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103 33  Stockholm 

Synpunkter på Cyklingsutredningens förslag Ökad och säkrare 
cykling (SOU 2012:70)  

Inga konkreta utredningsförslag 

Kollektivtrafikant Stockholm vill inledningsvis konstatera att utredningen inte innehåller 
några förslag som kan förbättra möjligheterna att kombinera cykel och kollektiva färdme-
del. Utredaren har bollat frågan vidare till Trafikverket genom att föreslå att regeringen 
ger verket i uppdrag att dels göra en ”nationell inventering” och en ”behovsanalys”, dels 
ta fram en ”idékatalog i syfte att främja kombinationen cykel och kollektivtrafik”. I övrigt 
finns inga förslag. 

 Det är inte inventeringar, analyser och flera idékataloger som behövs, enligt vår upp-
fattning. Det finns gott om sådant material, såväl inhemskt som utländskt. Mer behövs 
inte. 

Lära av utländska exempel 

I andra europeiska länder finns i regel goda och effektiva kombinationsmöjligheter mel-
lan cykel och kollektivtrafik.  

 Kollektivtrafikant Stockholm har svårt att förstå varför inte utredaren började i just 
denna ände med frågan: - ”Varför har man lyckats i andra europeiska länder, men inte i 
Sverige?” Det måste rimligen finnas något vi i Sverige kan lära av andra länder när det 
gäller processer, åtgärder, regelverk.  

 Men något sådant finns inte i utredningen. I det i övrigt mycket ordrika betänkandet 
finns en halv (½) sida text under rubriken ”Internationell utblick” med några allmänna 
och välkända iakttagelser.  

Åtgärder behövs 

Kollektivtrafikant Stockholm anser att vi i Sverige inte alls tillvaratagit fördelarna med att 
kombinera cykel och kollektiva färdmedel. Vi ligger långt efter. Skillnaderna är slående 
när man jämför med länder som Tyskland, Danmark, Holland, Belgien, Frankrike, 
Schweiz, Österrike, Italien, Spanien, för att nämna några europeiska länder. 

 Bättre möjligheter skulle stärka såväl kollektivresandet som cyklandet. Större delen av 
Sveriges befolkning bor inom fem kilometer från en station eller resecentrum som det 
numera heter, 40 procent inom två kilometer. 

http://www.kollektivtrafikant.org/
mailto:info@kollektivtrafikant.nu



	Sidor från Kollektivtrafikant_remissyttrande_cyklingsutredningen
	Sidor från Kollektivtrafikant_remissyttrande_cyklingsutredningen utan underskrifter
	Remiss sid 2 underskrifter

	Remiss sid 2 underskrifter

