
 KF 193       28 OKT 2013 
 

 

 
 

Nr 193. Förslag till cykelpolicy för 
Uppsala kommun 
KSN-2013-0191 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anta cykelpolicy enligt ärendets bilaga 1. 
 
Anmäls kommunstyrelsens beslut, under förut-
sättning att kommunfullmäktige antar cykel-
policy 
 
att fastställa riktlinjer för cykeltrafik i Uppsala 
kommun enligt bilaga 2,  
 
med tillägg under rubrik: Bekvämt att cykla i 
Uppsala. 
”Vi ska sträva efter att erbjuda cykelparkerings-
garage i anslutning till större kollektivtrafik-
stationer.” 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg 
och Hilde Klasson (alla S) reserverar sig enligt 
bilaga A. 
 
Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig enligt 
bilagor A och B. 
 
Uppsala den 9 oktober 2013 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla 
M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda 
FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch Thor (KD), 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V). 
 
 

Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, 
Louise Landerholm Bill (båda M), Peter Nord-
gren (FP), Karin Ericsson (C), Bengt Westman, 
Irene Zetterberg, Milischia Rezai (alla S), 
Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup 
(V). 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige uppdrog 13-14 juni, 2011 § 
130 i samband med IVE antogs, till gatu- och 
samhällsmiljönämnden (gatu- och trafiknämn-
den) att upprätta ett förslag till cykelstrategi för 
Uppsala kommun. För att bättre överrensstämma 
med kommunens nomenklatur föreslår nämnden 
”Cykelpolicy och riktlinjer för arbetet med cykel-
trafik” och har överlämnat ärendet till kom-
munstyrelsen för vidare handläggning. 
 
Remissbehandling 
Ärendet har remissbehandlats. Remissvar har 
lämnats av barn- och ungdomsnämnden (bilaga 
3), utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
(bilaga 4), idrotts- och fritidsnämnden (bilaga 5), 
plan- och byggnadsnämnden (bilaga 6), miljö- 
och hälsoskyddsnämnden (bilaga 7), nämnden 
för hälsa och omsorg (bilaga 8), äldrenämnden 
(bilaga 9), Uppsalahem AB (bilaga 10), Cykel-
främjandet (bilaga 11) samt Landstinget i Upp-
sala län genom kollektivtrafiknämnden (bilaga 
12). 
 
Uppsala City, Naturskyddsföreningen Uppsala, 
Friluftsfrämjandet och Uppsala cykelförening har 
inte inkommit med några yttranden. Uppsala 
cykelförening har tidigare i processen till gatu- 
och samhällsmiljönämnden lämnat synpunkter 
men de gäller främst handlingsplanen. 
 
Barn- och ungdomsnämnden samt utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden ser mycket positivt 
på viljeinriktningen i policyn och riktlinjerna 
samt valet av målgrupper. De anser att det avgö-
rande blir hur policyn och riktlinjerna konk-
retiseras i efterföljande handlingsplan samt tids-
perspektivet för genomförandet. 
 
Nämnden för hälsa och omsorg samt äldre-
nämnden anser att bägge dokumenten på ett för-
tjänstfullt sätt beskriver en strategi för att ett sam-
manhängande cykelnät i kommunen ska kunna 
utvecklas. Båda nämnderna pekar på behovet av 
en kompletterande skrivning av vilka konsek-
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venser förslaget får för fotgängare i allmänhet 
och för grupper med någon form av funktions-
nedsättning. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden har inget att erinra 
mot förslaget till policy och riktlinjer. De anser 
däremot att policyn och riktlinjerna bör inkludera 
cyklingen som motionsform som är en snabbt 
växande motionsform som i hög grad utövas på 
gator och vägar. Nämnden anser också att det bör 
övervägas om inte målgrupperna samt beteende-
påverkande åtgärder bör finnas med i policyn 
(båda aspekterna är omnämnda i riktlinjer). 
Nämnden ger konkreta förslag till formuleringar. 
 
Plan- och byggnadsnämnden anser att cykel-
policyns mål är bra och att riktlinjerna bör kunna 
ge god avvägning i arbetet att förverkliga dessa 
mål. Nämnden vill dock framhålla att cykelfrågor 
är ett av flera intressen för att skapa en attrak-
tivare stadsmiljö. Nämnden vill därför särskilt 
lyfta fram formuleringen om att avvägning av 
utrymmeskrav gentemot andra trafikslag samt 
andra ytkrävande funktioner är nödvändig. 
 
Uppsalahem ser positivt på att policy och rikt-
linjer arbetas fram för att verka i riktning mot 
bland annat en attraktivare stadsmiljö och har 
inget att erinra mot förslaget. 
 
Landstinget finner det viktigt att arbeta mot ut-
ökade möjligheter att cykla och ser positivt på att 
kommunen tar ställning för ett hållbart och hälso-
samt sätt att resa. De ser gärna att policy och rikt-
linjer tydligare uttrycker en strävan att samordna 
med gående och kollektivtrafiken för att till-
sammans kunna utgöra en stark konkurrent till 
bilen. De anser vidare att det bör tydliggöras 
huruvida policyn är tillämplig i hela kommunen 
eller endast i Uppsala stad. Ute på landsbygden 
kan det vara värdefullare att koncentrera resurser-
na på anslutande infrastruktur till hållplatser.  
 
Kommunens planering bör tydligt integreras med 
regionförbundets cykelplan. Inne i staden kan det 
däremot vara effektivare att satsa på ett samman-
hängande cykelnät. Det är dock viktigt att skapa 
en väl integrerad cykel- och kollektivtrafik, då de 
kan kompensera varandra samt att cykeln kan 
hjälpa till att utvidga kollektivtrafikens upp-
tagningsområde. Landstinget vill därför gärna 
samverka kring kombinationsresor och även ut-

veckla samverkan inom beteendepåverkande 
åtgärder om kommunikationen kring hållbart 
resande. 
 
Cykelfrämjandet i Uppsala ser mycket positivt på 
kommunens arbete med cykelpolicy och riktlinjer 
och på så sätt få ett långsiktigt och målmedvetet 
arbete för att främja cyklandet i Uppsala. De 
föreslagna målen sammanfaller väl med cykel-
främjandets på nationell nivå. Cykelfrämjande 
anser dock att det bör finnas med ambitionsnivå i 
riktlinjerna när det gäller hur mycket cykel-
trafiken ska vara vid ett visst datum. Vidare anser 
de att nästa översiktsplan ska ha högre ambition. 
När det gäller målgrupper saknar de pensionä-
rerna som idag i hög grad kör bil, men med ökad 
livslängd är det viktigt att stimulera motion och 
cykling kan vara en form. När det gäller skolbarn 
och ungdomar bör det införas cykelutbildning i 
skolan så som i Nederländerna. 
 
För kännedom biläggs här förslag till Hand-
lingsplan för arbetet med cykeltrafik i Uppsala 
kommun. Den kommer att behandlas av gatu- 
och samhällsmiljönämnden när policy och rikt-
linjer är antagna. Bilaga 13, redovisas endast 
digitalt.  
 
Föredragning 
En cykelpolicy och riktlinjer för cykeltrafik i 
Uppsala kommun är en viktig del för att helheten 
i Uppsalas vision och mål i översiktsplanen ska 
kunna nås, framför allt vad det gäller klimat, 
attraktiv stadsmiljö med starkt centrum samt god 
tillgänglighet för samtliga trafikslag. Vad gäller 
tillgängligheten pågår parallella arbeten med för-
bättrad kollektivtrafik i syfte att fördubbla an-
delen till 2030 samt styrdokument för parkering. 
I arbetet med aktualitetsförklaringen av över-
siktsplanen ses målandelarna för olika trafikslag 
över. 
 
Förslaget till cykelpolicy och riktlinjer för Upp-
sala kommun har utarbetats i bred samverkan 
inom kommunen och även i nära samarbete med 
berörda externa parter. Samtidigt har en policy 
och riktlinjer för parkering i Uppsala kommun 
tagits fram och ett arbete tillsammans med lands-
tinget skett för att förbättra kollektivtrafiken. Det 
har också tagits fram förslag till handlingsplaner, 
både inom parkering och cykling som kommer 
att antas i gatu- och samhällsmiljönämnden om 
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kommunfullmäktige antar policierna och kom-
munstyrelsen riktlinjerna. Utöver detta har för-
slag till ny parkeringsnorm för Uppsala kommun 
”Handlingsplan för parkering på kvartersmark” 
som gäller för bil, MC och cykel, arbetats fram 
som plan- och byggnadsnämnden remitterat.  
 
När alla dokumenten är antagna har Uppsala 
kommun en gedigen bas att stå på i arbetet med 
att genomföra åtgärder för hållbara resor och god 
tillgänglighet för samtliga trafikslag samt att 
komma närmare visionen och målen.  
 
Förslaget till cykelpolicy och riktlinjer i Uppsala 
kommun är väl genomarbetade vilket även 
remissinstanserna har uttryckt i sina remissvar. 
Flera av förslagen till kompletteringar eller för-
tydliganden är av den karaktären att de redan be-
handlas eller bör behandlas i handlingsplanen. 
Yttrandena kommer därför att överlämnas till 
gatu- och samhällsmiljönämnden.  
 
Flera har uttryckt avsaknad av olika målgrupper, 
t.ex. pensionärer och motionärer. Förslaget till 
målgrupper (förvärvsarbetande, studenter samt 
barn och skolungdom) har valts utifrån att snab-
bast kunna uppnå målen. Alla cyklister, oavsett 
målgrupp, kommer att kunna ta del och få nytta 
av intentionerna samt de åtgärder som föreslås 
genomföras efter att handlingsplanen också har 
antagits. Beteendepåverkande åtgärder som lyfts 
fram är extra viktigt i arbetet att få fler att välja 
hållbara transportsätt och tas upp i handlings-
planen samt att detta arbetssätt byggs upp och 
intensifieras inom kommunens olika delar.  
 
Några förändringar i nämndens förslag till policy 
eller riktlinjer föreslås inte. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Några direkta ekonomiska konsekvenser är inte 
aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
Däremot kan förväntningarna antas öka att större 
del av kommunens medel kommer att läggas på 
åtgärder som förbättrar för cyklisterna samt andra 
hållbara färdsätt. 
 
 
 
 
 
 

Reservationer 
Bilaga A 
 
Förslag till beslut 
Att följande stycke ersätter förslagets första 
stycke i cykelpolicyn: 
 
"Uppsala ska vara Sveriges bästa cykelstad. 
Andelen resor som görs med cykel ska vara bland 
de högsta i landet. Med en planering för att 
främja att fler använder cykeln mer åstadkommer 
vi en bättre folkhälsa, minskad biltrafik och en 
attraktiv stadsmiljö." 
 
Att i cykelpolicyn andra stycket "...Uppsala ska 
uppfattas som en stad för cyklister" läggs till 
följande mening: "Antalet cykelparkeringar ska 
öka och finnas med som prioriterad del i 
stadsplaneringsarbetet. Om cykelparkeringsplats 
tas bort måste den ersättas med en ny.  
 
Att i cykelpolicyn fjärde stycket "... det ska gå 
snabbt att cykla i Uppsala" ändras från nuvarande 
skrivning "I stadskärnan får cyklisterna ibland stå 
tillbaka för gående" till "I stadskärnan ska 
gående och cyklister prioriteras och ska inte 
behöva konkurrera med varandra. Det ska också 
vara tydlig separering och markering mellan 
gång- och cykelväg". 
 
Att i cykelpolicyn under rubriken ”…det ska gå 
snabbt att cykla i Uppsala” lägga till meningen 
”äldre infrastruktur ska anpassas så att cykeln 
prioriteras” efter meningen om nytillkommande 
bebyggelse och infrastruktur. 
 
Att i riktlinjerna tydligt peka ut och beskriva 
områden där cykeltrafikens framkomlighet ska 
prioriteras före biltrafiken samt också peka ut 
lokalisering av offentliga cykelparkeringsgarage. 
 
Att i riktlinjerna under stycket om prioriterade 
grupper lägga till: ”Vid planering måste hänsyn 
också tas till äldre och personer med funk-
tionsnedsättning t.ex. genom att” nya cykelbanor 
planeras med en bredd som möjliggör special-
cyklar.” 
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Att i riktlinjerna ha med följande: 
 
"Ur ett näringslivsperspektiv är det viktigt att vid 
planering och bebyggelse av nya stadsdelar och 
utveckling av kransorter beakta behovet av 
ändamålsenliga lokaler för cykelhandel och 
cykelreparation eftersom det är en viktig faktor 
för ökad cykelanvändning." 
 
Bilaga B 
 
Att i cykelpolicyn lägga till viljeinriktning: 
 
"att öka cykeltrafikens andel av resorna till år 
2020 till 50 procent i Uppsala stad (motsvarande 
RVU:s område 1-10), till 30 procent i Storvreta 
(RVU:s område 12). För övriga områden ska 
cykelandelen fördubblas”. 
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