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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) 

2019-11-01 

Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2018/21 

Säkrare cykelparkeringar i Järfälla, motion från Bo Leinerdal (V) m.fl. – 
Återrapportering av uppdrag 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

1. Återrapportering av uppdrag godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet 

Tekniska nämnden fick den 11 februari 2019 i uppdrag av kommunfullmäktige att 

identifiera lämpliga centrala/kollektivtrafiknära platser i alla kommundelar för sluten 

cykelförvaring, samt att föra dialog med Järfälla Näringsliv AB om att externa 

utförare ska erbjudas att vara med i arbetet att ta fram sluten cykelförvaring. Vidare 

beslutade kommunfullmäktige att tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda säker 

cykelförvaring som exempelvis cykelboxar nära pendeltågsstationen i Kallhäll 

inklusive kostnader och förslag till finansiering. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att återrapporteringen av uppdraget godkänns 

och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-01

2. Sweco (2019) Cykelgarage vid Jakobsbergs resecentrum, 2019-10-11

Bakgrund 

Bo Leinerdal (V) m.fl. har i en motion som remitterats till tekniska nämnden den 8 

januari 2018 föreslagit att Järfälla kommun inleder ett förbättringsarbete för att 

motverka cykelstölder i kommunen samt att laddstationer för elcyklar erbjuds vid 

kommunens cykelparkeringar.  

Kommunfullmäktige beslutade den 11 februari 2019 att bifalla motionen i den 

meningen att tekniska nämnden ges i uppdrag att identifiera lämpliga 

centrala/kollektivtrafiknära platser i alla kommundelar för sluten cykelförvaring, 

samt att föra dialog med Järfälla Näringsliv AB om att externa utförare ska erbjudas 

att vara med i arbetet att ta fram sluten cykelförvaring. Vidare beslutade 

kommunfullmäktige att tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda säker 

cykelförvaring som exempelvis cykelboxar1 nära pendeltågsstationen i Kallhäll 

inklusive kostnader och förslag till finansiering. 

1 Mindre förvaringsutrymmen där en cykel åt gången kan låsas in. 



  2019-11-01 2 (4) 

 

 

Bygg- och miljöförvaltningen  Besöksadress: Riddarplatsen 5 

Avdelningen Park och gata Postadress: 177 80  JÄRFÄLLA 
Epost: tekniska.namnden@jarfalla.se Telefon växel: 08-580 285 00 
  Webbplats: www.jarfalla.se 
   Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082  

 

Analys 

Inledningsvis kan konstateras att ett antal projekt med avsikten att utöka utbudet av 

säker och sluten cykelförvaring redan pågår i kommunen. Sedan 2017 pågår ett 

arbete med att införa cykelboxar i anslutning till Kallhälls pendeltågsstation.2 Arbetet 

förväntas vara klart 2020 och resultera i ca 100 cykelboxar med inbyggda 

laddstationer för elcyklar. Arbetet utförs inom ramen för den planerade budgeten 

inom projektet. Det finns även initiala planer på att bygga ett mobilitetshus med 

parkeringsplatser samt pooler för bil och cykel i Barkarby centrum. Detta arbete 

förväntas vara färdigt 2025.3 Då dessa projekt redan är påbörjade och således inte 

omfattas av det aktuella uppdraget, kommer de inte beröras ytterligare i denna 

tjänsteskrivelse.  

 

Bygg- och miljöförvaltningen har inom ramen för aktuellt uppdrag sett över 

möjligheterna att anlägga ett eller flera cykelgarage i kommunen. De senaste åren har 

allt fler kommuner byggt cykelgarage i anslutning till centrala och stationsnära 

platser.4 Även om garagen skiljer sig åt i storlek och utformning utgörs majoriteten 

av låsta cykelparkeringar kopplade till den lokala kollektivtrafikens resekort eller 

personliga bankkort.  

 

Bygg- och miljöförvaltningen gör bedömningen att den mest lämpliga 

kollektivtrafiknära platsen för att anlägga cykelgarage i kommunen utgörs av 

området runt Jakobsbergs station. Jakobsbergs station är en av landets största 

stationer med mer än 20 000 påstigande resenärer per dygn. Detta kan jämföras med 

de närmare 8 000 resenärer som stiger på vid Barkarby station eller de ca 5 000 

personer som stiger på i Kallhälls station per dygn.5 

 
Överväganden 

Utredningar gjorda av Trafikverket och Göteborgs kommun belyser att ett planerat 

cykelgarage inte bör placeras längre än 50 meter från avsedd destination. Vidare ska 

garaget placeras i direkt anslutning till trafikerade cykelleder för att förutsättningarna 

för brukande av garaget ska anses vara optimala.6   

 

Bygg- och miljöförvaltningen har med hjälp av konsultbolaget Sweco tagit fram tre 

alternativ på platser runt Jakobsberg station som kan anses vara lämpliga för 

anläggning av cykelgarage.7 Två av alternativen ligger vid stationens östra utgång 

och ett vid stationens västra utgång. Samtliga alternativ ligger i direkt anslutning till 

pendeltågsentrén och har goda cykelledsanslutningar. Bygg- och miljöförvaltningens 

bygglovsavdelning har tagit del av alternativen och bedömt att samtliga tre platser är 

allmänna och bör vara lämpliga för anläggning av cykelgarage. På två av platserna 

finns befintliga cykelparkeringar som kan komma behöva flyttas för att ett garage 

                                                 
2 Kst 2017/211 
3 Kst 2018/448 
4 Inom Stockholms län har bland annat Huddinge och Sigtuna kommun uppfört cykelgarage de 

senaste åren 
5 Trafikförvaltningen (2018) SL och länet 2017  
6 Trafikverket (2010) Cykelparkering vid resecentrum, Göteborgs kommun (2017) 

Cykelparkeringsguide 
7 Se bilagd rapport Sweco (2019) Cykelgarage vid Jakobsbergs resecentrum  
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ska få plats. Vidare utredning av exakt placering och möjligt genomförande pågår för 

närvarande inför planerad byggstart 2020. 

 

Utöver införandet av cykelgarage har bygg- och miljöförvaltningen övervägt 

möjligheten att införa cykelboxar i anslutning till Jakobsbergs och Barkarbys 

pendeltågsstationer samt på central plats i Viksjö.8 Bygg- och miljöförvaltningen 

planerar att upphandla fem cykelboxar med inbyggda laddstationer för elcyklar vid 

både Jakobsbergs och Barkarbys pendeltågsstation för att sedan utvärdera om ett 

utökat behov finns. Öster om Barkarbybron planeras även förbättringar av befintlig 

cykelparkering samt tillbyggnad av ett cykeltak. 

 

En dialog har förts med Järfälla Näringsliv AB gällande externa utförare som 

eventuellt kan medverka i arbetet med att ta fram ovan föreslagna slutna 

cykelförvaring. Järfälla Näringsliv AB bedömer att de inte har kännedom om några 

företag som arbetar med uppförande av cykelgarage och andra förvaringsutrymmen 

för cyklar utan anser att bygg- och miljöförvaltningen istället bör genomföra en 

regelrätt entreprenadupphandling för att identifiera lämpliga leverantörer.  

 
Barnkonsekvensanalys 

En satsning på säkert cyklande gynnar särskilt kommunens barn då cykeln är ett 

färdmedel som möjliggör att barn och unga kan förflytta sig över större områden från 

relativt unga år.  

 
Företagskonsekvensanalys 

I dagsläget bedömer bygg- och miljöförvaltningen att det är svårt att avgöra hur 

föreslagna åtgärder kan komma att påverka det lokala näringslivet.  

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnader för planerade åtgärder bekostas inom årlig investeringsbudget 

Cykelinfrastruktur. Kostnaden för material och byggnation av ett cykelgarage om 8 x 

8 meter uppgår till ca 1 400 000 kr. En månadsavgift på ca 50 kr föreslås tas ut av 

abonnerande medborgare i syfte att täcka driftkostnaderna för planerat garage. 

 

Bygg- och miljöförvaltningen har sökt Naturvårdsverkets investeringsstöd 

Klimatklivet för anläggning av cykelgarage i Jakobsberg, vilket möjliggör för bidrag 

upp till 50 % av kostnaden för cykelinfrastruktur. Besked om medfinansiering ges 

vid årsskiftet 2019/2020. Även i länsplanen kan kommuner och regioner ansöka om 

ekonomiskt bidrag för kollektivtrafikåtgärder och åtgärder inom miljö och 

trafiksäkerhet. I Stockholms län uppgår stödet till cirka 100 miljoner kronor per år, 

varav en stor del är öronmärkta för cykelåtgärder.  

 
 

 

 

                                                 
8 Cykelboxar i anslutning till infartsparkeringen vid Kallhälls station är som nämnt ovan redan säkrade 

i separat projekt. 
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Slutsatser 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att återrapporteringen av uppdraget godkänns 

och överlämnas till kommunstyrelsen. Förvaltningen har identifierat lämpliga platser 

för säkrare cykelparkering i Järfälla. Cykelgarage avses byggas vid Jakobsbergs 

station och cykelboxar placeras ut vid alla pendeltågsstationer i kommunen. 

Befintliga cykelparkeringar förbättras med tak samt ramlås. Åtgärderna planeras att 

utföras under 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Bergman 

Bygg- och miljödirektör  Hans Enelius   

Avdelningschef Park och Gata 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Akten 


