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Folkhälsomyndighetens remissyttrande över
Remiss - promemorian Cykelregler
Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående rubricerade
remiss och har följande att anföra:
Folkhälsomyndigheten anser att det är av största vikt att skapa långsiktigt hållbara
transportlösningar som stimulerar aktiv transport. En funktionell och användarvänlig
infrastruktur som prioriterar cykel som transportsätt bidrar till att minska resandets
miljöpåverkan och främjar folkhälsan.
Folkhälsomyndigheten instämmer i de förslag på regeländringar som föreslås i promemorian
förutom förslaget i stycke 4.1: Det införs en möjlighet för cyklande från 15 år att färdas på
körbanan även om det finns en cykelbana om den högsta tillåtna hastigheten på körbanan är
högst 50 kilometer i timmen.
Folkhälsomyndigheten anser att förslaget är en kortsiktig lösning för trafikmiljöns utformning.
Förslaget riskerar att leda till minskad utbyggnad av cykelbanor och cykelfält och därmed bli
kontraproduktivt. Långsiktiga åtgärder i den fysiska miljön som skapar förutsättningar för säker
cykling i olika hastigheter är att föredra. Ur ett framkomlighets- och tillgänglighetsperspektiv
finns stort behov av utökat utrymme för cyklande i stadsmiljöer. Yta vikt för cykling bör dock
vara separerad från biltrafik och tydligt markerad. Enligt trafikförordningen (1998:1276) är det
idag tillåtet att cykla i körbanan om det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge. Den
föreslagna regeländringen inbjuder till ökat användande av körbanan, vilket påverkar
trafiksäkerheten både för cyklister och fordonsförare. Folkhälsomyndigheten ser även
svårigheter i att säkerställa efterlevnaden av åldersgränsen.
Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Johan Carlson. I den slutliga
handläggningen har avdelningschefen Anna Bessö och enhetschefen Anna Jansson deltagit.
Utredaren Marita Friberg har varit föredragande.
Enligt Folkhälsomyndighetens beslut
Marita Friberg
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