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Datum: 2021-03-16 
Dnr: TN 2021/0065 

 
Cykelbokslut 2020 
 
 

Sammanfattning 
Ett cykelbokslut har tagits för Österåkers kommun i syfte att summera de åtgärder och insatser som 
har gjorts i kommunen inom cykelområdet under 2020.  
 
Beslutsförslag 
Tekniska nämnden beslutar 
Godkänna Cykelbokslut för Österåkers kommun 2020 i enlighet med rapporten i bilaga 1. 
 
Bakgrund 
I Österåker görs satsningar varje år för att främja hållbara transporter och däri ingår investeringar 
och kampanjer för att öka resorna med cykel. Syftet med att ta fram ett cykelbokslut är att ge en 
samlad bild av de åtgärder och insatser som gjordes under 2020 för att förbättra förutsättningarna att 
cykla och få fler att cykla i Österåkers kommun.  

 
Förvaltningens slutsatser 
Genom att regelbundet sammanställa arbetet som görs inom cykel blir det lättare att följa 
utvecklingen kring resandet med cykel, och hur de medel som avsätts för cykelinvesteringar påverkar 
antalet cyklister i kommunen över tid. I rapporten för cykelbokslutet redovisas data från 
resvaneundersökningar och statistik från de fasta cykelräknare som sitter på olika platser i 
kommunen. Rapporten sammanställer också de åtgärder som gjorts under året i form av bland annat 
nya cykelbanor, cykelparkering och trafiksäkerhetsåtgärder samt kampanjer inom mobility 
management.  
 
Detta är första gången ett cykelbokslut tas fram för kommunen i form av en rapport och intentionen 
är att följa upp arbetet på liknande sätt även kommande år.  
 

Bilagor 
 

1. Cykelbokslut för Österåkers kommun 2020, 2021-03-16  
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Per-Olof Kroon  Anna Anderman 
Bitr. samhällsbyggnadschef  Chef Infrastruktur- och anläggning 

 

___________ 
Expedieras 

- Samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Kommunstyrelsen 
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