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Under 2018 har en hel del hänt inom cykelområdet
i kommunen. Som exempel kan nämnas:

• Cykelvägar har breddats och fått ny beläggning.
• Utformningen av cykelbanor i anslutning till busshållplatser 

har gjorts säkrare.
• Nya cykelöverfarter har anlagts.
• Åtgärder som ökar trafiksäkerheten utmed skolvägar har 

genomförts.
• Saltsopningen utmed större cykelstråk som möjliggör säker 

och bekväm cykling vintertid har utökats till flera cykelstråk 
i kommunen.

• Skyltning av cykelvägnätet har genomförts.
• Cykelvarningssystem har monterats upp vid frekvent 

använda cykelöverfarter.
• 
Under 2019 genomförs ytterligare åtgärder
i cykelvägnätet:

• Ytterligare cykelöverfarter kommer att anläggas.
• Breddning av cykelbanor
• Fortsatt genomförande av åtgärder som ökar trafik-

säkerheten utmed skolvägar, förskolor och idrottsplatser.
• Ny beläggning på flera av kommunens cykelbanor.

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



Nära till det mesta
Närheten till Stockholms innerstad och det centrala läget i Stock-
holmsregionen gör att många arbetsplatser och andra viktiga 
målpunkter nås fort med cykel från Danderyd. Kommunens cykel-
räknare som finns uppsatta vid Stocksundsbron visar på att mellan 
3500 och 4000 cyklister passerar bron varje dag under årets var-
mare årstider och utvecklingen tycks peka på en fortsatt ökning. 

Kombinera din resa
Många väljer också att kombinera olika färdmedel under sina resor 
och kommunen strävar efter att det ska vara enkelt att cykla till en 
kollektivtrafikpunkt 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



Låna elcykel på bibliotek
Har du funderat på hur det är 
att cykla på en elcykel eller har 
du kanske funderingar på att 
köpa en egen elcykel men vill 
prova en i lugn och ro innan? 
Under sommarhalvåret finns det 
möjlighet för Danderydsbor att 
låna en elcykel på biblioteks-
kortet kostnadsfritt från 
biblioteket i Stocksund och 
Djursholm. 

 

Nytt inom cykelområdet

Låna cykel

på biblioteket!

Allt fler cyklar
Många har upptäckt fördelen med att cykla vilket märks i trafiken. 
Antalet cyklister som passerar cykelräknarna vid Stocksundsbron 
har ökat med 39 % de senaste fem åren. Under år 2018 
noterades nytt rekord med 638 186 cykelpassager. Vintercyklingen 
ökar framförallt. Vinterhalvåret 2018-2019 noterades ett nytt 
rekord då drygt 150 000 cyklister passerade cykelräknarna vid 
Stocksundsbron.



Danderyd medlem i föreningen Svenska Cykelstäder
Danderyds kommun är medlem i föreningen Svenska cykelstäder. 
Föreningen består av kommuner och organisationer som arbetar 
aktivt för ökad och säkrare cykling. Genom medlemskapet får 
Danderyd en större möjlighet att verka tillsammans med några av 
Sveriges mest engagerade aktörer inom cykelområdet.

Snöröjning av regionala cykelbanor med sopsaltningsmetod
Sedan vintern 2014/2015 har Danderyds kommun utfört sopsalt-
ning utmed det regionala cykelstråket. Därefter har metoden 
införts på fler gång- och cykelbanor och idag sopsaltas båda de 
regionala- och flertalet kommunala huvudcykelstråk i kommunen. 
Gensvaret från cyklisterna har varit överväldigande positivt vilket 
också syns på cykelräknarna vid Stocksundet, där antalet cykel-
passager vintertid har ökat med mer än 60 % på fem år.

Rödmarkerade stråk 
visar sträckor som 
sopsaltas i kommunen.



• En resa med bil släpper ut 30000 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 ca 15 minuter)

• De korta bilresorna är smutsigast, räknat per km 

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

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

Visste du att?

Bild: Gävle kommun



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). Tidsangivel-
ser visar ungefärliga tider för olika transportmedel i rusningstrafik.



Cykelregler som är bra att ha koll på
Reglerna för att cykla ändras successivt, generellt gäller samma 
regler för att cykla som att köra bil. Här är några trafikregler 
som är bra att ha koll på!

• Du får cykla över vägen på övergångsställe men gående har 
företräde

• Du får cykla på gågata men inte fortare än personer som 
går

• Du får cykla på körbana även om det finns cykelbana under 
förutsättning att du fyllt 15 år och hastighetsbegränsningen 
är max 50 kilometer i timmen.

• Barn får till det år de fyller 8 år cykla på gångbana om cy-
kelbana saknas.

• Elcyklar får max ha elassistans upp till 25 kilometer i tim-
men.
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