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Danderyd med cykel

Ny gång- och cykelväg genom Idrottsparken



Danderyds kommun arbetar aktivt för att göra cykling till ett 
attraktivt sätt att resa på. Redan idag cyklar många Danderyds-
bor men målet är att ännu fler ska välja cykeln framför bilen i det 
dagliga resandet. 

En resvaneundersökning genomfördes 2015 i kommunen som 
visade att hälften av alla resor som görs av kommunens invånare 
sker med bil och hälften med andra fordonsslag. Genom att ersätta 
bilresor med cykelresor avlastas våra vägar och kollektivtrafik, 
belastningen på miljön minskar, vår hälsa förbättras och dessutom 
går det ofta fortare att nå målet.

Cykel i Danderyd

ii

Trivector Traffic 

Färdmedelsfördelning för huvudsakligt färdmedel under vardagar.  

Skillnaden i färdmedelsval är relativt liten mellan kvinnor och män. Kvinnorna 
använder kollektivtrafiken och gör resor till fots i något större utsträckning än 
männen. Männen gör samtidigt en något större andel resor med cykel eller med 
andra mindre vanliga färdmedel, exempelvis moped och mc. I områden som i 
huvudsak är lokaliserade väster om Roslagsbanan, det vill säga Danderyd och 
Enebyberg, är andelen bilresor som invånarna gör betydligt mindre än i övriga 
områden. 

Under helgen ökar andelen bilresor till sju av tio resor 

Under helgdagar ökar bilandelen och sju av tio resor sker då med bil. Ökningen 
sker på bekostnad av kollektivtrafiken, framförallt tunnelbana/lokalbana, samt 
cykeltrafiken som minskar markant under helgdagar. Andelen resor till fots är 
relativt lik under vardagar och helg. 

Resor med kollektivtrafiken är längre och tar längre tid 

Medel- och medianreslängden varierar väsentligt beroende på resans huvudfärd-
medel. Bil-, buss- och cykelresorna är ungefär lika långa men bussresorna tar i 
genomsnitt betydligt längre tid att genomföra. Resorna med tåg/pendeltåg och 
tunnelbana/lokalbana är generellt sett längre än bil-, buss- och cykelresorna och 
tar längre tid att genomföra, framförallt jämfört med bil- och cykelresorna. 

På vardagarna är resandet mer koncentrerat än under helgen  

När resorna genomförs varierar beroende på veckodag. Under vardagar startar 
flest resor klockan 06–09 och klockan 16–19. På lördagar och söndagar är resan-
det mer utspritt under dagen. 
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Färdmedelsval för huvudfärdssätt under vardagar.
(Danderyds kommun, resvaneundersökning 2015.)



Centralt läge
Närheten till Stockholms innerstad och det 
centrala läget i Stockholmsregionen gör 
att många arbetsplatser och andra viktiga 
målpunkter nås fort med cykel från Dan-
deryd. Kommunens cykelräknare som finns 
uppsatta vid Stocksundsbron visar på att 
mellan 3500 och 4000 cyklister passerar 
bron varje dag under årets varmare årstider 
och utvecklingen tycks peka på en fortsatt 
ökning. 

Kombinationsresor
Många väljer också 
att kombinera olika 
färdmedel under sina 
resor och kommunen 
strävar efter att det 
ska vara enkelt att 
cykla till en kollek-
tivtrafikpunkt för att 
därifrån fortsätta 
resan på annat vis. 

Oavsett om cykeln tar dig hela vägen till målet, eller om den utgör 
en del av resan, ska det vara säkert och smidigt att cykla i Dande-
ryds kommun. Genom att välja cykeln framför bilen är du med och 
gör skillnad, både för dig själv och för andra.

Det är enkelt att cykla



Cykelplan antagen
Under 2014 antogs Danderyds kommuns första cykelplan som 
ger en inriktning för hur kommunen ska arbeta med olika viktiga 
cykelfrågor. Som bilaga till cykelplanen finns en åtgärdsplan där 
bl a utbyggnad av cykelstråk anges. Idag har redan ett flertal av 
dessa byggts ut och många av de förslag som planen pekar ut har 
implementerats i kommunen, en av dessa är saltsopning.

Snöröjning av regionala cykelbanor med
saltsopningsmetod
Sedan vintern 2014/2015 har Danderyds kommun utfört saltsop-
ning utmed det regionala cykelstråket. Metoden innebär att cykel-
banor kan hållas rena från snö och is, samt att sand och grus inte 
behöver användas i samma utsträckning. Snön på cykelbanorna 
sopas först bort och därefter sprids en saltlösning ut vilket sam-
mantaget minskar risken för slaskbildning och återfrysning. Vintern 
2015/2016 utökades saltsopning även till de två största huvud-
cykelstråken i kommunen, gensvaret från cyklisterna har varit 
överväldigande positivt.

Nytt inom cykelområdet



I och med ett regeringsbeslut som trädde i kraft den 1 september 
2014 gäller nya trafikregler för cykelpassager och cykelöverfarter.

Mer information om cykelöverfarter och cykelpassager finns hos
Transportstyrelsen och Sveriges kommuner och Landsting.

Viktig information angående cykelöverfarter 
och cykelpassager
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Det här gäller vid en 
obevakad cykelpassage
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Det här gäller vid en
cykelöverfart
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Cykelöverfart
Cykelöverfart skyltas med • 
vägmärket B8*
Tydligare prioritering av • 
cyklister
Cyklister som är ute på eller • 
just ska färdas ut på överfarten 
har företräde

Cykelpassage
Cykelpassage skyltas EJ med • 
vägmärket B8
Cyklister har väjningsplikt mot • 
korsande trafik
Cyklist/mopedförare som ska • 
färdas ut på en cykelpassage 
måste sänka hastigheten innan 
utfart

*Vägmärke B8



En resa med bil släpper ut 30.000 gånger mer koldioxid än • 
motsvarande resa med tunnelbana.

Om du pendlar två mil med bil varje vardag men bestämmer dig • 
för att låta bilen stå en av dessa, kan du spara upp till 0,6 ton 
koldioxidutsläpp varje år.

Varannan bilresa i Stockholms län är kortare än 5 km och var • 
fjärde kortare än 2 km (Att cykla 5 km tar cirka 15 minuter).

De korta bilresorna är smutsigast, räknat per km. • 

Under de första 3 km är bilavgasutsläppen cirka 50-60 gånger • 
högre. 

Bensinförbrukning och koldioxidutsläpp är cirka 35 procent • 
högre de första 5 km.

Visste du att?



Cykla till 5 kommuner på 30 minuter!

Det blåskrafferade området visar hur långt du kommer med cykel på
30 minuter från Danderyds sjukhus (Grön stjärna). Tidsangivelser visar 
ungefärliga tider för olika transportmedel i rusningstrafik.
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Under 2015 har en hel del hänt inom cykelområdet i 
kommunen. Som exempel kan nämnas:

1,1 km ny friliggande cykelväg har byggts• 
7 km cykelväg har fått ny asfaltsbeläggning• 
9,3 km cykelväg har gjorts bredare• 
Utformningen av cykelbanor i anslutning till busshåll-• 
platser har gjorts säkrare
Nya cykelparkeringar med fokus på säkerhet och vä-• 
derskydd nära kollektivtrafik
Saltsopningen utmed det regionala cykelstråket som • 
möjliggör säker och bekväm cykling vintertid har utö-
kats till flera stora cykelstråk i kommunen.

 
Under 2016 genomförs ytterligare åtgärder
i cykelvägnätet:

Nya cykelöverfarter kommer att anläggas• 
Breddning av cykelbanor• 
Åtgärder som ökar trafiksäkerheten utmed skolvägar• 
Anläggande av fler cykelparkeringar i anslutning till • 
viktiga målpunkter
Ny beläggning på flera av kommunens cykelbanor• 

För mer info, besök www.danderyd.se/cykling
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