
CYKELBOKSLUT 

Cykelfrämjande insatser 

i Järfälla under 2021.



Sammanfattning
Detta är Järfälla kommuns cykelbokslut som 
syftar till att summera och följa upp åtgärder 
som genomförts inom cykelområdet. Bokslutet 
summerar året 2021 och är en uppföljning av 
cykelplanens målsättningar som antogs 2018.

Järfälla kommuns cykelplan utgår från den 
regionala cykelplanen (antagen 2014) som 
prioriterar bland annat cykelstråk som är av 
särskild vikt för arbetspendling och utpekade 
regionala cykelstråk. Cykelplanen redogör för 
fysiska cykelåtgärder, men även grundläggan-
de principer för bland annat detaljutformning, 
cykelparkeringar, vägvisning och underhåll av 
cykelvägnätet. Målet är att uppnå ett totalt ökat
resande till 20 % år 2030.

Positiv trend
I Järfälla kommuns cykelbokslut redovisas en 
fortsatt positiv trend över tid. Trenden är synlig 
både i kommunens cykelmätningar, i regionala 
resvaneundersökningar samt i uppföljningen 
av Statistiska centralbyråns medborgarunder-
sökning. Cykeltrafiken i Järfälla kommun har 
ökat med 80 procent mellan 2015-2019 enligt 
Trafikförvaltningen Region Stockholms resva-
neundersökning.

Mätningar i Järfälla under Covid-19 
Antalet cykelpassager på våra kommunala 
mätpunkter har i genomsnitt ökat 6 procent 
mellan 2017-2021. Under år 2020 och 2021 
redogörs två varierande resultat som  
påverkats av pandemin Covid-19. 

Förändrade resvanor med både en uppgång 
och tydlig nedgång har skett över denna 
period. Fler än någonsin valde cykeln under 
år 2020. År 2021 har dock tvärtom påvisat en 
minskad cykelandel i relation till det extrema 
året 2020, som eventuellt kan förklaras av 
hårdare restriktioner och nya vanor. Trots att 
andelen minskat markant 2021, har cykling i 
Järfälla fortfarande ökat över tid med 6 procent 
mellan 2017 och 2021.

Nya resvanor 
Hur vi reser, pendlar och arbetar har föränd-
rats under årens lopp. Förändringen har skett 
drastiskt. Nya resvanor har satt sig och mycket 
tyder på att de kan komma att bestå även efter 
pandemin. Vid en kommande återgång är det 
därmed framöver viktigt att arbeta med resva-
nor och beteendepåverkande insatser. 
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1. Mål
Övergripande mål: 

Det övergripande målet om ökat cyklande  
formulerades i kommunens föregående  
cykelplan som antogs av kommunfullmäktige 
2014. Procentsatsen avser delresor med cykel 
som har start- eller målpunkt i Järfälla under 
vardagar.

Det övergripande målet är framtaget med 
utgångspunkt i dåvarande nationell cykelstra-
tegi, den regionala cykelplanen, Järfälla  
kommuns miljöplan och översiktsplan. Utöver 
det övergripande målet om ökad cykelandel 
har Järfälla följande målsättningar för cyklande 
i kommunen:

• Cykelnätet är attraktivt och stimulerande för
______ de som cyklar

• Kommunen prioriterar och uppmuntrar
cykling

• Cykelnätet är sammanhängande och
bekvämt

• Att det är tryggt och säkert att cykla i
Järfälla

• Servicen för cyklisten är god under hela
- resan

• Cykelnätet håller hög kvalitet året om

Cykeltrafikens andel av totalt resande ska
öka från dagens 5 % till 20 % år 2030



 Cykeltrafiken i Järfälla 
kommun har ökat med  
fyra procentenheter  
mellan 2015 och 2019.  
Det innebär att cykling i 
Järfälla har ökat med 80 
procent under denna  
period

2. Uppföljning
13 olika faktorer har tagits framför att  
utvärdera olika aspekter som påverkar  
benägenheten att cykla. Faktorerna beskriver 
cykeltrafikens utveckling i kvantitativa termer, 
som exempelvis antalet cyklister i  
huvudcykelnätet.

Faktorerna gör inte anspråk på att täcka in alla 
effektsamband som relaterar till ökad cykling, 
utan fokuserar på de fysiska förutsättningarna 
för cykling. Effektsambanden mellan förbättrad 
infrastruktur och ökad cykling är tydliga och 
därför mäter den första punkten just upprust-
ningstakten i cykelnätet. Faktorerna ska ses 
som en grund för uppföljning av cyklandet och 
cykelinfrastrukturen i kommunen.

Faktorer att utvärdera

1 Upprustade och nyanlagda cykelbanor
2 Dödsolyckor
3 Allvarliga olyckor
4 Måttliga olyckor
5 Lindriga olyckor
6 Nöjdhet trafiksäkerhet
7 Nöjdhet belysning
8 Nöjdhet underhåll och skötsel
9 Nöjdhet snöröjning
10 Cyklister i huvudcykelnätet
11 Vintercyklister i huvudcykelnätet
12 Cykeltrafikens andel (huvudresor,
veckogenomsnitt)
13 Cykeltrafikens andel (alla resor,
vardagsgenomsnitt) 

2.1 Cykeltrafiken idag
Trafikförvaltningen Region Stockholm genom-
för ungefär vart tredje år en länsövergripande 
resvaneundersökning där bland annat cykel-
trafikens utveckling följs upp. I tabell 1 synlig-
görs en jämförelse mellan 2015 och 2019.  

Under 2015 var andelen resor som genomför-
des med cykel som huvudsakligt färdmedel av 
boende i Järfälla med mål inom länet var fem 
procent. Motsvarande andel för länet var sju 
procent. Kommuner i yttre förort hade i  
genomsnitt andelen tre procent. För  
kommuner i inre förort var genomsnittet sex 
procent. Solna och Stockholm hade länets 
högsta andel, elva procent. 

Andelen resor som genomförs med cykel som 
huvudsakligt färdmedel av boende i Järfälla 
med mål inom länet, var nio procent år 2019.  
Motsvarande andel för länets cykelandel 2019 
var sju procent. Resvaneundersökningen visar  
att cykling i Järfälla har ökat med fyra  
procentenheter mellan 2015 och 2019.  
Solna och Stockholm har länets högsta andel, 
med tio - elva procent.

Område Bil Koll Cykel Till fots Annat

Järfälla 2015 52 % 27 % 5 % 11 % 6 %

Järfälla 2019 50 % 27 % 9 % 12 % 2 %

Hela länet 2015 41 % 32 % 7 % 15 % 5 %

Hela länet 2019 41 % 29 % 7 % 21 % 2 %

Kommuner 
i yttre förort 
2015

58 % 24 % 3 % 9 % 6 %

Kommuner 
i yttre förort 
2019

59 % 23 % 3 % 13 % 2 %

Kommuner i 
inre förort 2015

51 % 29 % 6 % 10 % 5 %

Kommuner i 
inre förot 2019

53 % 24 % 6 % 14 % 2%

Solna 2015 29 % 39 % 11 % 17 % 4 %

Solna 2019 22 % 39 % 10 % 28 % 2 %

Tabell 1, Andelen resor som genomförs med huvudsak-
ligt färdmedel av boende i Järfälla med mål inom länet.  
Källa: Trafikförvaltningen Region Stockholm  
resvaneundersökning år 2015, år 2019.



2.2 Pandemi Covid-19
I slutet av 2019 bekräftades att ett nytt corona-
virus som kan smitta människor identifierats i 
staden Wuhan i Kina. Utbrottet pågår  
fortfrande. WHO har klassat det som en  
pandemi.

Hur vi reser, pendlar och arbetar har 
förändrats under årens lopp. Förändringen har 
skett drastiskt. Nya resvanor har satt sig och 
mycket tyder på att de kan komma att bestå 
även efter pandemin.

Studier bekräftar att det totala resandet  
minskade kraftigt under pandemiåret 2020 
nationellt, framförallt pendlings- och  
tjänsteresorna. Kollektivtrafikresor minskade 
mest, med hela 40 till 50 procent jämfört med 
2019. Även antalet bilresor sjönk eller  
stagnerade, trots att deras andel ökade i och 
med den kraftiga minskningen i totalt antal 
resor. Cyklingen fick däremot ett uppsving och 
cykelresorna var de enda som ökade i antal.

WSP har påvisat att nya resvanor var  
beroende på de svarandes bostadsort och tidi-
gare vanor. Storstadsbor har i lägst grad ersatt 
kollektivresande med bil och i större  
utsträckning valt att i stället gå och cykla. I 
pendelorterna runt storstäderna är det tvärtom. 
Där gick invånarna främst över till bilen.  
Tidigare resvanor spelar också stor roll. De 
som brukade resa både med bil och kollektiv-
trafik uppger att framförallt deras bilresande 
ökade under pandemin medan resandet med 

cykel och gång ökade i mindre grad.  
Kollektivtrafiksresenärer uppger däremot att 
de främst cyklat och gått mer medan  
bilresandet inte ökade mycket.

Diagram 1, förändring i antal dagsresor, inom de tre största länen



Diagram 1, registreringar av antalet cykelpassager i Stockholms innerstad.

Diagram 2, trendjämförelse av Stockholms cykelmätningar i relation till 
Järfälla kommuns cykelmätningar.

2.2 Mätningarnas 
indikationer
Järfälla kommun har 17 fasta mätpunkter som 
mäter dygnet runt. Fyra av räknarna  
installerades under 2016. År 2018  
monterades 13 mätpunkter. Eftersom  
tidsperioden då Järfälla kommun har loggat 
cykelpassager är relativt kort kan inte ett  
validativt resultat dras, därför har denna 
rapport kompletterats med trendmätningar i 
Stockholm stad. Järfälla kommuns mätvärden 
kan dock ge en indikation om trenden.

Stockholm stad har genomfört regelbundna 
cykelmätningar under de senaste 30 åren, 
vilket påvisar en generell trendökning i  
Stockholm stad. Cykelmätningar visar på en 
kraftig ökning av antalet cyklande. Stadens 
cykelfrämjande åtgärder tillsammans med en 
ökad hälsotrend och miljömedvetenhet kan 
ligga bakom ökningen skriver Stockholm stad.

Järfälla kommuns egna mätpunkter har också
visat en indikation av ett ökat cykelflöde över 
tid. År 2020 var ett exceptionellt år med en 
ökning av cykelflödet med 17 procent,
jämfört med föregående år. Under 2021 har 
andelen resor minskat med 18 procent
jämfört med föregående år 2020. En trolig
konsekvens av minskat resande under pande-
min. Stockholm stads cykelmätningar har
bekräftar korrelationen.



Cyklister har passerat cykelmätarna

+ 6 %

+ 39 %

4 802 180 

Förändring under vintern de senaste tre åren

Procentuell ökning av uppmätta cykelresor 
Mätvärden 2017  

jämfört med 2021

Sedan 
2016

Mätvärden 2017  
jämfört med 2021



3.1 Nybyggd cykelinfrastruktur 2021 

2021:
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Allmänningsvägen (Almarevägen- E18) 
Ny gång- och cykelbana 
Regionalt cykelstråk, 150 m 

Byleden (Österdalsvägen - Skälbyvägen) 
Breddad gång- och cykelbana 
Regionalt cykelstråk, 600 m 
Byggnation: 2020 - 2021 

Vasavägen (Frihetsvägen - Folkungavägen) 
Ny gång- och cykelbana 
Huvudcykelstråk, 500 m 
Byggnation 2020 - 2021 

Viksjöleden (Mälarv. - busshållp Slåtterv.) 
Ny gång- och cykelbana, 265 m 
Huvudcykelstråk

Blixtvägen del 2 (Passadvägen - Trappa) 
Ny gång- och cykelbana 
Lokal gång- och cykelbana, 300 m 

Viksjöleden (Magnusvägen - Drabantvägen) 
Ny gång- och cykelbana 
Lokaltcykelstråk, 300 m

Budkavlevägen (Skälbyvägen - Flintvägen)
Ny gång- och cykelbana, 300 m 
Byggnation 2020 - 2021

Flygarvägen (Jaktvägen - Vålbergavägen) 
Ny gång- och cykelbana, 500 m

Kyrkparken GC väg (Norrviksv. - GC) 
Ny gång- och cykelbana 
Lokkal gång- och cykelbana 350 m 

Flyginfarten (Flyginfarten - Säby) 
Ny gång- och cykelbana 
Lokal gång- och cykelbana, 360 m

Bällstaågatan  
Ny gång- och cykelbana 
Lokal gång- och cykelbana 163 m

Cykelboxar Barkarbybron 
Cykelvårdsstation Barkarby station 
Barkarby pendeltågsstation

Cykelpump Ekvägen/Skälbyvägen

Färdigställt:  2,9 km         Nyanlagd: 3,2 km            Upprustade:  600 m

Indikator 1



Karta 
Karta över genomförda insatser, se 
föregående sida.
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3.2 Trafiksäkerhet
I Järfälla kommuns trafiksäkerhetsarbete är  
utgångspunkten Nollvisionen, vilket är det  
etiska ställningstagandet att ingen ska dödas 
eller skadas allvarligt i trafiken.

I Sverige är cyklister den trafikantgrupp som 
står för flest allvarligt skadade personer. Av de 
4200 som skadades allvarligt i trafiken år 2018 
var 2000 cyklister, och 226 av dem skadades 
mycket allvarligt. Statistiken talar således för 
att ett förhållandevis stort fokus inom  
trafiksäkerhetsarbetet bör läggas på just  
denna trafikantgrupp.  

För de cyklister som skadas allvarligt (de som 
beräknas få en medicinsk invaliditet på minst 
1 procent) är skador på armar, axlar och ben 
vanligast.

Drygt 40 procent av cyklisternas singelolyckor 
beror på bristande drift och underhåll enligt 
Väg och transportforskningsinstitutet (VTI), 
och  
singelolyckorna utgör i genomsnitt mer än 70 
procent av alla cykelolyckor i Sverige.  

Cykelolyckor i Järfälla 2021
Cykelolyckorna i Järfälla följer det nationella 
mönstret, med hög representation av  
singelolyckor, 65 procent, följt av olyckor 
mellan bil och cykel som står för 26 procent. 
Det påvisar vikten av satsningar på drift och 
underhåll men även vikten att trafiksäkra  
korsningar och passager där bilar och cyklar 
möts.  

Nedan redovisas en sammanställning av 
cykelolyckor mellan 2017-2021, kategoriserat 
efter allvarlighetsgrad. 

Indikator 2 - 5

Tabell 2, sammanställning av cykelolyckor mellan 2017 - 2021, efter kategorisering på 
lindriga, måttliga samt allvarliga skador.Diagram 2, sammanställning av cykelolyckor mellan 2017 - 2021.
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Tabell 2, sammanställning av cykelolyckor mellan 2017 - 2021, efter kategorisering på 
lindriga, måttliga samt allvarliga skador.

Lindriga 23 17 16 25 22

Måttliga 9 12 10 10 6

Allvarliga 1 1 3 3 2

Indikator 6 - 9

3.3 Nöjdhetsandel 
I Statistiska centralbyråns (SCB) årliga under-
sökning får kommuninvånarna tycka till som 
sin kommun och dess verksamheter. 
Resultatet avläses direkt från SCB:s medbor-
garundersökning som publiceras varje år i 
december. 

Fyra kategorier utvärderas: trafiksäkerhet,  
belysning, underhåll och skötsel samt  
snöröjning. Resultaten för en fråga redovisas 
i andelar (%) efter frågans olika svarsalterna-
tiv och grupperas i andel positiva respektive 
andel negativa svar.
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Diagram 4, hur tycker du följande fungerar i din kommun? 
Skötsel av gång- och cykelvägar? 
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 Andel Negativa Riket
 Andel Positiva Riket

Diagram 5, hur tycker du följande fungerar i din kommun? 
Snöröjning av gång- och cykelvägar? 

Diagram 3, hur tycker du följande fungerar i din kommun? 
Trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar?



3.4 Cyklister i  
huvudcykelnätet

Tre mätpunkter från 2017 - 2020 
Järfälla kommun installerade sina första tre 
mätpunkter under 2016.

Från mätperiod 2016, har Järfälla kommun  
årligen haft en positiv cykeltrend. 2020 var ett 
exceptionellt år, då cykelandelen ökade med 
17 procent över ett år, vilket är en markant  
ökning mellan 2019 och 2020. Över tid har 
andelen cykelpassager ökat med 29 procent, 
från 2017 till 2020. 

Resultat 2021
År 2021 har antalet cykelpassager minskat 
med 18 procent, jämfört med föregående år 
2020. Minskningen är ett troligt resultat av  
förändrade resvanor och minskat resande 
under den pågående pandemin. 

Trots att andelen minskat markant 2021, har 
cykling i Järfälla över tid ökat med 6 procent 
mellan 2017 och 2021. 

Diagram 3, sammanställning av totala flödet mellan 2017 - 2021

Indikator 10
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+6 %
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 2017-2021



Tabell 4, sammanställning av totala flödet per mätpunkt mellan 2019 - 2021.
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15 mätpunkter från 2019 och framåt
Cykelflödet ökade med 13 procent, mellan år 2019 och 2020. År 2021 minskade antalet cykelpassager med 15 procent i  
jämförelse mot år 2020. Mellan 2019 och 2021 har flödet minskat med 5 procent. Eftersom dessa mätpunkter redovisar en 
kortare tidsperiod ges ett negativt resultat. 
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3.4 Årsvariation

Antalet cyklister har ökat i Järfälla över tid mellan 2017 - 2021, med en varierande trend från år till år. 
Jämförs år 2020 och 2021 är en markant minskning synlig.  

Tabell 7, 8, 9, 10, flödesmätningar redovisade för januari, februari, september och oktober månad mellan 2017 - 2021.

Indikator 10

+ 22 % +2 %

+ 26 % + 33 %

ökning mellan 
 2017-2021

ökning mellan 
 2017-2021

ökning mellan 
 2017-2021

ökning mellan 
 2017-2021



Indikator 11

3.5 Vintercyklister i 
huvudvägnätet
3 mätpunkter från 2017 och framåt
Utmed Järfällavägen, Passadvägen samt  
Viksjöleden jämförs flödet av vintercyklister 
under vecka 1 - 12 varje år, med 2017 som 
basår.  

Resultat
Mellan år 2017 och 2021 har vintercykling 
ökat gradvis årligen. År 2020 uppmättes en 
ökning på 56 procent, vilket är en exceptionell 
ökning. 2021 har vintercykling ökat i relation 
till basåret med 39 procent. En minskning med 
17 procent mot föregående år 2020.

En positiv trend är synlig över tid. Flera  
faktorer kan ligga bakom detta. Kommunens 
långsiktiga satsning på cykelinfrastruktur,  
sopsaltning, vintercyklingskampanjer och ökad  
hälsomedvetenhet. 

Tabell 9, sammanställning av totala flödet per mätpunkt mellan 2019 - 2020, mätperiod v. 1 - 12.
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3.6 Drift och underhåll
Investeringar i förbättrad cykelinfrastruktur
når inte sin fulla potential om inte skötseln
efterlevs. 

En viktig aspekt som anses bidra till en 
ökad vintercykling, är kommunens drift och 
underhåll under vintertid. 

Sopsaltning 
Vintertid är halkbekämpning viktig för 
cyklisters säkerhet, samtidigt som  
framkomligheten mest påverkas av  
kvaliteten på snöröjningen. Järfälla kommun 
genomförde sina första test med  
sopsaltning 2017. 

Området som sopsaltas har därefter utökat 
år efter år, vilket har ökat tillgängligheten 
och attraktiviteten för cykeln som färdmedel 
under vintertid. Sopsaltning är ett sätt att 
öka framkomligheten och trafiksäkerheten 
för cyklister under vintern. Snö och is  
sopas bort varpå det sprids en saltblandning 
som motverkar att ny snö och is bildas. I 
jämförelse med traditionell vinterväghållning 
innebär metoden att cykelvägarna hålls 
rena och torra från grus och skräp vilket är 
en vanlig orsak till cykelolyckor. 2020 köpte 
Järfälla kommun två sopsaltningsfordon. 
Fler fordon krävs för att kunna drifta hela 
huvudcykelnätet.  

År 2021 har kommunen utökat sopsaltning-
en och inkluderat hela Viksjöleden. 



År 2017 - 2018 År 2018 - 2020 År 2020 - 2021 År 2021 - 2022



3.7 Cykelservice
Cykelvårdsstation
År 2020 byggde Järfälla kommun sin  
första allmänna cykelvårdsstation i Jakobs-
berg. 2021 invigdes även en cykelvårdsstation 
vid Barkarby.

Vid alla pendeltågsstationer i Järfälla finns 
en cykelvårdsstation för cyklister, här kan du 
mecka, pumpa däcken, skölja cykeln, fylla på 
vattenflaskan eller pumpa däcken. 

Cykelgarage
2021 invigdes det första allmänna  
cykelgaraget i kommunen i Jakobsberg.  
I cykelgaraget finns det 56 parkeringsplatser, 
varav 2 lastplatser.

Cykelboxar
År 2020 färdigställdes 10 cykelboxar i  
Jakobsberg. År 2021 byggdes även 10  
cykelboxar i anslutning till Barkarby  
pendeltågsstation. Ett viktigt led i att  
uppmuntra fler till att ta cykeln som ett steg 
i sin resa vidare i kollektivtrafiken. Februari 
2022 invigdes även en infartsparkering för 46 
cykelboxar i Kallhäll, 8 av dessa är även  
anpassade för lastcyklar.

Vid alla pendeltågsstationer i Järfälla finns en 
låsbar service för cyklister. 



3.8 Kommunikation 
I Järfälla kommun driver vi ett flertal projekt 
som syftar till att öka medborgarnas nyfikenhet 
och kunskap kring cykeln som primärt  
transportmedel. Kommunikationsinsatser är 
en viktig del inom kommunens cykelfrämjande 
arbete.

Vintercykla i Järfälla 
I fem år har kommunen drivit projektet  
"Vintercykla i Järfälla" för att få fler att våga 
välja cykeln även på vintern. Syftet med  
projektet är att öka kunskapen om hur det 
fungerar för Järfällaborna att cykla på vintern. 
Projektet syftar också till att inspirera fler att 
cykla året om. 50 personer per år får  
dubbdäck inklusive montering som bekostas 
av projektet. Cyklisterna antar utmaningen att 
cykla minst tre gånger i veckan mellan  
december och mars, och återkopplar på  
kommunens snöröjning. 

Trafikantveckan
Kommunen har årligen genomfört aktiviteter 
under Trafikantveckan. Kommunen delar ut 
goodiebags vid pendeltågsstationerna under 
rusningstid och erbjuder cykelreparation.  
Syftet är att uppmärksamma hälsosamma 
färdsätt.

Cykelutmaning 
Kommunens första motionsutmaning. Syftet 
var att uppmuntra till rörelse på cykel. 10  
punkter placerades ut runt om i kommunen för 
att upptäcka hela kommunen. Om man  
lyckades ta 5 kontroller, fick deltagaren en  
goodiebag.

Cykelvänlig arbetsplats
Kommunen håller en tät dialog med  
Cykelvänlig arbetsplats som är ett projekt som 
syftar till att uppmuntra och underlätta för  
anställda att cykla till och från arbetet.

I samarbete med Cykelvänlig arbetsplats har 
kommunen genomfört en kampanj år 2020. 
Information skickades ut till ett bostadsområde 
för att öka medvetenheten hur nära boende 
har till närliggande målpunkter.

CERO
Inom projekt CERO arbetar Järfälla kommun 
och kommunens fem största arbetsgivare  
(IKEA, PostNord, SAAB, ICA Maxi och Dahl) 
tillsammans för att främja och skapa goda  
förutsättningar för pendlingsresor med cykel. 
Detta följs upp genom att se över  
arbetsplatsernas resvanor.



Framtiden
Cykelbokslutets redovisning av regionens 
resvaneundersökningar, kommunens  
flödesmätningar samt den årliga medborgar-
undersökning från Statistikmyndigheten SCB 
har påvisat att cykling inom har en positiv  
utvecklingskurva i Järfälla kommun.  

Cykling i Järfälla har nyligen gått igenom två 
exceptionella år. Pandemin slog till i början av 
år 2020 och en exeptionell ökning av cykeltra-
fik var synlig (+29%). Med fler införda  
restriktioner och pågående pandemi under år 
2021 tros förändrade resvanor inverkat på ett  
minskat resande och medfört till ett minskat 
resultat med 18 procent jämfört med år 2020. 

Trots att andelen minskat markant 2021, har 
cykling i Järfälla fortfarande ökat över tid med 
6 procent mellan 2017 och 2021. Framöver 
är det av stort vikt att uppmuntra till att välja 
cykeln igen som huvudfärdmedel till och från 
jobbet, om eventuellt nya eller tillfälliga vanor 
skapats under pandemin. 

Att Stockholmsregionen växer ställer allt större 
krav på smarta och hållbara transportsystem. 
Cykeltrafikens andel av totalt resande ska öka 
från tidigare 9 procent år 2019 (innan pande-
min) till 20 procent år 2030. 

För att nå regionens mål om att 20 procent 
av trafikanterna är cyklister krävs långsiktiga 
och sammanhängande insatser för att främja 
cykling. 



Vi hoppas att du ska 
trivas på Järfällas 
cykelvägar!


