
CYKELBOKSLUT 

Cykelfrämjande insatser i 

Järfälla under 2018-2020.



Sammanfattning
Järfälla kommun publicerar ett cykelbokslut 
som syftar till att summera och följa upp 
cykelfrämjande insatser som genomförts. 
Bokslutet summerar åren 2018 - 2020 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, med utpekade 
regionala cykelstråk. Cykelplanen redogör 
fysiska cykelåtgärder och grundläggande 
principer för bland annat detaljutformning, 
cykelparkeringar, vägvisning och underhåll av 
cykelvägnätet. Målet är att uppnå ett totalt ökat 
resande till 20 % år 2030.

Det ska vara enkelt, smidigt, och attraktivt att 
färdas med cykel i Järfälla kommun. Järfälla 
kommun har ökat sin satsning på  
cykelinfrastruktur under det senaste decenniet. 

I Järfälla kommuns cykelbokslut  2018 - 2020 
redovisas ett ökat intresse för cykling. Antalet 
cyklister hade både ökat i Järfälla kommun och 
i regionen i stort. Trenden är synlig både i 
kommunens cykelmätningar, i regionala 
resvaneundersökningar samt  
Cykelfrämjandets årliga enkät genomförd år 
2020. 

Järfälla kommun har aktivt arbetat på olika 
sätt för att förbättra förutsättningarna för ökad 
cykling: genom framtagande av cykelplanen, 
infrastruktursatsningar, drift och underhåll, 
kommunikation kring cykelvägnätet samt samt 
kommunikationskampanjer av kommunens 
cykelfrämjandearbete. 

Cykeltrafiken i Järfälla kommun har ökat med 
80 procent mellan 2015 - 2019 enligt  
Trafikförvaltningen Region Stockholms  
resvaneundersökning.

Antalet cykelpassager på våra kommunala 
mätpunkter har i genomsnitt ökat 29 procent 
mellan 2017 - 2020. Året 2020 har även haft 
speciella förutsättningar när pandemin 
Covid-19 inverkat stort på medborgarnas 
resvanor. Fler än någonsin valt cykeln under 
år 2020 och ett nytt cykelrekord slogs.  

Under år 2020 har olyckor med cykel ökat 
med 30 procent enligt STRADA jämfört med 
föregående år (nationellt olycksdatasystem). 
Vad som ligger bakom denna ökning är inte 
utrett. En viktig aspekt är att öka 
trafiksäkerheten i det fortsatta arbetet. 
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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  
cykelstrategi, den regionala cykelplanen,  
Järfälla kommuns dåvarande mål,  
miljöplan och förslag till 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 cyk-
ling

• Cykelnätet är sammanhängande och bekvämt

• Att det är tryggt och säkert att cykla i Järfälla

• Servicen för cyklisten är god och gäller 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  
upprustningstakten 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
En kunskapsinsamling är nödvändig för att 
kunna utvärdera insatser inom cykelområdet. 
Grundlig bakgrund om nuläget underlättar 
framtida planering, investering, drift och  
underhåll. Det är avgörande att följa upp  
förändringen över tid för att se hur  
utvecklingen mot uppsatta mål fortskrider. 

I en undersökning som Trafikförvaltningen 
Region Stockholm utförde 2015, var andelen 
resor som genomfördes med  
cykel som huvudsakligt färdmedel av boende i 
Järfälla med mål inom länet fem procent. Mot-
svarande andel för länet var sju procent. Kom-
muner i yttre förort hade i genomsnitt andelen 
tre procent. För kommuner i inre förort var ge-
nomsnittet sex procent. Solna och Stockholm 
hade länets högsta andel, elva procent.

Trafikförvaltningen Region Stockholm genom-
för ungefär vart tredje år en länsövergripande 
resvaneundersökning där bland annat cykel-
trafikens utveckling följs upp. I tabell 1 syn-
liggörs en jämförelse mellan 2015 och 2019. 
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. Kommuner i yttre förort har i
genomsnitt andelen tre procent. För kommu-
ner i inre förort är genomsnittet sex procent. 
Solna och Stockholm har länets högsta andel,
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 resunder-
sökning år 2015, år 2019.



Diagram 1, registreringar av antalet cykelpassager i Stockholms innerstad.

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 av datan, 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  
Stockholms 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. 

Kommunens egna mätpunkter påvisar även 
en god indikation på ett ökat cykelflöde. I  
genomsnitt har kommunens mätpunkter visat 
en ökning av cykelflödet med 29 procent,  
baserat på uppmätt flöde mellan 2017 och 
2020.  

           29%
ökning mellan 
 2017-2020



3. Resultat Järfälla

Cyklister har passerat cykelmätarna

+ 29 %

+55 %

9 %

3,4 miljoner

Förändring under vintern de senaste tre åren

Procentuell ökning av uppmätta cykelresor 

Av invånarna i Järfälla cyklar till jobbet

Mätvärden 2017  
jämfört med 2020

(Trafikförvaltningen 
RVU 2019 )

Sedan 
2016

Mätvärden 2017  
jämfört med 2020



3.1 Nybyggda cykelvägar 2018 - 2020

2018: 2019

1 1 6

2 2
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3
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9

Järfällavägen (Brantvägen - Vretstigen) 
Ny gång- och cykelbana 
Regionalt cykelstråk, 700 m 

Mälarvägen 
Ny gång- och cykelbana, 3 km 

Viksjöleden (Hummelmoravägen - Tröskvägen) 
Ny gång- och cykelbana 
Huvudcykelnät, 400 m

Viksjöleden (Drabantvägen - Adilsvägen) 
Ny gång- och cykelbana 
Huvudcykelnät, 300 m

Hammarparken (Ynglingavägen - 
Frihetsvägen) 
Ny gång- och cykelbana, 640 m 
Huvudcykelnät

Slammertorpsvägen 
Breddad gång- och cykelbana 
Regionalt cykelstråk, 400 m

Andebodavägen (Bruttovägen- 
Idrottsvägen) 
Ny gång- och cykelbana 
Huvudcykelnät, 750 m  

Fastebolvägen (Viksjöleden - 
Fastebolsskolan) 
Ny gång- och cykelbana 
Huvudcykelnät, 250 m 

Lundavägen (Ekvägen-Sthlms gräns) 
Ny gång- och cykelbana 
Regionalt cykelstråk, 500 m

Cykeltak Kallhäll C 

Polarisvägen/Zenitvägen   
Ny gång- och cykelbana, 500 m 

Stjänvägen 
Ny gång- och cykelbana, 400 m 

Biskop Johannes väg 
Ny gång- och cykelbana, 300 m 

SAAB/Stena (Äggelundavägen) 
Ny gång- och cykelbana 
Regionalt cykelstråk, 1 km 

Vasavägen (Vasavägen -  
Viksjöleden Barkarby trafikplats) 
Breddning av gång- och cykelbana, 950 m 
Huvudcykelnät 

10

10

Färdigställt:  1,9 km  Färdigställt:  8,2 km  

Indikator 1



3.1 Nybyggda cykelvägar 2018 - 2020

2020:

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

Allmänningsvägen (Almarevägen- E18) 
Ny gång- och cykelbana 
Regionalt cykelstråk, 400 m 

Kungsängsstråket (Bonäsbadet) 
Breddad gång- och cykelbana
Rgionalt cykelstråk, 500 m 

Kallhäll station (Fabriksvägen - Slammer-
torpsvägen) 
Breddad gång- och cykelbana 
Regionalt cykelstråk, 500 m 

Byleden (Österdalsvägen - Skälbyvägen) 
Breddad gång- och cykelbana 
Regionalt cykelstråk, 600 m 

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

Norrviksvägen 
Breddad gång- och cykelbana 
Regionalt cykelstråk, 300 m 

Blixtvägen (Fölvägen - Daggvägen) 
Ny gång- och cykelbana 
Huvudcykelstråk, 700 m 

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

Viksjöleden (Enköpingsvägen- 
Viksjöledsbron) 
Breddad gång- och cykelbana 
Huvudcykelstråk, 700 m

Budkavlevägen (Skälbyvägen - Flintvägen)
Ny gång- och cykelbana, 300 

Idrottsvägen (Andebodavägen - Bruttov) 
Ny gång- och cykelbana, 300 m 

Hästskovägen (Galoppvägen - Fölvägen) 
Breddad gång- och cykelbana, 300 m 
Huvudcykelstråk 

Cykelgarage Ynglingavägen 
Jakobsbergs pendeltågsstation 

Cykelboxar Södra pendeltågsuppgången 
Jakobsberg pendeltågsstation

Färdigställt:  5,4 km  

Indikator 1



Karta 
Karta över genomförda insatser, se 
föregående sidor.
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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
Cykelolyckorna i Järfälla följer det nationella 
mönstret, med hög representation av  
singelolyckor 62 procent, följt av olyckor 
mellan bil och cykel som står för 27 procent. 
Det påvisar vikten av satsningar på drift och 
underhåll men även vikten att trafiksäkra  
korsningar och passager där bilar och cyklar 
möts.  

År 2020 har andelen lindriga cykelolyckor i 
Järfälla har ökat med cirka 30 procent 
jämfört med föregående år. 

Indikator 2 - 5

CYKEL -
MOTORFORDON

27%

CYKEL SINGEL
62%

CYKEL - FOTGÄNGARE
2%

CYKEL - MOPED
2%

CYKEL - CYKEL
7%

CYKELOLYCKOR JÄRFÄLLA 2017 - 2020

23
17 16

25

9
12

10

10
1

1
3

3

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

CYKELOLYCKOR PER ÅR OCH 
SVÅRIGHETSGRAD I JÄFRÄLLA

Lindriga Måttliga Allvarliga

Lindriga 23 17 16 25

Måttliga 9 12 10 10

Allvarliga 1 1 3 3

Tabell 2, sammanställning av cykelolyckor mellan 2017 - 2020, efter kategorisering på 
lindriga, måttliga samt allvarliga skador.

Diagram 2, sammanställning av cykelolyckor mellan 2017 - 2020.



Indikator 6 - 9

3.3 Nöjdhetsindex 
I Statistiska centralabyråns (SCB) årliga un-
dersökning undersöks kommuninvånarnas 
omdömme för nöjdhet. Resultatet avläses  
direkt från SCB:s medborgarundersökning 
som publiceras varje år i december. 

Fyra kategorier utvärderas: trafiksäkerhet,  
belysning, underhåll och skötsel samt  
snörjöning. Tabell 2 redogör kommunens  
resultat mellan 2017 - 2020. Tre kategorier 
visar en positiv utveckling, trafiksäkerhet, 
belysning samt snöröjning. Snöröjning samt 
belysning har två markanta värdeökningar från 
föregående år (2019). Underhåll och skötsel 
har minskat från 6,4 till 6,3. 

2017 2018 2019 2020
Nationellt 

genomsnitt 
2020

Järfälla Nöjdhet trafiksäkerhet 6,2 6,2 6,3 6,4 6
Järfälla Nöjdhet belysning 6,3 6,2 6,4 7,0 6,3
Järfälla Nöjdhet underhåll och skötsel 6,4 6,3 6,4 6,3 5,6
Järfälla Nöjdhet snöröjning 5,7 5,8 5,8 6,4 5,8

Tabell 3, sammanställning av den årliga medborgarundersökning utförd av SCB. Nationellt genomsnitt för år 
2020 är redovisat.  

Nödjhetsindex inom trafiksäkerhet, belysning, 
samt snöröjning visar en positiv trend i Järfälla 
kommun. Nationellt ligger Järfälla högre än 
snittet år 2020 inom alla kategorier.

Lindriga 23 17 16 25

Måttliga 9 12 10 10

Allvarliga 1 1 3 3

Tabell 2, sammanställning av cykelolyckor mellan 2017 - 2020, efter kategorisering på 
lindriga, måttliga samt allvarliga skador.



3.4 Cyklister i  
huvudcykelnätet

Tre mätpunkter från 2017 - 2020 
Järfälla kommun installerade sina första tre 
mätpunkter under 2017, dessa tre kan därför 
användas för att se förändring över tid.

Resultat 
Mellan 2017 och 2020 har antalet cykelpassa-
ger över dessa mätpunkter ökat med 29 %

15 mätpunkter från 2019 och framåt
Majoriteten av kommunens mätpunkter är 
installerade under 2018. Det ger ett underlag 
som av cykelflöde som är fullständigt från år 
2019. 15 mätpunkter som jämförs mellan år 
2019 samt 2020.  

Resultat  
Flödet har indikerat en ökning på 18 % mellan 
år 2019 och 2020. 

Tabell 4, sammanställning av totala flödet per mätpunkt mellan 2019 - 2020.
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+18 %

ökning mellan 
 2019-2020

Diagram 3, sammanställning av totala flödet mellan 2017 - 2020.
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Indikator 10
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3.4 Årsvariation
Fyra mätpunkter 2017 - 2020 vintertid  
Statistiken för januari och februari visar en 
ökning vintertid, se tabell 5 och 6.

Resultat 
Antalet vintercyklister har ökat i Järfälla 
över tid mellan 2017 - 2020, med en  
varierande trend från år till år. En markant 
ökning är synlig år 2020. Mellan 2017 och 
2020 har antalet cykelpassager ökat med 
54 till 74 procent. Det visar en tydlig ökning 
av vintercykling i Järfälla.

Fyra mätpunkter 2017 - 2020 sommartid  
Statistiken för september och oktober visar 
en ökning sommartid, se tabell 7 och 8.

Resultat 
Under båda månaderna har flödet ökat 
markant. Från 2017 till 2020 har antalet  
cykelpassager ökat. Under  
septembermånaden med 18 % och med 
51 % under oktober månad.

Tabell 5 och 6, flödesmätningar redovisade för januari och februari månad mellan 2017 - 2020.

Tabell 7 och 8, flödesmätningar redovisade för september och oktober månad mellan 2017 - 2020.
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Indikator 11
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VINTERCYKLING 2019/2020
2019 2020

3.5 Vintercyklister i 
huvudvägnätet
15 mätpunkter från 2019 och framåt
15 mätpunkter som jämförs mellan år 2019 
samt 2020, se tabell 9.  

Resultat
Mellan år 2019 och 2020 har vintercyklingen 
ökat med 46 %, vilket är en exeptionell ökning 
över ett år. 

Flera faktorer kan ligga bakom denna ökning. 
Järfälla kommunens långsiktiga satsning på 
cykelinfrastruktur, sopsaltning,  
vintercyklingskampanjer, ökad  
hälsomedvetenhet samt mildare  
vinterförhållanden år 2020 kan vara  
bidragande faktorer. 

          
46 %
ökning mellan 
 2019-2020

Tabell 9, sammanställning av totala flödet per mätpunkt mellan 2019 - 2020, mätperiod v. 1 - 12.



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 2017 - 2018

Sopsaltning av kommunens första teststräcka år 2017, 
rödsträckad linje. 

Sopsaltning utökad teststräcka år 2018, rödsträckad 
linje. 

Sopsaltning år 2020. Två sopsaltningsfordon köptes in 
och har gett möjligheten till en utökad sopsaltning.

År 2018 - 2020 År 2020 - 2021



3.7 Cykelservice
Cykelvårdsstation
År 2020 färdigställde Järfälla kommun sin  
första allmänna cykelvårdsstation. Den är 
monterad i anslutning till Jakosbergs  
pendeltågsstation. År 2021 planeras nästa 
station även vid Barkarby station.

Cykelgarage
Järfälla kommun kommer under 2021 öppna 
det första allmänna cykelgaraget i kommunen. 
I cykelgaraget kommer det finnas plats för  
56 cyklar och två lastcyklar.

Cykelboxar
Järfälla kommun har färdigställt tio cykelboxar 
i anslutning till Jakobsbergs pendelstågs- 
station. Ett viktigt led i att uppmuntra fler till att 
ta cykeln som ett steg i sin resa vidare i  
kollektivtrafiken.

Lösningen är sveriges första digitala  
cykelboxlösning som tagits fram av Järfälla 
kommun. Användaren kan registrera sig på 
plats med mobilt Bank-ID och nyttja sitt bank-
kort som "passerkort" och är inte i behov av en 
fysisk nyckel. Det har skapat en lättare  
hantering för kommunen samt användaren 
som inte behöver hantera fysiska nycklar. 

Cykelboxar planeras att byggas ut vid alla 
pendeltågsstationer för att skapa attraktiv  
cykelförvaring vid kollektivtrafiksnoder.



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 fyra 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. 

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

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.



Gå och cykla till skolan 
Idag skjutsar allt fler föräldrar sina barn till  
skolan, vilket har resulterat i att andelen barn 
som går och cyklar till skolan har stadigt  
minskat under de senaste decennierna.  
Följdeffekten är att barnen idag är mindre 
fysiskt aktiva och har ökade hälsoproblem. 
Skjutsas barnen till skolan går barnen miste 
om möjligheten till en kontinuerlig fysisk  
aktivitet.

Järfälla kommun arbetar aktivt för att få fler 
barn och unga att röra på sig. Årligen  
genomförs en "gång- och cykeltävling" bland 
alla skolor i Järfälla som syftar till att främja 
hälsan hos barn och unga, bidra till en bättre 
miljö samt förbättra trafiksäkerheten i  
elevernas närmiljöer. Deltagare samlar så 
många poäng som möjligt genom att gå, cykla 
eller resa kollektivt till och från skolan. 

Ju fler som går, cyklar eller åker kollektivt till  
skolan, desto bättre trafiksäkerhet, hälsa och 
miljö. 



3.9 Cyklistvelometern 2020
Järfälla kommun kom på plats 6 av 17 inom 
rankningen för mellanstora kommuner. 
Svaren på Cyklistvelometern representerar 
olika typer av cyklister i nästan alla åldrar  
(inte de under 15 år). 

Svaren har inhämtats ifrån en självrekryterad 
och anonym webbenkät som främst har spridits 
av Cykelfrämjandet och intresserade  
kommuner.

Totalt svarade 17 977 cyklister i hela landet. 
114 från Järfälla kommun.

Järfälla kommuns resultat 2020 
Kommunen fick ett genomsnittligt betyg C i  
Cyklistvelometern år 2020, resultatet fördelat 
per kategori är synligt enligt tabell 4. 

Kommunen har fått gott betyg från  
respondenterna. Utvärderingen har visat en 
hög nöjdhet, med betyg A. Famkomligheten i 
cykelvägnätet bedöms är väldigt bra, betyg B. 
Cyklisterna anser att trygghet, tillgång till  
cykelinfrastruktur, cykelns prioritet i  
kommunen är på en god nivå men ges inte 
toppbetyg, betyg C. 

Cykelklimatet bedömdes lågt i denna enkät, 
vilket kommunen får ta i beakt i kommande 
arbete. Inomn denna kategori ingår: miljön, 
cykelstöld, konflikter mellan fordon, cykel
och gång. 

Tabell 10, Cykelfrämjandets cyklistvelometer 2020, Järfälla kommun



Framtiden
Cykelbokslutets redovisning av regionens 
resvaneundersökningar, kommunens  
flödesmätningar samt Cykelfrämjandets  
enkätundersökning har påvisat att cykling 
inom Järfälla kommun har ökat. Resultatet  
antyder att kommunens cykelfrämjandeinsat-
ser bidragit till en bättre cykelmiljö. 

År 2020 blev ett cykelår med mätrekord på 
nästan alla 17 mätpunkter. Fler än valde 
cykeln som färdledel under året och 
vintercyklingen i Järfälla kommun har mer än 
fördubblades, vilket är exceptionellt. Cykling i 
Järfälla har haft en kontiurnerlig en positiv 
trend mellan 2017 - 2020. 

Framöver är det av stort vikt att arbeta med 
olycksorsaker, cykelklimat samt 
konfliktpunkter mellan fordonsslag, som både 
Cyklistvelometern samt olycksstatistiken från 
Strada visat på brister. Detta kan delvis 
förklaras med att fler valt att cykla men det 
visar även på en negativ trend och en 
utmaning, som blir en viktig aspekt för det 
fortsätta arbetet, att öka trafiksäkerheten för 
cyklister.

Att Stockholmsregionen växer ställer allt större 
krav på smarta och hållbara transportsystem. 
Cykeltrafikens andel av totalt resande ska öka 
från dagens 9 procent 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. 



Hoppas att du kommer 
att trivas på Järfällas 
cykelvägar!
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