 
på när kommunens cykelfrågor kommer på 
tal, men i Kommunvelometern är infrastruk-
tur endast ett område av tre. Infrastruktur-
åtgärder innebär inte enbart kilometer av 
nybyggd cykelväg, utan kan även inkludera 

åtgärder för att skapa säkrare förutsättningar 
för cyklister, förstärkt belysning längs cykel-
stråk, nya cykelparkeringar eller installatio-
nen av så kallade ”pump tracks” ”bike parks” 
eller MTB-leder. Kommunerna får ett poäng 
för varje åtgärd de genomfört under 2018 med 
max tio poäng i delområdet.

Femton kommuner får full pott med tio av 
tio möjliga poäng i delområdet. Samtliga av 
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Små Mellanstora Stora

Drift och underhåll på vintern 100% 100% 100%

Drift och underhåll på sommaren 95% 91% 100%

Byggt nya cykelvägar 74% 91% 100%

Säkerhetshöjande åtgärder på befintliga cykelvä-
gar

53% 91% 100%

Byggt cykelparkering 58% 100% 80%

Byggt ut belysning längs cykelväg 53% 73% 87%

Rensat bort övergivna cyklar/cykelvrak parkera-
de i kommunens cykelställ

37% 73% 93%

Anlagt säker cykelparkering/cykelgarage vid 
kollektivtrafikknutpunkt/hållplatser

26% 55% 80%

Skyltat cykelvägar (vägvisande skyltning) 32% 36% 80%

Installerat/byggt offentlig luftstation 32% 36% 73%

Genomfört insatser såsom "bike parks", MTB-le-
der för nybörjare, "pump tracks" eller dylikt

11% 45% 53%

Genomfört ANDRA åtgärder (än parkering) för 
att främja kombinerad mobilitet mellan cykling 
och kollektivtrafik

16% 55% 27%

Drivit uthyrning av cyklar/hyrcykelsystem 5% 18% 47%

Installerat/byggt offentlig cykelservicestation 0% 9% 40%

AKTIVITETER INOM INFRASTRUKTUR. ANDEL AV KOMMUNERNA SOM UTFÖRT 
RESPEKTIVE ÅTGÄRD UNDER 2018.

de deltagande kommunerna har genomfört 
drift och underhåll på vintern, medan enbart 
16 procent har byggt offentliga cykelservi-
cestationer. Under 2018 har 74 procent av del-
tagarna i gruppen små kommuner byggt nya 
cykelvägar, medan 91 procent av mellanstora 
kommuner och 100 procent av deltagarna i 
gruppen stora kommuner har gjort detsamma. 

Infrastruktur kan ta många olika former och 
fylla många olika funktioner. Några exempel 
på detta från fritextfälten i årets Kommun-
velometer inkluderar att Stockholm har skyl-
tat om mot enkelriktat för cyklister i ca. 270 
kvarter och Varberg har installerat ”bajks,” 
cyklar i metall som fästs i refugen för att upp-
märksamma bilister på att det kan komma 
cyklister vid cykelpassager.
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marknadsföring kostar mindre än att anlägga 
och bygga ny infrastruktur. 

I snitt har de deltagande kommunerna inves-
terat 4,6 kr per person i informations- och 
marknadsföringssatsningar under 2018 och 
budgeterat 5,6 kr per person för 2019. I snitt 
är gruppen mellanstora kommuner de som 
investerar och budgeterar mest per person 
inom området, med 7,6 kr per person i snitt för 
både 2018 och 2019. Fyra kommuner får 20 av 
20 möjliga poäng inom delområdet: Karlstad, 
Linköping, Uppsala och Växjö. Totalt har kom-
munerna investerat 28 737 465 kr i information 
och marknadsföring för cykling under 2018 
och budgeterat 28 544 333 kr för 2019. 

2. Information och 
marknadsföring
2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR

Investerat 2018: 
4,6 kr/capita, 28 737 465 kr totalt

Budgeterat 2019: 
5,6 kr/capita, 28 544 333 kr totalt

Inom detta område mäts vilka medel och 
personresurser som kommunerna har för att 
informera och kommunicera om cyklingens 
möjligheter. Vanliga åtgärder är informations-
kampanjer, cykeltävlingar eller utmaningar, 
framtagande av kartor med mera. Budgete-
rade medel inom information och marknads-
föring av cykling är vanligtvis betydligt lägre 
än för cykelinfrastruktur. Det är helt naturligt, 
eftersom verksamheter inom information och 

HUR MÅNGA PERSONER UPPSKATTAR DU ARBETAR MED 
PÅVERKANSSATSNINGAR FÖR CYKLING I KOMMUNEN?  

1,2 PERSON PER 100 000 
INVÅNARE ARBETAR I SNITT MED 

PÅVERKANSSATSNINGAR FÖR CYKLING 
I KOMMUNEN

Små Mellansto-
ra

Stora

0,8 1,4 1,2

ANTAL HELTIDSANSTÄLLDA 
PER 100 000 INVÅNARE
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HUR MYCKET HAR KOMMUNEN INVESTERAT/BUDGETERAT I PÅVERKANSSATSNINGAR 
FÖR CYKLING UNDER 2018/2019? SEK PER CAPITA
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2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER

Vi har i år utvecklat en kompletterande lista 
inom området information och marknadsfö-
ring med diverse åtgärder för att visa bredden 
på möjliga aktiviteter inom påverkansarbete 
för ökad cykling. Kommunerna får ett poäng 
för varje åtgärd de genomfört under 2018 med 
max tio poäng i delområdet. 

Femton kommuner får full pott i delområdet. 
Den vanligaste aktiviteten som genomförts är 
att vara aktiva via sociala medier eller hemsida 
för att informera om kommunens cykelsats-

ningar. Den minst vanliga aktiviteten i den 
angivna listan är att driva eller sponsra cykel-
kök, något som enbart gjorts av sex kommuner.

De deltagande kommunerna visar på många 
kreativa satsningar för att främja cykling. 
Några unika åtgärder som kommuner berättat 
om i fritextfältet inkluderar Luleås ”Konst på 
Hoj” för Luleåbor att upptäcka konstverk via 
cykel och Östersunds satsning på att öppna 
liften i stadens skidbacke sommartid för att 
uppmuntra downhillcykling.

AKTIVITETER INOM INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING. 
ANDEL AV KOMMUNERNA SOM UTFÖR RESPEKTIVE ÅTGÄRD.
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Små Mellansto-

ra

Stora

Varit aktiva inom sociala media eller hemsida för att 
sprida kommunens insatser för cykling

63% 82% 100%

Informerat om kommunens cykelinsatser/träffat kom-
muninvånare under t.ex. Europeiska Trafikantveckan 
eller i samband med annat event

63% 91% 87%

Lanserat och genomfört påverkanskampanjer 53% 91% 100%

Drivit felanmälansfunktion (t.ex. anmälan av brister i 
infrastruktur)

53% 82% 93%

Tryckt upp och spridit cykelkarta eller uppdaterat 
befintlig

42% 100% 87%

Genomfört aktivitet för att främja cykling till skolan för 
barn och unga

37% 55% 80%

Uppmuntrat/uppmärksammat cykling genom "events" 
längs med cykelvägar eller på torg (och t.ex. utdel-
ning av frukostpåse)

11% 73% 73%

Genomfört vinterkampanjer för främjandet av vinter-
cykling

32% 64% 53%

Genomfört påverkansinsatser för ökad cykling direkt 
med företag och företags anställda

16% 45% 73%

Genomfört aktivitet för att främja rekreationscykling 16% 45% 67%

Genomfört eller varit en aktiv del i något cykelturistiskt 
projekt i kommunen

21% 36% 53%

Drivit eller sponsrat utbildningar, såsom t.ex. "lär dig 
cykla" kurser för vuxna

21% 36% 40%

Genomfört aktivitet för att främja mountainbike-cykling 21% 36% 27%

Drivit eller sponsrat cykelbibliotek eller dylikt 21% 9% 40%

Drivit eller sponsrat "Cykling för äldre" eller dylikt 11% 36% 33%

Genomfört aktivitet för att främja cykling till idrotts-
plats/fritidsaktivitet för barn och unga

5% 18% 33%

Genomfört aktivitet för att främja motionscykling 11% 18% 20%

Startat upp/drivit/sponsrat cykelkök 5 % 9 % 27 %

AKTIVITETER INOM INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING
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3. Organisation
3.1 CYKELPOLITIK

I delområdet cykelpolitik undersöker vi kom-
munens cykelpolitiska mål, styrdokument 
och interna arbete för att främja cykling. En 
tydlig målformulering som förankras politiskt 
och följs upp är en grundpelare för att cykel-
arbetet ska lyckas långsiktigt. En cykelstrategi 
och cykelplan är även de centrala för cykelpo-
litiken tillsammans med flera andra cykel-
politiska aktiviteter som redogörs för i detta 
delområde. Bedömningen omfattar endast 
om mål, styrdokument och planer finns, inte 
hur de tillämpas eller följs upp. 

Delområdet har tio möjliga poäng och tio kom-
muner får full pott i årets granskning. Stora 
och mellanstora kommuner urskiljer sig med 
att samtliga kommuner inom dessa grupper 
har politiskt uppsatta mål om att öka andelen 

Totalresultat
Stora kommuner

Mellanstora kommuner
Små kommuner

cykeltrafik i kommunen. Bland små kommu-
ner har 79 procent av deltagarna politiskt upp-
satta mål. Resultaten visar dock att målen inte 
alltid följs upp av berörd nämnd i kommunen.

För att se till att mål uppfylls behövs styrdo-
kument som pekar ut den strategiska inrikt-
ningen för kommunens cykelinsatser, i form 
av en cykelstrategi eller cykelprogram. I årets 
Kommunvelometer har 71 procent av de del-
tagande kommunerna en cykelstrategi eller 
cykelprogram. Det finns stora skillnader 
mellan grupperna i denna fråga, 93 procent 
av stora kommuner och 91 procent av mel-
lanstora kommuner har en cykelstrategi/-pro-
gram, medan 42 procent av små kommuner 
har liknande styrdokument. 
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HAR KOMMUNEN ANTAGIT NÅGON CYKELSTRATEGI 
ELLER ETT CYKELPROGRAM FÖR ÖKAD CYKLING?

42%	

58%	

91%	

9%	

93%	

7%	

71%	

29%	

Ja	 Nej	

Totalresultat
Stora kommuner

Mellanstora kommuner
Små kommuner
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AKTIVITETER INOM CYKELPOLITIK

Små Mellanstora Stora Total

Har kommunen antagit någon cykelplan de 
senaste 5 åren?

37% 82% 73% 60%

Finns det öronmärkta medel och resurser avsat-
ta i budgeten för att uppfylla cykelplanens mål?

53% 64% 100% 71%

Har kommunen antagit någon cykelparkerings-
norm eller cykelparkeringstal?

47% 82% 100% 73%

Har kommunen några särskilda kvalitetskriteri-
er för cykelparkering (typ av ställ, krav på att 
möjliggöra ramlås, minsta tillåtna cc-mått, krav 
på väderskydd mm.)? 

53% 82% 100% 76%

Har kommunen satt upp kriterier i sina plando-
kument för hur cykling ska behandlas i plane-
ring av ny bebyggelse, t.ex. i översiktsplaner, 
fördjupade öp, områdesprogram eller detaljpla-
ner?

68% 73% 100% 80%

Jobbar kommunen med TA-planer (trafikanord-
ningsplaner) och/eller har kommunen rutiner 
för omledning av cykeltrafik vid t.ex. vägbyg-
gen eller annat som påverkar framkomlighet?

74% 100% 100% 89%

Har kommunen någon aktuell underhållsplan 
för cykelbanor/-vägar som prioriterar cykling?   

47% 91% 87% 71%

Har kommunen genomfört några kompetenshö-
jande insatser för politiker och/eller tjänstemän 
för att lära mer om främjandet av cykling? 
Insatser är t.ex. utbildningar (med koppling 
till cykling), studiebesök eller besökt relevanta 
konferenser (Nationella cykelkonferenser, Trans-
portforum, eller dylika konferenser).

79% 91% 93% 87%

I egenskap av arbetsgivare, arbetar kommunen 
aktivt med att få sina anställda att cykla till och 
i sitt jobb?

58% 55% 93% 69%

Andra viktiga cykelpolitiska aktiviteter inom 
delområdet är om kommunen har antagit en 
cykelplan och budgeterat medel till den, har 
en norm för cykelparkeringstal och kvalitets-
kriterier för cykelparkering, om cykelfrågor 
är integrerade i plandokument, om det finns 
en aktuell och antagen underhållsplan, kom-
petenshöjande insatser för politiker och/eller 
tjänstepersoner eller om kommunen arbetar 
för att få sina anställda att cykla till jobbet. 

De tio kommuner som får full pott i delom-
rådet är Göteborg, Helsingborg, Karlstad, Lin-
köping, Lund, Malmö, Nacka, Uppsala, Öre-
bro och Östersund. Lägst poäng får Vingåker, 
Hofors och Tranås, med 0,5, 1 och 1,5 poäng 
respektive. 

CYKELPOLITISKA AKTIVITETER
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3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING 

MÄTNING

Delområdet uppföljning och mätning är en 
viktig del av den egna organisationens arbete 
för cykling. Genom att följa upp arbetet finns 
det större möjligheter att se om uppsatta mål är 
rätt satta och huruvida de kommer att infrias 
eller ej. Moment som bör ingå i en utförlig upp-
följning är mätningar av cykeltrafiken på olika 
stråk, resvane- och nöjdhetsundersökningar, 

MÄTNINGAR

68%	

91%	 93%	

82%	

47%	

82%	
87%	

69%	

53%	

82%	 80%	

69%	

0%	
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50%	
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70%	

80%	

90%	

100%	

Små	 Mellanstora	 Stora	 Total	

Har	kommunen	genomfört	några	flödesmätningar	av	cykeltrafiken	under	de	senaste	
fem	åren?	
Har	kommunen	genomfört	någon	resvaneundersökning	där	cykelns	färdmedelsandel	
mätts	bland	kommunens	invånare	de	senaste	5	åren?	
Har	kommunen	genomfört	någon	nöjdhetsundersökning	(AKTIV	spridning	av	
Cykelfrämjandets	Cyklistvelometer	är	ok)	bland	cyklister	de	senaste	5	åren?	

PÅ HUR MÅNGA PUNKTER GENOMFÖR KOMMUNEN I 
GENOMSNITT REGELBUNDET FLÖDESMÄTNINGAR?

3	 5	

15	

9	10	
15	

62	

31	

0	
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Små	 Mellanstora	 Stora	 Total	

Kontinuerliga	mätningar	 Periodiska	mätningar	

kartläggning/inventering, felanmälansfunk-
tioner samt cykelbokslut och cykelrevisioner. 

Delområdet har tio möjliga poäng och Jön-
köping, Lund och Uppsala får full pott. Lägst 
poäng får Ockelbo med noll poäng och Ving-
åker, Sandviken och Hofors som alla får ett 
poäng var. 

Det finns flera olika sätt att följa upp 
och mäta cykling i kommunen, tre av 
de viktigaste av dessa är flödesmät-
ningar av cykeltrafik, resvanunder-
sökningar, och nöjdhetsundersök-
ningar bland cyklister. 

Resultaten visar att 82 procent av 
kommunerna har genomfört flö-
desmätningar (kontinuerliga och/eller 
periodiska), 69 procent av kommu-
nerna har genomfört en resvaneun-
dersökning och återigen 69 procent 
av kommunerna har genomfört en 
nöjdhetsundersökning bland cyklis-
ter. Mätningarna ska ha genomförts 
under de senaste fem åren för att 
räknas med i Kommunvelometern. 
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62%	

47%	

89%	

60%	

53%	

0%	 20%	 40%	 60%	 80%	 100%	

Har	kommunen	inrapporterat	alla	sina	cykelvägar	i	NVDB?	

Har	kommunen	någon	uppsatt	ambition	om	att	allvarliga	fel	
som	felanmäls	ska	vara	åtgärdade	inom	48	timmar?		

Har	kommunen	en	felanmälansfunktion?	

Har	kommunen	inventerat/kartlagt	cykelparkering	utifrån	
lokalisering	och/eller	beläggning/kapacitet	under	2018?	

Har	kommunen	inventerat/kartlagt	cykelparkering	i	
kommunen	utifrån	typ	av	cykelställ/kvalité	under	2018?	

KARTLÄGGNING & FELANMÄLAN
Andra viktiga aspekter av uppföljning och 
mätning är att veta hur nuläget ser ut för 
cyklister på gatorna och att kunna åtgärda fel 
och genomföra förbättringar. En del av detta 
arbete är att kartlägga och inventera cykel-
parkeringar utifrån olika kriterier och att 
driva en felanmälansfunktion där cyklister 
kan anmäla fel till kommunen. Ett starkt 
felanmälansarbete är att åtgärda allvarliga fel 

Samarbeten med cyklister kan vara ett sätt att 
underlätta en bredare förankring av cykelar-
betet hos invånarna. Årets resultat visar att 53 
procent av kommunerna har en dialog med 
cyklister regelbundet (minst 2 gånger per 
år), antingen med en cykelorganisation eller 
referensgrupp.

inom 48 timmar av att de har rapporterats. 
Av de deltagande kommunerna driver 89 
procent en felanmälansfunktion, men 
av dessa har bara 47 procent en uppsatt 
ambition om att allvarliga fel ska vara 
åtgärdade inom 48 timmar. Flera kommu-
ner har dock ambitionen att allvarliga fel 
ska vara åtgärdade "så snart som möjligt," 
men utan tidsbegränsning. 

SAMARBETE MED CYKLISTER

HAR KOMMUNEN NÅGON DIALOG 
MED CYKLISTER REGELBUNDET?
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HAR KOMMUNEN GJORT NÅGOT CYKELBOKSLUT DE 
SENASTE 5 ÅREN?

56%	
44%	

Ja	 Nej	

HAR KOMMUNEN GJORT EN CYKELREVISION, 
EXEMPELVIS EN BYPAD, DE SENASTE 5 ÅREN?

11%	

89%	

Ja	 Nej	

CYKELBOKSLUT OCH -REVISION

Ett cykelbokslut är en sammanställning av 
aktuella uppgifter om nuläget och utveck-
lingstrender av cykeltrafik, vilka är viktiga för 
planeringen av cykeltrafiken. Ett annat verk-
tyg är en cykelrevision, exempelvis BYPAD 
(Bicycle Audit), som är en mer ingående 
analys av kommunens arbete med cykling. 
Resultaten visar att 56 procent av kommu-

nerna har genomfört ett cykelbokslut under 
de senaste fem åren jämfört med elva procent 
som genomfört en cykelrevision de senaste 
fem åren. De fem kommunerna som genom-
fört en cykelrevision de senaste fem åren är: 
Eskilstuna, Göteborg, Jönköping, Malmö och 
Uppsala. 
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3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER

Det tredje delområdet inom organisation 
är organisatoriska åtgärder. Dessa åtgärder 
inkluderar element av både cykelpolitik och 
uppföljning och mätning, där vikten är att 
åtgärden ska ha genomförts under det gångna 
året, snarare än inom de fem senaste åren. Del-
området inkluderar även flera åtgärder kopp-
lade till främjandet av cykling bland kommu-
nens anställda. Kommunerna får ett poäng för 
var åtgärd de genomfört under 2018 med max 
tio poäng i delområdet. 

Tolv kommuner får full pott i delområdet med 
tio av tio poäng: Göteborg, Halmstad, Helsing-
borg, Jönköping, Linköping, Lund, Malmö, 
Skövde, Stockholm, Uppsala, Vänersborg 
och Örebro. Lägst poäng får förstagångsdel-
tagarna Vingåker, Hofors och Sandviken med 
noll, ett och två poäng respektive. Resultaten 
visar att den vanligaste organisatoriska åtgär-
den för 2018, som genomförts av 87 procent 
av deltagarna, är att tillhandahålla lånecyk-

AKTIVITETER INOM ORGANISATION.  
ANDEL AV KOMMUNERNA SOM UTFÖR RESPEKTIVE ÅTGÄRD.
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lar för interna resor för kommunanställda. 
Den minst vanliga åtgärden med 20 procents 
genomförande är att ta fram eller revidera en 
cykelpolicy/-strategi.

Det finns många olika sätt att arbeta med och 
inom den egna organisationen för att främja 
cykling. Några exempel som angetts i årets 

Kommunvelometer inkluderar att Halmstad 
har drivit ett program för cykelvänlig arbets-
plats, Lidingö har genomfört en resvaneun-
dersökning bland kommunens grundskolor 
och Ystad har installerat en ny cykelbarometer. 

Små Mellanstora Stora
Tillhandahållit lånecyklar för interna resor för 
kommunanställda

68% 100% 100%

Genomfört kompetenshöjande insatser (utbild-
ningar, konferenser, studiebesök)

63% 100% 100%

Genomfört flödesmätningar av cykeltrafik 58% 91% 100%

Deltagande i Kommunvelometern 2018 68% 82% 80%

Inventerat befintlig cykelvägsinfrastruktur (utifrån 
t.ex. kvalité)

58% 55% 80%

Genomfört nöjdhetsundersökning (aktiv spridning 
av t.ex. Cyklistvelometern är ok)

42% 55% 80%

Tillhandahållit/använt transport/lådcyklar inom 
t.ex. kommunal förskola eller för "park/gata" 
(eller annan kommunal verksamhet)

37% 73% 67%

Genomfört något cykelbokslut eller cykelrevision 
(BYPAD)

21% 64% 80%

Arrangerat cykelutmaningar för kommunanställ-
da/kommunala bolag och/eller företag i kommu-
nen

32% 36% 67%

Ny eller reviderad cykelplan (reviderad = tydligt 
genomarbetad/uppdaterad plan

26% 45% 33%

Genomfört en resvaneundersökning 26% 9% 60%

Infört eller erbjudit förmåns-/leasingcyklar för 
kommunanställda

11% 36% 60%

Nya eller reviderade politiska cykelmål (revide-
ring= tydligt genomarbetade/uppdaterade mål)

16% 9% 40%

Ny/reviderad cykelpolicy/-strategi (revidering = 
tydligt genomarbetare/uppdaterade dokument)

11% 9% 40%

AKTIVITETER INOM ORGANISATION. ANDEL AV KOMMUNERNA SOM UTFÖR 
RESPEKTIVE ÅTGÄRD.
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Kommun-
sammanfattningar

Foto: Johan Gustafsson
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Alingsås kommun
Alingsås deltar för andra gången i Kommunvelo-
metern och får 27 av 90 möjliga poäng. Alingsås 
deltog senast 2015 och kom då på plats 21 av 37 
deltagande kommuner och kommer i år på plats 
42 av 45. För kommungruppen små kommuner 
ligger Alingsås i år under snittet för områdena 
infrastruktur och information och marknadsfö-
ring men ligger på en liknande nivå med kommu-
ner av liknande storlek inom området organisa-
tion, särskilt inom delområdet uppföljning och 
mätning och organisatoriska åtgärder. Kommu-
nen skulle exempelvis kunna vidareutveckla sitt 
information och marknadsföringsarbete genom 
olika påverkanssatsningar. 

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Alingsås kommun investerade under 2018 totalt 
110 kr per invånare i ny infrastruktur för cykling 
och 37 kronor per invånare i drift och underhåll, 
vilket är mindre än andra små kommuner som i 
snitt investerade totalt 278 kr per invånare. Kom-
munen får totalt 4 av 20 poäng på delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 5 av 10 poäng inom delom-
rådet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har 
kommunen genomfört säkerhetshöjande åtgär-
der på befintliga cykelvägar.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR ALINGSÅS KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 0,5 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 0  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 3 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat varit aktiva inom sociala media 
eller hemsida för att sprida kommunens insatser 
för cykling.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 4,5 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har inte antagit 
en cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Alingsås kommun får 5 poäng av 10 möjliga på 
delområdet. Kommunen är en av de 82 procent av 
kommuner som genomfört flödesmätningar under 
de senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 5 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 49 procent av 
kommunerna som inte genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Avesta Kommun
Avesta deltar för tredje året i rad och tredje året 
totalt i Kommunvelometern. I år får Avesta 52,5 
av 90 möjliga poäng och får därmed en delad 23:e 
plats tillsammans med Nacka och Täby. Kom-
munen satsar på infrastrukturinvesteringar för 
cykel och ligger över snittet i detta delområde-
för både hela Kommunvelometern och för sin 
egen kommungrupp, små kommuner. Jämfört 
med andra små kommuner ligger Avesta något 
över snittet i delområdena informations- och 
marknadsföringsåtgärder, uppföljning och mät-
ning, samt organisatoriska åtgärder. Kommunen 
skulle kunna stärka sitt resultat inom delområdet 
cykelpolitik genom att t.ex. ta fram en cykelstra-
tegi samt att sätta mätbara och tidsatta mål för 
cykling i kommunen.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Avesta Kommun investerade under 2018 totalt 
403 kr per invånare i ny infrastruktur för cykling 
och 429 kronor per invånare i drift och underhåll, 
vilket är mer än andra små kommuner som i snitt 
investerade totalt 278 kr per invånare. Kommu-
nen får totalt 15 av 20 poäng på delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 6 av 10 poäng inom delom-
rådet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har 
kommunen byggt ut belysning längs cykelväg.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR AVESTA KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 5 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 0,9  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 8 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat drivit eller sponsrat utbildningar, 
såsom t.ex. ”lär dig cykla” kurser för vuxna.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 5 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har inte antagit 
en cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Avesta Kommun får 6,5 poäng av 10 möjliga på 
delområdet. Kommunen är en av de 82 procent av 
kommuner som genomfört flödesmätningar under 
de senaste 5 åren.
z÷÷÷÷
3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 7 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 49 procent av 
kommunerna som inte genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Borås Stad
Borås är en av sex deltagare som har deltagit i 
samtliga tio år av Kommunvelometern. I år kom-
mer kommunen på 16:e plats med 59,5 av 90 möj-
liga poäng. Kommunen ligger 8,5 poäng över snit-
tet för samtliga deltagare i Kommunvelometern, 
delvis tack vare sina starka resultat inom områ-
det infrastruktur. I den egna gruppen stora kom-
muner ligger Borås Stad däremot 4,5 poäng under 
snittet och skulle särskilt kunna vidareutveckla 
sina satsningar inom området information och 
marknadsföring. 

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Borås Stad investerade under 2018 totalt 350 kr 
per invånare i ny infrastruktur för cykling och 
119 kronor per invånare i drift och underhåll, vil-
ket är mer än andra stora kommuner som i snitt 
investerade totalt 388 kr per invånare. Kommu-
nen får totalt 9 av 20 poäng på delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 10 av 10 poäng inom delom-
rådet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har 
kommunen byggt cykelparkering.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR BORÅS STAD

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 8,5 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 3,3  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 7 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat genomfört aktivitet för att främja 
rekreationscykling.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 8,5 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har antagit en 
cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Borås Stad får 7,5 poäng av 10 möjliga på delom-
rådet. Kommunen är en av de 82 procent av kom-
muner som genomfört flödesmätningar under de 
senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 9 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 51 procent av 
kommunerna som har genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Botkyrka kommun
Botkyrka deltar för andra gången i Kommunvelo-
metern och får 28,5 av 90 möjliga poäng. Kommu-
nen deltog senast 2012 och landade då på plats 27 
av 33 deltagande kommuner, jämfört med plats 
41 av 45 i årets upplaga av Kommunvelometern. 
Enligt Kommunvelometern 2012 saknade kom-
munen i stort sett uppföljning och mätningsru-
tiner för cykeltrafiken men i år får kommunen 4,5 
av 10 möjliga poäng inom delområdet uppfölj-
ning och mätning - en positiv utveckling! För att 
vidareutveckla sitt cykelfrämjande arbete skulle 
kommunen behöva satsa mer på cykling, både 
inom investeringar för ny cykelinfrastruktur 
men även information och marknadsföring.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Botkyrka kommun investerade under 2018 totalt 
11 kr per invånare i ny infrastruktur för cykling 
och 58 kronor per invånare i drift och underhåll, 
vilket är mindre än andra mellanstora kommu-
ner som i snitt investerade totalt 263 kr per invå-
nare. Kommunen får totalt 0,5 av 20 poäng på 
delområdet .

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 7 av 10 poäng inom del-
området för infrastrukturåtgärder. Exempelvis 
har kommunen skyltat cykelvägar (vägvisande 
skyltning).

2.1 INFORMATIONS- OCH 

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR BOTKYRKA KOMMUN

MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 4,5 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 4,2  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 4 av 10 möjliga poäng. Kommu-
nen har bland annat informerat om kommunens 
cykelinsatser/träffat kommuninvånare under t.ex. 
europeiska trafikantveckan eller i samband med 
annat event.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 4 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har inte antagit 
en cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Botkyrka kommun får 4,5 poäng av 10 möjliga på 
delområdet. kommunen är en av de 18% kommu-
ner som inte genomfört flödesmätningar under de 
senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 4 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 49 procent av 
kommunerna som inte genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Danderyds Kommun
Efter flera år av positiv utveckling blir Danderyd 
årets cykelfrämjarkommun i gruppen små kom-
muner! Kommunen deltar för sjunde året i rad 
i Kommunvelometern och kom på andra plats i 
gruppen små kommuner 2018. I år får Danderyd 
59 av 90 möjliga poäng och rankas på 17:e plats 
totalt i hela Kommunvelometern. Kommunen 
har särskilt starka resultat inom området infor-
mation och marknadsföring jämfört med andra 
kommuner.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Danderyds Kommun investerade under 2018 
totalt 301 kr per invånare i ny infrastruktur för 
cykling och 121 kronor per invånare i drift och 
underhåll, vilket är mer än andra små kom-
muner som i snitt investerade totalt 278 kr per 
invånare. Kommunen får totalt 8 av 20 poäng på 
delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 8 av 10 poäng inom del-
området för infrastrukturåtgärder. Exempel-
vis har kommunen installerat/byggt offentlig 
luftstation.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR DANDERYDS KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 12 av 20 poäng inom delområ-
det för Informations- och marknadsföringsinveste-
ringar. Kommunen har investerat 6  kronor i påver-
kanssatsningar för cykling under 2018 per capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 8 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat drivit eller sponsrat utbildningar, 
såsom t.ex. ”lär dig cykla” kurser för vuxna.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 9,5 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har antagit en 
cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Danderyds Kommun får 6,5 poäng av 10 möjliga på 
delområdet. Kommunen är en av de 82 procent av 
kommuner som genomfört flödesmätningar under 
de senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 7 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 49 procent av 
kommunerna som inte genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Ett cykelställ i Varberg med möjlighet 
till ramlås. 76 procent av de deltagande 
kommunerna i årets Kommunvelometer 
har särskilda kvalitetskriterier för 
cykelparkering, t.ex. krav på typ av ställ, 
möjlighet till ramlås eller väderskydd. 

Foto: Hidvi
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Enköpings kommun
Enköping deltar för sjunde gången i Kommun-
velometern och får i år 36 av 90 möjliga poäng. 
Kommunen får 10:e plats i gruppen små kom-
muner och 35:e plats i Kommunvelometern 
totalt. Enköping får återigen höga poäng inom 
delområdet cykelpolitik och ligger även något 
över snittpoängen i området infrastruktur bland 
gruppen små kommuner. För att vidareutveckla 
sitt cykelarbete ytterliggare skulle kommunen 
exempelvis kunna satsa mer inom information 
och marknadsföring där de får 4 av 30 möjliga 
poäng totalt.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Enköpings kommun investerade under 2018 
totalt 68 kr per invånare i ny infrastruktur för 
cykling och 66 kronor per invånare i drift och 
underhåll, vilket är mindre än andra små kom-
muner som i snitt investerade totalt 278 kr per 
invånare. Kommunen får totalt 6,5 av 20 poäng 
på delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 8 av 10 poäng inom delom-
rådet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har 
kommunen genomfört säkerhetshöjande åtgär-
der på befintliga cykelvägar.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR ENKÖPINGS KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 2 av 20 poäng inom delområ-
det för Informations- och marknadsföringsinveste-
ringar. Kommunen har investerat 0  kronor i påver-
kanssatsningar för cykling under 2018 per capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 2 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat drivit eller sponsrat ”cykling för 
äldre” eller dylikt.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 9,5 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har antagit en 
cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Enköpings kommun får 3 poäng av 10 möjliga på 
delområdet. Kommunen är en av de 18% kommu-
ner som inte genomfört flödesmätningar under de 
senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 5 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 49 procent av 
kommunerna som inte genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Eskilstuna kommun
Eskilstuna är med i Kommunvelometern för 
sjunde gången och får i år 56,5 av 90 möjliga 
poäng och plats 20 av 45. Eskilstuna har fortsatt 
starka resultat inom områdena information och 
marknadsföring och organisation. Kommunen 
ligger dock under snittpoängen inom infrastruk-
tur, både i Kommunvelometern totalt och inom 
gruppen stora kommuner. Här finns det möj-
ligheter för vidareutveckling genom ytterligare 
resurser till cykelinfrastrukturinvesteringar.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Eskilstuna kommun investerade under 2018 
totalt 85 kr per invånare i ny infrastruktur för 
cykling och 40 kronor per invånare i drift och 
underhåll, vilket är mindre än andra stora kom-
muner som i snitt investerade totalt 388 kr per 
invånare. Kommunen får totalt 4 av 20 poäng på 
delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 7 av 10 poäng inom delom-
rådet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har 
kommunen genomfört säkerhetshöjande åtgär-
der på befintliga cykelvägar.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 12 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 5,7  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 9 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat drivit felanmälansfunktion (t.ex. 
anmälan av brister i infrastruktur).

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 8 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har inte antagit 
en cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Eskilstuna kommun får 8,5 poäng av 10 möjliga på 
delområdet. Kommunen är en av de 82 procent av 
kommuner som genomfört flödesmätningar under 
de senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 8 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 51 procent av 
kommunerna som har genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Finspångs kommun
Finspång deltar i Kommunvelometern för fjärde 
året i rad och fjärde året totalt. I år får kommu-
nen 56 av 90 möjliga poäng och kommer på tredje 
plats inom gruppen små kommuner! Kommu-
nen rankas på 21:a plats i hela Kommunvelome-
tern och har särskilt starka resultat i områdena 
infrastruktur och information och marknadsfö-
ring. Kommunen har ytrymme att förbättra sitt 
cykelarbete bland annat genom att se över och 
implementera cykelfrämjande organisatoriska 
åtgärder inom den egna organisationen.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Finspångs kommun investerade under 2018 
totalt 823 kr per invånare i ny infrastruktur för 
cykling och 64 kronor per invånare i drift och 
underhåll, vilket är mer än andra små kommu-
ner som i snitt investerade totalt 278 kr per invå-
nare. Kommunen får totalt 13 av 20 poäng på 
delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 10 av 10 poäng inom delom-
rådet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har 
kommunen anlagt säker cykelparkering/cykel-
garage vid kollektivtrafikknutpunkt/hållplatser.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 13,5 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 4,5  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 5 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat varit aktiva inom sociala media 
eller hemsida för att sprida kommunens insatser 
för cykling.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 6,5 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har inte antagit 
en cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Finspångs kommun får 5 poäng av 10 möjliga på 
delområdet. Kommunen är en av de 82 procent av 
kommuner som genomfört flödesmätningar under 
de senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 3 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 49 procent av 
kommunerna som inte genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Gävle kommun
Gävle har deltagit i samtliga tio år av Kommun-
velometern och får i år 48 av 90 möjliga poäng. 
Kommunen kommer i år på 26:e plats av 45 del-
tagande kommuner totalt och på 14:e plats i grup-
pen stora kommuner. Gävle ligger över snittpo-
ängen för delområdet infrastrukturinvesteringar 
men ligger något under snittpoängen i de övriga 
delområdena. För att vidareutveckla sitt cykelar-
bete kan kommunen exempelvis satsa mer inom 
området information och marknadsföring och 
ta fram ytterligare rutiner för uppföljning och 
mätning.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Gävle kommun investerade under 2018 totalt 197 
kr per invånare i ny infrastruktur för cykling och 
261 kronor per invånare i drift och underhåll, vil-
ket är mer än andra stora kommuner som i snitt 
investerade totalt 388 kr per invånare. Kommu-
nen får totalt 10,5 av 20 poäng på delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 7 av 10 poäng inom delom-
rådet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har 
kommunen genomfört säkerhetshöjande åtgär-
der på befintliga cykelvägar.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR GÄVLE KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 5,5 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 2,5  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 6 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat genomfört vinterkampanjer för 
främjandet av vintercykling.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 7,5 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har inte antagit 
en cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Gävle kommun får 4,5 poäng av 10 möjliga på del-
området. Kommunen är en av de 18% kommuner 
som inte genomfört flödesmätningar under de 
senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 7 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 49 procent av 
kommunerna som inte genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Göteborgs Stad
Göteborg har deltagit i alla tio år av Kommunvelo-
metern och kommer i år in på en delad åttonde 
plats tillsammans med Jönköping med 67 av 90 
möjliga poäng. Kommunen rankas på femte plats 
inom gruppen stora kommuner och får särskilt 
höga poäng i området organisation med 29 av 30 
möjliga poäng totalt. Kommunen ligger däremot 
något under snittvärdet för infrastrukturinveste-
ringar i gruppen stora kommuner.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Göteborgs Stad investerade under 2018 totalt 
113 kr per invånare i ny infrastruktur för cykling 
och 69 kronor per invånare i drift och underhåll, 
vilket är mindre än andra stora kommuner som i 
snitt investerade totalt 388 kr per invånare. Kom-
munen får totalt 7 av 20 poäng på delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 10 av 10 poäng inom del-
området för infrastrukturåtgärder. Exempel-
vis har kommunen drivit uthyrning av cyklar/
hyrcykelsystem.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR GÖTEBORGS STAD

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 11 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 5,5  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 10 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat drivit eller sponsrat utbildningar, 
såsom t.ex. ”lär dig cykla” kurser för vuxna.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 10 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har antagit en 
cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Göteborgs Stad får 9 poäng av 10 möjliga på delom-
rådet. Kommunen är en av de 82 procent av kom-
muner som genomfört flödesmätningar under de 
senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 10 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 51 procent av 
kommunerna som har genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.

7	

10	

11	

10	

10	

9	

10	

9	

9	

10	

9	

9	

8	

9	

7	

8	

8	

7	

8	

6	

7	

0	 2	 4	 6	 8	 10	 12	

1.1	Infrastrukturinvesteringar	

1.2	Infrastrukturåtgärder	

2.1	Informa=ons-	och	
marknadsföringsinvesteringar	

2.2	Informa=ons-	och	marknadsföringsåtgärder	

3.1	Cykelpoli=k	

3.2	Uppföljning	och	mätning	

3.3	Organisatoriska	åtgärder	

Göteborgs	Stad	 GenomsniM	stora	kommuner	 GenomsniM	totalt	

LÄS HELA RAPPORTEN 
FÖR GÖTEBORGS STAD PÅ 

CYKELFRAMJANDET.SE/
KOMMUNVELOMETERN



CYKELFRÄMJANDETS KOMMUNVELOMETER 20194 8

Skövde har sedan två år tillbaka ett 
cykelbibliotek med två lastcyklar som kan 
lånas ut till kommuninvånarna. Elva av de 
fyrtiofem deltagande kommunerna i årets 
Kommunvelometer har drivit eller sponsrat 
cykelbibliotek.

Foto: Jesper Anhede
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Halmstads kommun
Halmstads kommun deltar för sjätte gången i 
Kommunvelometern och får i år 59 av 90 möjliga 
poäng. Kommunen får därmed en delad 17:e plats 
tillsammans med Danderyd. Halmstad får tio av 
tio möjliga poäng i delområdet organisatoriska 
åtgärder med starka insatser för cykling inom 
den egna organisationen. Kommunen ligger 
något under snittvärdet för delområdet infor-
mations- och marknadsföringsinvesteringar och 
skulle även kunna stärka sina rutiner för uppfölj-
ning och mätning.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Halmstads kommun investerade under 2018 
totalt 283 kr per invånare i ny infrastruktur för 
cykling och 92 kronor per invånare i drift och 
underhåll, vilket är mindre än andra stora kom-
muner som i snitt investerade totalt 388 kr per 
invånare. Kommunen får totalt 8,5 av 20 poäng 
på delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 8 av 10 poäng inom delom-
rådet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har 
kommunen genomfört säkerhetshöjande åtgär-
der på befintliga cykelvägar.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR HALMSTADS KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 7 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 3,5  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 9 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat genomfört aktivitet för att främja 
rekreationscykling.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 9 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har antagit en 
cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Halmstads kommun får 7,5 poäng av 10 möjliga på 
delområdet. Kommunen är en av de 82 procent av 
kommuner som genomfört flödesmätningar under 
de senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 10 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 51 procent av 
kommunerna som har genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Heby kommun
Heby kommun flyttar uppåt flera platser i årets 
Kommunvelometer från 53:e plats 2018 till 36:e 
plats 2019 med 34,5 poäng av 90 möjliga. Kom-
munen kommer på 11:e plats bland 19 deltagare 
i gruppen små kommuner. Heby satsar under 
snittvärdet för infrastrukturinvesteringar och 
informations- och marknadsföringsinveste-
ringar jämfört med andra små kommuner. Heby 
har dock starka resultat inom både cykelpolitik 
och organisatoriska åtgärder inom kommunen 
vilket utgör en stark grund för fortsatt cykelfräm-
jande arbete. 

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Heby kommun investerade under 2018 totalt 
36 kr per invånare i ny infrastruktur för cykling 
och 22 kronor per invånare i drift och underhåll, 
vilket är mindre än andra små kommuner som i 
snitt investerade totalt 278 kr per invånare. Kom-
munen får totalt 1,5 av 20 poäng på delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 6 av 10 poäng inom delom-
rådet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har 
kommunen byggt cykelparkering.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR HEBY KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 2,5 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 1,1  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 5 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat varit aktiva inom sociala media 
eller hemsida för att sprida kommunens insatser 
för cykling.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 7 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har antagit en 
cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Heby kommun får 4,5 poäng av 10 möjliga på del-
området. Kommunen är en av de 18% kommuner 
som inte genomfört flödesmätningar under de 
senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 8 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 49 procent av 
kommunerna som inte genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Helsingborgs stad
Helsingborg deltar för åttonde gången i Kom-
munvelometern och får i år 70,5 av 90 möjliga 
poäng. Kommunen som ofta är i topp-tio grup-
pen i Kommunvelometern är även det i år med en 
placering på sjätte plats, som delas med Sollen-
tuna. Kommunen är stark inom samtliga områ-
den, men är särskilt stark i området information 
och marknadsföring. Kommunen har möjlighet 
att särskilt vidareutveckla sitt cykelarbete inom 
delområdet uppföljning och mätning, där de lig-
ger under snittet för gruppen stora kommuner.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Helsingborgs stad investerade under 2018 totalt 
309 kr per invånare i ny infrastruktur för cykling 
och 114 kronor per invånare i drift och underhåll, 
vilket är mer än andra stora kommuner som i 
snitt investerade totalt 388 kr per invånare. Kom-
munen får totalt 11 av 20 poäng på delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 9 av 10 poäng inom delom-
rådet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har 
kommunen genomfört säkerhetshöjande åtgär-
der på befintliga cykelvägar.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR HELSINGBORGS STAD

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 13 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 9,2  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 10 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat genomfört eller varit en aktiv del i 
något cykelturistiskt projekt i kommunen.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 10 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har antagit en 
cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Helsingborgs stad får 7,5 poäng av 10 möjliga på 
delområdet. Kommunen är en av de 82 procent av 
kommuner som genomfört flödesmätningar under 
de senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 10 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 51 procent av 
kommunerna som har genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Hofors kommun
Hofors, med ca 9 600 invånare och en av årets 
minsta kommuner, deltar för första gången i 
Kommunvelometern. Kommunen får 17 av 90 
möjliga poäng och kommer därmed in på 44:e 
plats av 45 deltagande kommuner. Under 2018 
saknade kommunen medel för information och 
marknadsföring för cykelfrågor men ett nytt 
fokus på hållbart resande för 2019 inom kommu-
nen ger Hofors höga poäng i delområdet informa-
tions- och marknadsföringsinvesteringar. Kom-
munen har utrymme att utveckla sina satsningar 
inom både infrastruktur och organisation. Ett 
bra sätt att vidareutveckla cykelarbetet vore att 
sätta tydliga politiska mål för cykling inom kom-
munen och ta fram styrdokument för cykling.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Hofors kommun investerade under 2018 totalt 0 
kr per invånare i ny infrastruktur för cykling och 
31 kronor per invånare i drift och underhåll, vilket 
är mindre än andra små kommuner som i snitt 
investerade totalt 278 kr per invånare. Kommu-
nen får totalt 1 av 20 poäng på delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 2 av 10 poäng inom delom-
rådet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har 
kommunen genomfört drift och underhåll på 
sommaren.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR HOFORS KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 11 av 20 poäng inom delområ-
det för Informations- och marknadsföringsinveste-
ringar. Kommunen har investerat 0  kronor i påver-
kanssatsningar för cykling under 2018 per capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 0 av 10 möjliga poäng.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 1 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har inte antagit 
en cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Hofors kommun får 1 poäng av 10 möjliga på del-
området. Kommunen är en av de 18% kommuner 
som inte genomfört flödesmätningar under de 
senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 1 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 49 procent av 
kommunerna som inte genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Jönköpings kommun
Jönköping är en av sex kommuner som har delta-
git samtliga tio år av Kommunvelometern. De två 
senaste åren har kommunen platsat inom topp-
tio och gör så även i år med en delad åttonde plats 
tillsammans med Göteborg. Jönköping får 67 av 
90 möjliga poäng i årets Kommunvelometer och 
har särskilt höga poäng i området organisation 
med 29,5 av 30 möjliga totalt. Ett område för vida-
reutveckling för kommunen är informations- och 
marknadsföringsinvesteringar där kommunen 
ligger under snittvärdet i jämförelse med andra 
stora kommuner.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Jönköpings kommun investerade under 2018 
totalt 328 kr per invånare i ny infrastruktur för 
cykling och 94 kronor per invånare i drift och 
underhåll, vilket är mer än andra stora kom-
muner som i snitt investerade totalt 388 kr per 
invånare. Kommunen får totalt 9 av 20 poäng på 
delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 10 av 10 poäng inom del-
området för infrastrukturåtgärder. Exempelvis 
har kommunen genomfört säkerhetshöjande 
åtgärder på befintliga cykelvägar.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR JÖNKÖPINGS KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 8,5 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 4,3  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 10 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat drivit felanmälansfunktion (t.ex. 
anmälan av brister i infrastruktur).

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 9,5 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har antagit en 
cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Jönköpings kommun får 10 poäng av 10 möjliga på 
delområdet. Kommunen är en av de 82 procent av 
kommuner som genomfört flödesmätningar under 
de senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 10 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 51 procent av 
kommunerna som har genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Uppsala gör varje år ett cykelbokslut som 
redogör för kommunens cykelfrämjan-
de insatser. Tjugofem av de deltagande 
fyrtiofem kommunerna har gjort ett eget 
cykelbokslut under de senaste fem åren.

Foto: Uppsala kommun
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Karlstads kommun
Karlstad är årets vinnare i gruppen medelstora 
kommuner! Kommunen deltar för sjätte gången i 
Kommunvelometern och kommer in på en fjärde 
plats totalt med 75 av 90 möjliga poäng. Karlstad 
får 30 av 30 möjliga poäng i området information 
och marknadsföring och 28 av 30 i organisation. 
Kommunen har störst utvecklingspotential i del-
området infrastrukturinvesteringar.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Karlstads kommun investerade under 2018 totalt 
197 kr per invånare i ny infrastruktur för cykling 
och 63 kronor per invånare i drift och underhåll, 
vilket är mindre än andra mellanstora kom-
muner som i snitt investerade totalt 263 kr per 
invånare. Kommunen får totalt 7 av 20 poäng på 
delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 10 av 10 poäng inom del-
området för infrastrukturåtgärder. Exempelvis 
har kommunen genomfört säkerhetshöjande 
åtgärder på befintliga cykelvägar.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR KARLSTADS KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 20 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsinves-
teringar. Kommunen har investerat 14,9  kronor i 
påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 10 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat uppmuntrat/uppmärksammat 
cykling genom ”events” längs med cykelvägar eller 
på torg (och t.ex. utdelning av frukostpåse).

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 10 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har antagit en 
cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Karlstads kommun får 9 poäng av 10 möjliga på 
delområdet. Kommunen är en av de 82 procent av 
kommuner som genomfört flödesmätningar under 
de senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 9 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 49 procent av 
kommunerna som inte genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Lidingö Stad
Lidingö Stad deltar för sjätte gången i Komun-
velometern och kommer i år på en delad 38:e plats 
tillsammans med Ockelbo med 31 av 90 möjliga 
poäng. Kommunen kommer på 13:e plats i grup-
pen små kommuner. Lidingö har bra poäng inom 
delområdena uppföljning och mätning samt 
informations- och marknadsföringsåtgärder. 
Kommunen har dock låga investeringskostnader 
per person för ny cykelinfrastruktur och infor-
mation och marknadsföring, något som reflekt-
eras i de låga poängen inom dessa delområden.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Lidingö Stad investerade under 2018 totalt 3 kr 
per invånare i ny infrastruktur för cykling och 85 
kronor per invånare i drift och underhåll, vilket 
är mindre än andra små kommuner som i snitt 
investerade totalt 278 kr per invånare. Kommu-
nen får totalt 1 av 20 poäng på delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 5 av 10 poäng inom delom-
rådet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har 
kommunen byggt cykelparkering.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR LIDINGÖ STAD

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 1,5 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 2  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 7 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat genomfört vinterkampanjer för 
främjandet av vintercykling.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 3,5 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har inte antagit 
en cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Lidingö Stad får 7 poäng av 10 möjliga på delom-
rådet. Kommunen är en av de 82 procent av kom-
muner som genomfört flödesmätningar under de 
senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 6 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 51 procent av 
kommunerna som har genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Linköpings kommun
Linköping deltar för sjunde året i Kommunvelo-
metern och fick 2018 en delad andraplats med 
Lund. I år tar Linköping återigen andraplatsen 
med 80,5 poäng av 90 möjliga poäng. Kommunen 
får 30 av 30 möjliga poäng inom området infor-
mation och marknadsföring och får nästan lika 
höga poäng inom organisation med 28,5 av 30 
möjliga poäng. Linköping satsar stort på cykling, 
vilket syns i kommunens omfattande påverkans-
arbete för ökad cykling.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Linköpings kommun investerade under 2018 
totalt 523 kr per invånare i ny infrastruktur för 
cykling och 63 kronor per invånare i drift och 
underhåll, vilket är mer än andra stora kom-
muner som i snitt investerade totalt 388 kr per 
invånare. Kommunen får totalt 12 av 20 poäng på 
delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 10 av 10 poäng inom del-
området för infrastrukturåtgärder. Exempelvis 
har kommunen genomfört säkerhetshöjande 
åtgärder på befintliga cykelvägar.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR LINKÖPINGS KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 20 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsinves-
teringar. Kommunen har investerat 10,4  kronor i 
påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 10 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat drivit eller sponsrat cykelbibliotek 
eller dylikt.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 10 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har antagit en 
cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Linköpings kommun får 8,5 poäng av 10 möjliga på 
delområdet. Kommunen är en av de 82 procent av 
kommuner som genomfört flödesmätningar under 
de senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 10 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 49 procent av 
kommunerna som inte genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Ludvika kommun
Ludvika deltar för fjärde året i Kommunvelo-
metern och får 46,5 av 90 möjliga poäng i årets 
granskning av kommunernas cykelarbete. Kom-
munen kommer på femte plats bland små kom-
muner och 28:e plats totalt. Ludvika satsar på 
cykelinfrastruktur och har höga poäng i infor-
mations- och marknadsföringsåtgärder, men 
skulle gynnas av tydligare politiska mål och upp-
daterade strategiska dokument för cykling inom 
kommunen.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Ludvika kommun investerade under 2018 totalt 
313 kr per invånare i ny infrastruktur för cykling 
och 84 kronor per invånare i drift och underhåll, 
vilket är mer än andra små kommuner som i snitt 
investerade totalt 278 kr per invånare. Kommu-
nen får totalt 9 av 20 poäng på delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 7 av 10 poäng inom delom-
rådet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har 
kommunen byggt cykelparkering.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR LUDVIKA KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 3 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 1,1  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 8 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat genomfört vinterkampanjer för 
främjandet av vintercykling.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 6,5 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har inte antagit 
en cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Ludvika kommun får 6 poäng av 10 möjliga på 
delområdet. Kommunen är en av de 82 procent av 
kommuner som genomfört flödesmätningar under 
de senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 7 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 51 procent av 
kommunerna som har genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Luleå kommun
Luleå har deltagit i Kommunvelometern samt-
liga år förutom 2011. I år kommer kommunen 
in på tionde plats med 66 poäng av 90 möjliga. 
Luleå har ett fortsatt högt resultat även inom den 
egna kommungruppen med en fjärdeplats bland 
mellanstora kommuner. Luleå har särskilt höga 
poäng i delområdet informations- och mark-
nadsföringsinvesteringar där kommunen ligger 
långt över snittvärdet, något som även syns i 
kommunens starka resultat i delområdet infor-
mations- och marknadsföringsåtgärder med 10 
av 10 poäng.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Luleå kommun investerade under 2018 totalt 57 
kr per invånare i ny infrastruktur för cykling och 
252 kronor per invånare i drift och underhåll, vil-
ket är mer än andra mellanstora kommuner som i 
snitt investerade totalt 263 kr per invånare. Kom-
munen får totalt 8 av 20 poäng på delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 8 av 10 poäng inom delom-
rådet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har 
kommunen byggt cykelparkering.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR LULEÅ KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 16 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsinves-
teringar. Kommunen har investerat 10,3  kronor i 
påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 10 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat genomfört aktivitet för att främja 
cykling till skolan för barn och unga.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 8 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har antagit en 
cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Luleå kommun får 8 poäng av 10 möjliga på delom-
rådet. Kommunen är en av de 82 procent av kom-
muner som genomfört flödesmätningar under de 
senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 8 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 51 procent av 
kommunerna som har genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Cykelparkering med väderskydd i 
Helsingborg. I årets Kommunvelometer har 
53 procent av de deltagande kommunerna 
inventerat cykelparkering i kommunen 
utifrån typ av cykelställ och/eller kvalité. 

Foto: Lotta Wittinger
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Lunds kommun
Lund deltar för nionde gången i Kommunvelo-
metern och har placerat inom topp tre samtliga år 
de har deltagit. I år är inget undantag då Lund får 
tredjeplatsen med 78 av 90 möjliga poäng. Lund 
får full pott eller nästintill fullpott i samtliga del-
områden förutom infrastrukturinvesteringar. För 
att återigen bli årets cykelfrämjarkommun bör 
Lund satsa mer på infrastrukturinvesteringar 
och fortsätta sitt i övrigt högklassiga cykelarbete!

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Lunds kommun investerade under 2018 totalt 
202 kr per invånare i ny infrastruktur för cykling 
och 182 kronor per invånare i drift och underhåll, 
vilket är mindre än andra stora kommuner som i 
snitt investerade totalt 388 kr per invånare. Kom-
munen får totalt 9 av 20 poäng på delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 10 av 10 poäng inom del-
området för infrastrukturåtgärder. Exempelvis 
har kommunen genomfört säkerhetshöjande 
åtgärder på befintliga cykelvägar.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR LUNDS KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 19 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 9,3  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 10 av 10 möjliga poäng. Kommu-
nen har bland annat startat upp/drivit/sponsrat 
cykelkök.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 10 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har antagit en 
cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Lunds kommun får 10 poäng av 10 möjliga på del-
området. Kommunen är en av de 82 procent av 
kommuner som genomfört flödesmätningar under 
de senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 10 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 51 procent av 
kommunerna som har genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Malmö stad
Malmö stad har deltagit alla tio år i Kommun-
velometern och har tagit första plats hela fyra 
gånger. I år kommer kommunen in på en delad 
elfte plats tillsammans med Sundbyberg med 
64 av 90 möjliga poäng. Kommunen ligger över 
snittet i samtliga delområden förutom informa-
tions- och marknadsföringsinvesteringar, där 
Malmö ligger under snittvärdet för stora kom-
muner och för samtliga deltagare. Kommunen 
får dock tio av tio möjliga poäng inom delområ-
det informations- och marknadsföringsåtgärder, 
tre poäng över snittvärdet vilket visar på ett brett 
påverkansarbete.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Malmö stad investerade under 2018 totalt 206 kr 
per invånare i ny infrastruktur för cykling och 
140 kronor per invånare i drift och underhåll, 
vilket är mindre än andra stora kommuner som i 
snitt investerade totalt 388 kr per invånare. Kom-
munen får totalt 9 av 20 poäng på delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 10 av 10 poäng inom del-
området för infrastrukturåtgärder. Exempel-
vis har kommunen installerat/byggt offentlig 
luftstation.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR MALMÖ STAD

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 6 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 1,7  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 10 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat genomfört eller varit en aktiv del i 
något cykelturistiskt projekt i kommunen.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 10 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har antagit en 
cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Malmö stad får 9 poäng av 10 möjliga på delom-
rådet. Kommunen är en av de 82 procent av kom-
muner som genomfört flödesmätningar under de 
senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 10 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 51 procent av 
kommunerna som har genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Nacka kommun
Nacka deltar för tredje året i Kommunvelometern 
och får 52,5 poäng av 90 möjliga i årets gransk-
ning, vilket ger kommunen en delad 23:e plats 
tillsammans med Täby och Avesta. Nacka kom-
muns tio av tio möjliga poäng inom delområdet 
cykelpolitik visar att de har tydliga mål och ett 
strategiskt  cykelarbete. Kommunen skulle exem-
pelvis kunna satsa mer på cykelinfrastruktur och 
vidareutveckla sina rutiner för uppföljning och 
mätning av cykling inom kommunen för att bli 
en ännu starkare cykelkommun.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Nacka kommun investerade under 2018 totalt 
204 kr per invånare i ny infrastruktur för cykling 
och 46 kronor per invånare i drift och underhåll, 
vilket är mindre än andra stora kommuner som i 
snitt investerade totalt 388 kr per invånare. Kom-
munen får totalt 5,5 av 20 poäng på delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 7 av 10 poäng inom delom-
rådet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har 
kommunen genomfört säkerhetshöjande åtgär-
der på befintliga cykelvägar.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR NACKA KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 10 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 4,9  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 9 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat genomfört aktivitet för att främja 
cykling till skolan för barn och unga.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 10 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har antagit en 
cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Nacka kommun får 4 poäng av 10 möjliga på delom-
rådet. Kommunen är en av de 82 procent av kom-
muner som genomfört flödesmätningar under de 
senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 7 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 51 procent av 
kommunerna som har genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Norrköpings kommun
Norrköping har deltagit två gånger tidigare i 
Kommunvelometern, 2012 och 2017. I år får kom-
munen 47,5 av 90 möjliga poäng och landar på 
27:e plats. Trots relativt låga poäng inom delom-
rådet infrastrukturinvesteringar får kommunen 
tio av tio möjliga poäng inom delområdet infra-
strukturåtgärder. Höga poäng inom delområdet 
cykelpolitik visar att kommunen arbetar strate-
giskt med sitt cykelarbete och har tydliga poli-
tiskt satta mål att arbeta mot.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Norrköpings kommun investerade under 2018 
totalt 156 kr per invånare i ny infrastruktur för 
cykling och 32 kronor per invånare i drift och 
underhåll, vilket är mindre än andra stora kom-
muner som i snitt investerade totalt 388 kr per 
invånare. Kommunen får totalt 3 av 20 poäng på 
delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 10 av 10 poäng inom del-
området för infrastrukturåtgärder. Exempelvis 
har kommunen genomfört säkerhetshöjande 
åtgärder på befintliga cykelvägar.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 4,5 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 2,5  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 8 av 10 möjliga poäng. Kommu-
nen har bland annat startat upp/drivit/sponsrat 
cykelkök.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 9 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har inte antagit 
en cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Norrköpings kommun får 7 poäng av 10 möjliga på 
delområdet. Kommunen är en av de 82 procent av 
kommuner som genomfört flödesmätningar under 
de senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 6 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 49 procent av 
kommunerna som inte genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Ockelbo kommun
Ockelbo deltar för första gången i Kommunvelo-
metern och är även årets minsta kommun sett till 
antal invånare. Kommunen får 31 av 90 möjliga 
poäng och en delad 38:e plats med Lidingö i årets 
granskning. Nya satsningar på hållbart resande 
ger kommunen relativt höga poäng i delområ-
det informations- och marknadsföringsinveste-
ringar. Kommunen skulle dock gynnas av sats-
ningar på cykelinfrastruktur samt att utveckla 
rutiner för uppföljning och mätning av cykling 
som i stor grad saknas i dagsläget.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Ockelbo kommun investerade under 2018 totalt 
0 kr per invånare i ny infrastruktur för cykling 
och 113 kronor per invånare i drift och underhåll, 
vilket är mindre än andra små kommuner som i 
snitt investerade totalt 278 kr per invånare. Kom-
munen får totalt 3,5 av 20 poäng på delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 2 av 10 poäng inom delom-
rådet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har 
kommunen genomfört drift och underhåll på 
sommaren.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR OCKELBO KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 11 av 20 poäng inom delområ-
det för Informations- och marknadsföringsinveste-
ringar. Kommunen har investerat 0  kronor i påver-
kanssatsningar för cykling under 2018 per capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 6 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat genomfört aktivitet för att främja 
mountainbike-cykling.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 5,5 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har antagit en 
cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Ockelbo kommun får 0 poäng av 10 möjliga på del-
området. Kommunen är en av de 18% kommuner 
som inte genomfört flödesmätningar under de 
senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 3 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 49 procent av 
kommunerna som inte genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Cyklister vid Folkets Park i Malmö. Malmö 
har ett mål om 30 procent cykelandel till 
år 2030. Hela 91 procent av de deltagande 
kommunerna i årets Kommunvelometer 
har uttalade politiska mål om att öka 
andelen cykeltrafik i kommunen.

Foto: Christiaan Dirksen
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Sandviken kommun
Sandviken deltar för första gången i Kommun-
velometern och kommer på 43:e plats med 19,5 av 
90 möjliga poäng. Kommunen ligger nära snittet 
för små kommuner i delområdena infrastruktur-
åtgärder, informations- och marknadsföringsåt-
gärder och cykelpolitik. Nya satsningar på håll-
bart resande visar att det finns ett intresse för att 
arbeta med cykling inom Kommunen. Sandviken 
har även politiskt antagna mål för cykling och har 
påbörjat ett arbete med att ta fram en gång- och 
cykelplan vilket visar goda möjligheter för Sand-
viken att utveckla cyklingen i kommunen.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Sandviken kommun investerade under 2018 
totalt 15 kr per invånare i ny infrastruktur för 
cykling och 67 kronor per invånare i drift och 
underhåll, vilket är mindre än andra små kom-
muner som i snitt investerade totalt 278 kr per 
invånare. Kommunen får totalt 0,5 av 20 poäng 
på delområdet.

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 4 av 10 poäng inom delom-
rådet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har 
kommunen byggt cykelparkering.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR SANDVIKEN KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 2,5 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 0  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 5 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat genomfört vinterkampanjer för 
främjandet av vintercykling.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 4,5 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har inte antagit 
en cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Sandviken kommun får 1 poäng av 10 möjliga på 
delområdet. Kommunen är en av de 18% kommu-
ner som inte genomfört flödesmätningar under de 
senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 2 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 49 procent av 
kommunerna som inte genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Skövde kommun
Skövde deltar för åttonde gången i Kommunvelo-
metern och får i år 31:a plats med 44 av 90 möjliga 
poäng. Skövde har ett starkt arbete för cykling 
inom den egna organisationen med 10 av 10 möj-
liga poäng i delområdet organisatoriska åtgärder. 
Kommunen ligger dock flera poäng under snitt-
värdet för alla deltagande kommuner och även 
bland de mellanstora kommunerna inom delom-
rådena infrastrukturinvesteringar och informa-
tions- och marknadsföringsinvesteringar.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Skövde kommun investerade under 2018 totalt 
137 kr per invånare i ny infrastruktur för cykling 
och 43 kronor per invånare i drift och underhåll, 
vilket är mindre än andra mellanstora kom-
muner som i snitt investerade totalt 263 kr per 
invånare. Kommunen får totalt 4 av 20 poäng på 
delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 8 av 10 poäng inom delom-
rådet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har 
kommunen genomfört säkerhetshöjande åtgär-
der på befintliga cykelvägar.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR SKÖVDE KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 2,5 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 1,8  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 7 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat varit aktiva inom sociala media 
eller hemsida för att sprida kommunens insatser 
för cykling.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 7,5 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har antagit en 
cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Skövde kommun får 5 poäng av 10 möjliga på del-
området. Kommunen är en av de 82 procent av 
kommuner som genomfört flödesmätningar under 
de senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 10 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 49 procent av 
kommunerna som inte genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Sollentuna kommun
Sollentuna deltar för sjätte gången i Kommun-
velometern och kommer i år på en delad sjätte 
plats tillsammans med Helsingborg med 70,5 
poäng av 90 möjliga. Sollentuna har särskilt 
starka satsningar inom området information 
och marknadsföring med 28 av 30 möjliga poäng 
totalt. Sollentuna har även ett välutvecklat cykel-
politiskt arbete med 9,5 poäng av 10 möjliga i del-
området cykelpolitik. Kommunen kan däremot 
förbättra sina rutiner för uppföljning och mät-
ning genom bland annat samarbeten med cyklis-
ter för att bättre följa upp på sitt cykelarbete.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Sollentuna kommun investerade under 2018 
totalt 240 kr per invånare i ny infrastruktur för 
cykling och 55 kronor per invånare i drift och 
underhåll, vilket är mer än andra mellanstora 
kommuner som i snitt investerade totalt 263 
kr per invånare. Kommunen får totalt 10 av 20 
poäng på delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 9 av 10 poäng inom delom-
rådet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har 
kommunen byggt nya cykelvägar.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR SOLLENTUNA KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 18 av 20 poäng inom delområ-
det för Informations- och marknadsföringsinveste-
ringar. Kommunen har investerat 9  kronor i påver-
kanssatsningar för cykling under 2018 per capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 10 av 10 möjliga poäng. Kommu-
nen har bland annat genomfört vinterkampanjer 
för främjandet av vintercykling.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 9,5 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har antagit en 
cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Sollentuna kommun får 6 poäng av 10 möjliga på 
delområdet. Kommunen är en av de 82 procent av 
kommuner som genomfört flödesmätningar under 
de senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 8 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 51 procent av 
kommunerna som har genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Stockholms stad
Stockholms stad deltar för femte gången och 
femte året i rad i Kommunvelomtern. I år kom-
mer Stockholm på 13:e plats med 63,5 poäng av 
90 möjliga. Kommunen får full pott i delområ-
dena infrastrukturåtgärder, informations- och 
marknadsföringsåtgärder samt organisatoriska 
åtgärder. Kommunen får även höga poäng i 
delområdena cykelpolitik och uppföljning och 
mätning. Med höga investeringar i absoluta 
termer får Stockholm ändå relativt låga poäng 
inom delområdena infrastrukturinvesteringar 
och informations- och marknadsföringsinves-
teringar jämfört med andra stora kommuner 
när dessa räknas per person. Stockholms höga 
totalpoäng visar ett brett och strategiskt arbete 
för ökad cykling.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Stockholms stad investerade under 2018 totalt 
361 kr per invånare i ny infrastruktur för cykling 
och 43 kronor per invånare i drift och underhåll, 
vilket är mer än andra stora kommuner som i 
snitt investerade totalt 388 kr per invånare. Kom-
munen får totalt 7,5 av 20 poäng på delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 10 av 10 poäng inom del-
området för infrastrukturåtgärder. Exempel-
vis har kommunen drivit uthyrning av cyklar/
hyrcykelsystem.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR STOCKHOLMS STAD

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 7,5 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 4,5  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 10 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat genomfört aktivitet för att främja 
cykling till skolan för barn och unga.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 9 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har inte antagit 
en cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Stockholms stad får 9,5 poäng av 10 möjliga på 
delområdet. Kommunen är en av de 82 procent av 
kommuner som genomfört flödesmätningar under 
de senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 10 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 51 procent av 
kommunerna som har genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Sundbybergs stad
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 snit-
tet bland samtliga deltagare i alla delområden i 
Kommunvelometern. Kommunen ligger även 
bra till i gruppen medelstora kommuner med 
en femteplats. Det enda delområdet där Sund-
byberg ligger under snittvärdet bland gruppen 
mellanstora kommuner är delområdet informa-
tions- och marknadsföringsinvesteringar där 
kommunen får 10 av 20 möjliga poäng.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Sundbybergs stad investerade under 2018 totalt 
247 kr per invånare i ny infrastruktur för cykling 
och 138 kronor per invånare i drift och underhåll, 
vilket är mer än andra mellanstora kommuner 
som i snitt investerade totalt 263 kr per invå-
nare. Kommunen får totalt 10 av 20 poäng på 
delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 9 av 10 poäng inom delom-
rådet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har 
kommunen genomfört säkerhetshöjande åtgär-
der på befintliga cykelvägar.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR SUNDBYBERGS STAD

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 10 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 5,5  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 10 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat genomfört aktivitet för att främja 
cykling till idrottsplats/fritidsaktivitet för barn och 
unga.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 8,5 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har inte antagit 
en cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Sundbybergs stad får 8,5 poäng av 10 möjliga på 
delområdet. Kommunen är en av de 82 procent av 
kommuner som genomfört flödesmätningar under 
de senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 8 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 51 procent av 
kommunerna som har genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Borås har deltagit i ett regionalt vintercyk-
lingsprojekt de senaste tre åren. Tjugoen 
av de fyrtiofem deltagande kommunerna 
i årets Kommunvelometer har genomfört 
vinterkampanjer för främjandet av vinter-
cykling.

Foto: Borås Stad
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Sundsvalls kommun
Sundsvalls kommun deltar för fjärde gången i 
Kommunvelometern. Sist kommunen deltog var 
2016. Sundsvall får i år 61,5 av 90 möjliga poäng 
och en delad 14:e plats tillsammans med Öster-
sund. Bland gruppen mellanstora kommuner får 
Sundsvall sjätte plats. Kommunen har ett starkt 
informations- och marknadsföringsarbete för 
cykling med breda påverkanssatsningar för ökad 
cykling. Kommunen ligger nära eller något över 
snittvärdet för delområdena inom organisation, 
men något under snittvärdet för delområdena 
inom infrastruktur.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Sundsvalls kommun investerade under 2018 
totalt 104 kr per invånare i ny infrastruktur för 
cykling och 115 kronor per invånare i drift och 
underhåll, vilket är mindre än andra mellanstora 
kommuner som i snitt investerade totalt 263 kr 
per invånare. Kommunen får totalt 5,5 av 20 
poäng på delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 7 av 10 poäng inom delom-
rådet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har 
kommunen byggt nya cykelvägar.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR SUNDSVALLS KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 17 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 6,6  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 10 av 10 möjliga poäng. Kom-
munen har bland annat lanserat och genomfört 
påverkanskampanjer.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 7,5 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har antagit en 
cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Sundsvalls kommun får 7,5 poäng av 10 möjliga på 
delområdet. Kommunen är en av de 82 procent av 
kommuner som genomfört flödesmätningar under 
de senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 7 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 49 procent av 
kommunerna som inte genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Tranås Kommun
Tranås Kommun deltar för första gången i Kom-
munvelometern och får 30 av 90 möjliga poäng. 
Kommunen kommer på 40:e plats och har goda 
möjligheter för utveckling av sitt cykelarbete. 
Kommunen ligger två poäng över snittvärdet för 
delområdet infrastrukturinvesteringar, men får 
relativt låga poäng för delområdena informa-
tions- och marknadsföringsinvesteringar och 
cykelpolitik, där medel för påverkanssatsningar 
och politiska mål och flera strategiska styrdoku-
ment saknas. En nybildad cykelgrupp med kom-
munanställda som ska arbeta med infrastruktur-
frågor och cykelfrämjande aktiviteter bådar gott 
för kommunens framtida cykelarbete.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Tranås Kommun investerade under 2018 totalt 
369 kr per invånare i ny infrastruktur för cykling 
och 105 kronor per invånare i drift och underhåll, 
vilket är mer än andra små kommuner som i snitt 
investerade totalt 278 kr per invånare. Kommu-
nen får totalt 9 av 20 poäng på delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 6 av 10 poäng inom delom-
rådet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har 
kommunen byggt ut belysning längs cykelväg.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR TRANÅS KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 2 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 0,4  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 5 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat genomfört påverkansinsatser 
för ökad cykling direkt med företag och företags 
anställda.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 1,5 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har inte antagit 
en cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Tranås Kommun får 3,5 poäng av 10 möjliga på 
delområdet. Kommunen är en av de 82 procent av 
kommuner som genomfört flödesmätningar under 
de senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 3 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 49 procent av 
kommunerna som inte genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Trelleborgs kommun
Trelleborgs kommun deltar för tredje gången 
i Kommunvelometern och för tredje året i rad. 
Kommunen får i år 33,5 poäng av 90 möjliga och 
kommer på 37:e plats. Kommunen får höga poäng 
inom delområdet cykelpolitik vilket tyder på att 
det finns en god grund för ett strategiskt och lång-
siktigt cykelarbete då politiska mål och styrdoku-
ment för cykling finns på plats. Kommunen har 
särskilt möjlighet att utveckla sitt arbete inom 
området information och marknadsföring där 
de i år får 3,5 av 30 möjliga poäng totalt.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Trelleborgs kommun investerade under 2018 
totalt 31 kr per invånare i ny infrastruktur för 
cykling och 56 kronor per invånare i drift och 
underhåll, vilket är mindre än andra små kom-
muner som i snitt investerade totalt 278 kr per 
invånare. Kommunen får totalt 3 av 20 poäng på 
delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 6 av 10 poäng inom delom-
rådet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har 
kommunen byggt cykelparkering.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR TRELLEBORGS KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 0,5 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 0  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 3 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat drivit felanmälansfunktion (t.ex. 
anmälan av brister i infrastruktur).

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 9 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har antagit en 
cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Trelleborgs kommun får 5 poäng av 10 möjliga på 
delområdet. Kommunen är en av de 82 procent av 
kommuner som genomfört flödesmätningar under 
de senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 7 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 49 procent av 
kommunerna som inte genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Tyresö kommun
Tyresö kommun deltar för sjätte gången i Kom-
munvelometern och får i år 45 av 90 möjliga 
poäng och en delad 29:e plats med Vänersborgs 
kommun. Tyresö får en sjätteplats i gruppen små 
kommuner, även där delat med Vänersborg, och 
ligger över snittvärdet bland gruppen inom alla 
delområden förutom infrastrukturinvesteringar 
och uppföljning och mätning. Kommunen får 
goda resultat i delområdena cykelpolitik och 
informations- och marknadsföringsåtgärder 
vilket tyder på ett långsiktigt och strategiskt 
cykelarbete.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Tyresö kommun investerade under 2018 totalt 
85 kr per invånare i ny infrastruktur för cykling 
och 93 kronor per invånare i drift och underhåll, 
vilket är mindre än andra små kommuner som i 
snitt investerade totalt 278 kr per invånare. Kom-
munen får totalt 4 av 20 poäng på delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 6 av 10 poäng inom delom-
rådet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har 
kommunen genomfört säkerhetshöjande åtgär-
der på befintliga cykelvägar.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR TYRESÖ KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 7,5 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 3,7  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 8 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat drivit eller sponsrat utbildningar, 
såsom t.ex. ”lär dig cykla” kurser för vuxna.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 8 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har inte antagit 
en cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Tyresö kommun får 4,5 poäng av 10 möjliga på 
delområdet. Kommunen är en av de 82 procent av 
kommuner som genomfört flödesmätningar under 
de senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 7 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 49 procent av 
kommunerna som inte genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Täby kommun
Täby deltar för sjätte gången i Kommunvelome-
tern och får i år 52,5 av 90 möjliga poäng. Resul-
tatet ger kommunen en delad 23:e plats tillsam-
mans med Nacka och Avesta och 8:e plats bland 
mellanstora kommuner. Kommunen ligger över 
snittvärdet bland samtliga deltagare för alla del-
områden förutom informations- och marknads-
föringsinvesteringar och organisatoriska åtgär-
der. Med höga poäng i delområdet cykelpolitik 
finns det en god grund för kommunen att arbeta 
brett och långsiktigt med cykling.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Täby kommun investerade under 2018 totalt 280 
kr per invånare i ny infrastruktur för cykling och 
38 kronor per invånare i drift och underhåll, vil-
ket är mer än andra mellanstora kommuner som i 
snitt investerade totalt 263 kr per invånare. Kom-
munen får totalt 7,5 av 20 poäng på delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 8 av 10 poäng inom del-
området för infrastrukturåtgärder. Exempel-
vis har kommunen installerat/byggt offentlig 
luftstation.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR TÄBY KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 6,5 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 3,5 kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 9 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat genomfört aktivitet för att främja 
cykling till idrottsplats/fritidsaktivitet för barn och 
unga.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 9,5 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har antagit en 
cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Täby kommun får 7 poäng av 10 möjliga på delom-
rådet. Kommunen är en av de 82 procent av kom-
muner som genomfört flödesmätningar under de 
senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 5 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 51 procent av 
kommunerna som har genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Ett huvudcykelstråk i Örebro. 
Kommunen har under 2018 genomfört 
en genderbudgetanalys på ett av sina 
huvudcykelstråk i syfte att få ökad kunskap 
om könsfördelning på cykelstråket.

Foto: Susanne Flink
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Upplands Väsby
Upplands Väsby deltar för femte gången och 
femte året i rad i Kommunvelometern. Kommu-
nen får 38,5 av 90 möjliga poäng och kommer 
på 34:e plats i årets Kommunvelometer. Kom-
munen har många infrastrukturprojekt inpla-
nerade vilket ger relativt höga poäng i delområ-
det infrastrukturinvesteringar. Kommunen får 
dock relativt låga poäng inom delområdet infor-
mations- och marknadsföringsinvesteringar. 
Vidareutveckling av kommunens påverkans-
satsningar och medel därtill utgör ett av flera 
möjliga områden för förstärkning av kommu-
nens cykelarbete.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Upplands Väsby kommun investerade under 
2018 totalt 183 kr per invånare i ny infrastruktur 
för cykling och 221 kronor per invånare i drift och 
underhåll, vilket är mer än andra små kommu-
ner som i snitt investerade totalt 278 kr per invå-
nare. Kommunen får totalt 12,5 av 20 poäng på 
delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 4 av 10 poäng inom delom-
rådet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har 
kommunen genomfört säkerhetshöjande åtgär-
der på befintliga cykelvägar.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 0,5 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 0,4  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 5 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat genomfört aktivitet för att främja 
cykling till skolan för barn och unga.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 5 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har inte antagit 
en cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Upplands Väsby kommun får 5,5 poäng av 10 möj-
liga på delområdet. Kommunen är en av de 82 
procent av kommuner som genomfört flödesmät-
ningar under de senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 6 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 49 procent av 
kommunerna som inte genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Uppsala kommun
Uppsala är årets cykelfrämjarkommun! Kommu-
nen deltar för åttonde gången i Kommunvelome-
tern och tar förstaplatsen för andra året i rad med 
hela 88 av 90 möjliga poäng i årets granskning. 
Uppsala får full pott i samtliga delområden för-
utom infrastrukturinvesteringar där de får 18 av 
20 möjliga poäng. Uppsala arbetar medvetet och 
strategiskt med cykelfrågor för att förbättra för-
utsättningarna för cykling för Uppsalabor.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Uppsala kommun investerade under 2018 totalt 
800 kr per invånare i ny infrastruktur för cykling 
och 177 kronor per invånare i drift och underhåll, 
vilket är mer än andra stora kommuner som i 
snitt investerade totalt 388 kr per invånare. Kom-
munen får totalt 18 av 20 poäng på delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 10 av 10 poäng inom delom-
rådet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har 
kommunen byggt nya cykelvägar.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR UPPSALA KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 20 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsinves-
teringar. Kommunen har investerat 24,6  kronor i 
påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 10 av 10 möjliga poäng. Kom-
munen har bland annat lanserat och genomfört 
påverkanskampanjer.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 10 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har antagit en 
cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Uppsala kommun får 10 poäng av 10 möjliga på 
delområdet. Kommunen är en av de 82 procent av 
kommuner som genomfört flödesmätningar under 
de senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 10 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 51 procent av 
kommunerna som har genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Varbergs kommun
Varberg har deltagit i samtliga år av Kommun-
velometern och får i år 41 av 90 möjliga poäng. 
Kommunen har haft ett brett spann av poäng 
och kommer i år på en delad 32:a plats tillsam-
mans med Ystad. Relativt låga per capita medel 
för informations- och marknadsföringsåtgärder 
ger kommunen enbart 3,5 av 30 möjliga poäng i 
området information och marknadsföring. Kom-
munen har dock en stark grund att stå på med 
politiskt uppsatta mål och flera viktiga styrdoku-
ment för ökad cykling på plats. Det finns därmed 
goda möjligheter för Varberg att fortsätta stärka 
sitt arbete inom övriga områden för ökad och 
säker cykling.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Varbergs kommun investerade under 2018 totalt 
95 kr per invånare i ny infrastruktur för cykling 
och 109 kronor per invånare i drift och under-
håll, vilket är mindre än andra mellanstora kom-
muner som i snitt investerade totalt 263 kr per 
invånare. Kommunen får totalt 5 av 20 poäng på 
delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 10 av 10 poäng inom del-
området för infrastrukturåtgärder. Exempelvis 
har kommunen genomfört säkerhetshöjande 
åtgärder på befintliga cykelvägar.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR VARBERGS KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 1,5 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 0  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 2 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat drivit felanmälansfunktion (t.ex. 
anmälan av brister i infrastruktur).

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 9 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har antagit en 
cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Varbergs kommun får 6,5 poäng av 10 möjliga på 
delområdet. Kommunen är en av de 82 procent av 
kommuner som genomfört flödesmätningar under 
de senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 7 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 51 procent av 
kommunerna som har genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Vingåkers kommun
Vingåker deltar för första gången i Kommunvelo-
metern och är årets näst minsta kommun sett till 
antalet invånare. Årets resultat visar att Vingåker 
satsar på informations- och marknadsföringsats-
ningar för cykel. Kommunens cykelarbete skulle 
gynnas av politiskt uppsatta mål och styrdoku-
ment kopplade till cykling, samt system för upp-
följning och mätning av cykling och cykelinsat-
ser. Kommunen skulle även kunna stärka den 
egna organisationens cykelarbete genom t.ex. att 
tillhandahålla lånecyklar till kommunanställda 
för användning i tjänsten.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Vingåkers kommun investerade under 2018 totalt 
0 kr per invånare i ny infrastruktur för cykling 
och 0 kronor per invånare i drift och underhåll, 
vilket är mindre än andra små kommuner som i 
snitt investerade totalt 278 kr per invånare. Kom-
munen får totalt 0,5 av 20 poäng på delområdet 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 2 av 10 poäng inom delom-
rådet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har 
kommunen genomfört drift och underhåll på 
sommaren.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR VINGÅKERS KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 9,5 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 0  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 1 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat tryckt upp och spridit cykelkarta 
eller uppdaterat befintlig.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 0,5 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har inte antagit 
en cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Vingåkers kommun får 1 poäng av 10 möjliga på 
delområdet. Kommunen är en av de 18% kommu-
ner som inte genomfört flödesmätningar under de 
senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 0 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 49 procent av 
kommunerna som inte genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Vänersborgs kommun
Vänersborg deltar för andra året i rad i Kommun-
velometern och får i år 45 av 90 möjliga poäng, 
vilket ger en delad 29:e plats med Tyresö kom-
mun. Vänersborg får relativt låga poäng i delom-
rådena infrastrukturinvesteringar och informa-
tions- och marknadsföringsinvesteringar men 
får full pott i delområdena infrastrukturåtgärder 
och organisatoriska åtgärder. Kommunen får 
en delad sjätteplats i gruppen små kommuner 
tillsammans med Tyresö vilket visar på ett gott 
cykelarbete i jämförelse med andra kommuner 
av liknande storlek.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Vänersborgs kommun investerade under 2018 
totalt 75 kr per invånare i ny infrastruktur för 
cykling och 71 kronor per invånare i drift och 
underhåll, vilket är mindre än andra små kom-
muner som i snitt investerade totalt 278 kr per 
invånare. Kommunen får totalt 4 av 20 poäng på 
delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 10 av 10 poäng inom del-
området för infrastrukturåtgärder. Exempel-
vis har kommunen installerat/byggt offentlig 
luftstation.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 1 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 0,6  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 7 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat genomfört vinterkampanjer för 
främjandet av vintercykling.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 6,5 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har antagit en 
cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Vänersborgs kommun får 6,5 poäng av 10 möjliga 
på delområdet. Kommunen är en av de 82 procent 
av kommuner som genomfört flödesmätningar 
under de senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 10 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 51 procent av 
kommunerna som har genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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MTB-cykling vid Gustavsbergsbacken 
i Östersund. I årets Kommunvelometer 
har tolv kommuner genomfört 
aktiviteter för att främja MTB-cykling. 
En tredejdel av de deltagande 
kommunerna har genomfört 
infrastrukturinsatser såsom ”bike parks”, 
MTB-leder för nybörjare, ”pump tracks” 
eller dylikt.

Foto: William Falk
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Växjö kommun
Växjö deltar i Kommunvelometern för åttonde 
gången och får i år sin hittils bästa placering på 
femte plats! Med 71,5 av 90 möjliga poäng tar 
Växjö även andraplatsen i gruppen mellanstora 
kommuner. Växjö har ett starkt arbete inom 
information och marknadsföring vilket ger 30 av 
30 möjliga poäng i området totalt. Kommunen 
har goda resultat i samtliga delområden men har 
mest utrymme att utveckla inom delområdena 
infrastrukturinvesteringar och uppföljning och 
mätning.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Växjö kommun investerade under 2018 totalt 336 
kr per invånare i ny infrastruktur för cykling och 
74 kronor per invånare i drift och underhåll, vil-
ket är mer än andra mellanstora kommuner som i 
snitt investerade totalt 263 kr per invånare. Kom-
munen får totalt 7 av 20 poäng på delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 9 av 10 poäng inom delom-
rådet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har 
kommunen genomfört säkerhetshöjande åtgär-
der på befintliga cykelvägar.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR VÄXJÖ KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 20 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsinves-
teringar. Kommunen har investerat 24,9  kronor i 
påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 10 av 10 möjliga poäng. Kom-
munen har bland annat lanserat och genomfört 
påverkanskampanjer.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 9,5 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har antagit en 
cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Växjö kommun får 7 poäng av 10 möjliga på delom-
rådet. Kommunen är en av de 82 procent av kom-
muner som genomfört flödesmätningar under de 
senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 9 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 51 procent av 
kommunerna som har genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Ystads kommun
Ystad deltar för andra året i rad i Kommunvelo-
metern och får i år 41 av 90 möjliga poäng. Kom-
munen kommer därmed på 32:a plats bland alla 
deltagande kommuner tillsammans med Var-
berg och åttonde plats i gruppen små kommuner. 
Ystad ligger över snittvärdet i alla delområden 
inom organisation, men ligger under snittet för 
information och marknadsföring. För infrastruk-
tur ligger kommunen något över snittet för del-
området infrastrukturinvesteringar men under 
snittet för infrastrukturåtgärder. Med en nyanta-
gen cykelplan för 2018-2028 har kommunen goda 
möjligheter att utveckla sitt infrastrukturarbete 
de kommande åren.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Ystads kommun investerade under 2018 totalt 355 
kr per invånare i ny infrastruktur för cykling och 
75 kronor per invånare i drift och underhåll, vilket 
är mer än andra små kommuner som i snitt inves-
terade totalt 278 kr per invånare. Kommunen får 
totalt 9 av 20 poäng på delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 4 av 10 poäng inom delom-
rådet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har 
kommunen rensat bort övergivna cyklar/cykel-
vrak parkerade i kommunens cykelställ.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR YSTADS KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 2,5 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 1,7  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 1 av 10 möjliga poäng. Kommunen 
har bland annat informerat om kommunens cyke-
linsatser under event.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 8,5 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har antagit en 
cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Ystads kommun får 8 poäng av 10 möjliga på delom-
rådet. Kommunen är en av de 82 procent av kom-
muner som genomfört flödesmätningar under de 
senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 8 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 49 procent av 
kommunerna som inte genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Örebro Kommun
Örebro deltar för andra gången i Kommunvelo-
metern och får i år 53 poäng av 90 möjliga och 
kommer på 22:a plats. Kommunen får full pott i 
tre delområden: infrastrukturåtgärder, cykelpo-
litik och organisatoriska åtgärder. Kommunen 
får goda resultat även inom informations- och 
marknadsföringsåtgärder och uppföljning och 
mätning, men ligger under snittet för infrastruk-
turinvesteringar och informations- och mark-
nadsföringsinvesteringar. Kommunen är den 
enda kommunen av de deltagande som uppgett 
att de genomfört en genderbudgetanalys på ett av 
sina huvudcykelstråk i syftet att få ökad vetskap 
om könsfördelning på cykelstråket.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Örebro Kommun investerade under 2018 totalt 
127 kr per invånare i ny infrastruktur för cykling 
och 104 kronor per invånare i drift och underhåll, 
vilket är mindre än andra stora kommuner som i 
snitt investerade totalt 388 kr per invånare. Kom-
munen får totalt 5,5 av 20 poäng på delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 10 av 10 poäng inom del-
området för infrastrukturåtgärder. Exempelvis 
har kommunen genomfört säkerhetshöjande 
åtgärder på befintliga cykelvägar.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR ÖREBRO KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 1 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 0,7  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 9 av 10 möjliga poäng. Kommu-
nen har bland annat lanserat och genomfört 
påverkanskampanjer.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 10 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har antagit en 
cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Örebro Kommun får 7,5 poäng av 10 möjliga på 
delområdet. Kommunen är en av de 82 procent av 
kommuner som genomfört flödesmätningar under 
de senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 10 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 51 procent av 
kommunerna som har genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Östersunds kommun
Östersunds kommun deltar för sjunde gången 
i Kommunvelometern och får i år 61,5 poäng 
vilket ger kommunen en delad 14:e plats totalt 
och 6:e plats i gruppen mellanstora kommuner 
tillsammans med Sundsvall. Östersunds poäng 
ligger över snittvärdet för samtliga delområden 
sett till alla deltagande kommuner förutom inom 
informations- och marknadsföringsinveste-
ringar. Kommunen får däremot full pott i delom-
rådet infomations- och marknadsföringsåtgärder 
och även delområdet cykelpolitik med tio av tio 
poäng i båda delområden.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Östersunds kommun investerade under 2018 
totalt 142 kr per invånare i ny infrastruktur för 
cykling och 98 kronor per invånare i drift och 
underhåll, vilket är mindre än andra mellanstora 
kommuner som i snitt investerade totalt 263 kr 
per invånare. Kommunen får totalt 8,5 av 20 
poäng på delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 9 av 10 poäng inom delom-
rådet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har 
kommunen genomfört säkerhetshöjande åtgär-
der på befintliga cykelvägar.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 8 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 3,2  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 10 av 10 möjliga poäng. Kom-
munen har bland annat lanserat och genomfört 
påverkanskampanjer.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 10 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har antagit en 
cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Östersunds kommun får 7 poäng av 10 möjliga på 
delområdet. Kommunen är en av de 82 procent av 
kommuner som genomfört flödesmätningar under 
de senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 9 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 51 procent av 
kommunerna som har genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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Österåkers kommun
Österåker deltar för fjärde gången i Kommun-
velometern och kommer i år på andra plats i 
gruppen små kommuner med 58 av 90 möjliga 
poäng! Österåker placerar sig på 19:e plats totalt 
och ligger sju poäng över snittet för samtliga 
deltagare och 20 poäng över snittet för små kom-
muner. Kommunen har tydligast möjlighet att 
utveckla sitt cykelarbete i jämförelse med andra 
kommuner inom delområdena cykelpolitik och 
organisatoriska åtgärder där Österåker ligger 
under snittvärdet.

1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
Österåkers kommun investerade under 2018 
totalt 331 kr per invånare i ny infrastruktur för 
cykling och 45 kronor per invånare i drift och 
underhåll, vilket är mer än andra små kom-
muner som i snitt investerade totalt 278 kr per 
invånare. Kommunen får totalt 7 av 20 poäng på 
delområdet. 

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
Kommunen får totalt 10 av 10 poäng inom del-
området för infrastrukturåtgärder. Exempel-
vis har kommunen installerat/byggt offentlig 
luftstation.

SAMMANSTÄLLDA POÄNG FÖR ÖSTERÅKER KOMMUN

2.1 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR
Kommunen får totalt 11 av 20 poäng inom delom-
rådet för Informations- och marknadsföringsin-
vesteringar. Kommunen har investerat 5,9  kronor 
i påverkanssatsningar för cykling under 2018 per 
capita.

2.2 INFORMATIONS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER
Kommunen får 9 av 10 möjliga poäng. Kommu-
nen har bland annat lanserat och genomfört 
påverkanskampanjer.

3.1 CYKELPOLITIK
Inom området för cykelpolitik får kommunen 6 
poäng av 10 möjliga. Kommunen har inte antagit 
en cykelplan under de senaste 5 åren.

3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING
Österåkers kommun får 9 poäng av 10 möjliga på 
delområdet. Kommunen är en av de 82 procent av 
kommuner som genomfört flödesmätningar under 
de senaste 5 åren.

3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER 
Kommunen får totalt 6 poäng av 10 möjliga på 
delområdet Kommunen tillhör de 51 procent av 
kommunerna som har genomfört ett cykelbok-
slut eller cykelrevision.
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”OM TIO ÅR HAR MALMÖ EN MER 
’KÖPENHAMNIG’ CYKELKULTUR”

Kommun: Malmö 
Antal invånare: 333 374 invånare 
Kommungrupp: Stora kommuner
Namn: Jesper Nordlund
Gör: Cykelsamordnare

”BORÅS SATSAR PÅ SAMMAN- 

HÄNGANDE HUVUDSTRÅK”

Kommun: Borås 
Antal invånare: 112 178 invånare
kommungrupp:  stora kommuner
Namn: Jan Åke Hugo Claesson
Gör: Enhetschef för trafikenheten

Kommunvelometern 
fyller 10 år! 
Borås, Malmö, Varberg, Jönköping, Gävle och Göteborg hör till de kommuner 
som har deltagit i Kommunvelometern alla år sedan starten 2010. Läs om hur de 
har utvecklats som cykelfrämjarkommuner sedan dess.

 
Vilka var era viktigaste cykelsatsningar 
under 2018?

– För tredje året i rad hade vi ett vinter-
cyklingsprojekt. Deltagarna förbinder sig att 
cykla minst tre gånger i veckan och får sedan 
komma med synpunkter kring hur det är att 
cykla i kommunen vintertid. Vi bygger också 
ut infrastrukturen i ganska hög takt mellan 
orterna utanför staden och in till centrum.
 
Vad är på gång under 2019?

– Framförallt är det vårt fortsatta arbete 
med att ta fram cykelparkeringar och cykel-
ställ. Om fler ska cykla måste de också kunna 
låsa fast sina cyklar på ett bra och tryggt sätt. 
Allt fler har ju elcyklar, och då är det ännu vik-
tigare att kunna låsa fast cykeln på ett bra sätt. 

Hur har Kommunvelometern påverkat ert 
arbete med cykelinfrastruktur?

– Det har varit ett bra stöd gentemot politi-
ken att kunna visa hur vi ligger till i mätningen 
för att sedan kunna ta fram en del styrande 
dokument. Exempelvis tog vi för sex år sedan 
fram en ny cykelstrategi och cykelplan vil-
ket vi inte hade gjort på många år innan dess. 
Nu har vi aktuella styrdokument att arbeta 
utifrån.
 
Är det något ni vill dela med er av till andra 
kommuner?

– Det viktigaste är inte bara att bygga kilo-
meter utan att få sammanhängande huvud-
stråk och att prioritera dessa. Det är där männ-
iskorna är – inte på de små lokalstråken.
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Ni har sedan starten hamnat på topp 
tre-placeringar i Kommunvelometern 
gång på gång. Vad gör ni som utmär-
ker er som en av Sveriges främsta 
cykelkommuner?

- Det är svårt att säga vad som skiljer oss 
från andra kommuner, men Cyklistvelome-
tern som Cykelfrämjandet genomförde 2018, 
visade att Malmös cyklister är nöjda med cyke-
linfrastrukturen och att den liksom drift och 
underhåll håller hög standard. En prioritering 
är att skapa ett cykelnät med trafiksäkerhet 
och framkomlighet i fokus. Vi har exempelvis 
satsat på många cykelöverfarter och separe-
rade cykelbanor.
 
Malmö toppade, som tidigare nämnts, 
även Cykelfrämjandets nya rankning 
Cyklistvelometern. Vad tycker ni om 
denna? 

- Det är ett bra komplement till Kommun-
velometern med ett resultat som visar vad 
människor tycker om det som faktiskt finns. 
Det kan också ge bra svar på vad vi behöver 
förbättra och vad som efterfrågas och önskas.
 
Vilka mål har ni för cykelarbetet under 
2019?

– Att fortsätta jobba brett med cykelfrågor 
och att få till mer infrastruktur, både enkla 
åtgärder men även större och mer permanenta 
passager. Vi har också tagit fram ett koncept 
för cykelgator. Även om regleringsformen 
ännu inte finns ska vi testa detta under året.
 
Hur hoppas du att Malmö ser ut som cykel-
stad om tio år?

– En mer “Köpenhamnig” cykelkultur längs 
vissa stråk med högre och snabbare cykelvo-
lymer. Det ska gå snabbt, smidigt och kännas 
cykelvänligt.

Kommun: Varberg 
Antal invånare: 63 600, invånare
Kommungrupp: Mellanstor kommun
Namn: Inger Mellberg
Gör: Strategisk utvecklingsledare  

”VARBERGS POLITIKER STÅR BAKOM 

ARBETET MED CYKELFRÅGOR ”

Berätta om Varbergs arbete med 
cykelfrågor!

– För några år sedan tog Varbergs politiker 
beslut om en ny trafikstrategi där vi jobbar 
utifrån prioriteringsordningen gång, cykel, 
kollektivtrafik och bil. Baserat på detta tog 
vi sedan fram en ny kommunal cykelplan 
och har deltagit i arbetsgruppen för Region 
Hallands cykelplan. Tidigare cykelplaner var 
väldigt inriktade på det tekniska och hade 
ingen samordning kring påverkansinsatser. 
Vi har haft en tydlig dialog kring frågorna 
med politikerna och jag tror att det till stor 
del är därför politiken i dag står bakom vårt 
cykelarbete.

Cyklister i Malmö. Foto: Christiaan Dirksen.
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”VI MÅSTE SATSA OM  
JÖNKÖPING SKA BLI EN RIKTIGT 

BRA CYKELSTAD”
 

Kommun: Jönköping
Antal invånare: 138 971 invånare
Kommungrupp: Stora kommuner
Namn: Olle Gustafsson
Gör: Projektledare för hållbart resande

 

Hur har ert arbete med cykelfrågor utveck-
lats de senaste tio åren?

– En avgörande skillnad är att vår fasta bud-
get har ökat kraftigt. Omkring 7 miljoner låg 
den på för tio år sedan jämfört med 25 miljo-
ner i dag. Numera har vi också en tjänsteman 

med ansvar för cykelfrågor och det politiska 
intresset har ökat. Det råder en samsyn om 
att vi måste satsa om vi vill bli en riktigt bra 
cykelstad.
 
Hur har Kommunvelometern påverkat ert 
cykelarbete?

– Inför undersökningen 2015 insåg vi att 
våra poäng lätt skulle höjas genom att göra 
både cykelbokslut och nöjdhetsundersök-
ning. Det blev väldigt uppskattat och utöver 
bättre resultat i Kommunvelometern påver-
kades vårt arbete med infrastrukturen i rätt 
riktning. Nöjdhetsundersökningen visade t.ex. 
att framkomligheten i centrum upplevdes 
som dålig bland cyklister. Nu har vi arbetat på 
förbättringar vilket vi hoppas kommer synas i 
nästa undersökning.
 
Har ni gjort några andra insatser?

– Vi har haft olika lånecykelprojekt där invå-
nare har fått testa elcykel, vilket har gett goda 
resultat och vi ser nu en stor ökning av dem. 
Jag har också en rekommendation till kom-
muner som vill öka cykling, särskilt bland sina 
egna kommunanställda, att satsa på förmåns-
cyklar, och särskilt elcyklar.

”GÄVLE SKA ANSTÄLLA EN TRAFIK-
PLANERARE MED FOKUS PÅ CYKEL”

 
Kommun: Gävle
Antal invånare: 101 455 invånare
Kommungrupp: Stora kommuner
Namn: Pia Grönvall
Gör: Processledare inom hållbart resande

 

Gävles invånarantal har nyligen passerat 
hundra tusen – vad innebär det för ert 
arbete med cykelfrågor?

– När vi blir fler ute i trafiken blir det för-
hoppningsvis också större tryck på cykelfrå-
gorna. Nu ska vi anställa en trafikplanerare 
med fokus på cykel, förhoppningsvis redan 

 Ni är den enda mellanstora kommun som 
har deltagit i Kommunvelometern sedan 
starten – vad har motiverat er till det?

– Varberg är en bra cykelstad. Vi har stora 
möjligheter och bra förutsättningar att stärka 
och höja cyklingen. Vi är med i Kommunvelo-
metern mycket för att kunna jämföra oss med 
andra kommuner. I dag gör vi egna cykelbok-
slut, men innan det var Kommunvelome-
tern ett verktyg för att kunna följa upp vårt 
cykelarbete.
 
Är det något ni vill dela med er av till andra 
kommuner?

– Det är viktigt att bygga en stabil grund och 
få med politiken från början för en gemensam 
riktning och vilja. Det måste både finnas både 
politisk vilja och organisatoriska resurser, och 
att cykelfrågorna prioriteras i alla led – från 
planering till drift och underhåll. Dialogen 
och förankringen med politiken är viktig då 
de avgör hur mycket resurser som ska gå till 
cykel i regional infrastrukturplan och kommu-
nal investeringsplan. Ett annat tips är att hitta 
samverkan med andra förvaltningar och jobba 
med dem i ett tidigt skede, exempelvis barn 
och fritid, service och skolor.
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efter sommaren. Det känns kul med en tydlig 
satsning.
 
Ni har ett uttalat politiskt mål att priori-
tera barn och ungas resvägar till skola och 
fritidsaktiviteter – hur arbetar ni med det?

– På lite olika sätt. Vi deltar i EU-projektet 
School Chance som handlar om skoltrafikfrå-
gor. Vi har också avsatta medel för att skapa 
säkra cykelvägar vid skolor och har gjort en 
prioriteringsordning för åtgärder. Vi arbetar 
också med att ta fram en ny cykelplan i vilken 
säkra skolvägar kommer att nämnas som en 
prioriterad satsning.
 
Har Kommunvelometern påverkat ert 
cykelarbete?

– Ja, det är en jättebra uppföljning från år 
till år, både för vårt eget resultat men också 
för att jämföra oss med andra. Ovan nämnda 
trafikplaneringstjänst har delvis tillkommit 
tack vare denna.
 
Är det något ni vill dela med er av till andra 
kommuner?

– Att vara med i nätverket Svenska Cykel-
städer! Jobbar man med cykelfrågor är det till 
stor hjälp, har man exempelvis en fråga kan 
man ställa den i Svenska Cykelstäders forum 
och få svar från personer i andra kommuner 
som jobbar med samma frågor.

”TILL 2025 HAR ANTALET 
CYKELRESOR TREDUBBLATS”

Kommun: Göteborg

Antal invånare: 572 000 invånare

Kommungrupp: Stora kommuner

Namn: Malin Månsson

Gör: Strategisk planerare för  

ökad cykling

Hur ser Göteborg ut som cykelstad i 
dag jämfört med för tio år sen?

– Generellt sett har det blivit bättre. 
Vi har fler cykelbanor och vi har jobbat 
för att förbättra infrastruktur och skapa 
fler cykelparkeringar. Vi har också börjat 
sopsalta stora delar av staden och vi har 
en vårstädning för att få bort saltet från 
cykelbanorna. Vi har också börjat jobba 
mer systematiskt med beteende och 
påverkan.
 
Vilken betydelse har Kommunvelo-
metern haft i ert cykelarbete?

– Det är ett bra sätt att kommunicera 
kommunens arbete till politiker och 
andra. Det är bra att ha en extern part 
som utvärderar och jämför kommunens 
insatser.
 
Vad har ni för mål för cykelarbetet 
under kommande tio år?

– Rent kvantitativt ska vi sedan 2015 
ha tredubblat antalet cykelresor fram till 
2025 och tre av fyra göteborgare ska tycka 
att Göteborg är en cykelvänlig stad. När 
det kommer till infrastruktur har vi gjort 
en större genomgång av cykelvägnätet, 
framförallt i de centrala delarna av sta-
den. Många planerade och påbörjade 
projekt kommer färdigställas, däribland 
pendelcykelstråken. Vår långsiktiga 
investeringsplan är inte helt full, så det 
kan tillkomma fler projekt.
 
Är det något ni vill dela med er av till 
andra kommuner?

– Det är viktigt att tänka på hur man 
organiserar sig och ta fram en plan. På så 
vis möjliggör man uppföljning och mät-
ning som visar vad man har åstadkommit.
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Sveriges cyklister har sagt sitt – Malmöborna 
är mest nöjda med sin hemkommun utifrån 
ett cykelperspektiv. Därefter kommer Karl-
stad, Östersund och Umeå kommun. Detta 
enligt Cyklistvelometern 2018, Cykelfrämjan-
dets nya nationella granskning.

Cyklistvelometern är en nationell granskning 
genomförd av Cykelfrämjandet, tillsammans 
med Enkätfabriken, som tagits fram som ett 
komplement till Kommunvelometern. Under-
sökningen syftar till att låta cyklister själva 
tycka till om hur cykelvänliga de upplever sin 
hemkommun. Totalt är det 12 642 cyklister 
som har svarat på den nätbaserade enkäten.

URVAL 
Svaren till Cyklistvelometern har inhämtats 
från en självrekryterad anonym webben-
kät. Resultat på kommunnivå presenterades 
enbart för de kommuner som fick in tillräck-
ligt många antal svar. Antal svar som krävs 
är relaterat till kommunens storlek: minst 50 
svar för de minsta kommunerna och upp till 
minst 200 svar för de största.

Cyklistvelometern
GENERELL NÖJDHET 
KOMMUN FÖR KOMMUN 
I CYKLISTVELOMETERN 2018

Cyklistvelometern 2018 visade att Malmö 
stads cyklister är mest nöjda medan Värmdö 
kommuns cyklister ger sin hemkommun bak-
läxa. Nedan presenteras  de topp-tio högst ran-
kade kommunerna i Cyklistvelometern 2018.

Undersökningen visar även att nästan var 
tredje cyklar även på vintern. Hela 28 pro-
cent av landets cyklister trampar på i samma 
utsträckning året om och 2 procent upp-
ger att de cyklar mer på vintern än under 
sommarhalvåret.

Det största hindret cyklisterna möter i sin var-
dag är enligt undersökningen dåliga cykelvä-
gar och mest irritation väcker cykelbanor som 
delas med gående. Bredare cykelbanor som 
tillåter cykling i bredd är därför något som 
efterfrågas.

TOPP 10 KOMMUNER ENLIGT CYKLISTERNA

Läs mer på cykelframjandet.se/cyklistvelometern/

1

2

3

4

5

KARLSTAD

ÖSTERSUND

UMEÅ

SOLLENTUNA

MALMÖ LINKÖPING

MUNKFORS

LIDINGÖ

ÖREBRO

UPPSALA

6

7

8

9

10
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Kommunvelometern bygger på självrapportering av kommuner av kontrollerbara uppgifter inom områdena 1. infra-
struktur, 2. information och marknadsföring och 3. organisation. Dessa tre innehåller delområdena 1.1 infrastruktur-
investeringar, 1.2 infrastrukturåtgärder, 2.1 informations- och marknadsföringsinvesteringar, 2.2 informations- och 
marknadsföringsåtgärder, 3.1 cykelpolitik, 3.2 uppföljning och mätning och 3.3 organisatoriska åtgärder. Kommun-
velometern mäter varken utvecklingen av själva cykeltrafiken inom kommuner eller cyklisters nöjdhet med förhål-
landena för cykling inom kommunen. Vi har valt att mäta kommunernas insatser för cykling inom dessa områden då 
det ger en mångfacetterad bild av kommunernas arbete med cykling som kan belysa arbetet från flera olika perspektiv. 
Metoden kan snabbt fånga upp förändringar i kommunernas insatser för cykling, även innan det syns i trafiken eller 
cyklisters nöjdhet. Metoden bygger på tesen att starkare insatser för cykling på sikt leder till nöjdare cyklister och ökad 
cykeltrafik. 

För att möjliggöra ännu bättre jämförbarhet mellan kommunerna delar vi även in dem i olika kategorier baserat på 
storlek: stora kommuner med fler än 100 000 invånare, mellanstora kommuner med 50 000 upp till 100 000 invånare 
och små kommuner med färre än 50 000 invånare. 
         

SYFTE OCH MÅL
Syftet med Kommunvelometern är att på ett objektivt sätt jämföra kommunernas arbete med cykling, men även att 
granskningen ska skapa nationell och lokal debatt och ge kommunerna incitament för förbättringar. Kommunvelome-
tern har som mål att vara ett stöd för de deltagande kommunerna genom att enkelt kunna lyfta fram och ge input kring 
kommunernas styrkor och svagheter i sitt cykelarbete och visa vad som krävs för att skapa goda förutsättningar för 
cykling. Ett annat mål är att uppmärksamma behoven av insatser för ökad cykling och lyfta fram positiva exempel. 
 

OM METODEN
Kommunvelometerns metod möjliggör att på ett snabbt och enkelt sätt göra en objektiv analys av cykelarbetet i en 
kommun och är ett verktyg för att kunna mäta och jämföra hur Sveriges kommuner arbetar med och prioriterar cyk-
ling. Metodens fokus ligger på att utvärdera hur systematiskt kommuner har jobbat med cykling under det gångna året. 
Fokus ligger på beslutsprocesser, resurstilldelning och faktiska åtgärder inom områdena infrastruktur, information 
och marknadsföring, och organisation.  

Liksom tidigare år har granskningen genomförts med hjälp av en enkät med frågor som kommunerna har svarat 
på. Svaren har bedömts och viktats enligt fastställda kriterier där fokus ligger på det arbete som gjordes under 2018. 
Undersökningen bygger helt på uppgifter som kommunerna själva har lämnat. Cykelfrämjandet har inte möjligheten 

Bilaga
VAD ÄR KOMMUNVELOMETERN?

Det finns många olika sätt att mäta cykling inom en kommun. Bland annat kan 
en kommun genomföra resvaneundersökningar, nöjdhetsundersökningar bland 
cyklister, eller sätta upp mätpunkter i staden för att följa utvecklingen av antalet 
passerande cyklister. Ett ytterligare sätt är att bedöma kommunernas aktuella 
insatser för cykling. Det är den metoden som Kommunvelometern bygger på och 
som möjliggör för oss att både mäta enskilda kommuners insatser för cykling, 
men även att skapa en årlig rankning då studien möjliggör jämförelse mellan 
kommuner. Metoden är framtagen av Koucky & Partners och vidareutvecklad av 
Cykelfrämjandet. 
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att i detalj kontrollera samtliga uppgifter från kommunerna, svaren har dock genomgått en rimlighetskontroll för att 
kunna upptäcka uppenbara fel och överraskande eller oväntade svar har följts upp och kontrollerats. Kommunvelo-
metern bedömer inte kvaliteten av kommunernas insatser, inte heller granskas hur förutsättningarna för cykling inom 
kommunen upplevs av cyklister. Kommunvelometern mäter därmed inte hur bra det är att cykla i kommunen eller hur 
utbredd cykling är. Det finns dock en tydlig men fördröjd koppling mellan dessa aspekter, där nuläget för cyklisterna 
bygger på summan av flera års insatser och satsade medel.

Frågorna har utvecklats för att ge en så verklig bild som möjligt av hur kommunen arbetar med cykling idag, men 
tar också hänsyn till det som åstadkommits tidigare och det som planeras i en nära framtid. Deltagandet är frivil-
ligt och bygger på att kommunerna aktivt medverkar genom att tillhandahålla de uppgifter som ligger till grund för 
granskningen. Kommunerna har också möjlighet att förklara och beskriva kommunens arbete och utmaningar, samt 
även redogöra för åtgärder eller aktiviteter som genomförs för att främja cykling men som ligger utanför de poängge-
nererande frågorna i denna granskning.  

RESULTATSPRIDNING
Resultaten sprids både till nationell och lokal media med målet att öka uppmärksamheten för cykelfrågor och att 
skapa debatt som kan leda till lokala förbättringar för cyklingen. Alla resultat är offentliga och delges berörda kom-
muner. Vidare erbjuds deltagarna att få sina resultat presenterade av Cykelfrämjandet och diskutera resultaten med 
berörda politiker och tjänstemän. Årets Kommunvelometer presenteras på Cykelkonferensen 2019  i Helsingborg som 
äger rum 22-23 maj. Under konferensen tillkännages årets cykelfrämjarkommun, andra- och tredjeplatsen i den totala 
rankningen, samt den högst rankade kommunen inom de olika grupperna stora, 
mellanstora och små kommuner. 
       

GRANSKNINGSMALL
Årets enkät har lagts upp som en webbenkät som tillhandahållits av Enkätfabriken där kommunerna har fått fylla i 
svaren direkt via en länk som skickats till dem. Frågorna har delats in i tre områden och flera delområden, med totalt 
90 möjliga poäng:  
   

Infrastruktur, 30 möjliga poäng
1.1 infrastrukturinvesteringar (20 möjliga poäng)

1.2 infrastrukturåtgärder (10 möjliga poäng)

2. Information och marknadsföring, 30 möjliga poäng
2.1 informations- och marknadsföringsinvesteringar (20 möjliga poäng)

2.2 informations- och marknadsföringsåtgärder (10 möjliga poäng)

3. Organisation, 30 möjliga poäng
3.1 Cykelpolitik (10 möjliga poäng)

3.2 Uppföljning och mätning (10 möjliga poäng)
3.3 Organisatoriska åtgärder (10 möjliga poäng)

ÄNDRINGAR I ÅR
Inför årets Kommunvelometer har både webbenkäten och poängskalan som utgör granskningsmallen för Kommun-
velometern genomgått en uppdatering och revision. Tidigare var Kommunvelometern uppdelad i sex delområden 
som alla hade 10 poäng var, med 60 maxpoäng. Dessa sex delområden bestod av: befintlig infrastruktur, infrastruktur 
och underhåll, information och marknadsföring, cykelaktiviteter under föregående år, cykelpolitik och uppföljning 
och mätning. De största förändringarna i årets Kommunvelometer är att kategorin befintlig infrastruktur inte längre 
är poänggivande, att ekonomiska investeringar getts högre vikt och att de sex lika viktade områden har blivit tre, med 
delområden inom varje område. 

Att poängsättningen för befintlig infrastruktur tagits bort är för att tydliggöra granskningen som en mätning av 
aktiva insatser för cykelfrämjning snarare än nuläge, eftersom Cykelfrämjandets nya nöjdhetsundersökning Cyklist-
velometern i högre grad mäter och jämför nuläget avseende hur bra kommunen är att cykla i. Att ekonomiska inves-
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teringar uppvärderats är för att det har tydliga dokumenterade effekter på ökad och bättre cykling. Att indelningen 
ändrats från sex till tre områden är för att framhäva att kommuner kan främja cykling inom tre huvudsakliga områden: 

“hårda”, “mjuka” och “organisatoriska” åtgärder. Som en del av detta har det tidigare delområdet “cykelaktiviteter” 
delats upp i tre olika delområden som heter 1.2 infrastrukturåtgärder, 2.2 informations- och marknadsföringsåtgärder 
och 3.3 organisatoriska åtgärder som en del av respektive område. I och med den nya poängskalan har även poängvikt-
ningen för 1.1 infrastrukturinvesteringar och 2.1 informations- och marknadsföringsinvesteringar ändrats från 10 till 
20 poäng vardera. 

Ändringarna har genomförts som en del av ett uppdaterings- och förbättringsarbete så att Kommunvelometern 
bättre kan reflektera och fånga upp de många olika aspekterna av kommunernas insatser för cykling på ett bredare 
och mer heltäckande sätt. Ändringarna är sprungna ur en dialogprocess som har innehållet en enkätundersökning 
till kommuner, en workshop och personliga kontakter med deltagare. Omarbetningen av enkäten och poängskalan 
påverkar självklart till viss mån jämförbarheten mellan åren. Detta är dock inte första gången det har skett uppdate-
ringar och ändringar i Kommunvelometern för att förbättra och förtydliga enkäten och poängskalan. Avsikten är att 
utvärdera årets Kommunvelometer och att fortsätta utveckla den i dialog med de kommuner som deltar. 

BEDÖMNING AV DELOMRÅDEN
Nedan beskrivs vad som ingår i de tre områdena och dess delområden som granskningen är indelad i, samt vilka 
nyckeltal som använts i bedömningen.  De tre områdena har 30 poäng var, uppdelat i olika delområden, med 90 som 
maxpoäng totalt. Fokus i bedömningen ligger på hur kommunen arbetar med cykling i nuläget. Därför avser frågorna 
i huvudsak 2018 och planering inför 2019, och det krävs att kommunen har aktuella dokument som de arbetar efter 
för att få höga poäng. Om svaret för någon fråga har avvikit markant från resten av svaren eller svar från tidigare år har 
kommunen ifråga kontaktats för förtydligande och eventuell komplettering. 

1. INFRASTRUKTUR 
1.1 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
I detta delområde sätter vi poäng för kommunens investeringar för ny infrastruktur kopplad till cykel under 2018 och 
budgeterade medel till ny cykelinfrastruktur för 2019. Detta kombineras med kostnader för drift och underhåll av 
cykelinfrastruktur under 2018 samt budgeterade medel för 2019. För att möjliggöra jämförbarhet mellan kommuner 
av olika storlekar delar vi på kostnaderna per capita. Ny infrastruktur och drift och underhåll har lagts ihop då båda 
verksamheter kompletterar varandra: ju mer cykelvägar som finns desto mer behöver läggas på drift och underhåll. Vi 
använder oss även av nyckeltalet antal heltidstjänster per 100 000 invånare inom utveckling och planering av infra-
struktur, där konsulter och upphandlad personal ej räknas med. Se poängskala och nyckeltal för infrastrukturinveste-
ringar nedan.

DELOMRÅDE VAD MÄTS? NYCKELTAL SKALA MAX 
POÄNG

Infrastruktur- 
investeringar

Total investering cykelinfrastruktur 
+ drift och underhåll 2018

Kr/invånare ≥900 = 9 p
800-899 = 8 p
700-799 = 7 p
600-699 = 6 p
500-599 = 5 p
400-499 = 4 p
300-399 = 3 p
200-299 = 2 p
100-199 = 1 p
<100 =  0 p

9

Total budget cykelinfrastruktur 
+ drift och underhåll 2019

Kr/invånare 9

Personresurser infrastruktur Antal 
heltidstjänster/
100 000 invånare

>2 = 2 p
1,25 - 2 = 1,5 p
0,5 - 1,25 = 1 p
<0,5 = 0,5 p

2

Total maxpoäng: 20
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INFRASTRUKTURÅTGÄRD POÄNG

1 Byggt nya cykelvägar 1

2 Säkerhetshöjande åtgärder på befintliga cykelvägar 1

3 Byggt cykelparkering 1

4 Skyltat cykelvägar (vägvisande skyltning) 1

5 Byggt ut belysning längs cykelväg 1

6 Anlagt säker cykelparkering eller cykelgarage vid kollektivtrafikknutpunkter 1

7 Genomfört ANDRA åtgärder för att främja kombinerad mobilitet mellan cykling och kollektivtrafik 1

8 Genomfört insatser såsom”bike parks”, MTB-leder för nybörjare, ”pump tracks”, eller dylikt 1

9 Drift och underhåll på sommaren 1

10 Drift och underhåll på vintern 1

11 Installerat/byggt offentliga luftstationer 1

12 Installerat/byggt offentlig cykelservicestation 1

13 Drivit hyrcyklar/hyrcykelsystem 1

14 FRISVAR: egna svar eller utveckling av svar ovan. Svaren bedöms för poäng i varje enskilt fall. 1

Total maxpoäng 10

POÄNGSKALA FÖR INFRASTRUKTURINVESTERINGAR

1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER 
Vi har i år kompletterat delområdet infrastrukturinvesteringar med frågor om vilka olika typer av infrastrukturåtgär-
der som har genomförts under året. Dessa ”hårda” verksamheter är ofta de första, och ibland enda, man tänker på när 
kommunens cykelfrågor kommer på tal, men i Kommunvelometern är det endast ett delområde av sju. Se poängskala 
för infrastrukturåtgärder nedan. 

POÄNGSKALA FÖR INFRASTRUKTURÅTGÄRDER
1 POÄNG PER AKTIVITET, MAX 10P.
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2.INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING
2.1 INFORMATIONS- OCH MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR  
Satsningar på information och marknadsföring kring cykling kan handla om allt från att trycka upp en cykelkarta, 
informera om nya cykelvägar eller förbättringar i vägnätet, till påverkans- och testkampanjer. Genom att ge informa-
tionsinsatserna lika stor vikt som infrastruktursatsningarna i bedömningen markeras att båda områdena är viktiga 
för att öka andelen cykling i kommunen och uppnå en balanserad cykelsatsning. I de här delområdet mäter vi och ger 
poäng för medel till information och marknadsföringsinsatser under 2018 och budgeterade medel till dessa för 2019, 
per capita. Vi ger också poäng för antalet heltidstjänster per 100 000 invånare inom information och marknadsföring 
för cykling (konsulter och upphandlad personal tas ej med i räkningen). Se poängskala och nyckeltal för informations- 
och marknadsföringsåtgärder nedan.   

     
POÄNGSKALA FÖR INFORMATIONS- OCH MARKNADSFÖRINGSINVESTERINGAR

DELOMRÅDE VAD MÄTS? NYCKELTAL SKALA
MAX-

POÄNG

Information och 
marknadsförings-
investeringar

Medel till information/
marknadsföring 2018

Kr/invånare ≥ 9 = 9p
8 - <9 = 8p
7 - <8 = 7p
6 - <7 = 6p
5 - <6 = 5p
4 - <5 = 4p
3 - <4 = 3p
2 - <3 = 2p
1 - <2= 1p
0 - <1 = 0p

9

Budgeterade medel till 
information/marknadsföring 
2019

Kr/invånare 9

Personresurser information/
marknadsföring

Antal 
heltidstjänster/
100 000 invånare

>1= 2 p
0,75–1= 1,5 p
0,5–0,75= 1 p
<0,5= 0,5 p

2

Total maxpoäng: 20
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POÄNGSKALA FÖR INFORMATIONS- OCH MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER 
1 POÄNG PER AKTIVITET, MAX 10P.

INFORMATION- OCH MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRD POÄNG

1 Tryckt upp och spridit cykelkarta eller uppdaterat befintlig 1

2 Lanserat och genomfört påverkanskampanjer 1

3 Genomfört aktivitet för att främja rekreationscykling 1

4 Genomfört aktivitet för att främja motionscykling 1

5 Genomfört aktivitet för att främja MTB-cykling 1

6 Genomfört aktivitet för att främja cykling till idrottsplats/fritidsaktivitet för barn och unga 1

7 Genomfört aktivitet för att främja cykling till skolan för barn och unga 1

8 Startat upp/drivit/sponsrat cykelkök 1

9 Drivit eller sponsrat cykelbibliotek eller dylikt 1

10 Drivit eller sponsrat utbildningar, såsom t.ex ”lär-dig”-cykla för vuxna 1

11 Drivit eller sponsrat ”cykling för äldre” eller dylikt 1

12 Genomfört vinterkampanjer för främjandet av vintercykling 1

13
Uppmuntrat/uppmärksammat cykling genom ”events” längs med  
cykelväg/-stråk (och t.ex. utdelning av frukostpåse)

1

14 Genomfört påverkansinsatser/informationsträffar för ökad cykling direkt med företag 1

15 Varit aktiva inom social media och heller hemsida för att sprida kommunens insatser för cykling 1

16 Drivit felanmälansfunktion (t.ex. för anmälan av brister i infrastruktur) 1

17 Genomfört eller varit en aktiv del i något cykelturistiskt projekt i kommunen 1

18
Informerat om kommunens cykelinsatser/träffat kommuninvånare för dialog under  
t.ex. Europeiska Trafikantveckan eller i samband med annat event

1

19 FRISVAR: egna svar eller utveckling av svar ovan. Svaren bedöms för poäng i varje enskilt fall. 1

Total maxpoäng 10

2.2 INFORMATIONS- OCH MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER 

Vi har även tagit fram en lista av olika informations- och marknadsföringsåtgärder där kommunen kan kryssa i eller 
skriva om vilka olika aktiviteter de genomfört under 2018. Eftersom delområdet befintlig infrastrukur inte längre är 
poänggivande för i år har vi även tagit bort det tidigare poänggivande nyckeltalet andel skyltade cykelvägar från områ-
det Information och marknadsföring eftersom även det berör befintlig infrastruktur (ny skyltning av cykelvägar är 
numera en åtgärd under infrastrukturåtgärder). Se poängskala för informations- och marknadsföringsåtgärder nedan.  
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3. ORGANISATION
Nytt för i år är området organisation, där delområdena cykelpolitik, uppföljning och mätning och organisatoriska 
åtgärder ingår med 10 poäng var. Inom detta område ges kommunen möjlighet att visa hur cykling prioriteras i den 
egna organisationen och strategiska planeringen. 

3.1 CYKELPOLITIK
Under delområdet cykelpolitik undersöker vi kommunens cykelpolitiska mål, styrdokument och interna arbete för att 
främja cykling. En tydlig målformulering som förankras politiskt och följs upp är en grundpelare för att cykelarbetet 
ska lyckas långsiktigt. Cykelstrategi och cykelplan är även de centrala för cykelpolitiken. Andra strategiska områden 
är om kommunen har antagit någon norm för cykelparkeringstal och har kvalitetskriterier för cykelparkering, om 
cykelfrågor är integrerade i plandokument, om det finns en aktuell och antagen underhållsplan, om det finns rutiner 
för omledning av cykeltrafik vid vägbyggnadsområden, samt om kommunen aktivt genomför kompetenshöjande 
insatser för politiker och/eller tjänstepersoner eller arbetar för att få sina anställda att cykla till jobbet. Se poängskala 
för delområdet cykelpolitik nedan. 
         
POÄNGSKALA FÖR CYKELPOLITIK

DELOMRÅDE VAD MÄTS? NYCKELTAL? SKALA MAXPOÄNG

Cykelpolitik Politiska mål Ja/Nej Ja=1,5 1,5

Tidsatta mål Ja/Nej Ja=0,5 0,5

Mätbara mål Ja/Nej Ja=0,5 0,5

Mål följs upp av nämnd Ja/Nej Ja=0,5 0,5

Kompetenshöjande insatser Ja/Nej Ja=1 1

Antagen cykelstrategi Ja/Nej Ja=1 1

Cykelplan senaste 5 åren Ja/Nej Ja=1 1

Öronmärkta medel till cykelplan Ja/Nej Ja=1 1

Cykelparkeringstal Ja/Nej Ja=0,5 0,5

Kvalitetskriterier för cykelparkering Ja/Nej Ja=0,5 0,5

Integrering i plandokument Ja/Nej Ja=0,5 0,5

Underhållsplan Ja/Nej Ja=0,5 0,5

Rutiner för TA-planer/omledning av cykeltrafik Ja/Nej Ja=0,5 0,5

Aktivt internt arbete för att få kommunanställda 
att cykla

Ja/Nej Ja=0,5 0,5

Total maxpoäng: 10
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3.2 UPPFÖLJNING OCH MÄTNING

Delområdet uppföljning och mätning är också en viktig del av den egna organisationens arbete för cykling. Genom att 
följa upp arbetet finns det större möjligheter att se om uppsatta mål är rätt satta och huruvida de kommer att infrias 
eller ej. Moment som bör ingå i en utförlig uppföljning är mätningar av cykeltrafiken på olika stråk samt resvane- och 
nöjdhetsundersökningar, cykelbokslut och cykelrevisioner. Endast flödesmätningar, resvaneundersökningar, nöjd-
hetsundersökningar, cykelbokslut och cykelrevisioner som genomförts de senaste fem åren har godkänts. Samarbete 
med cykelreferensgrupper är ett annat viktigt sätt att både förankra beslut hos invånarna och kan även ses som ett led 
i utvärderingen av genomfört arbete. Ytterligare sätt för kommunen att följa upp och mäta sitt arbete för cykling är 
att ha en felanmälansfunktion, ha en uppsatt ambition att allvarliga fel åtgärdas inom 48h samt att rapportera in alla 
kommunens cykelvägar i nationell vägdatabas (NVDB).

POÄNGSKALA FÖR UPPFÖLJNING OCH MÄTNING

DELOMRÅDE VAD MÄTS? NYCKELTAL? SKALA MAXPOÄNG

Uppföljning och 
mätning

Flödesmätningar gjord senaste 5 åren Ja/Nej Ja=1 1

Typ av mätning:
Periodiska (P)
Kontinuerliga (K)
Båda (B)

P, K, B eller Nej P=0,5 
K=0,5 
B=1

1

RVU senaste 5 åren Ja/Nej Ja=1 1

Nöjdhetsundersökning senaste 5 åren Ja/Nej Ja=1 1

Samarbete med cyklister Ja/Nej Ja=1 1

Cykelbokslut/-revision (t.ex. BYPAD) senaste 
5 åren

Ja/Nej Ja=1 1

Felanmälansfunktion Ja/Nej Ja=0.5 0,5

Allvarliga fel åtgärdas inom 48h Ja/Nej Ja=0,5 0,5

Inventering/kartläggning av cykelparkering 
(plats/beläggning/kapacitet)

Ja/Nej Ja=1 1

Inventering/kartläggning av cykelparkering 
(typ/kvalitet)

Ja/Nej Ja=1 1

Alla cykelvägar i  NVDB Ja/Nej Ja=1 
Nej=0

1

Total maxpoäng: 10
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3.3 ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER

Den tredje delen inom området organisation är delområdet organisatoriska åtgärder. Har kan kommunen fylla i eller 
skriva om vilka sorters åtgärder som har genomförts under 2018 i den egna organisationen för att främja cykling. Dessa 
åtgärder inkluderar vissa element av både cykelpolitik och uppföljning och mätning där vikten är att åtgärden ska ha 
genomförts under det gångna året, snarare än inom de fem senaste åren. Här finns även flera möjliga åtgärder kopp-
lade till främjandet av cykling bland kommunens anställda. 

POÄNGSKALA FÖR ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER
1 POÄNG PER AKTIVITET, MAX 10P.

ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER POÄNG

1 Nya eller reviderade politiska cykelmål 1

2 Nya eller reviderade cykelpolicys/strategi 1

3 Ny eller reviderad cykelplan 1

4 Genomfört flödesmätningar av cykeltrafik 1

5 Genomfört någon RVU 1

6 Genomfört någon nöjdhetsundersökning (aktiv spridning av Cyklistvelometern är ok) 1

7 Genomfört något cykelbokslut eller cykelrevision (BYPAD) 1

8 Tillhandahållit lånecyklar för interna resor för kommunalanställda 1

9 Genomfört kompetenshöjande insatser (utbildningar, konferenser,  studiebesök) 1

10 Deltagande i Kommunvelometern 2018 1

11 Infört eller erbjudit förmåns/leasingcyklar för kommunanställda 1

12 Inventerat befintlig cykevägslinfrastruktur, t.ex. utifrån kvalité 1

13
Tillhandahållet lånecyklar för interna resor och/eller använt transport/-lådcyklar inom t.ex. förskola 
eller ”park/gata” eller annan kommunal verksamhet

1

14 Arrangerat cykelutmaningar för företag/kommunala bolag i kommunen 1

15 FRISVAR: egna svar eller utveckling av svar ovan. Svaren bedöms för poäng i varje enskilt fall. 1

Total maxpoäng 10
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Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2019
En granskning och jämförelse av kommunernas satsningar på att 
öka cykling och göra cykling säkrare och mer attraktivt.
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Olander (Enkätfabriken), Josefin Stagge (Enkätfabriken), Martin 
Forsberg (Koucky & Partners), Kalle Bern  
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Daniel Olander (Enkätfabriken), Lovisa Valentino (Enkätfabriken)
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Cykelfrämjandet  
Box 3, 101 20 Stockholm
(Celsiusgatan 8)
www.cykelframjandet.se

OM CYKELFRÄMJANDET

CYKELFRÄMJANDETS MÅL ÄR TILLVARATA ALLA 
CYKLISTERS INTRESSEN SÅ ATT FLER KAN OCH VILL 
CYKLA MER OCH OF TARE. VI JOBBAR FÖR EN BÄTTRE, 
SÄKRARE OCH MER ATTRAKTIV CYKELMILJÖ. VÅRA 
MEDLEMMAR ÄR ORGANISERADE I ORTSKRETSAR, 
FRÅN NORR TILL SÖDER, OCH STÅR FÖR EN VIKTIG 
DEL AV ENGAGEMANGET. FÖRENINGEN HAR ETT 
KANSLI I STOCKHOLM OCH VOLONTÄRER SOM 
ENGAGERAR SIG ÖVER HELA LANDET. VI GENOMFÖR 
DEN ÅRLIGA GRANSKNINGEN KOMMUN VELOMETERN 
AV KOMMUNERNAS ARBETE FÖR CYKLING OCH 
CYKLISTVELOMETERN – EN UNDERSÖKNING AV 
CYKLISTERS NÖJDHET MED CYKLING I SIN KOMMUN.

CYKELFRÄMJANDETS MÅL HAR SEDAN STARTEN 
VARIT ATT SAMLA ALLA SORTERS CYKLISTER. DET ÄR 
FORTFARANDE VÅR LEDSTJÄRNA OCH VÅRT MOTTO. 
VÄLKOMMEN ÄVEN DU ATT ENGAGERA DIG I VÅR 
VERKSAMHET.
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