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Denna rapport är producerad av enheten för hållbar utveckling februari 2013. Ett
rutindokument som beskriver vilka indikatorer som följs upp årligen samt vilka källor som
använts finns på enheten för hållbar utveckling.
Ansvarig för rapportens innehåll: Anna Åhlgren, enheten för hållbar utveckling, Örebro
kommun.
Kvalitetsgranskning: Per Elvingson, enheten för hållbar utveckling, Örebro kommun.
Kontakt: hallbarutveckling@orebro.se
Foto: Örebro kommun om inte annat anges.
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INLEDNING
”Cykelstaden Örebro 2012” är ett cykelbokslut som ingår i serien av temarapporter till
kommunstyrelsen. Syftet med cykelbokslutet är att beskriva och följa utvecklingen av
Örebro som cykelstad. Det ska vara ett underlag för prioriteringar och inriktning i
kommunens arbete för ett ökat cyklande. Den primära målgruppen för cykelbokslutet är
förtroendevalda och tjänstemän inom kommunen.
Cykelbokslutet följer upp utvecklingen genom ett antal indikatorer och genom att belysa
viktiga händelser som på sikt leder till ett ökat cyklande.
Det övergripande målet är att öka cyklandet så att var tredje resa i Örebro kommun sker
med cykel år 2020. Ett viktigt ställningstagande i översiktsplanen är en förtätning av
staden. Det gynnar cyklandet eftersom en tätare stad innebär kortare reseavstånd.
Det här cykelbokslutet har tagits fram som en del av EU‐projektet CHAMP, Cycling Heroes
Advancing sustainable Mobility Practice, www.champ‐cycling.eu.

HÖJDPUNKTER 2012
► I maj 2012 invigdes ”Svampenleden” och

”Hagaleden”, de två första huvudcykelstråken
i Örebro och Sverige.
► Ytterligare tre huvudcykelstråk påbörjades.
► Under 2012 infördes en ny servicegaranti

för ”potthål”.
► Örebro fick bra betyg vid besök av
internationella experter i april.
Nerikes Allehanda 25 maj 2012

► 130 vanebilister har under året deltagit

projektet Hälsocyklare.
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NYCKELTAL 2012
► Gång och cykelvägar: 219 km
(1.58 m/invånare)

► Andel invånare som har tillgång till en cykel: 92%

► Cykelparkeringar i centrum: 5 800

► Bilinnehav: 430 bilar per 1 000 invånare

► Antal offentliga cykelpumpar: 5

► Andel resor som är bilresor 5 km eller kortare: 27%

► Antal cykelbarometrar: 2

► Cykelns andel av trafikarbetet (räknat i km): 12%

► Vägvisning: ca 500 skyltar

► Genomsnittlig längd på en cykelresa: 3,1 km

► Kostnad drift och underhåll: 69 kr/inv

►I genomsnitt cyklar alla örebroare 1,3 km varje dag.

► Allvarligt skadade cyklister: 6 (inrapporterade till polisen)

► Investering nya cykelvägar: 27 kr/inv

Andelen resor med olika färdsätt
(resor med start och mål i Örebro
kommun, alla veckodagar).
Källa: Resvaneundersökning i Örebro kommun
och Kumla kommun hösten 2011, Markör,
(bearbetade siffror).

Andelen resor beroende på ärende:

Andelen resor beroende på kön:

► Till arbete (29% av alla resor):
cykel 30% (gång 9%, buss 4%, bil 47%)

► Kvinnor: cykel 27% (gång 13%, buss 10%, bil 50%)

► Fritids/nöje (25% av alla resor):
cykel 20% (gång 10%, buss 7%, bil 60%)
► Inköp av livsmedel (14% av alla resor):
cykel 20% (gång 17%, buss 2%, bil 60%)
► Annat inköp (9% av alla resor):
cykel 21% (gång 12%, buss 7%, bil 61%)

► Män: cykel 23% (gång 10%, buss 6%, bil 59%)
Andelen resor beroende på sysselsättning:
► Förvärvsarbete: cykel 27% (gång 9%, buss 3%, bil 60%)
► Studier: cykel 32% (gång 12%, buss 24%, bil 29%)
► Pensionär: cykel 16% (gång 17%, buss 8%, bil 57%)

► Till skola (8% av alla resor):
cykel 35% (gång 8%, buss 30%, bil 25%)

► Totalt cyklas det 52 miljoner km per år i Örebro. Om Örebroarna i stället skulle börja
åka bil skulle det bli väldigt trångt på gatorna (var tredje resa i innerstaden görs på cykel)
och utsläppen av koldioxid skulle öka med drygt 11 000 ton. Detta motsvarar klimat‐
effekten av hälften av de lokala transportrelaterade åtgärderna i klimatplanen.
►Andelen cyklister är ungefär hälften (50,5%) under vintersäsongen jämfört med bar‐
marksäsongen (de tre ”bästa” cykelmånaderna jämfört med de tre ”sämsta”).
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ANTALET CYKLISTER
Vid nio platser i centrala Örebro har vi följt utvecklingen i antal cyklister i över tio
år. Om antalet cyklister som passerat förbi dessa punkter adderas till ett index blir
resultatet en minskning av antalet cykelpassager med drygt 20 procent under
perioden 2002‐2012.
Cykeltrafik i Örebro (citysnittet) 2002-2012
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Antalet cyklister har minskat drastiskt vid en av mätpunkterna, men ligger i övrigt
på en jämn nivå om man jämför 2012 med 2011.

Mätpunkter i citysnittet 2002-2012
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ÖREBROARNA CYKLAR ÅRET OM
Örebro har en förhållandevis hög andel som fortsätter att cykla även på vintern.
Vid en jämförelse med ett flertal städer både i Sverige och i Finland hade Örebro
störst andel vintercyklare. Mer än hälften fortsätter att cykla i Örebro trots att det
är vinter och kallt.

Vintercykling 2012
(baserat på de tre månaderna med lägst antal cyklister jämfört med de tre med flest cyklister)
Min/dygn
medel

Max/dygn
medel

Andel vintercykling

Oskarstorget

607

1126

53,9%

Stortorget

904

1761

51,3%

Storgatan/S. Grev Roseng

992

1860

53,3%

S. Grev Rosengatan/Skolg

818

1384

59,1%

Hertig Karls plan

1075

2262

47,5%

H.K. Allé/Hagagatan

911

1535

59,3%

Hamnplan

674

1660

40,6%

Olaitunneln

454

1173

38,7%

Totalt

50,50%
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ÖREBRO LIKA BRA SOM KÖPENHAMN
De boende i Örebro innerstad tar cykeln vid var tredje resa. Det innebär att de
boende där cyklar lika mycket som i Köpenhamn, där andelen cyklister för resor
med start och mål inom staden är 33 procent.
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ALLA GRUPPER CYKLAR
Under 2012 genomförde konsultföretaget SpaceScape drygt 350 snabbenkäter
och 2500 observationer av Örebrocyklisterna. Slutsatsen är att i Örebro cyklar alla
grupper lika mycket, såväl bland olika åldersgrupper och kön.
► Örebroare cyklar i regel på standardhojar.
► Andelen cyklister med träningskläder är endast 2 procent. I Stockholm är motsvarande
andel 16 procent.
► Cyklisterna efterfrågar rofyllda, raka stråk med lite biltrafik och breda cykelbanor.
► Snabbheten är inte det viktigaste – troligtvis på grund av att avstånden i regel är korta.
► De mest använda cykelstråken är mestadels centrala gator med mycket stadsliv och
inte separerade snabba cykelvägar.

DÄRFÖR CYKLAR ÖREBROARNA
Enligt en undersökning som genomfördes 2000 väljer örebroarna att cykla för att:
► Det är snabbt och smidigt
► Det är billigt
► Man vill få motion
► Man tycker om att cykla
► Det är bekvämt
► Man har inte tillgång till bil

I början av maj 2012 intervjuades drygt 100 cyklister i de centrala delarna av
Örebro. De tillfrågade fick svara på varför man valt att cykla. De vanligaste
orsakerna till valet av cykeln är enligt denna undersökning hälsan samt att det är
snabbt och enkelt. Andra anledningar till att man cyklade var att det är skönt,
miljövänligt och billigt.

MEN INTE RIKTIGT ALLA CYKLAR
Enligt en resvaneundersökning från 2000 avstår örebroarna från att cykla på
grund av:
► Avstånd och tid
► Det är bekvämt med bil eller buss
► Använder bil i arbetet
► Vädret

I en resvaneundersökning som genomfördes 2004 frågade man hur viktigt det är
att satsa på olika trafikslag i trafikplaneringen. Närmare 70 procent av örebroarna
ansåg att det är mycket viktigt att satsa på cykeltrafik, att jämföra med 40 procent
för biltrafiken och 50 procent för den lokala kollektivtrafiken.
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FLER OCH BÄTTRE CYKELVÄGAR
Örebro har idag ca 22 mil cykelvägar där kommunen är ansvarig för väghållningen. På
gator där cykling sker i blandtrafik är hastigheten oftast reglerad till 30 km/tim. Under
2012 har flera åtgärder genomförts för att förbättra infrastrukturen för cyklisterna.

Gång‐ och cykelvägar där kommunen är väghållare
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

km

185

189

193

197

216

218

219

m/inv

1,43

1,45

1,46

1,47

1,59

1,59

1,58

Exempel på åtgärder 2012:
► De två första huvudcykelstråken, Hagaleden och Svampenleden, har färdigställts och
invigts.
► Huvudcykelstråken Västerleden, Oxhagenleden och Örnsrolänken har påbörjats.
► Cykelvägvisningen har setts över och kompletterats i anslutning till huvudcykelstråken.
► 15 signalstolpar har försetts med räcken som väntande cyklister kan hålla sig i.
► Cykelvägen runt CV‐området har färdigställts.
► Tillgänglighet på allmän plats har förbättrats, exempelvis genom sänkt kantsten och
vita plattor i Vasastan, Öster, och i de centrala stadsdelarna.
► En utredning av Örebros cykelnät enligt en ny analysmetod har genomförts av
konsultföretaget Spacescape.
► Järntorget har fått en cykelpump.
► Cykelbanan längs Angelgatan till Karlsgatan har fått ny belysning.

Utbyggnad av skattefinansierade gång‐ och cykelvägar
(gång‐ och cykelvägar byggda i samband med exploatering av nya områden ingår inte)
Snitt de
senaste
5 åren –
per
invånare

Totalt
2008‐
2012

2008

2009

2010

2011

2012

Snitt de
senaste
5 åren ‐
totalt

Gc‐vägar
i % av trafikbudget

16%

9%

24%

4%

24%

21%

16%

Trafikbudget
(exkl. stadsmiljö, naturvård etc.)

116
miljoner

17
miljoner

21
miljoner

33
miljoner

28
miljoner

16
miljoner

23
miljoner

171
kr/inv

Gc‐investeringar

18
miljoner

1,5
miljoner

5
miljoner

1,4
miljoner

6,9
miljoner

3,4
miljoner

3,6
miljoner

27
kr/inv
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FÖRST I SVERIGE MED HUVUDCYKELSTRÅK
I maj 2012 invigdes ”Svampenleden” och ”Hagaleden”, de två första huvudcykel‐
stråken i Örebro och Sverige.
Huvudcykelstråken utmärker sig genom de orange linjer som skiljer gående och
cyklande åt, samt skyltningen i samma färg. Längs huvudcykelstråken är
cykelbanorna genomgående, vilket innebär att bilarna korsar cykelvägen i stället
för tvärtom. Utöver de genomgående cykelbanorna har placeringen av cykel‐
detektorer, signalstolpar och tryckknappar setts över i signalreglerade väg‐
korsningar, så att cykeltrafiken får en så god framkomlighet som möjligt. Cykel‐
vägvisningen och belysningen har också kompletterats längs huvudcykelstråken.
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NÖJDA CYKLISTER
En utvärdering visar att cyklisterna i stort sett är nöjda med huvudcykelstråken.
De tycker att det blivit bättre och tydligare, men inte snabbare. Fler kvinnor än
män tyckte att huvudcykelstråken inneburit en förbättring. De flesta tyckte att
samspelet med andra cyklister fungerar bra. De genomgående cykelbanorna
sänker hastigheten för bilisterna och därmed olycks‐ och skaderisken för
cyklisterna.

Korsning före ombyggnad.

Ombyggd korsning med genomgående cykelbana.

FLER HUVUDCYKELSTRÅK PÅ GÅNG
De två första huvudcykelstråken kostade sammanlagt 4,4 miljoner kronor att
bygga. Tre nya huvudcykelstråk blir färdiga våren 2013, ”Oxhagenleden" mellan
Vasastan och Haga, ”Västerleden" samt ”Örnsrolänken”. Totalt planerar Örebro
kommun att bygga 15 huvudcykelstråk fram till 2020.
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CYKELPARKERING
Cykelstöld är det vanligaste egendomsbrottet enligt Brottsförebyggande rådet,
Brå. I en undersökning uppger 6,5 procent av hushållen att de utsattes för cykel‐
stöld under 2010. I Örebro rapporterades 1913 stulna cyklar till polisen under
2012. Eftersom många cykelstölder inte anmäls till polisen är det svårt att säga
exakt hur många cyklar som faktiskt stjäls.
Antal cykelstölder i Örebro (Källa: Brå)
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En viktig förebyggande åtgärd är att tillhandahålla stöldsäkra cykelparkeringar
som erbjuder möjlighet att låsa fast cykeln i ramen. De senaste fem åren har det
investerats 428 000 kronor i nya cykelparkeringar i Örebro, exempelvis vid Södra
station, längs Kungsgatan och Slottsgatan och på Fabriksgatan. En satsning på
cykelparkeringar kommer att göras 2013 och framåt, exempelvis för att förbättra
standarden för cykelparkeringarna vid resecentrum.
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SKYLTNING
Ett särskilt vägvisningssystem för cykel finns
i Örebro kommun med cirka 500 skyltar.
Huvudcykelstråken har egna orange skyltar
och egna skyltade namn för varje stråk.
Cykelvägvisningen kompletteras vid nya
områden, men underhållet av de befintliga
skyltarna är ett förbättringsområde.

CYKELPUMPAR
De senaste åren har kommunen installerat cykelpumpar runt om i staden. Under
2012 installerades en pump på Järntorget. Pumpar finns nu på följande platser:
► Vasatorget
► Högst upp på Stortorget
► Vid Stadsbyggnadshusen på Idrottsvägen
► Drottninggatan vid Södra kyrkogården
► Järntorget

CYKELBAROMETRAR
Örebro kommun har en cykelbarometer vid
Drottninggatan och en vid Vasatorget. Det
är två viktiga punkter för att mäta antalet
cyklister och ger samtidigt uppmärksamhet
till cyklisterna. Ytterligare en barometer är
beställd och kommer att placeras vid Järn‐
vägsgatan/Storgatan 2013.
Foto: Vincent Meerschaert

RÄCKEN
2012 har 15 signalstolpar försetts med räcken
som väntande cyklister kan hålla sig i. Det
innebär att nästan alla signalstolpar nu har
räcken.

Foto: Dirk Engels
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EN TÄTARE STAD
I kommunens översiktsplan står det bland annat att korta avstånd mellan olika
målpunkter är av stor betydelse för att främja cyklandet och minska behovet av
bil. Det står också att Örebro tätorts geografiska utbredning bör vara av sådan
storlek att man kan nå större delen av staden till fots och med cykel.
Översiktsplanen tar ställning för en förtätning av staden och utpekade utbygg‐
nadsområden ligger i huvudsak inom cykelavstånd från centrum.
En jämförelse av andelen boende i en radie på 5 km från slottet jämfört med
totala invånarantalet i kommunen visar att staden blivit tätare de senaste åren.
Mer än tre av fyra bor inom en radie av 5 km från slottet och allt fler väljer att
bosätta sig närmare de centrala delarna av staden.

Andel invånare som bor 5 km från slottet
2009‐09‐25

76%

2011‐12‐01

77%

2013‐01‐04

77%

Andel av nya invånare som bosatt sig inom 5 km från slottet
Perioden 2009‐09‐25 till 2011‐12‐01

80%

Perioden 2011‐12‐01 till 2013‐01‐04

91%

Ny bebyggelse har med några undantag förlagts inom 5 km från slottet. Den nya
bebyggelsen ligger också relativt nära befintliga eller planerade huvudcykelstråk
eller längs stadscykelnätet.
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DRIFT OCH UNDERHÅLL
Typ av underhåll olika årstider:
► Snöröjning – huvudcykelvägar snöröjs när det fallit vid 3–5 cm snö, alla övriga
cykelvägar röjs när det fallit 5–7 cm snö vid ett och samma tillfälle.
► Halkbekämpning – görs alltid efter snöröjning, samt vid behov.
► Sandupptagning – görs på våren när frostrisken är över, vanligtvis i april. Det tar
ungefär fyra veckor att få bort gruset från alla gator och vägar.
► Sopning – görs vid behov, exempelvis vid klagomål på glassplitter.

Servicegarantier:
► Örebro kommun garanterar att snöröjning påbörjas på gång‐ och cykelbanor efter
avslutat snöfall vid minst sju cm djup. Servicegarantin för snöröjning uppfylldes till 100
procent under 2012.
► En ny servicegaranti för lagning av ”potthål” infördes i oktober 2012. Garantin innebär
att potthålen i asfaltbelagda gator och gång‐ och cykelvägar där kommunen är huvudman
ska vara lagade inom fem arbetsdagar från det att anmälan inkommit till kundtjänst eller
till Park och gatas kundservicegrupp. Garantin uppfylldes till 100 procent under 2012.

Genomförda förbättringar under året:
► För att ytterligare öka tryggheten på gång‐ och cykelvägarna i Hjärstaskogen har
belysningsstolparna försetts med en dubbelarm med belysningsarmatur så att även
skogen kring gång‐ och cykelvägen blir belyst.
► Ny och bättre belysning, exempelvis i gång‐ och cykeltunnlarna under Vivallaringen mot
Hjärstaskogen och Villakullen mot Lundby. Antalet synpunkter på belysningen i
kommunen har minskat från 43 stycken 2011 till 23 stycken 2012.
► Röjning av buskar och sly, exempelvis runt cykeltunnlar.
► Örebro kommun har tillsammans med några av kommunens skolor startat ett kvalitets‐
arbete (trafikdiplomering). En skola har trafikdiplomerats under året och fem skolor har
påbörjat sitt arbete. Verksamheten Park och Gata på Tekniska förvaltningen har till‐
sammans med Lillåns norra skola studerat hur trafiksäkerheten kring skolan kan
förbättras. Tre trafiksäkerhetsåtgärder kommer att utföras under våren 2013.

Sammanställning av kostnader för drift och underhåll av gång‐ och cykelvägar

2011

2012

Vinterunderhåll (sandning och snöröjning)

15 944 650 kr

7 321 000 kr

Kostnad vinterunderhåll (per kvm)

20 kr

9 kr

Asfaltunderhåll gång‐ och cykelvägar

1 582 000 kr

2 309 000 kr

Total kostnad drift och underhåll gc‐vägar

17 526 650 kr

9 630 000 kr
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Asfaltunderhåll för gång‐ och cykelbanor samt gator/vägar
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Gång‐ och cykelvägar
Gång‐ och cykelvägar, km

189

193

197

216

218

219

792 000

799 500

802 500

1 295

1 582

2 309

Gång‐ och cykelvägar som fått ny
2
beläggning, m

20876

25109

Antal kronor i asfaltunderhåll per
2
m gc‐vägar

2 kr

3 kr

Andel gång‐ och cykelvägar som
fått ny beläggning

3%

3%

419

422

424

2 984 000

3 018 000

3 041 500

11 663

24 149

18 398

162450

152676

8 kr

6 kr

5%

5%

2

Gång‐ och cykelvägar, m

Asfaltunderhåll gång‐ och
cykelvägar, tkr

1 143

1 382

1 774

Gator/vägar
Gator/vägar i Örebro, km

406

408

416

2

Gator/vägar i Örebro, m

Asfaltunderhåll körbanor, tkr

15 160

11 325

Gator/vägar som fått ny
2
beläggning, m
Antal kronor i asfaltunderhåll per
2
m gator/vägar
Andel gator/vägar som fått ny
beläggning

13870

► Den totala kostnaden för drift och underhåll av gång och cykelvägar var 9,6 miljoner
under 2012, vilket motsvarar 69 kr per invånare.
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TRAFIKSÄKERHET
Olyckor som resulterar i dödsfall eller svårt skadade är ovanliga på det
kommunala vägnätet. Men oskyddade trafikanter, såsom fotgängare och cyklister,
är en utsatt grupp. Därför arbetar Örebro kommun kontinuerligt för att öka
säkerheten för dem. Under 2012 investerade kommunen 1,5 miljoner kronor i
olika trafiksäkerhetsåtgärder, framförallt för att sänka hastigheten för biltrafiken
eller på andra sätt förbättra för gång och cykel.
Både polis och sjukvård rapporterar in trafikolyckor till ett system som heter
STRADA. Det går inte direkt att jämföra de polisrapporterade olyckorna med de
olyckor som är rapporterade av sjukvården eftersom de har olika grunder för
bedömning av olyckornas svårighetsgrad. Dessutom är vissa olyckor inrappor‐
terade både av polis och av sjukvård medan andra inte är det. Det finns sannolikt
också ett stort mörkertal, speciellt för lindrigare skador. Den officiella olycks‐
statistiken grundar sig på polisens uppgifter.
Olycksstatistik 2012 i centralorten Örebro där kommunen är väghållare

Olyckor rapporterade av polisen
Totalt 65 olyckor där cykel/moped varit inblandad.
► 6 svåra cykelolyckor med 2 män och 4 kvinnor skadade.
► 43 där motorfordon varit inblandat.
Olyckor rapporterade av akuten på USÖ
Totalt 108 cykelolyckor (för 19 av olyckorna finns även polisrapporter).
► 70 singelolyckor
Sjukvårdens bedömning av de skadade:
► 20 cykel/bil
► 25 oskadade
► 9 cykel/cykel
► 60 skadades lindrigt
► 4 cykel/moped
► 21 skadades måttligt
► 5 övrigt
► 3 skadades allvarligt
Åtgärder 2012:
► Cykelskola för vuxna.
► Lyktgubbar (höstkampanj för bättre belysning, riktad till cyklister).
► Säkrare gång‐ och cykelpassager i lokalnätet, särskilt runt skolor.
► Cykelåtgärder vid ”farliga” korsningar.
► 15 räcken och 50 stopplinjer vid cykelsignaler.

På gång…
► Trafiksäkerhetsplan klar 2014.
► Arbete för ökad trafiksäkerhet vid skolorna.
► Fler genomgående gång‐ och cykelvägar.
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NÄTVERKANDE
Örebro kommun är med i flera nätverk och är och har varit med i flera EU‐projekt.
Dessutom är Örebro kommun ett populärt besöksmål för andra kommuner. Under
2012 var bland andra Västerås, Södertörn (fyra kommuner), Helsingborg, Växjö,
Gävle, Jönköping och Trollhättan på studiebesök i Örebro.
Polis
Örebro kommun är medlem i Polis, ett nätverk av europeiska städer som arbetar
för att ta fram innovativa lösningar för ett mer hållbart transportsystem.
Uthållig kommun
Uthållig kommun är ett samarbete mellan Energimyndigheten och 37 utvalda
”spjutspetskommuner” i Sverige. I den tredje etappen, som pågår 2011–2014,
ingår Örebro kommun i ett projekt för att utveckla möjligheter att kombinera
mobility management och fysiska åtgärder för att påverka resandet.
Temadag cykel i Örebro län
Örebro kommun arrangerade en regional temadag för cykel tillsammans med
Regionförbundet. Bland annat presenterade Kent Johansson det senaste från
regeringens uppdrag att göra en översyn av trafikreglerna ur ett cyklingspers‐
pektiv och Regionförbundet presenterade förslaget till regional cykelplan.
Studieresa till Malmö och Köpenhamn
I början av oktober 2012 åkte tre politiker och tre tjänstemän på studieresa till
Köpenhamn och Malmö. De blev guidade av Danmarks cykelambassad, cyklade
runt i Köpenhamn och studerade trafiklösningar i Malmö.

CYKELPOOL
I samarbete med KTH och med ekonomiskt
stöd från Vinnova har Örebro kommun
utvecklat ett elektroniskt hyrcykelsystem, med
pendlare som främsta målgrupp. Cykelpoolen
omfattar totalt 150 cyklar fördelade på tio
platser i centrala Örebro. Två testperioder har
genomförts och utvärderas i början av 2013.

LÅNECYKLAR OCH TJÄNSTECYKLAR
Örebro kommun har 70 cyklar som skolorna kan låna utan kostnad för att göra
utflykter. Dessa cyklar används flitigt speciellt under vår och höst. Örebro
kommun har också drygt 900 interna tjänstecyklar varav 15 elcyklar. Att hyra en
cykel kostar mellan 1500 och 2000 kr per cykel och år. Under 2012 beslutades att
alla cyklar ska hanteras som fordon och driftas av Tekniska förvaltningen på
samma sätt som kommunens tjänstebilar.
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SÅ TYCKER ÖREBROARNA
I början av maj intervjuades drygt 100 cyklister i de centrala delarna av Örebro.
Många är nöjda med är att det finns många bra cykelvägar i Örebro. Men det finns
några önskemål om förbättringar:
► bättre asfaltunderhåll av cykelvägarna
► bättre snöröjning
► tidigare sandupptagning på våren
► fler cykelställ
Utöver detta påpekar flera att det är svårt för fotgängare, cyklister och bilister att
samsas på samma yta, speciellt upplever man att det finns många farliga
korsningar.
Via SCB:s medborgarundersökning har kommunen under en följd av år frågat
örebroarna om hur de ser på möjligheten att cykla och gå. Det man är mest nöjd
med i Örebro kommun är tillgången till gång‐ och cykelvägar. Betyget för de övriga
parametrarna har gått ner de senaste åren. Den största försämringen står
snöröjningen för, vilket kan antas ha ett samband med att det under de senaste
åren varit mer snö än vanligt. Det bör poängteras att Örebro kommun inte
ansvarar för alla gång‐ och cykelvägar i kommunen.

Vad tror eller
tycker du om…
…tillgången till gång‐ och
cykelvägar?
…underhåll och skötsel
av gång‐ och cykelvägar i
din kommun?
…snöröjning av gång‐
och cykelvägar i din
kommun?
…trafiksäkerheten på
gång‐och cykel vägar i
din kommun?
…belysningen av gång‐
och cykelvägar i din
kommun?
(Ny fråga för 2011)

Medelvärde på 10‐gradig skala från dålig till bra
Medel
samtliga
Örebro Örebro Örebro Örebro
kommuner
2008
2009
2010
2011
2011

Örebro 2011
Andel
Andel
lågt
högt
betyg
betyg
(1‐4)
(8‐10)

7,7

7,7

7,5

7,6

6,0

9%

61%

6,9

7,1

6,6

5,7

6,0

30%

23%

6,4

6,5

5,2

4,7

5,1

47%

15%

6,4

6,7

6,3

5,9

5,9

23%

23%

‐

‐

‐

5,9

5,8

25%

24%
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KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER
Totalt har det registrerats 373 synpunkter, klagomål och felanmälningar under
2012 med koppling till cykelvägnätet. De vanligaste ärendena gäller asfaltunder‐
håll (hål och gropar), glassplitter, snöröjning, halka och behov av röjning av träd
och buskar. Ett nytt system för hantering av synpunkter och felanmälan är på
gång. Syftet är att det ska bli enklare för medborgarna att lämna synpunkter och
felanmälan.
Klagomål

Antal

Sommarunderhåll
Behov av röjning av träd och buskar
Glassplitter
Behov av asfaltunderhåll (ex. potthål, gropar m.m.)
Vatten på cykelbana (=felavrinning)
Halka p.g.a. löv
Totalt

Andel i %
34
44
80
14
2
174

9%
12%
21%
4%
1%
47%

Vinterunderhåll
Bristande snöröjning
Halka/ej sandat
Behov av sandupptagning
Totalt

41
22
22
85

11%
6%
6%
23%

Övrigt
Bristande skyltning
Önskemål om ny cykelväg
Cykelparkering
Bristande säkerhet
Bilar på cykelväg
Fel på cykelpump
Trafikljus
Belysning
Totalt

15
11
11
10
7
6
6
5
71

4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
19%

Annat

43

12%

373

100%

TOTALT ANTAL ÄRENDEN
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KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING
► Hälsocyklare: 130 anställda har börjat cykla till och från jobbet i stället för att
åka bil eller kollektivt under minst ett år. Örebro universitet genomför hälsotester
före och efter kampanjen för att se vilken effekt den nya aktiva livsstilen gör för
hälsan.
► Cykelutmaningen: Riktar sig till alla som går eller cyklar till, från eller i jobbet
och är ett komplement till kampanjen hälsocyklare för att uppmärksamma dem
som redan cyklar.
► Elever i grundskolan: Örebro kommun har två pedagoger som arbetar med
miljöanknutna frågor i skolorna. Inom trafikområdet handlar det främst om trafik‐
säkerhet. Ett arbetsmaterial (trafikdiplomering) för skolorna har tagits fram och
finns tillgängligt på intranätet.
► Cyklister utan belysning: NTF Örebro län har på uppdrag av Örebro kommun

under flera år drivit projektet ”Lyktgubbar”. Med hjälp av sina anslutna föreningar
har man stoppat och informerat cyklister utan belysning under ett par höstkvällar
varje år. Aktiviteten har sedan följts upp med ljuskontroller genomförda av
polisen.
► Cykelskola för vuxna: På uppdrag av Örebro kommun genomför ABF Örebro

län sedan flera år en cykelskola för vuxna där mellan femtio och åttio personer
varje år lär sig cykla.
► Cykelkarta: En cykelkarta har funnits sedan många år tillbaka. Kartan delas ut

kostnadsfritt och den senaste utgåvan är från 2011.
► orebro.se: På kommunens hemsida finns information om cykelstaden Örebro,
exempelvis information om cykelpumpar, snöröjning och huvudcykelstråken.
Cykelkartan kan laddas ner som pdf‐fil, och det finns ett formulär för felanmälan.
► Presentationer på externa evenemang: Örebro kommun har under 2012 varit

med och presenterat arbetet för ett ökat cyklande på ett flertal konferenser,
bland annat två föredrag på SKL:s trafik‐ och gatudagar.

Foto: Bildarkivet.se

Foto: Marcus Lundstedt
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Foto: Lars Owesson

MEDIA
Det har skrivits mycket om Örebro kommuns arbete för ett ökat cyklande i olika
medier. Framförallt har det varit stor uppståndelse kring de nya huvudcykel‐
stråken som också uppmärksammats i riksmedia. Örebro kommun har under året
skickat ut fyra pressmeddelanden kring cykel och publicerat 10 artiklar kring cykel
på orebro.se. Samtliga pressmeddelanden och merparten av webbnyheterna fick
genomslag i tidning, tv och/eller radio.

Örebroare förvånade europeiska experter

Nerikes Allehanda
13 april 2012

Nerikes Allehanda 12 april 2012

Snabbcykelstråken befäster Örebro som cykelstad

Nerikes Allehanda 25 maj 2012
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Exempel på media under 2012:
Datum

Media

Titel

2012‐01‐12

NyTeknik

Malmö satsar 30 miljoner på cykelautostrada till
Lund

2012‐01‐21

NA

Cyklisterna ska prioriteras

2012‐02‐06
2012‐02‐06

NA
Orebro.se

Vad händer med de lila cykelställen?
Norrbyskolan belönas för miljöarbete

2012‐03‐29
2012‐04‐05

Orebro.se
Mynewsdesk

2012‐01‐11

2012‐04‐12

Östernärkeblad
et.se
Örebroarn
SVT ‐ tvärsnytt
Nerikes
Allehanda
TV4 ‐ lokalt

2012‐04‐12
2012‐04‐13
2012‐04‐13
2012‐04‐19
2012‐04‐30
2012‐05‐07

NA Webb
NA
NA Webb
Orebro.se
NA
SR

2012‐05‐08

SR Nyheter P4
Örebro
NA
Lösnummer
(studenttidning)
Mynewsdesk

Typ av
nyhet
Webbnyhet

(Örebros kommande satsning på två huvudcykelstråk nämns)

Svar på
insändare
Artikel
Webbnyhet

(Prisutdelning ”gå och cykla till skolan”)

2012‐04‐11
2012‐04‐11
2012‐04‐12

2012‐05‐13
2012‐05‐16
2012‐05‐22
2012‐05‐24
kl 11:07
2012‐05‐24
kl 17:00
2012‐05‐24

SR P4 morgon
Örebro
SR P4 Örebro
RT‐forum

Så reser örebroarna
Internationell granskning: Hur är Örebro som
cykelstad
Miljöpartiet vill bygga fler cykelbanor

Webbnyhet
Pressmed‐
delande
Webbnyhet

Örebroarnas resvanor långt ifrån miljömålen
Vill att fler Örebroare tar cykeln
Många cyklar trots regnet

Artikel
Inslag TV
Artikel

Cykelstaden Örebro får beröm, men kan bli
bättre
Gratis cykeluthyrning drar igång i Örebro
Snart gratis att hyra cyklar
Så cykelvänligt är Örebro
Bra betyg för Örebro som cykelstad
Cykelbytardag
Cykelskola för Vuxna ‐ igen

Inslag TV
Webbnyhet
Artikel
Webbnyhet
Nyhet
Annons
Radio

Hyrcyklar på gång i Örebro

Radio

Ökade cykelstölder ett trendbrott
Örebro sadlar om till lila cyklar

Nya cykelleder i Örebro

Artikel
Artikel +
Webbnyhet
Pressmed‐
delande
Radio

Snabba cykelbanor ger cyklister företräde

Radio

En av fem cyklar till jobbet

Webbnyhet

Första snabbcykelstråken invigs i Örebro

(Örebro på andra plats nationellt)

2012‐05‐25

NA

2012‐05‐25
2012‐05‐25

NA
Orebro.se

2012‐05‐25

NA webb‐TV

2012‐05‐25
2012‐05‐26

NA webb
NA

Säkerheten ett ledord.
Snabbcykelstråk. De nya autostradorna för cykel
ger cykeln företräde gentemot bilisterna.
Stråken lyfter cyklandet
Nystart för cykelpoolen
Test: Cykeln mot bilen. Är nya ”express”‐
cykelbanan verkligen så snabb?
Döm själv: Dödsfälla eller cykelfrämjare
Ny cykelled kan vara en dödsfälla
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Artikel

Krönika
Webbnyhet
Webbnyhet
Webbnyhet
Artikel

2012‐06‐04

Orebro.se

2012‐06‐15
2012‐07‐05
2012‐07‐06

Orebro.se
Orebro.se
NA

2012‐07‐19
2012‐07‐19
2012‐08‐03

DN
Gefle Dagblad
BLT, Blekinge
läns tidning/
Sydöstran
VLT

2012‐08‐09

Nu inviger vi Örebros första
snabbcykelstråk
Första Hälsocyklarpriset delades ut
Många gator och cykelbanor får ny beläggning
Trångt på nya cykelleden

Webbnyhet

I Örebro har cykeln företräde i trafiken
Nu kommer SUPERCYKELvägarna
Supercykelvägarna är på väg

Webbnyhet
Webbnyhet
Svar på
insändare
Webbnyhet
Webbnyhet
Artikel

Motorväg för cyklister

Webbnyhet

(Örebro kommun ligger steget före, där finns redan två
fartstråk för cyklister.)

2012‐08‐21
2012‐09‐08
2012‐09‐08
2012‐09‐08
2012‐09‐08

SR P4 Örebro
NA Webb
NA Webb
NA
Ny Teknik

2012‐09‐09

NA

2012‐09‐14
2012‐09‐21
2012‐10‐18
2012‐10‐19

Nyheter P4
Örebro
NA
NA Webb
SR P4 Örebro

2012‐10‐19
2012‐11‐01
2012‐11‐06
2012‐11‐12

NA Webb
NA
Orebro.se
NA

2012‐11‐12
2012‐11‐16
2012‐11‐22

NA Webb
Bergslagstramp
Mynewsdesk

2012‐11‐23
2012‐11‐23
2012‐11‐23
2012‐11‐23
2012‐11‐26
2012‐11‐28
2012‐11‐28
2012‐11‐30
2012‐12‐06

Orebro.se
Nyheter P4
Örebro
Tvärsnytt
Orebro.se
NA Webb
NA
NA
SVT
Mynewsdesk

2012‐12‐08

NA

En stadigt nedåtgående olyckskurva
Kommunen vill ha synpunkter på cykelstråken
Så tycker örebroarna om cykelmotorvägarna
Trottoarcyklister ett ökande problem
Bygger autobahn för cyklar

Radio
Webbnyhet
Webbnyhet
Artikel
Webbartikel

(Om Örebros nya huvudcykelstråk)

Kommunen vill ha dina synpunkter på
huvudcykelstråken
Hälften av kommuncyklarna stulna

Artikel

Potthål ska bort på fem dagar
Så tycker örebroarna om cykelmotorvägarna
Säkra cykelställ ska motverka cykelstölder i
Örebro
En miljon ska minska cykelstölderna i stan
Cyklisterna ska få ta större plats
Dags igen för snödagboken
Statliga cyklingsutredningen: ”Okej att cykla mot
enkelriktat”
Här står Örebros senaste cykelpump
Nya cykelleder i Örebro län
Pressinbjudan Örebro kommun bygger fler
huvudcykelstråk
Ny luftpump för cyklar på Järntorget
Synskadade oroas över nya cykelstråk i Örebro

Artikel
Webbnyhet
Radio

Här blir det fler cykelstråk
Vi bygger fler huvudcykelstråk
Två cykelstråk blir nu fem
Cykeltrenden stärks
15 nya vägar för cykel på gång
Kommunen laddar för halkan
Örebro kommun bygger fler huvudcykelstråk
Oklart ansvar för översnöade cykelställ
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Radio

Webbnyhet
Artikel
Webbnyhet
Artikel
Webbnyhet
Webbnyhet
Pressmed‐
delande
Webbnyhet
Radio
TV
Webbnyhet
Webbnyhet
Ledare
Artikel
svt.se
Pressmed‐
delande
Artikel

CHAMP
Örebro är med EU‐projektet CHAMP som
samlar framstående cykelstäder i Europa. I
projektet utvecklas ett nytt verktyg för
systematisk cykelplanering. Under 2012
genomförde städerna en egenanalys följt
av en kollegial granskning, vilket låg till
grund för en analys av styrkor och svag‐
heter. Utifrån denna analys har städerna
tagit fram handlingsplaner med tydliga
mål för att ytterligare förbättra villkoren
för cykling. Varje stad kommer också att
genomföra två innovativa pilotprojekt.
Övriga städer i projektet är Groningen, Edinburgh, Bolzano, Ljubljana, Kaunas och
Burgos. Projektet pågår 2011‐2014. Mer info: www.champ‐cycling.eu

INTERNATIONELLA EXPERTER
I april kom en grupp internationella experter hit för att granska Örebro som
cykelstad. Gruppen bestod av representanter från andra cykelstäder i Europa
samt ett antal erfarna konsulter. Örebro fick ett bra betyg och slutsatsen var att
”Det finns inte anledning att inte cykla i Örebro”. Även om expertgruppen tycker
att Örebro har mycket goda förutsättningar för cyklister jämfört med de flesta
andra städer, poängterade man några områden som skulle kunna utvecklas:
► Cykelnätet hänger inte alltid ihop, därför är det nya förslaget med ett
huvudcykelnät en bra satsning.
► Möjligheten att parkera cyklar behöver byggas ut på flera platser. Särskilt
viktigt är det att ha tillräckligt med platser med goda låsmöjligheter i anslutning
till stora bytespunkter i kollektivtrafiken.
► Underhållet kan förbättras. På vissa cykelvägar låg gruset fortfarande kvar,
trots att snön varit borta i flera veckor.
► Trafiksäkerheten borde ägnas mer uppmärksamhet. Konflikten mellan gående
och cyklister kan komma att bli en vikigt fråga om cyklandet ökar.

MED DANMARK SOM INSPIRATION
I maj anordnades en workshop med temat ”Hur får vi fler att cykla i Örebro?” som
en del i arbetet med att ta fram en handlingsplan för ökat cyklande. Workshopen
gästades av Marianne Weinreich som är mobilitetschef på Veksø Mobility i
Danmark. Hon berättade om hur har arbetat med cykelfrämjande åtgärder i
Odense och Århus.
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KOMMANDE ARBETE
En handlingsplan för ökat cyklande är på gång. Några av de viktigaste åtgärderna i
handlingsplanen för att få fler att cykla är:
► Ta fram en kommunikationsstrategi för ökat cyklande
► Ta fram ett nytt system för hantering av synpunkter och klagomål
► Starta ett cykelråd
► Färdigställa cykelnätsplanen och bygga fler huvudcykelstråk
► Ökade insatser för säkrare cykelparkeringar
► Ökade ambitioner för snöröjning och sandupptagning
► Skriftlig underhållsplan för cykelvägnätet och att kontinuerligt göra besiktning

via cykel
► Se över cykelvägvisningen för att bland annat åtgärda missade länkar
► Ta fram principer för att anpassa driftbudgeten efter de nya förutsättningarna

som uppstår vid nyetableringar av cykelvägar
Örebro har en hög andel cyklister jämfört med många andra städer, och är nästan
i samma klass som Köpenhamn. Men till skillnad från flera europeiska städer
satsar inte Örebro kommun lika mycket resurser för att få ännu fler att cykla.
Andelen cyklister i Örebro kommun har inte ökat nämnvärt de senaste 20 åren. I
Köpenhamn ökar däremot cyklandet, och där gör man också mycket större
investeringar i cykelåtgärder.
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