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Regionalt cykelbokslut – en uppföljning 
av den regionala cykelstrategin 

Den regionala cykelstrategin för Uppsala län  
antogs 2017. Den fokuserar på vardagsresor, men 
behandlar även rekreations- och turismcykling 
som är av betydelse för besöksnäringen.  

Det årliga cykelbokslutet syftar till att kontinuerligt 
följa upp utvecklingen och ge en överblick av 
cyklingen i länet.  

Strategin innehåller tre mål för cyklingens utveckling 
med utgångspunkt i såväl nationella som regionala 
mål rörande hållbara transporter, miljö och 
folkhälsa år 2030. Dessutom beskrivs vilka 
insatsområden 
länets aktörer behöver arbeta med för att främja 
cyklingen i länet och för att nå de uppsatta målen. 

Många aktörer behöver ta ansvar för att nå målen om 
ökad och säker cykling eftersom det kommer krävas 
en mängd åtgärder inom olika områden. Det kan 
handla om allt från att förbättra cykelvägarna eller 
underhåll av dessa, förbättra möjligheten att parkera 
sin cykel på ett säkert sätt, till att sätta upp vägvisning 
eller genomföra kampanjer för att stärka cyklingens 
roll.  

Sammanhängande cykelinfrastruktur av hög kvalitet 
är en av de viktigaste aspekterna för att främja 

cyklingens utveckling i länet. Det är viktigt att 
cykelstråken med olika väghållare kopplas ihop så 
att det inte uppstår felande länkar. 

Säkra och trygga cykelvägar gör det mer attraktivt 
att välja cykeln, både för längre och kortare resor. 
Elcyklar ger större potential för längre resor och 
lastcyklar gör det enklare att frakta gods eller 
skjutsa barn.  

Förutsättningarna är olika i länets kommuner med 
Uppsala som den tätort med flest invånare och störst 
andel cyklister, mycket på grund av deras 
målmedvetna arbete.   

 

 
  

Metod för framtagande av cykelbokslutet 
Vid framtagandet av detta cykelbokslut har följande 
underlag använts: 

- Nationella vägdatabasen, NVDB, 
Trafikverket 

- Kollektivtrafikbarometern, Svensk 
Kollektivtrafik 

- Hållplatsdatabasen 2022, Region Uppsala 
- Enkät till länets kommuner 

Med hjälp av dessa sker uppföljning av målen i den 
regionala cykelstrategin samt ett urval av 
indikatorer. 

Uppfyllelse av cykelstrategins mål 
Mål om cykeltrafikens omfattning  
Cykeltrafikens färdmedelsandel påverkas av en rad 
olika faktorer. Cyklingens utveckling beror på hur 
enkelt det är att ta cykeln jämfört med andra 
trafikslag. Detta påverkas i sin tur bland annat av 
vilken cykelinfrastruktur som finns, hur underhåll och 
drift sköts, framkomligheten i trafikrummet och 
parkeringsmöjligheterna.   

 

 
Färdmedelsandelen beräknas genom resvaneunder-
sökningar. Undersökningarna genomförs löpande 
under året av svensk kollektivtrafik (Kollektivtrafik-
barometern). Cykeltrafikens färdmedelsandel är 14 
procent 2021. Kollektivtrafikens andel är 16 procent 
och andelen som tog bilen är fortsatt över 50 procent, 
vilket är en tydlig påverkan från Corona pandemin 
sedan 2020.

År 2030 ska cykeltrafikens färdmedelsandel ha 
ökat med tio procentenheter jämfört med 2016, 
från 13% till 23% 
 
År 2030 ska andelen kombinationsresor cykel – 
kollektivtrafik ha fördubblats jämfört med 2016, 
från 19% till 38% 
 
År 2030 ska antalet omkomna och allvarligt 
skadade cyklister ha halverats jämfört med 
2017, från 14 till 7  

År 2030 ska cykeltrafikens färdmedelsandel 
ha ökat med tio procentenheter jämfört 
med 2016, från 13% till 23%. 
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Figur 1. Cykelns färdmedelsandel i Uppsala län år 2016–2021.  
Källa: Kollektivtrafikbarometern, Svensk Kollektivtrafik 

 
Figur 2. Färdmedelsandel i Uppsala län år 2016–2021 för olika trafikslag.  
Källa: Kollektivtrafikbarometern, Svensk Kollektivtrafik 
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Mål om kombinationsresor 
Antalet kombinationsresor cykel – kollektivtrafik 
påverkas av den upplevda enkelheten i resenärens 
byte. För resenären behöver bytet kännas snabbt och 
effektivt för att det ska vara ett bra resealternativ. 
Upplevelsen påverkas bland annat av hur länge 
resenären behöver vänta, i vilken utsträckning 
cykelvägarna ansluter till hållplats eller station samt 
lokaliseringen av och standarden på 
cykelparkeringar. Dessutom påverkar restid, kostnad 

och närhet till hållplatser också resenärens val av 
färdsätt.  

2021 ökade andelen resenärer som kombinerade 
cykel och gång med kollektivtrafik från 16 procent till 
23 procent.  

 

 
Figur 3. Andel kombinationsresor cykel - kollektivtrafik i Uppsala län.  
Källa: Kollektivtrafikbarometern, Svensk Kollektivtrafik. 
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Mål om trafiksäkerhet 
Trafiksäkerheten för cyklister bedöms främst 
påverkas av: cykelvägarnas standard, 
separeringsgrad från andra trafikslag, utformning av 
korsningspunkter samt hur väl drift och underhåll av 
infrastrukturen fungerar.  

Antalet skadade cyklister i trafiken som rapporterats 
av polis eller sjukvård finns i Transportstyrelsens 
olycksdatabas Strada (Swedish Traffic Accident Data 
Acquisition). När det gäller trafikolyckor är stora 
variationer naturliga och svåra att förklara.  

 

I Figur 4 ses utvecklingen av de inrapporterade 
cykelolyckorna per år fördelade på hur allvarlig 
skadan är. 

Enligt Transportstyrelsen råder det viss osäkerhet 
kring olyckor med elsparkcyklar då de under 2021 i 
vissa fall registrerats in under cykel och i andra fall 
som fotgängare. Från 2022 har Transportstyrelsen 
förtydligat hur elsparkcyklar ska registreras. 

 
 

 

 
Figur 4. Antal rapporterade cykelolyckor efter skadegrad i Uppsala län.  
På grund av covid-19 upphörde enstaka sjukhus att rapportera under 2020.   
Källa: Olycksstatistik Strada. 
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Nulägesbild av valda indikatorer i länet 
Nedan presenteras en nulägesbild för fem indikatorer som har betydelse för cyklingens utveckling. 

Cykelinfrastruktur  
Enligt Trafikverkets nationella vägdatabas (augusti 
2022) finns det:  

• 94 kilometer regionala gång- och cykelvägar i 
Uppsala län, cykelvägar längs statliga vägar 
där Trafikverket är väghållare.  

• 659 kilometer kommunala gång- och 
cykelvägar samt 30 kilometer gång- och 
cykelvägar med enskilt huvudmannaskap.  

Cykelparkeringar  
Möjligheten att på ett tryggt och funktionellt sätt 
parkera sin cykel vid målpunkter är en viktig 
förutsättning för att få fler att använda cykeln. I 
många kommuner saknas uppgifter om hur många 
cykelställ som finns, men befintlig data visar cirka  
19 300 cykelställ i länet, mestadels koncentrerat till 
kommunernas större orter, skolor, stationsområden 
och större kollektivtrafikhållplatser. På cirka 53 
procent av dessa cykelställ finns möjlighet att låsa 
fast cykeln vid ramen. 

 
Kommun Kommunal 

gång- och 
cykelväg, km 

Regional 
gång- och 
cykelväg 
(statlig), km  

Enskild gång- 
och cykelväg, 
km 

Totalt, km Gång- och 
cykelväg per 
person (m) 

Enköping 110 8,7 5,2  124 2,61 

Heby 18 12,5 0,4 31 2,17 

Håbo 75,5 0 7 83 3,71 

Knivsta 31 4,4 0,4 36 1,82 

Tierp 42,6 5,6 4,9 53 2,47 

Uppsala 379,6 47,4 11,9 439 1,85 

Älvkarleby 2 7 0,2 9,2 0,96 

Östhammar 0,5 8,4 0 9 0,40 

Summa: 659,2 94 30 784,2 1,99 

Tabell 1. Nulägesbild av kommunernas cykelinfrastruktur.  
Källa: Trafikverket NVDB, Region Uppsala ansvarar för beräkningsmetoden.

  

Cyklar i kollektivtrafiken 
För längre avstånd är kombinationsresor med cykel 
och buss eller tåg ett bra alternativ. Det är möjligt 
att ta med cykel på UL:s regionala busslinjer under 
perioden 1 april – 31 oktober, undantaget linjerna 
801, 677, 774, 110, 111, 115 och expressbussarna. 
Det finns plats för två cyklar på varje buss och de 
förvaras i ställ på utsidan. Cykeln får inte väga mer 
än 25kg. Biljett för cykel köps ombord för 27 kronor. 

År 2021 såldes 165 cykelbiljetter på UL:s bussar.  

På Upptåget mellan Uppsala-Gävle samt Uppsala-
Sala får cykel tas med utan extra kostnad året runt i 
mån av plats utanför rusningstrafik och det saknas 
därför statistik för hur många resenärer som tar med 
cykeln på tåget.  
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Cykelparkering vid hållplatser  
För att främja ett ökat resande med cykel i 
kombination med kollektivtrafik är det viktigt att det 
finns cykelparkeringar vid strategiska hållplatser och 
tågstationer. 

I Region Uppsalas Riktlinjer för pendlarparkering i 
Uppsala län anges vilka krav som ställs på pendlar-
parkeringar (cykel, bil) vid statlig medfinansiering. 
Hållplatshandboken Riktlinjer för utformning av 

hållplatser i Uppsala län (Region Uppsala) beskriver 
utformningen av hållplatser. Behovet av parkering 
ska bedömas för varje hållplats. 

Cirka 3 procent av länets alla hållplatser och 
stationer har minst en anslutande cykelparkering 
(Källa: Hållplatsdatabasen, Region Uppsala). 

 
 

 
Figur 5. Andel hållplatser med minst en tillhörande cykelparkering i relation till antal hållplatser i kommunen.  
Källa: Hållplatsdatabasen, Region Uppsala. 
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Cykelstölder 
En grundförutsättning för att kunna cykla är tillgång 
till en fungerande cykel. Att få sin cykel stulen är 
därför ett hinder till att cykla samtidigt som risken 
att få cykeln stulen kan ge en upplevelse av 

otrygghet. Och otryggheten kan göra att cykeln väljs 
bort som färdmedel.   

Under 2021 anmäldes totalt 3389 cyklar stulna  
(Figur 6). Det är en minskning jämfört med 2020.  

 

 
Figur 6. Antal anmälda cykelstölder i Uppsala län beräknat per 100 000 invånare.  
Källa: Brottsförebyggande rådet (BRÅ). 
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Region Uppsalas insatser under 2021 
Potentialstudie för cykling i Uppsala län 
Hur många har möjlighet att cykla till arbetet eller skolan? 
Region Uppsala har genomfört en cykelpotentialstudie som blev klar 2021. Potentialstudien redovisar 
andelen av befolkningen som kan cykla inom en viss tid och längs cykelbara vägar till jobb/skola. Dessutom 
redovisas vägsträckor som enligt modellen skulle vara viktigast för cykling. Potentialstudien har 
presenterats vid Cykelforum 2021 samt för kommunala tjänstemän och politiker vid ett flertal tillfällen under 
2022. 

Nu jobbar vi vidare med potentialstudien med exempelvis att säkerställa att detta blir ett levande och 
kvalitetssäkrat verktyg som används aktivt av både Region Uppsala och länets kommuner i arbetet med 
cykeltrafikens utveckling. Dessutom vill regionen sprida kunskap om potentialstudien, tillsammans med 
kommunerna identifiera hur potentialstudien kan användas och förbättra kvaliteten i NVDB-data. 
Potentialstudien presenteras i storymaps på regionens hemsida (regionuppsala.se/cykel).  

NVDB-data 
Kunskap om nationella vägdatabasen (NVDB) och dess datahantering är en viktig förutsättning för att skapa 
bra beslutsunderlag för cykelinfrastrukturplanering och uppföljning. Under 2022 har Region Uppsala börjat 
arbetet med att öka kunskapen kring NVDB och utvecklingen av skript för automatisering av NVDB-
datahantering. Processen utförs i samverkan med andra regioner för att accelerera kunskapsutvecklingen 
och effektivisera verktygsutvecklingen. 

Cykelturism 
Utveckling av regional cykelled i Enköping och Håbo 
Region Uppsala vill förbättra förutsättningarna för rekreationscykling och besöksnäring i länet. För att kunna 
utveckla bra förutsättningar för både cykling och besöksnäring behövs nära samverkan med kommunerna i 
länet.  

Trafik och samhälle tillsammans med Regionkontoret fick ett uppdrag att under 2021 ta fram en åtgärdsplan 
för att möjliggöra framtagande av cykelrutter för rekreation och turism i Uppsala län tillsammans med länets 
kommuner. I ett första steg tog regionen inte med alla kommunerna utan valde istället att tillsammans med 
Upplandsstiftelsen gå vidare med att försöka skapa en regional cykelled i en del av länet. Det startades ett 
gemensamt projekt med Enköpings kommun, Håbo kommun och Upplandsstiftelsen för att undersöka 
möjligheten att etablera en regional cykelled med god standard. 

Genom arbetet testar parterna en modell för samverkan och identifierar vilka åtaganden som respektive part 
har ansvar för. Projektet arbetar med hypotesen att detta gynnar användandet av det lågtrafikerade 
vägnätet, har en positiv inverkan på folkhälsan samt öppnar upp för fler möjligheter för besöksnäringen. 
Denna cykelled är ett första steg i utvecklingen av cykelleder i länet som kan fungera som modell för fler i 
framtiden. Man har kommit en bit på väg under 2021 och arbetet fortsätter under 2022. 
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Investeringar i cykelåtgärder genom länsplan  
Investeringar i cykelinfrastruktur längs statlig väg beslutas genom länsplanen, som Region Uppsala tar fram 
för Uppsala län. I länsplanen för 2018–2029 har Uppsala län tilldelats en ram på totalt 1,53 miljarder kronor. 
Utfallet för 2021 blev ca 93,3 miljoner kronor varav ca 10,6 miljoner kronor investerats i vägplaner och 
projektering av gång- och cykelvägar (Tabell 2). Under 2021 har ingen produktion av gång- och cykelvägar 
skett vilket leder till att lite medel har använts. 

Det ingår även cykelsatsningar i vägplanerna för väg 288 och väg 55 men eftersom de satsningarna är 
paketerade tillsammans med olika satsningar så är det svårt bryta ut cykelsatsningar i vägplaneskedet. 

Under året har ca 4,2 miljoner kronor i statlig medfinansiering betalats ut från länsplanen för cykelåtgärder. 
Detta motsvarar 50 procent av den totala kostnaden för projekten. Resterande del bekostas av 
kommunerna.  

Typ av åtgärd Sträcka  Summa (tkr) 
Gång- och cykelväg, vägplan Uppsala-Lövstalöt-Björklinge längs väg 600 3093 
Gång- och cykelväg, vägplan Tierp-Tierp kyrkby längs väg 742 och 600 2944 
Gång- och cykelväg, vägplan Morgongåva-Vittinge längs väg 72 2344 
Gång- och cykelväg, vägplan och 
bygghandling 

Älvkarleby-Skutskär 2048 

Gång- och cykelväg, ÅVS Litslena – Örsundsbro längs väg 55 165 
Gång- och cykelväg, 
bevakningsuppdrag 

Skokloster 58 

Tabell 2. Investerade statliga medel under 2021. Källa: Trafikverket, Årsuppföljning 2021 av regional plan för 
transportinfrastruktur i Uppsala län. 
 

Cykelforum 2021 
Regionalt cykelforum anordnas årligen för att visa 
det samlade arbete som sker för att utveckla 
Uppsala län som cykelregion. Detta forum syftar 
även till att sprida ny kunskap om infrastruktur, 
beteende-påverkan och innovation kopplat till 
cykelfrågor.  

Den 23 september 2021 anordnade Region Uppsala 
cykelforum som blev ett webbinarium på grund av 
då rådande pandemirestriktioner. 

Programmet innehöll bland annat utveckling av en 
regional cykelled i länet, presentation av potential-
studien för cykling, goda exempel från ett par 
kommuner samt presentation av årets 
cykelprestation 2020.  

Årets cykelprestation 2020 
Varje år presenteras årets cykelprestation i samband 
med Cykelforum. Utmärkelsen kan ges till personer, 
organisationer eller projekt som under föregående 
år har gjort cykelfrämjande insatser som bidrar till 
att cykelstrategins mål och insatsområden nås. 
Projektet eller åtgärden ska ha genomförts i Uppsala 
län. 

Region Uppsala mottog en rad nomineringar och 
vinnaren har sedan utsetts av en jury bestående av  
Trafik- och samhällsutvecklingsnämndens 
presidium. Vinnaren tilldelas ett diplom. 

Vinnare av årets cykelprestation 2020 blev Björn 
Engström och Cykelfrämjandet i Uppsala. 

Motivering: "Björn Engström och Cykelfrämjandet i 
Uppsala har uppmärksammat cykeln och dess 
förutsättningar i Uppsala. Björn är en riktig eldsjäl 
som var med och återuppväckte Uppsalakretsen 2012 
och tagit initiativ i linje med cykelstrategins mål. 
Cykelfrämjandet i Uppsala har sedan dess varit en 
aktiv del av dialogen i exempelvis kommunens 
cykelråd. 

Ett av Björns initiativ är kurser för att lära vuxna cykla 
och sedan starten har cirka 200 personer deltagit, 
framför allt vuxna invandrarkvinnor." 
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Kommunernas insatser under 2021 
Sammanställningen av kommunernas insatser under året baseras på en enkät som skickats ut till länets 
kommuner, kommunernas styrdokument samt undersökningar av den ideella organisationen 
Cykelfrämjandet (Kommunvelometer 2022). Enkäten har besvarats av sex av länets åtta kommuner. 

Kommunvelometer 2022 
Kommunvelometern är Cykelfrämjandets stora nationella granskning som mäter och jämför kommunernas 
insatser för cykling under föregående år. Kommunvelometer 2022 avser verksamhetsåret 2021. 

I Kommunvelometern undersöks hur kommunerna arbetat med cykelrelaterade åtgärder. 
Kommunvelometern är ett effektivt sätt för kommunerna att följa upp sitt arbete och visar tydligt inom vilka 
områden det finns utvecklingspotential. Det är också ett bra verktyg för jämförelse med andra kommuner. 
Enköping, Håbo och Uppsala deltog i Kommunvelometer 2022, resultatet presenteras i respektive 
kommunavsnitt. 

Sammanfattning av kommunernas insatser
Den stora andelen cykelresor sker inom tätorterna. 
Det är där de flesta målpunkterna finns såsom 
skolor, butiker, sportanläggningar och stora 
kollektivtrafik-hållplatser. Dessutom återfinns den 
största andelen cykelinfrastruktur i tätorterna men 
också den största andelen cykelolyckor.  

Därför behöver mycket av det cykelfrämjande 
arbetet ske på kommunal nivå.  

I Tabell 2 redovisas kommunernas investerade medel 
i cykelinfrastruktur, cykelparkeringar samt andra 
cykelfrämjande åtgärder.  

 

 Investerade medel i 
gång- och cykelvägar 
(tkr)  

Investerade medel i 
cykelparkeringar (tkr) 

Investerade medel i 
andra cykelfrämjande 
åtgärder (tkr) 

Enköping 1 500 * 1 252 

Heby 110 0 0 

Håbo 9 665 10 ** 

Knivsta -  - - 

Tierp 0 0 0 
Uppsala 56 800 2 500 7 500 

Älvkarleby 0 0 0 

Östhammar - - - 
 

* kostnad ingår i projektet för bussterminalen. **endast arbetstid 
Tabell 3. Kommunernas investeringar 2021.  
Källa: Region Uppsala, Cykelbokslut 2021 - Enkät till kommuner, TS2022-00214. 

Enköpings kommun 
Styrdokument och politiskt antagna mål 
Gång- och cykelplan för Enköpings kommun 
antagen 2020, ett viktigt steg för att nå 
trafikstrategins mål om att de hållbara resorna ska 
vara norm när staden växer. Gång- och cykelplanen 
fastställer att gång, cykel och kollektivtrafik ska 
prioriteras vid ny- eller ombyggnation och att gång 
och cykel ska ges mer plats i gaturummet.  

Målet är att hälften av transporterna i Enköpings 
stad ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik år 
2030. År 2040 ska andelen vara två tredjedelar.  

Cykelåtgärder i Enköpings kommun 2021 
Under året har kommunen genomfört tre åtgärder 
som bidragit till säker trafikmiljö för barn och unga 
till eller runt skolor, förskolor eller 
sportanläggningar. Cykelparkeringarna har utökats 
med 56 platser i samband med nya bussterminalen.  

Enköping deltog i Kommunvelometer 2022 för 
tionde gången och för åttonde året i rad. I år 
placerade sig kommunen på en delad 24:e plats av 
totalt 55 deltagande kommuner. Inom gruppen små 
kommuner blev det en delad 4:e plats. Precis som 
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förra året fick Enköping 54 av 90 möjliga poäng, men 
med variationer inom delområdena. Störst 
förbättring syns inom området informations- och 
marknadsföringsåtgärder, där kommunen ökade med 

3 poäng och därmed fick 10 av 10 poäng. Däremot 
tappade kommunen poäng inom 
infrastrukturinvesteringar, från 7 poäng i fjol till 5 
poäng av 20 möjliga i år.  

Heby kommun 
Styrdokument och politiskt antagna mål 
Riktlinjer för gång- och cykelvägar i Heby 
kommun antagen 2018. Målsättningen är att öka 
andelen kombinationsresor, öka andelen resor med 
cykel och öka säkerheten för fotgängare och 
cyklister och därigenom minska antalet olyckor.  

Cykelåtgärder i Heby kommun 2021 
Kommunen har under 2021 färdigställt en ny gång- 
och cykelväg längs Molnebovägen mellan hållplats 

Molnebovägen och Apotea. Totalt beräknas 
investeringen till cirka 110 000 kronor.  
Resvaneundersökning (RVU) har genomförts inom 
samarbetsprojektet Hållbara transporter, 
Morgongåva med medverkande företag. 
 

Håbo kommun 
Cykeltrafikens färdmedelsandel för Bålsta tätort: 
4,6% 
Kollektivtrafikbarometern, Svensk kollektivtrafik – 
nytt underlag som tagits fram i samband med 
bussöversynen för Bålsta tätort. 

Styrdokument 
Cykelstrategi för Håbo kommun (Cykelstyret) 
antagen 2021. Cykelstyret innehåller en redogörelse 
av nuläget, målbild för 2030 och en beskrivning hur 
kommunen ska arbeta för att gå i den riktningen.  

Ramverket (antagen 2021) innehåller riktlinjer för 
utformning av kommunens cykelinfrastruktur samt 
prioritering av åtgärder. Dokumentet ger konkreta 
riktlinjer i samtliga skeden från övergripande 
planering och detaljplan till lokala åtgärder samt 
drift och underhåll. 

Cykelåtgärder i Håbo kommun 2021 
Kommunen har genomfört 10 åtgärder som bidragit 
till säker trafikmiljö för barn och unga till eller runt 
skolor, förskolor eller sportanläggningar. Det 

handlar om exempelvis hastighetssänkande åtgärder 
för passager, nyanläggning av gång- och cykelväg, 
blinkande skyltar vid övergångsställen. 

Resvaneundersökning (RVU) har genomförts i 
samband med busstrafiköversynen (Kollektivtrafik-
barometern, Svensk Kollektivtrafik). 

Håbo deltog för andra gången i Kommunvelometer 
2022 och tog i år förstaplatsen inom gruppen små 
kommuner! Av totalt 55 deltagande kommuner 
placerade sig Håbo på en 18:e plats. Håbo fick 60,5 
poäng av 90 möjliga, vilket är en ökning med 4,5 
poäng sedan kommunens senaste deltagande 2020. 
I totalpoäng ligger de 18,5 poäng över snittet för 
deltagare inom gruppen små kommuner, samt 7,5 
poäng över snittet för samtliga deltagande 
kommuner. 

Inom två områden - infrastrukturåtgärder och 
organisatoriska åtgärder - fick kommunen 10 poäng 
av 10 möjliga. Inom området informations- och 
marknadsföringsinvesteringar fick kommunen 2 
poäng av 20 möjliga.  

Knivsta kommun 
Styrdokument och politiskt antagna mål 
Trafikstrategi för Knivsta kommun 2014 – 2025, 
(antagen 2014) i vilken gång- och cykeltrafik 
prioriteras. Det finns inriktningsmål om att öka 
cykeltrafikens färdmedelsandel, öka attraktiviteten 
för cykel och öka andelen barn som cyklar till skolan 
samt en tillhörande handlingsplan. 

Stadsutvecklingsstrategi 2035 anger bland annat 
att utbyggnad av cykelvägar ska prioriteras tidigt i 
utbyggnadsfasen för ett välfungerande nätverk av 
gång- och cykelvägar. Knivsta kommun arbetar med 
att ta fram en transportplan för hållbar mobilitet i 
samarbete med Trafikverket och Region Uppsala. 
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Tierps kommun 
Styrdokument och politiskt antagna mål 
Cykelplan antagen 2015, politiskt antagna mål för 
cykelns färdmedelsandel saknas. Målet är att skapa 
ett mer gent, heltäckande, sammanhängande och 
säkert cykelvägnät.  

Cykelåtgärder i Tierps kommun 2021 
Inga nya kommunala cykelvägar har etablerats 
under år 2021.  

Tierps kommun har under året varit i planerings-
skedet för nya gång- och cykelbanor med planerad 
produktion för flertalet gång- och cykelvägar under 
2022.

Uppsala kommun 
Cykeltrafikens färdmedelsandel för Uppsala  
kommun: 33 procent (resvaneundersökning 2015). 

- 36 procent av resandet i Uppsala tätort.  
- 1 - 9 procent av resorna i övriga delar av 

kommunen sker med cykel. 

Styrdokument och politiskt antagna mål 
Sedan 2013 tar Uppsala kommun fram ett cykel-
bokslut varje år, från och med 2022 kommer 
kommunen ta fram ett trafikbokslut istället. 
Översiktsplan 2016, antagen 2016, anger att målet 
är att andelen resor med cykel ska utgöra minst 40 
procent i Uppsala tätort och 35 procent i hela 
kommunen till år 2030.  

Styrdokument: 
- Handlingsplan för arbetet med cykeltrafik (2017) 
- Cykelpolicy (2014) 
- Riktlinjer för cykeltrafik i Uppsala (2014) 
- Handlingsplan för projektet Sveriges bästa 

cykelstad (2016) 
- Åtgärdslista projektet Sveriges bästa cykelstad 

(2016–2018) 
- Slutrapport för Sveriges bästa cykelstad (2019) 
- Program för mobilitet och trafik (2019) 
- Handlingsplan för mobilitet och trafik (2021) 
- Teknisk handbok (2019) 
- Riktlinjer för parkeringstal (2018) 
- Cykelparkeringshandboken (2017) 

Cykelåtgärder i Uppsala kommun 2021 
Uppsala kommun har under året fortsatt att satsa på 
cykeln som transportmedel genom en rad cykel-
främjande insatser. Insatserna handlar om fysiska 
åtgärder i infrastrukturen, kontinuerliga drift- och 
underhållsåtgärder samt ett omfattande beteende-
påverkansarbete.  

Pandemin har tyvärr påverkat cykelåret 2021 och 
delar av planerade insatserna har behövt pausas. 

Däremot har förhållandevis många projekt och 
aktiviteter inom cykelområdet kunnat genomföras 
dock under andra former. 

Under 2021 färdigställde kommunen totalt 3 km nya 
cykelvägar eller cykelfält inom Uppsala tätort. 
Dessutom har 8,2 km av cykelvägarna i Uppsala 
tätort rustats upp och 40 korsningar byggts om inom 
projektet Kantstensåtgärder. Fyra gång- och 
cykeltunnlar har rustats upp: tunnel under Gamla 
Uppsalagatan, tunnel under Dag Hammarsköljd väg,  
Seminarietunneln vid Dalabanan – Dalgatan samt 
tunnel utmed Gränbyleden. 

Under året har kommunen även arbetat med 
dialogprojektet Aktiv skolväg som syftar till att ge 
barn större utrymme i stadsmiljön och sätta barnen 
och trafiksäkerheten i första rummet. Dessutom har 
kampanjerna Cykelvänlig arbetsplats, Mobilitets-
veckan och Cykling utan ålder genomförts.  

För mer information om Uppsalas arbete med cykel 
hänvisas till www.uppsala.se/cykel.  

Kommunvelometer 2022 - Uppsala deltog för elfte 
gången och tionde gången i rad. De senaste fyra åren 
har Uppsala tagit hem segern men i år placerade de 
sig på en delad fjärdeplats tillsammans med 
Karlstad. Med 76 poäng blev det en tredjeplats inom 
gruppen stora kommuner. Skillnaden i år jämfört 
med förra året är mindre investeringar i information 
och marknadsföring vilket gör att de tappar 4 poäng 
inom det området till 16 poäng av 20 möjliga. 
Uppsala har fått poäng som ligger på eller över 
snittet inom alla delområden, sett till alla 
deltagande kommuner och till stora kommuner. 
Uppsala gör ett heltäckande arbete med 
cykelfrämjande investeringar och åtgärder.  

 

https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/publikationer/2017/handlingsplan-for-arbetet-med-cykeltrafik/
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/publikationer/2014/cykeltrafik---cykelpolicy-for-uppsala-kommun/
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/publikationer/2014/cykeltrafik---riktlinjer-for-cykeltrafik-i-uppsala-kommun/
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/publikationer/2016/sveriges-basta-cykelstad/
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/publikationer/2016/sveriges-basta-cykelstad/
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/publikationer/2016/atgardslista-cykel/atgardslista-cykel-2016-2018/
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/publikationer/2019/slutrapport-om-projektet-sveriges-basta-cykelstad/
http://www.uppsala.se/cykel
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Älvkarleby kommun 
Styrdokument och politiskt antagna mål 
Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, 
antagen 2020. I denna anges att gång- och 
cykelstråken både inom och mellan tätorterna ska 
utvecklas för att underlätta ett hållbart resande. 
Detsamma gäller till stationsområden. Vid 
utvecklandet av den framtida trafikstrukturen ska 
dess klimatpåverkan minska och samtidigt ska 
andelen hållbara transporter som gång, cykel och 
kollektivtrafik öka.  

Vid planering, utformning och drift av trafiknätet 
föreslås trafikslag prioriteras i följande ordning:  
1. Gång- och cykeltrafik 2. Kollektivtrafik 3. Biltrafik 

Cykelåtgärder i Älvkarleby kommun 2021 
Kommunen har genomfört åtgärder som bidragit till 
säker trafikmiljö för barn och unga till eller runt 
skolor, förskolor eller sportanläggningar.  Det 
handlar om sänkta hastigheter.  

Östhammars kommun 
Styrdokument och politiskt antagna mål 
Gång- och cykelvägsplan, antagen 2016, med målet 
att främja cyklandet i kommunen. Östhammar 
saknar politiskt satta mål om att öka andelen cykel.  
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	Den regionala cykelstrategin för Uppsala län 
	Säkra och trygga cykelvägar gör det mer attraktivt att välja cykeln, både för längre och kortare resor. Elcyklar ger större potential för längre resor och lastcyklar gör det enklare att frakta gods eller skjutsa barn. 
	antogs 2017. Den fokuserar på vardagsresor, men
	behandlar även rekreations- och turismcykling
	som är av betydelse för besöksnäringen. 
	Det årliga cykelbokslutet syftar till att kontinuerligt följa upp utvecklingen och ge en överblick av cyklingen i länet. 
	Förutsättningarna är olika i länets kommuner med Uppsala som den tätort med flest invånare och störst andel cyklister, mycket på grund av deras målmedvetna arbete.  
	Strategin innehåller tre mål för cyklingens utveckling med utgångspunkt i såväl nationella som regionala mål rörande hållbara transporter, miljö och folkhälsa år 2030. Dessutom beskrivs vilka insatsområden
	länets aktörer behöver arbeta med för att främja
	cyklingen i länet och för att nå de uppsatta målen.
	Många aktörer behöver ta ansvar för att nå målen om ökad och säker cykling eftersom det kommer krävas en mängd åtgärder inom olika områden. Det kan handla om allt från att förbättra cykelvägarna eller underhåll av dessa, förbättra möjligheten att parkera sin cykel på ett säkert sätt, till att sätta upp vägvisning eller genomföra kampanjer för att stärka cyklingens roll. 
	/
	Sammanhängande cykelinfrastruktur av hög kvalitet är en av de viktigaste aspekterna för att främja cyklingens utveckling i länet. Det är viktigt att cykelstråken med olika väghållare kopplas ihop så att det inte uppstår felande länkar.
	- Hållplatsdatabasen 2022, Region Uppsala
	Vid framtagandet av detta cykelbokslut har följande underlag använts:
	- Enkät till länets kommuner
	- Nationella vägdatabasen, NVDB, Trafikverket
	Med hjälp av dessa sker uppföljning av målen i den regionala cykelstrategin samt ett urval av indikatorer.
	- Kollektivtrafikbarometern, Svensk Kollektivtrafik
	Färdmedelsandelen beräknas genom resvaneunder-sökningar. Undersökningarna genomförs löpande under året av svensk kollektivtrafik (Kollektivtrafik-barometern). Cykeltrafikens färdmedelsandel är 14 procent 2021. Kollektivtrafikens andel är 16 procent och andelen som tog bilen är fortsatt över 50 procent, vilket är en tydlig påverkan från Corona pandemin sedan 2020.
	Cykeltrafikens färdmedelsandel påverkas av en rad olika faktorer. Cyklingens utveckling beror på hur enkelt det är att ta cykeln jämfört med andra trafikslag. Detta påverkas i sin tur bland annat av vilken cykelinfrastruktur som finns, hur underhåll och drift sköts, framkomligheten i trafikrummet och parkeringsmöjligheterna.  
	/
	/
	/
	Antalet kombinationsresor cykel – kollektivtrafik påverkas av den upplevda enkelheten i resenärens byte. För resenären behöver bytet kännas snabbt och effektivt för att det ska vara ett bra resealternativ. Upplevelsen påverkas bland annat av hur länge resenären behöver vänta, i vilken utsträckning cykelvägarna ansluter till hållplats eller station samt lokaliseringen av och standarden på cykelparkeringar. Dessutom påverkar restid, kostnad och närhet till hållplatser också resenärens val av färdsätt. 
	2021 ökade andelen resenärer som kombinerade cykel och gång med kollektivtrafik från 16 procent till 23 procent. 
	/
	/
	I Figur 4 ses utvecklingen av de inrapporterade cykelolyckorna per år fördelade på hur allvarlig skadan är.
	Trafiksäkerheten för cyklister bedöms främst påverkas av: cykelvägarnas standard, separeringsgrad från andra trafikslag, utformning av korsningspunkter samt hur väl drift och underhåll av infrastrukturen fungerar. 
	Enligt Transportstyrelsen råder det viss osäkerhet kring olyckor med elsparkcyklar då de under 2021 i vissa fall registrerats in under cykel och i andra fall som fotgängare. Från 2022 har Transportstyrelsen förtydligat hur elsparkcyklar ska registreras.
	Antalet skadade cyklister i trafiken som rapporterats av polis eller sjukvård finns i Transportstyrelsens olycksdatabas Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). När det gäller trafikolyckor är stora variationer naturliga och svåra att förklara. 
	/
	/
	Nedan presenteras en nulägesbild för fem indikatorer som har betydelse för cyklingens utveckling.
	Möjligheten att på ett tryggt och funktionellt sätt parkera sin cykel vid målpunkter är en viktig förutsättning för att få fler att använda cykeln. I många kommuner saknas uppgifter om hur många cykelställ som finns, men befintlig data visar cirka 
	Enligt Trafikverkets nationella vägdatabas (augusti 2022) finns det: 
	 94 kilometer regionala gång- och cykelvägar i Uppsala län, cykelvägar längs statliga vägar där Trafikverket är väghållare. 
	19 300 cykelställ i länet, mestadels koncentrerat till kommunernas större orter, skolor, stationsområden och större kollektivtrafikhållplatser. På cirka 53 procent av dessa cykelställ finns möjlighet att låsa fast cykeln vid ramen.
	 659 kilometer kommunala gång- och cykelvägar samt 30 kilometer gång- och cykelvägar med enskilt huvudmannaskap. 
	År 2021 såldes 165 cykelbiljetter på UL:s bussar. 
	För längre avstånd är kombinationsresor med cykel och buss eller tåg ett bra alternativ. Det är möjligt att ta med cykel på UL:s regionala busslinjer under perioden 1 april – 31 oktober, undantaget linjerna 801, 677, 774, 110, 111, 115 och expressbussarna. Det finns plats för två cyklar på varje buss och de förvaras i ställ på utsidan. Cykeln får inte väga mer än 25kg. Biljett för cykel köps ombord för 27 kronor.
	På Upptåget mellan Uppsala-Gävle samt Uppsala-Sala får cykel tas med utan extra kostnad året runt i mån av plats utanför rusningstrafik och det saknas därför statistik för hur många resenärer som tar med cykeln på tåget. 
	För att främja ett ökat resande med cykel i kombination med kollektivtrafik är det viktigt att det finns cykelparkeringar vid strategiska hållplatser och tågstationer.
	Cirka 3 procent av länets alla hållplatser och stationer har minst en anslutande cykelparkering (Källa: Hållplatsdatabasen, Region Uppsala).
	I Region Uppsalas Riktlinjer för pendlarparkering i Uppsala län anges vilka krav som ställs på pendlar-parkeringar (cykel, bil) vid statlig medfinansiering. Hållplatshandboken Riktlinjer för utformning av hållplatser i Uppsala län (Region Uppsala) beskriver utformningen av hållplatser. Behovet av parkering ska bedömas för varje hållplats.
	/
	En grundförutsättning för att kunna cykla är tillgång till en fungerande cykel. Att få sin cykel stulen är därför ett hinder till att cykla samtidigt som risken att få cykeln stulen kan ge en upplevelse av otrygghet. Och otryggheten kan göra att cykeln väljs bort som färdmedel.  
	Under 2021 anmäldes totalt 3389 cyklar stulna 
	(Figur 6). Det är en minskning jämfört med 2020. 
	/
	Region Uppsala har genomfört en cykelpotentialstudie som blev klar 2021. Potentialstudien redovisar andelen av befolkningen som kan cykla inom en viss tid och längs cykelbara vägar till jobb/skola. Dessutom redovisas vägsträckor som enligt modellen skulle vara viktigast för cykling. Potentialstudien har presenterats vid Cykelforum 2021 samt för kommunala tjänstemän och politiker vid ett flertal tillfällen under 2022.
	Nu jobbar vi vidare med potentialstudien med exempelvis att säkerställa att detta blir ett levande och kvalitetssäkrat verktyg som används aktivt av både Region Uppsala och länets kommuner i arbetet med cykeltrafikens utveckling. Dessutom vill regionen sprida kunskap om potentialstudien, tillsammans med kommunerna identifiera hur potentialstudien kan användas och förbättra kvaliteten i NVDB-data. Potentialstudien presenteras i storymaps på regionens hemsida (regionuppsala.se/cykel). 
	Kunskap om nationella vägdatabasen (NVDB) och dess datahantering är en viktig förutsättning för att skapa bra beslutsunderlag för cykelinfrastrukturplanering och uppföljning. Under 2022 har Region Uppsala börjat arbetet med att öka kunskapen kring NVDB och utvecklingen av skript för automatisering av NVDB-datahantering. Processen utförs i samverkan med andra regioner för att accelerera kunskapsutvecklingen och effektivisera verktygsutvecklingen.
	Region Uppsala vill förbättra förutsättningarna för rekreationscykling och besöksnäring i länet. För att kunna utveckla bra förutsättningar för både cykling och besöksnäring behövs nära samverkan med kommunerna i länet. 
	Trafik och samhälle tillsammans med Regionkontoret fick ett uppdrag att under 2021 ta fram en åtgärdsplan för att möjliggöra framtagande av cykelrutter för rekreation och turism i Uppsala län tillsammans med länets kommuner. I ett första steg tog regionen inte med alla kommunerna utan valde istället att tillsammans med Upplandsstiftelsen gå vidare med att försöka skapa en regional cykelled i en del av länet. Det startades ett gemensamt projekt med Enköpings kommun, Håbo kommun och Upplandsstiftelsen för att undersöka möjligheten att etablera en regional cykelled med god standard.
	Genom arbetet testar parterna en modell för samverkan och identifierar vilka åtaganden som respektive part har ansvar för. Projektet arbetar med hypotesen att detta gynnar användandet av det lågtrafikerade vägnätet, har en positiv inverkan på folkhälsan samt öppnar upp för fler möjligheter för besöksnäringen.
	Denna cykelled är ett första steg i utvecklingen av cykelleder i länet som kan fungera som modell för fler i framtiden. Man har kommit en bit på väg under 2021 och arbetet fortsätter under 2022.
	Investeringar i cykelinfrastruktur längs statlig väg beslutas genom länsplanen, som Region Uppsala tar fram för Uppsala län. I länsplanen för 2018–2029 har Uppsala län tilldelats en ram på totalt 1,53 miljarder kronor. Utfallet för 2021 blev ca 93,3 miljoner kronor varav ca 10,6 miljoner kronor investerats i vägplaner och projektering av gång- och cykelvägar (Tabell 2). Under 2021 har ingen produktion av gång- och cykelvägar skett vilket leder till att lite medel har använts.
	Det ingår även cykelsatsningar i vägplanerna för väg 288 och väg 55 men eftersom de satsningarna är paketerade tillsammans med olika satsningar så är det svårt bryta ut cykelsatsningar i vägplaneskedet.
	Under året har ca 4,2 miljoner kronor i statlig medfinansiering betalats ut från länsplanen för cykelåtgärder. Detta motsvarar 50 procent av den totala kostnaden för projekten. Resterande del bekostas av kommunerna. 
	Den 23 september 2021 anordnade Region Uppsala cykelforum som blev ett webbinarium på grund av då rådande pandemirestriktioner.
	Regionalt cykelforum anordnas årligen för att visa det samlade arbete som sker för att utveckla Uppsala län som cykelregion. Detta forum syftar även till att sprida ny kunskap om infrastruktur, beteende-påverkan och innovation kopplat till cykelfrågor. 
	Programmet innehöll bland annat utveckling av en regional cykelled i länet, presentation av potential-studien för cykling, goda exempel från ett par kommuner samt presentation av årets cykelprestation 2020. 
	Motivering: "Björn Engström och Cykelfrämjandet i Uppsala har uppmärksammat cykeln och dess förutsättningar i Uppsala. Björn är en riktig eldsjäl som var med och återuppväckte Uppsalakretsen 2012 och tagit initiativ i linje med cykelstrategins mål. Cykelfrämjandet i Uppsala har sedan dess varit en aktiv del av dialogen i exempelvis kommunens cykelråd.
	Varje år presenteras årets cykelprestation i samband med Cykelforum. Utmärkelsen kan ges till personer, organisationer eller projekt som under föregående år har gjort cykelfrämjande insatser som bidrar till att cykelstrategins mål och insatsområden nås. Projektet eller åtgärden ska ha genomförts i Uppsala län.
	Region Uppsala mottog en rad nomineringar och vinnaren har sedan utsetts av en jury bestående av 
	Ett av Björns initiativ är kurser för att lära vuxna cykla och sedan starten har cirka 200 personer deltagit, framför allt vuxna invandrarkvinnor."
	Trafik- och samhällsutvecklingsnämndens presidium. Vinnaren tilldelas ett diplom.
	Vinnare av årets cykelprestation 2020 blev Björn Engström och Cykelfrämjandet i Uppsala.
	Sammanställningen av kommunernas insatser under året baseras på en enkät som skickats ut till länets kommuner, kommunernas styrdokument samt undersökningar av den ideella organisationen Cykelfrämjandet (Kommunvelometer 2022). Enkäten har besvarats av sex av länets åtta kommuner.
	Kommunvelometern är Cykelfrämjandets stora nationella granskning som mäter och jämför kommunernas insatser för cykling under föregående år. Kommunvelometer 2022 avser verksamhetsåret 2021.
	I Kommunvelometern undersöks hur kommunerna arbetat med cykelrelaterade åtgärder. Kommunvelometern är ett effektivt sätt för kommunerna att följa upp sitt arbete och visar tydligt inom vilka områden det finns utvecklingspotential. Det är också ett bra verktyg för jämförelse med andra kommuner. Enköping, Håbo och Uppsala deltog i Kommunvelometer 2022, resultatet presenteras i respektive kommunavsnitt.
	Därför behöver mycket av det cykelfrämjande arbetet ske på kommunal nivå. 
	Den stora andelen cykelresor sker inom tätorterna. Det är där de flesta målpunkterna finns såsom skolor, butiker, sportanläggningar och stora kollektivtrafik-hållplatser. Dessutom återfinns den största andelen cykelinfrastruktur i tätorterna men också den största andelen cykelolyckor. 
	I Tabell 2 redovisas kommunernas investerade medel i cykelinfrastruktur, cykelparkeringar samt andra cykelfrämjande åtgärder. 
	Gång- och cykelplan för Enköpings kommun antagen 2020, ett viktigt steg för att nå trafikstrategins mål om att de hållbara resorna ska vara norm när staden växer. Gång- och cykelplanen fastställer att gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras vid ny- eller ombyggnation och att gång och cykel ska ges mer plats i gaturummet. 
	Under året har kommunen genomfört tre åtgärder som bidragit till säker trafikmiljö för barn och unga till eller runt skolor, förskolor eller sportanläggningar. Cykelparkeringarna har utökats med 56 platser i samband med nya bussterminalen. 
	Enköping deltog i Kommunvelometer 2022 för tionde gången och för åttonde året i rad. I år placerade sig kommunen på en delad 24:e plats av totalt 55 deltagande kommuner. Inom gruppen små kommuner blev det en delad 4:e plats. Precis som förra året fick Enköping 54 av 90 möjliga poäng, men med variationer inom delområdena. Störst förbättring syns inom området informations- och marknadsföringsåtgärder, där kommunen ökade med 3 poäng och därmed fick 10 av 10 poäng. Däremot tappade kommunen poäng inom infrastrukturinvesteringar, från 7 poäng i fjol till 5 poäng av 20 möjliga i år. 
	Målet är att hälften av transporterna i Enköpings stad ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik år 2030. År 2040 ska andelen vara två tredjedelar. 
	Riktlinjer för gång- och cykelvägar i Heby kommun antagen 2018. Målsättningen är att öka andelen kombinationsresor, öka andelen resor med cykel och öka säkerheten för fotgängare och cyklister och därigenom minska antalet olyckor. 
	Resvaneundersökning (RVU) har genomförts inom samarbetsprojektet Hållbara transporter, Morgongåva med medverkande företag.
	Kommunen har under 2021 färdigställt en ny gång- och cykelväg längs Molnebovägen mellan hållplats Molnebovägen och Apotea. Totalt beräknas investeringen till cirka 110 000 kronor. 
	Kollektivtrafikbarometern, Svensk kollektivtrafik – nytt underlag som tagits fram i samband med bussöversynen för Bålsta tätort.
	Resvaneundersökning (RVU) har genomförts i samband med busstrafiköversynen (Kollektivtrafik-barometern, Svensk Kollektivtrafik).
	Håbo deltog för andra gången i Kommunvelometer 2022 och tog i år förstaplatsen inom gruppen små kommuner! Av totalt 55 deltagande kommuner placerade sig Håbo på en 18:e plats. Håbo fick 60,5 poäng av 90 möjliga, vilket är en ökning med 4,5 poäng sedan kommunens senaste deltagande 2020. I totalpoäng ligger de 18,5 poäng över snittet för deltagare inom gruppen små kommuner, samt 7,5 poäng över snittet för samtliga deltagande kommuner.
	Ramverket (antagen 2021) innehåller riktlinjer för utformning av kommunens cykelinfrastruktur samt prioritering av åtgärder. Dokumentet ger konkreta riktlinjer i samtliga skeden från övergripande planering och detaljplan till lokala åtgärder samt drift och underhåll.
	Inom två områden - infrastrukturåtgärder och organisatoriska åtgärder - fick kommunen 10 poäng av 10 möjliga. Inom området informations- och marknadsföringsinvesteringar fick kommunen 2 poäng av 20 möjliga. 
	Kommunen har genomfört 10 åtgärder som bidragit till säker trafikmiljö för barn och unga till eller runt skolor, förskolor eller sportanläggningar. Det handlar om exempelvis hastighetssänkande åtgärder för passager, nyanläggning av gång- och cykelväg, blinkande skyltar vid övergångsställen.
	Trafikstrategi för Knivsta kommun 2014 – 2025, (antagen 2014) i vilken gång- och cykeltrafik prioriteras. Det finns inriktningsmål om att öka cykeltrafikens färdmedelsandel, öka attraktiviteten för cykel och öka andelen barn som cyklar till skolan samt en tillhörande handlingsplan. Stadsutvecklingsstrategi 2035 anger bland annat att utbyggnad av cykelvägar ska prioriteras tidigt i utbyggnadsfasen för ett välfungerande nätverk av gång- och cykelvägar. Knivsta kommun arbetar med att ta fram en transportplan för hållbar mobilitet i samarbete med Trafikverket och Region Uppsala.
	Tierps kommun har under året varit i planerings-skedet för nya gång- och cykelbanor med planerad produktion för flertalet gång- och cykelvägar under 2022.
	Cykelplan antagen 2015, politiskt antagna mål för cykelns färdmedelsandel saknas. Målet är att skapa ett mer gent, heltäckande, sammanhängande och säkert cykelvägnät. 
	Inga nya kommunala cykelvägar har etablerats under år 2021. 
	- 36 procent av resandet i Uppsala tätort. 
	- 1 - 9 procent av resorna i övriga delar av kommunen sker med cykel.
	Under 2021 färdigställde kommunen totalt 3 km nya cykelvägar eller cykelfält inom Uppsala tätort. Dessutom har 8,2 km av cykelvägarna i Uppsala tätort rustats upp och 40 korsningar byggts om inom projektet Kantstensåtgärder. Fyra gång- och cykeltunnlar har rustats upp: tunnel under Gamla Uppsalagatan, tunnel under Dag Hammarsköljd väg, 
	Sedan 2013 tar Uppsala kommun fram ett cykel-bokslut varje år, från och med 2022 kommer kommunen ta fram ett trafikbokslut istället.
	Översiktsplan 2016, antagen 2016, anger att målet är att andelen resor med cykel ska utgöra minst 40 procent i Uppsala tätort och 35 procent i hela kommunen till år 2030. 
	Seminarietunneln vid Dalabanan – Dalgatan samt
	tunnel utmed Gränbyleden.
	Under året har kommunen även arbetat med dialogprojektet Aktiv skolväg som syftar till att ge barn större utrymme i stadsmiljön och sätta barnen och trafiksäkerheten i första rummet. Dessutom har kampanjerna Cykelvänlig arbetsplats, Mobilitetsveckan och Cykling utan ålder genomförts. 
	Styrdokument:
	- Handlingsplan för arbetet med cykeltrafik (2017)
	- Cykelpolicy (2014)
	- Riktlinjer för cykeltrafik i Uppsala (2014)
	- Handlingsplan för projektet Sveriges bästa cykelstad (2016)
	För mer information om Uppsalas arbete med cykel hänvisas till www.uppsala.se/cykel. 
	- Åtgärdslista projektet Sveriges bästa cykelstad (2016–2018)
	- Slutrapport för Sveriges bästa cykelstad (2019)
	Kommunvelometer 2022 - Uppsala deltog för elfte gången och tionde gången i rad. De senaste fyra åren har Uppsala tagit hem segern men i år placerade de sig på en delad fjärdeplats tillsammans med Karlstad. Med 76 poäng blev det en tredjeplats inom gruppen stora kommuner. Skillnaden i år jämfört med förra året är mindre investeringar i information och marknadsföring vilket gör att de tappar 4 poäng inom det området till 16 poäng av 20 möjliga. Uppsala har fått poäng som ligger på eller över snittet inom alla delområden, sett till alla deltagande kommuner och till stora kommuner. Uppsala gör ett heltäckande arbete med cykelfrämjande investeringar och åtgärder. 
	- Program för mobilitet och trafik (2019)
	- Handlingsplan för mobilitet och trafik (2021)
	- Teknisk handbok (2019)
	- Riktlinjer för parkeringstal (2018)
	- Cykelparkeringshandboken (2017)
	Uppsala kommun har under året fortsatt att satsa på cykeln som transportmedel genom en rad cykel-främjande insatser. Insatserna handlar om fysiska åtgärder i infrastrukturen, kontinuerliga drift- och underhållsåtgärder samt ett omfattande beteende-påverkansarbete. 
	Pandemin har tyvärr påverkat cykelåret 2021 och delar av planerade insatserna har behövt pausas. Däremot har förhållandevis många projekt och aktiviteter inom cykelområdet kunnat genomföras dock under andra former.
	Vid planering, utformning och drift av trafiknätet föreslås trafikslag prioriteras i följande ordning: 
	Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, antagen 2020. I denna anges att gång- och cykelstråken både inom och mellan tätorterna ska utvecklas för att underlätta ett hållbart resande. Detsamma gäller till stationsområden. Vid utvecklandet av den framtida trafikstrukturen ska dess klimatpåverkan minska och samtidigt ska andelen hållbara transporter som gång, cykel och kollektivtrafik öka. 
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