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Inledning
Bakgrund
Syftet med temarapport trafik är att sammanfatta samt synliggöra förtjänster,
brister och utvecklingsområden, i syfte att möjliggöra ständig förbättring i
kommunens arbete med trafikfrågor. Förutom redovisning av data (om möjligt
med förändring över tid) beskrivs under respektive rubrik även genomförda
åtgärder.
Temarapportens utgångspunkt är det trafikprogram som antogs av fullmäktige
2014. Det har tre målsättningar, vars uppföljning presenteras samlat nedan, och
därtill en rad utgångspunkter, som i olika utsträckning är möjliga att följa upp.
Under trafikprogrammets paraply finns flera strategier och handlingsplaner, som
också genererar data till temarapporten.
Temarapporten är framtagen enligt ”mallen för temarapport trafik” vilken har
tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från Stadsbyggnad, Tekniska
förvaltningen och enheten för hållbar utveckling vid kommunledningskontoret.

Hur går det med de tre övergripande målen?
Mål 1: Av det totala antalet resor i Örebro kommun ska andelen gång,
cykel och kollektivtrafik utgöra 60 procent år 2020 (andelen var 461 procent
år 2011).
Huvudindikator: Fördelning av resande per färdmedel. Målet gäller för resor alla veckodagar
och avser resor med start och mål i Örebro kommun.

Färdmedelsfördelning Örebro kommun
Övrigt
1%

Cykel
26%

Bil
53%

Gång
12%
Buss
8%

Cykel

Gång

Buss

Bil

Övrigt

Figur 1: Tabell från RVU 2011, avser resor med start och mål i Örebro kommun, alla veckodagar.

1

I trafikprogrammet har man gjort en felskrivning och redovisat andelen som 44 % år 2011.
Rätt andel är 46% vilket avser resor med start och mål i Örebro kommun, alla veckodagar
(mån-sön).
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Mål 2: Den totala mängden fossilbränsledriven fordonstrafik ska minska i
absoluta tal fram till 2020.
Indikator: Årlig klimatbelastning från lätta och tunga fordon inom Örebro
kommuns gränser.
Trafikens klimatbelastning är produkten av faktorerna körsträckor, fordonens
drivmedelsförbrukning och drivmedlens innehåll av fossilt kol. I figur 2 visas hur
utsläppen av växthusgaser har sett ut i Örebro kommun mellan åren 2005-2013.

Utsläpp av växthusgaser från
transportsektorn, Örebro kommun
300000
250000

Alla transporter

Ton

200000
150000

Personbilar

100000
Lätta lastbilar

50000
0

Tunga lastbilar och
bussar

År
Figur 2: Diagrammet visar utsläppen av växthusgaser från transporter inom Örebro kommun mellan 1990-20132. Källa
Länsrapport CO2 ekvivalenter 2015.

Den totala mängden utsläpp av växthusgaser från transporter uppgick år 2013 till
223264 ton. Motsvarande siffra för personbilar uppgick till 135370 ton, lätta
lastbilar 20888 till ton och tunga lastbilar och bussar till 61199 ton.
Trenden visar på att utsläppen från fossildrivna transporter har minskat de
senaste åren.
Mål 3: Inom Örebro tätort är målet att det ska ta maximalt dubbelt så lång
tid att ta buss jämfört med bil, och maximalt 1,5 gång så lång tid att cykla
jämfört med bil.
Indikator: Restidskvoten buss/bil och cykel/bil på ett antal utvalda sträckor inom tätorten.
Metod behöver utvecklas. I dagsläget saknas mätdata.

2

Statistiken publiceras normalt med 1,5 års eftersläpning, data för 2014 kommer i september
2016 osv.
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Omvärldsförändringar som påverkar trafiken i Örebro
Kort sammanfattning av aktuella trender och beslut på nationell och
EU-nivå
Trafiken i Örebro påverkas inte bara av lokala beslut och åtgärder utan även av
yttre faktorer och beslut som fattas på nationell och EU-nivå. Nedan
sammanfattas några beslut och trender som har en indirekt eller direkt påverkan
på trafiken i Örebro.
-

Skatter för fossilbränsledrivna transportmedel och bränslen ökade mellan
åren 2014-2015.

-

Priserna på fossilt bränsle har varit relativt lågt under 2015.

-

Fokus på klimatfrågan i och med klimatmötet i Paris och tecknande av
nytt globalt klimatavtal.

-

Volkswagenkoncernens fusk med utsläpp avslöjades. Fick en mycket
marginell påverkan på varumärket och nybilsförsäljningen.

-

År 2015 såldes fler nya bilar i Sverige än någonsin förut, då över 345 000
nya bilar registrerades. Den största delen var dieseldrivna personbilar
58%. Andelen miljöbilar uppgick till 17,5%.

-

Bilinnehavet i Sverige fortsatte att ökade år 2015 till 475 fordon/1000
invånare (jämförs med 452 fordon/invånare år 2002).

-

Andelen sålda cyklar i Sverige säsongen 2014/2015 ökade med 2,5
procent, från 584 000 till 598 000 jämfört med tidigare säsong. Sett på en
femårsperiod har cykelförsäljningen i Sverige ökat med 20%.

-

El-assisterade cyklar fick under säsongen 2014/2015 ett rejält lyft och
ökade försäljningen med nära 70 procent, motsvarande 30 000 cyklar.
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Så här reser örebroarna
Allmän beskrivning av Örebroarnas resvanor
Den senaste resvaneundersökningen (RVU) genomfördes hösten 2011 av
företaget MARKÖR. Undersökningen genomfördes tillsammans med Kumla
kommun. En ny resvaneundersökning är planerad att genomföras våren 2017.

Örebro kommun, RVU 2011
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Figur 3: Tabell från RVU 2011 över resor i Örebro kommun.

Av alla resor som genomfördes under 2011 i Örebro innerstad genomfördes 35%
med cykel som transportmedel, 18 % med gång, 5 % med buss och 41 % med bil.
Den totala andelen resor med gång, cykel och buss utgör 58 %.
Tittar vi i stället på fördelningen inom hela Örebro kommun är de 26 % som
cyklar, 12 % som går, 8 % som åker kollektivt och 53 % som åker bil. Den totala
andelen resor med gång, cykel och buss utgör 46%, vilket kan jämföras med
målet på 60 % år 2020. Av alla resor görs 10 % som bilpassagerare.
Enligt den RVU som gjordes i Örebro kommun år 2000 var fördelningen bil
53 %, buss 6 %, cykel 23 % och gång 17 % samt övrigt 1 %. Resultaten från olika
års RVUer är svåra att jämföra med varandra då vi saknar information om som
skiljer undersökningarna åt, bl.a. urval, viktning och om fördelningarna inkluderar
lör- och söndagar. Förändringar av resvanor över tid är små och skillnaderna kan
vara faktiska men även bero på skillnader i metod och genomförande.

Färdsätt efter kön, RVU 2011
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Figur 4: Färdsätt efter kön (RVU 2011)

3

60%
Buss

Bil

1
80%

Övrigt

100%

2
2
2
2
1
1
2

40

90

100

8

TEMARAPPORT TRAFIK I ÖREBRO KOMMUN

I figur 4 redovisas män respektive kvinnors färdmedelsfördelning i Örebro
kommun från RVU 2011. Här kan man bland annat konstatera att män åker mer
bil än kvinnor 57 % jämfört med 52 %.

Färdmedelsfördelning per åldersgrupp,
RVU 2011
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Figur 5: Färdmedelsfördelning per åldersgrupp RVU 2011

I figur 5 redovisas färdmedelsfördelningen hos olika åldersgrupper. Här ser man
att yngre person är gör färre resor med bil och mer resor med buss jämfört med
äldre personer.

Färdmedelsfördelning efter reslängd, alla
resor, Boende i Örebro kommun, RVU 2011
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Figur 6: Färdmedelsfördelning efter reslängd, RVU 2011( ca 4% av resorna är längre än 30km)

Färdmedelsfördelningen i figur 6 visar att bilen är ett vanligt färdmedel i
kommunen även vid korta avstånd. En tredjedel av alla resor <3km görs med
bilen, vilket är ett avstånd som räknas som ett bra cykelavstånd.
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Pendling över kommungräns
Indikator: Pendling över kommungräns, förändring över tid
Pendlingen till och från Örebro kommun till följd av förvärvsarbete bestod 2014
av 16 384 inpendlare och 11 321 utpendlare, se tabell 13. Sett över tid har både inoch utpendlingen över kommunens gräns ökat, se tabell 23. Pendlingsdata
inkluderar alla pendlare oavsett trafikslag.
Tabell 1. In-och utpendling över Örebro kommuns gräns

Inpendling
Män
Kvinnor
Totalt

9 440
6 944
16 384

Utpendling
6 897
4 424
11 321

Summa
in+ut
16 337
11 368
27 705

Pendlingsnetto
2 543
2 520
5 063

Tabell 2. In och utpendling över Örebro kommuns gräns över tid.

Pendling till/från Örebro kommun
Antal penlare över
kommungränsen

18000
16000
14000
12000
10000
8000

Inpendling

6000

Utpendling

4000

Pendlingsnetto

2000
0

År

Den totala inpendlingen med tåg, buss och bil till Örebro tätort (exkl. Hovsta,
Mosås eller Norra Bro) uppgick år 20124 till 25 111 personer dagligen.

3

Källa Örebro kommuns statistikdatabas – Riktad pendling efter kön, kommun och år,
förvärvsarbete. Data släpar drygt ett år vilket innebär att data för 2015 tas fram i slutet av
2016.
4

Källa Region Örebro Län – Statistik från SCB. Underlaget är det som inkom 2015, för
pendling släpar det alltid två år så de senaste siffror är från 2012
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Trafikutvecklingen i Örebro kommun
Eftersom resvaneundersökningar är kostsamma och görs relativt sällan (ca vart
5:e år) använder vi ett antal stödindikatorer för att årligen kunna följa upp det
övergripande målet om fördelning av resor.

Utveckling av biltrafiken
Indikator: Utveckling av trafikflödet i Citysnitt och Svartåsnitt
Örebro kommun har under en lång tid genomfört mätningar av trafikflödet i de
två snitten Svartåsnittet och Citysnittet, se figur 7. Mätningarna visar på att
trafiken i Citysnittet har minskat med ca 10 % från år 2000. Samtidigt har trafiken
i Svartåsnittet ökat något, men inte i samma utsträckning trafiken har minskat i
Citysnittet. Den samlade slutsats som kan dras av mätningarna är att den totala
trafiken i de båda snitten har minskat sedan början av 2000-talet.

Biltrafikflöde Örebro 1950-2015
Fordon per dygn (ÅVDT)

180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Citysnittet
Figur 7: Biltrafikens utveckling Citysnittet och Svartåsnittet

Svartåsnittet

11

MALL FÖR TEMARAPPORT TRAFIK I ÖREBRO KOMMUN

I citysnittet följs utvecklingen av biltrafiken i innerstaden genom att mäta flödet
av bilar i 13 punkter som ligger på alla större gator som löper in i den rektangel
som avgränsas av Östra Nobelgatan – Alnängsgatan/Trädgårdsgatan –
Rudbecksgatan – Östra Bangatan. Sedan år 2010 då Skebäcksbron och
Gustavsviksbron var klara har biltrafikflödena i innerstaden minskat för att sedan
stabilisera sig runt år 2013.
Mätpunkter i Citysnittet

Fordon per dygn (ÅVDT)
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Citysnittet från år 2000
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Rudbecksgatan Manillag-Mog.
Kungsgatan S.Allén-Ängg
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Svartåsnittet, som omfattar trafiken (lätta och tunga fordon) på ett antal broar
över Svartån, används för att följa utvecklingen av trafiken i tätorten.
Skebäcksbron lades till snittet år 2010 vilket ledde till att en del trafik flyttades
från Hamnbron till Skebäcksbron. Svartåsnittet ökade mellan år 2000-2012 men
sedan har ökningen planat ut.
Svartåsnittets mätpunkter från år 2000
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Svartåsnittet från år 2000
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Utveckling av cykeltrafiken
Indikator: Cykelflöden i staden
I Örebro finns tre platser där cykelbarometrar fortlöpande räknar och visar
antalet passerande cyklister, Drottninggatan, Storgatan och Vasatorget. Samtliga
barometrar är placerade längs större cykelstråk strax utanför citykärnan. År 2015
års data redovisas i tabell 3 nedan.
Tabell 3. Cykelflöden

Data från
cykelbarometrarna

Totalt antal
passager 2015

Drottninggatan

553 3535

Snitt
passager
per dag
1 516

Storgatan

777 725

2 131

Vasatorget

1 017 094

2 787

TOTALT

2 348 172

6 433

Bilinnehav och körsträckor
Indikator: Bilinnehav per invånare
I Örebro kommun fanns vid årsskiftet 2015/2016 62 738 st personbilar
registrerade i trafik. Utav dessa ägdes 18 315 ägda av kvinnor och 33 544 ägda av
män, resterande av juridiska personer. Av figur 8 kan man utläsa att bilinnehavet
och antalet företagsbilar har ökat i Örebro under tidsperioden.

Bilinnehav Örebro kommun 1974-2015
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Företagsbilar Örebro kommun

Bil/1000 inv riket

Företagsbilar riket

2015

Figur 8: Bilinnehav Örebro kommun och Riket 1974-2015, RUS statistik och data
(http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/korstrackor-och-bransleforbrukning/Pages/default.aspx)

5

Omledning av cykeltrafiken genomfördes under sommarmånaderna i samband med
byggnation av skateparken, vilket ledde till ett större bortfall av antalet registrerade cyklister
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Indikator: Körsträcka per invånare
I Örebro kommun var körsträcka per invånare 607mil/inv år 2015. Motsvarande
siffra för riket låg på 677mil/invånare. I figur 9 visas utvecklingen av körsträckor.

Körsträckor 1999-2015
1 400

Körsträcka (mil)

1 200
1 000
800
600
400
200
0
1999 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
mil/bil Örebro

mil/invånare Örebro

mil/bil riket

mil/invånare invånare riket

Figur 9: Utveckling av körsträckor i Örebro, RUS statistik och data (http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-ochdata/korstrackor-och-bransleforbrukning/Pages/default.aspx)

Körkortsinnehav
Indikator: Körkortsinnehav, per könsgrupp, åldersgrupp och stadsdel
Uppgifterna om körkortsinnehav kommer från resvaneundersökningar, gjord av
MARKÖR 2011, och redovisar körkortsinnehav och biltillgång för olika
stadsdelar, se figur 10.
Område
Hovsta
Lillån
Vivalla-Lundby
Hjärsta
Karlslund
Markbacken-Rosta
City
SörbyängenLadugårdsängen
Brickebacken
GrenardjärstadenRynninge
Adolfberg-Marieberg
Mosås
Näsby-Almby
Sörby

Körkortsinnehav
(18-84år)
88 %
90 %
67 %
73 %
86 %
84 %
87 %
85 %

Biltillgång (16-84år)

77 %
85 %

67 %
82 %

91 %
91 %
90 %
89 %

96 %
97 %
84 %
84 %

98 %
95 %
70 %
76 %
84 %
72 %
79 %
81 %
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Övriga Örebro
Innerstad
Ytterstad
Landsbyggd
TOTALT KOMMUNEN
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93 %
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Figur 10: Data från Resvaneundersökningen gjord av MARKÖR 2011

Områden med högst andel personer med körkort och tillgång till bil är Örebro
ytterområden medan boende i Vivalla-Lundby, Hjärsta och Brickebacken har
lägre andelar. Flest antal bilar per hushåll har boende i ytterområdena, men också
i Lillån och Vivalla-Lundby finns förhållandevis många hushåll med fler än två
bilar. Vivalla-Lundby är ett område med både relativt låg andel hushåll med
tillgång till bil samtidigt som dessa hushåll har fler bilar än genomsnittet. I Örebro
kommun har 86 % av männen tillgång till bil och 79 % av kvinnorna. I den äldsta
åldersgruppen är denna andel 77 % och i den yngsta 79 %. Körkort har 85 % av
männen och 81 % av kvinnorna.

Utveckling av den tunga trafiken
Indikator: Trafikmätning, tung trafik
Mätdata för 2015 saknas då de tre mätstationerna varit ur drift. Under 2016 skall
mätningarna vara igång igen och 2017 beräknas bli det första året vi får mätdata
för hela året.
I figur 11 visas utvecklingen av den tunga trafiken i innerstaden mellan 19962011. Mätningarna är genomförda i snitten Östra Bangatan, Rudbecksgatan och
Kungsgatan. Vi kan med hjälp av figuren konstatera att den tunga trafiken under
perioden har minskat.

Figur 11: Utvecklingen av tung trafik i Örebro innerstad
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Har trafiken blivit mera hållbar?
Trafikprogrammet innehåller ett antal ställningstaganden som syftar till ett mer
hållbart trafiksystem. Nedan redovisas ett antal indikatorer som vi följer årligen
för att få en bild av utvecklingen.

Tätare stad
Indikator: Andelen invånare i tätorten som bor inom 3 respektive 5 km från slottet
Genom att bygga en sammanhållen och tät stad ökar förutsättningarna för de
hållbara transportslagen gång, cykel och kollektivtrafik.
I januari 2016 (2016-01-11) bodde 143 069 personer i Örebro kommun. Utav
dessa bodde 113 606 personer (79,4%) inom det område som enligt SCB anses
vara Örebro tätort (inkl. Mosås och Marieberg men inte Hovsta, Ekeby-Almby
eller Norra Bro).
År 2015 bodde 77 701 personer dvs. 68,4 % av invånarna 3 km från Storbron
och 110 226 personer dvs. 97 % av invånarna bodde 5 km från Storbron6.

Mer tillgänglig stad
Indikator: Andel invånare i tätorten som bor inom 400 meter från service
År 2015 hade 98,2 % 400 meter till service (busshållplats, livsmedelsbutik,
vårdcentral, förskola, grundskola F-6 resp. 7-9,gymnasium, postkontor)
Indikator: Hur stor andel inom Örebro kommun bor inom 3 km eller 5 km från storbron och
inom 400m till busshållplats
År 2015 var det 106 432 personer dvs. 74,4 % av invånarna i Örebro kommun
som bor inom 3km eller 5km från storbron och inom 400m till busshållplats.

Mer attraktiv stad – fler gator som stadsgator istället för
transportrum
Indikator: Längd på gator med hastighet max 30 km/tim inom Örebro tätort (Hovsta och
Marieberg medräknat)
År 2015 var 254 298 meter gata reglerad till 30 km/tim.

6

Baseras på, GIS-analys vid Stadsbyggnad. I översiktsplanen följs indikatorn ”Andelen av
befolkningen i Örebro kommun som bor inom 3 km från Storbron eller inom 5 km från
Storbron och samtidigt inom 400 m från stomlinjehållplats.”
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Indikator: Längd på gator med hastighet över 30 km/tim i centrala Örebro (Örebro tätort)
År 2015 var 189 445 meter gata i Örebro tätort reglerad med högre hastighet
än 30 km/tim.
Indikator: Gator där det inte är tillåtet att cykla
År 2015 hade Örebro kommun 15 458 meter gata där cykel och moped klass II
inte får framföras, samt 1 897 meter enkelriktade gator (där heller inte cykel får
framföras mot trafiken).
Indikator: Kvalité på ytbeläggningar
Skicket på asfalten på kommunens gator år 2015 redovisas i tabell 4 nedan (totalt
mättes 568 133 meter asfalt in).
Tabell 4. Skick på asfalten

Skick på asfalten

Längd i meter

Andel i %

1 (eftersatt)

27 089 meter

5%

1-2

142 451 meter

25 %

2-3

142 952 meter

25 %

3-4

90 149 meter

16 %

4-5
5 (nyskick)

73 536 meter
91 953 meter

13 %
16 %

Cykel
Indikator: Flödesmätningar för cykel
I Örebro finns tre platser där cykelbarometrar fortlöpande räknar och visar
antalet passerande cyklister, Drottninggatan, Storgatan och Vasatorget. Samtliga
barometrar är placerade längs större cykelstråk strax utanför citykärnan. År 2015
års data redovisas i tabell 5.
Tabell 5. Cykelflöden 2015

7

Cykelmätning - Data från
cykelbarometrarna
Drottninggatan

Totalt 2015

Per dag

553 3537

1 516

Storgatan

777 725

2 131

Vasatorget

1 017 094

2 787

TOTALT

2 348 172

6 433

Omledning av cykeltrafiken genomfördes under sommarmånaderna i samband med
byggnation av skateparken, vilket ledde till ett större bortfall av antalet registrerade cyklister
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Indikator: Andel vintercyklister
År 2015 var andelen vintercyklister 37,8 %. På vintern gjordes 261 610 resor och
på sommaren var motsvarande siffra 692 342 resor.
Indikator: Cykelnätets utveckling (ny- och ombyggnad)
Objekten nedan utgörs av genomförda investeringar i cykelvägnätet. Objekt som
genomförts i samband med genomförande av detaljplan redovisas inte.


Huvudcykelstråk Universitetsleden etapp 1

Universitetsleden etapp 1 sträcker sig
från korsningen
Rudbecksgatan/Trädgårdsgatan till
Almbyplan. En sträcka som är ca 1,6
km. Etapp 1 avslutas vid Almbyplan,
som planeras för ombyggnation till
cirkulationsplats. I projektet ingår bl.a.
att anlägg cykelbana längs
Rudbecksgatan där den idag avviker
mot Sveaparken i blandtrafik, tydliggöra cykelpassage över Eyragatan,
genomgående gång- och cykelbana och minska väntetid i signalkorsningar
längs Rudbecksgatan.
Uppskattad kostnad: 1 900 000 kr
Statlig medfinansiering: 50 % av uppskattad kostnad
Total kostnad: 1 900 000 kr


Huvudcykelstråk Cityringen etapp 1

Cityringen etapp 1 sträcker sig från
korsningen Rudbecksgatan/Östra
Bangatan till
Rudbecksgatan/Trädgårdsgatan. En
sträcka på ca 650 m som passerar
Drottninggatan, köpcentret
Krämaren och Våghustorget.
Etappen innefattar inte sträckan
under järnvägen till Hagaleden pga.
planerad ombyggnation av tunneln
under 2015-2020. I projektet ingår
bl.a. tydliggörande av gällande trafikregler och förbättra trafiksäkerheten.
Uppskattad kostnad: 260 000 kr
Statlig medfinansiering: 50 % av uppskattad kostnad
Total kostnad: 310 000 kr
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Huvudcykelstråk Västerleden etapp 2

Etapp 2 startar vid Tunnlandsgatan
vid Västahaga och slutar vid
Aspholmsrondellen på
Adolfsbergsvägen. Stråket är ca 1,5
km långt. Ny cykelbana behövs vid
Västhagagatan norr om Hagagatan.
Söder om korsningen behövs en ny
gång- och cykelbana och en ny
cykelöverfart, vilket är en kostsam
investering. Därför anläggs endast
cykelbanan norr om Hagagatan i detta
skede, för ett framtida färdigställande av hela stråket. Den orangea
linjemålningen och skyltningen som identifierar huvudcykelstråk i Örebro
anläggs endast på den nya cykelbanan som knyter ihop Västerleden och
Hagaleden.
Uppskattad kostnad: 1 500 000 kr
Statlig medfinansiering: 50 % av uppskattad kostnad
Total kostnad: 1 640 000 kr


Huvudcykelstråk Mellringeleden etapp 1

Mellringeleden etapp 1 sträcker sig
från rondellen Ekersvägen/Västra
Ringleden till korsningen
Ekersvägen/Älvtomtagatan. En
sträcka som är ca 2,6 km mellan
Hjärsta, Mellringe, Varberga,
Markbacken och centrala Örebro. I
projektet ingår bl.a förbättrad
belysning, beläggning, cykelpassager,
skyltning, målning. Under 2015 har
en sträcka på 1,8 km färdigställts.
Uppskattad kostnad: 1 100 000 kr
Statlig medfinansiering: 50 % av uppskattad kostnad
Total kostnad: 723 000 kr


Separering av gång- och cykelbana Eklundavägen

Åtgärder har vidtagits efter klagomål på "slalomköring" och otrygghet
mellan gående och cyklister, samt riktlinjer om att alla gång- och
cykelbanor skall separeras enligt Boverket, GCM-handboken och VGU.
Objektet innebär att måla en vit linje i färg (ej massa) samt byta gång- och
cykelbanekyltar mellan Borgmästargatan och Sörbyallén.
Uppskattad kostnad: 50 000kr
Total kostnad: 44 000 kr
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Gång- och cykelbana
Rickardsbergsgatan

Objektet innebär att den norra
gångbanan byggs om till en 4,0–4,5
meter bred gång- och cykelbana som
syftar till att förbättra tryggheten och
säkerheten för både gående och cyklister.
Uppskattad kostnad: 500 000 kr
Statlig medfinansiering: 50 % av uppskattad kostnad
Total kostnad: 324 000 kr


Banvallen förbi Skråmsta Karlslund, iordningställande

Åtgärden innebär att banvallen mellan broarna vid Svartån och
Skråmstagård grusas i en rid-del och en gång/cykel-del.
Total kostnad: 440 000 kr


Cykelfält Åbyvägen/Åbyrondellen

Åbyvägen ligger på väster i Örebro och
sammankopplar två huvudcykelstråk,
Västerleden och Pilängenleden. Cykling
sker idag i blandtrafik på en sträcka som
är cirka 1,3 km lång. Objektet syftar till
att öka trafiksäkerheten och
tillgängligheten för cyklister på Åbyvägen
genom att anlägga cykelfält på sträckan
samt hastighetsäkra Åbyrondellen i norr
där Åbyvägen ansluter till
Västhagagatan/Södra vägen.
Uppskattad kostnad: 350 000 kr
Statlig medfinansiering: 50 % av 200 000 kr
Total kostnad: 407 000 kr


Cykelstråk Centrum-Sörby

Cykelinfrastrukturen mellan de östra och de södra stadsdelarna behöver
förstärkas och tydliggöras. Cykelstråket är utpekat i cykelnätsplanen både
som ett stadscykelnät som sammankopplar två Huvudcykelstråk samt en
del av ett rekreativt cykelstråk som kopplar samman Stadsparken och
Tybbleparken. Objektet innehåller bl.a. en passage över industrispåret i
Sörby, sidoförskjutning genom permanenta trafiköar i korsningarna med
Jeremiasvägen, Sörbyallén samt Hagmarksgatan.
Uppskattad kostnad: 1100 000 kr
Stadsbidrag: 50 % av uppskattad kostnad
Total kostnad: 490 000 kr
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Belysning av GC-bana Änggatans förlängning

Åtgärden innebär att 450 meter GC-bana i Änggatans förlängning
kompletteras med belysning för att förbättra tryggheten, totalt 16 nya
belysningsstolpar.
Total kostnad: 210 000 kr
Statlig medfinansiering: 50 % av uppskattad kostnad


Gång och- cykelbana längs Rosängsvägen

Åtgärden innebar att 200 meter
GC-bana anlades längs
Rosängsvägens södra sida.

Indikator: Antal åtgärdade objekt för att öka cyklisters säkerhet och framkomlighet i
korsningar
Objekten nedan är tagna från Tekniska förvaltningens budget för
trafiksäkerhetsinvesteringar. Samtliga objekt syftar till att öka oskyddade
trafikanters säkerhet i korsningar, med en ökad framkomlighet som följd.


Engelbrektsgatan/Manillagatan

Hastighetssäkring av korsningen för oskyddade trafikanter. Refuger och
bussgupp byggdes samt ny del av trottoar för att tydliggöra och
tillgänglighetsanpassa passagen och sänka hastigheten på fordonen. Stora
flöden av cyklister både i nord-sydlig och öst-västlig riktning. Skymd sikt
för cyklister och bilister vid det nordöstra hörnet.
Kostnad: 320 000 kr.


Vivallaringen, vid Al Azharskolan

Trafiksäkring av passage för oskyddade trafikanter över Vivallaringen
med bussgupp. Bostadsområdet Vivalla ligger på ena sidan Vivallaringen
och Al Azhar skolan ligger på den andra. Svårt för skolbarn och deras
föräldrar att passera gatan på ett tryggt och säkert sätt. Skolan är en klass
1-6 skola med många barn från Vivalla.
Kostnad: 220 000 kr.
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Ekersgatan/Ringgatan

Hastighetssäkra korningen för oskyddade trafikanter med en upphöjd
passage över Ringgatan.
Kostnad: 600 000 kr.


Karlslundsgatan, vid Rostaskolan

Trafiksäkring av passage för oskyddade trafikanter med enkelsidiga gupp
som farthinder. En viktig skolväg och stort cykelstråk över
Karlslundsgatan. Höga hastigheter på fordonen på Karlslundsgatan. Få
stannar för gångare på övergångsstället och för cyklister på cykelpassagen.
Kostnad: 490 000 kr.


Södra vägen/Gamla vägen

Säkring av passage över Södra vägen. I och med Gustavsvikbron har
trafiken ökat i området. Stort cykelstråk i nord-sydlig riktning korsande
över Södra vägen. Stor andel tung trafik och dålig sikt över bron.
Kostnad: 200 000 kr.


Drottning Kristinas väg vid Mariebergsskolan

(ej statlig medfinansiering) – säkring av passager vid Mariebergsskolan på
två platser med gupp och avsmalning.
Kostnad: 350 000 kr.

Indikator: Cykelparkeringar – antal platser, beläggning, användning av nya cykelhuset


Befintlig cykelparkering

År 2015 fanns det 5 694 st cykelparkeringsplatser som Örebro kommun
tillhandahåller enligt vår databas för cykelparkeringar.


Cykelgaraget vid resecentrum

I cykelgaraget finns det plats för 50 stycken cyklar.
Cykelgarage beläggning vinter 50 % 2015
Cykelgarage beläggning vinter 80 % 2015
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Investering av cykelparkering

Ca 130 nya cykelplatser i city med låsbarhet mot ram (32 nya ställ), 27 nya
pollare, 36 utbytta cykelplatser i 9 ställ allt i centrala Örebro.
Total kostnad: ca 800 000 kr


Cykelparkering Resecentrum västra sidan järnvägen

Det främsta skälet till att investera i
cykelparkering kring Resecentrum är den
stora andel av cykelstölder som skett där.
Sekundärt är också ett behov av fler
cykelparkeringsplatser vid Resecentrum.
Bägge faktorerna påverkar antal resor per
cykel som en länk i det kollektiva
resandet. Säkra cykelparkeringar är en
förutsättning för att pendlare i länet kan
resa vidare inom Örebro per cykel.
Åtgärderna består bl.a. av att
gatuparkering på Västra Bangatan omvandlas till cykelparkering, befintliga
cykelställ byts ut till ställ med låsbarhet mot ram, dubbelsidigt cykeltak
byggs, belysning och växtlighet ses över.
Uppskattad kostnad 1 000 000 kr
Bidrag via Citybanemedel: 100 % av uppskattad kostnad
Total kostnad: 1 130 000 kr
Indikator: Genomförda åtgärder som underlättar för cyklisterna (vägvisning, pumpar, räcken,
grön våg)
Örebro kommun satsar på cyklisterna och Stadsbyggnad har därför under 2015
beställt 4 nya cykelpumpar (1 i projektet för universitetsplatsen). 250 000 kr finns
i investeringsmedel. Under året beställdes ytterligare räcken för cyklister att hålla
sig i vid trafiksignaler samt ett antal förbättringar avseende beläggning och
fasning av höga kanter.
Sedan tidigare har också Örebro kommun vägvisning för gång- och cykeltrafik
som täcker större delen av gång- och cykelnätet. En annan åtgärd som underlättar
för cyklister är detektorerna vid trafiksignaler som känner av cyklar och då
aktiverar cykelsignalen redan en kort sträcka innan cyklister är framme vid
signalen.

MALL FÖR TEMARAPPORT TRAFIK I ÖREBRO KOMMUN

Kollektivtrafik
Indikator: Nöjd kund-mätningar (Region Örebro län tidigare Länstrafiken)
Örebro kommun (stadstrafiken samt regiontrafik)
2014: 64 % av de tillfrågade kunderna8 (613 stycken som svarat) är nöjda.
2015: 64 % av de tillfrågade kunderna (630 stycken som svarat) är nöjda.
Örebro kommun (enbart stadstrafiken)
2014: 62 % av de tillfrågade kunderna (362 stycken som svarat) är nöjda.
2015:67 % av de tillfrågade kunderna (350 stycken som svarat) är nöjda.
Indikator: Andel eller antal trafiksignaler där buss prioriteras (kan komma att vara olika för
express/regional/stomlinje)
I dagsläget, år 2015, finns ingen prioritering i signaler för bussen. Test
genomförs under 2016.
Indikator: Längd på busskörfält
År 2015 hade Örebro kommun 711 meter busskörfält.

8

Som kund räknas den som uppgett att man reser 1 ggr/månad eller mer.
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Indikator: Linjenätets utformning
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Bil
Indikator: Andel gator med maxhastighet 30 km/h inom Örebro tätort (inkl. Hovsta och
Marieberg)
254 298 meter gator med hastighetsregleringen 30 km/tim vilket är 57 % av det
totala gatunätet. Samt 804 meters gångfatsområde år 2015.
Indikator: Längd på grön våg för biltrafiken
Fyra stycken signaler och 19 stycken korsningar är med i gröna vågen. De fyra
sträckorna är:
-

Hertig Karls allé-Hedgatan (Svartå Bangatan - Brogatan) ca 1600 m

-

Östra Bangatan (Rudbecksgatan - Västra Nobelgatan) ca 1000 m

-

Rudbecksgatan (Trädgårdsgatan - Drakenbergsgatan) ca 1900 m

-

Trädgårdsgatan (Rudbecksgatan - Järnvägsgatan) ca 800 m

Totalt ca 5300 meter grön våg för biltrafiken i Örebro under 2015.
Indikator: Parkeringsavgifter, p-övervakning, p-intäkter
Parkering med taxa finns på totalt 20 035 meter gata och på en total yta av 16 982
kvm. I tabell 6 sammanställs olika zoner och taxor för parkering.

Blå Zon

Längd
(m)
2597

Yta
(kvm)
2945

8-18 (9-13) 10 kr/tim, 18-22 2 kr/tim

Grön Zon

6593

4113

2 kr/tim

Gul Zon

840

0

Röd Zon

1671

1654

Svart Zon

3231

2072

8-18 (9-13) 10 kr de två första tim
sedan 20 kr/tim, 18-22 5 kr/tim
8-18 (9-13) 15 kr de två första tim
sedan 25 kr/tim, 18-22 5 kr/tim
5 kr/tim

Odef. Zon

251

1558

Varierande

Taxa A

Längd
(m)
582

Yta
(kvm)
0

10 kr de två första tim sedan 20 kr/tim

Taxa B

3231

2072

5 kr/tim, men de första 10 kr ger 3 tim

Taxa C

8954

7101

2 kr/tim

Taxa D

464

2

15 kr/tim

Taxa E

1465

1652

15 kr de två första tim sedan 25 kr/tim

Taxa F

2490

1654

5 kr/tim

Taxa G

2597

2945

10 kr/tim

Taxa Odef.

253

1558

Tabell 6. Sammanställning av taxor och parkeringszoner
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Indikator: Beläggningsgrad på centrala parkeringar, inklusive parkeringshusen (data från pledningssystemet)
Centrala Örebro har ett parkeringsledningssystem där bilister snabbt kan se om
det finns lediga platser i de sex parkeringshusen som ingår, där det finns
sammanlagt 1 076 p-platser. De sex p-husen är: Conventum, Behrn Center, PHus City på Nygatan, Krämaren, Vågen Gallerian (fd.Träffpunkt) och
Södergaraget på Änggatan.
Beläggning i garage in/utpassager ca 1800 stycken/dygn. Medelbeläggning per
dygn är 26 % i samtliga 6 garage som är med i parkeringsledningssystemet.

Färdtillstånd och dispenser
Indikator: Antal utfärdade färdtillstånd (ej tillfälliga)
År 2015 utfärdades 72 stycken.
Indikator: Antal utfärdade P-dispenser
År 2015 utfärdades 2199 stycken P-dispenser ut, dvs. tillåtelse att parkera där man
annars inte får parkera.

Det regionala transportsystemet
Indikator: Andel av invånarna utanför Örebro tätort som har mindre än 1,5 km fågelvägen
till busshållplats (GIS-analys med hjälp från Länstrafiken)
Utanför Örebro tätort (inkl. Hovsta, Ekeby-Almby, Norra Bro) bor
86,5 % inom 1,5 km från en hållplats för regionbussen (25568/29520 = 86,5 %).

Kommunikation och marknadsföring av hållbart
resande
Indikator: Redovisning av aktiviteter och uppnådda resultat, bl.a. trafikrelaterade aktiviteter
inom Klimatsmart vardag, produktion av webbnyheter m.m.
Örebro kommun har under 2015 genomfört ett antal aktiviteter för att främja
hållbart resande. Dels har kommunen deltagit i European Cycling Challenge och
marknadsfört tävlingen och cykling generellt under maj månad. Utöver det har en
Vintercykelkampanj genomförts de två senaste vintrarna med 140 deltagare varje
vinter. Det var ett samarbete mellan Stadsbyggnad och Klimatsmart vardag, vilket
även två omgångar elcykeltest-kampanjer, bilpoolskampanj och cykelskola för
vuxna var under 2015.
Aktiviteterna i Klimatsmart vardag har marknadsförts i sociala medier, på
projektets hemsida liksom på orebro.se Där har även parkeringsnormen och dess
nya flexibla inriktning, med hållbara mobilitetslösningar, marknadsförts ett flertal
gånger.
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Trafikanordningsplaner
Under år 2015 inkom det 237 stycken TA-planer (trafikanordningsplaner, planer
för säker avstängning för byggnation som skulle godkännas innan avstängning)
samt 196 stycken APV (Arbete på väg, där tjänstemännen kontrollerade
säkerheten ute på plats i stället för att godkänna ansökan innan avstängning).
Tekniska förvaltningen provade dessa två olika sätt för avstängningarna TAplaner samt APV i ett försök att minska arbetsbelastningen, nu är det bara TAplaner som ska godkännas innan avstängning som används.
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Trafikens miljöpåverkan
Ett viktigt ställningstagande i trafikprogrammet är att trafikens miljöpåverkan ska
minska. Indikatorerna nedan speglar utvecklingen på området.

Klimat
Indikator: Årlig klimatbelastning från lätta och tunga fordon inom Örebro kommuns gränser.
Trafikens klimatbelastning är ett resultat av faktorerna körsträckor, fordonens
drivmedelsförbrukning och drivmedlens innehåll av fossilt kol.

Utsläpp av växthusgaser från
transportsektorn, Örebro kommun
300000
250000

Alla transporter

Ton

200000
150000

Personbilar

100000
Lätta lastbilar

50000
0

Tunga lastbilar och
bussar

År
Figur 12: Diagrammet visar utsläppen av växthusgaser från transporter inom Örebro kommun mellan 1990-20139. Källa
Länsrapport CO2 ekvivalenter 2015.

Den totala mängden utsläpp av växthusgaser från transporter uppgick år 2013 till
223264 ton. Motsvarande siffra för personbilar uppgick till 135370 ton, lätta
lastbilar 20888 till ton och tunga lastbilar och bussar till 61199 ton, se figur 12.
Trenden visar på att utsläppen från fossildrivna transporter i Örebro kommun
har minskat de senaste åren. Orsakerna till detta beror av flera olika parametrar,
att nya fordon är mer bränsleeffektiva är en av dessa.
I figur 13 redovisas att den totala förbrukningen av bensin och diesel har minskat
i Örebro och riket mellan 2012-2015. Under perioden har det skett en ökning av
diesel drivna fordon och en minskning av bensindrivna fordon.

9

Statistiken publiceras normalt med 1,5 års eftersläpning, data för 2014 kommer i september
2016 osv.
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Förbrukning bensin och diesel per inv
2012-2014
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

457
422

439
411

342
326

429
382

312
298

290
263

422
379
271
244

115
97

128
112

139
120

151
135

2012

2013

2014

2015

Liter diesel/inv Örebro

Liter bensin/inv Örebro

Liter diesel/inv riket

Liter bensin/inv riket

Totalt Örebro

Totalt Riket

Figur 13. Utvecklingen av förbrukning av bensin och diesel per invånare

Buller
Indikator: Antal störda av trafikbuller, samt övrig utveckling på området
I Örebro kommuns åtgärdsprogram för buller står det skrivet att ”det nya delmål
för befintlig bebyggelse som här slås fast innebär att alla bostadshus
som har mer än 65 dBA ekvivalentnivå och/eller 85 dBA maximalnivå vid fasad,
och som saknar bullerskydd, ska ha åtgärdats senast 2020. Av de bostadshus som
exponeras för buller vid fasad i intervallet 60–65 dBA, och som idag saknar
bullerskydd, ska hälften ha åtgärdats senast 2020. I båda fall är målet att nivån
inomhus efter åtgärd ska vara under 30 dBA".
I Örebro kommun är 9 40010 personer störda av bullernivåer på 65 db eller högre
och 42 14510 personer är störda av bullernivåer 55 db eller högre.
Under 2015 åtgärdades 160 stycken fönster som var bullerutsatta.

10

Uppgifterna har tagits fram genom en summering av byggnader vars befolkning träffar en
yta som definieras av bullerkartläggningen. Enligt GIS-ingenjören på Tekniska förvaltningen
Park & Gata är summeringen en lite för grov uppskattning för att den ska vara helt pålitlig
och bra att jämföra i framtiden.
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Luftkvalitet
Indikator: Mätdata för nivåer av PM10, bensen och NO2,
Medelvärde av PM10 nivåer under dom mest förorenad perioderna år 2015
redovisas i tabell 7. Data är hämtad från korsningen Rudbecksgatan/
Trädgårdsgatan där det högsta värde uppmättes under mars 29,03 ug/m3, med
toppnotering mellan den 11/3 och 19/3, då medelvärdet låg på 56,67 ug/m3.
Tabell 7. Medelvärde av PM10, år 2015

Period

Medelvärde av PM10

November - December

11,73 Ug/m3

Januari - Mars

16,76 ug/m3

Mars

29,03 ug/m3

11-19 Mars

56,67 ug/m3

Vilken PM10 halt som är farlig beror på, men dom gränsvärden som
Naturvårdsverket tagit fram är en hyfsad indikator, medelvärdet för luft ska ligga
under 40 ug/m3 per år och inte överskrida 50 ug/m3 per dygn mer än 35 gånger
per år. I Örebro ligger PM10 halten mellan 14-24 ug/m3 som årsmedelvärde över
en treårs period. Lokala förhållanden gör det svårt att jämföra uppmätta halter.
I tabell 8 redovisas uppmätta NOx utsläpp år 2013, vid mätpunkten Rådhuset.
Tabell 8. Mätvärde för NOx 2013 vid mätpunkt Rådhuset

Period

Temperatur

NO2 µg/m3 STP

2013-01-08 till 2013-02-07

-4,1

18,63

2013-02-07 till 2013-02-25

-4,1

14,27

2013-02-25 till 2013-03-27

-0,6

18,32

2013-03-27 till 2013-04-30

4,1

10,72

2013-09-30 till 2013-11-04

6,4

13,81

2013-11-04 till 2013-12-05

1,1

15,46

2013-11-29 till 2013-12-30

-2,5

13,35

Dagvatten
Indikator: Andel av dagvattnet i tätorten som leds till någon form av reningsanläggning
I vattenplanen redovisas att kommunens mål är att 50 % av föroreningarna i
dagvattnet från staden går till någon sorts reningsanläggning.
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Social hållbarhet i transportsystemet
Trafiksäkerhet
Olycksstatistik och utvecklingen

I tabell 7 redovisas olycksstatistik indelat i olika skadegrader, för Örebro tätort
inklusive Hovsta och Marieberg. Olycksstatistiken är hämtad från Strada
(Swedish Traffic Accident Data Acquisition) som är ett informationssystem för
data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Strada bygger på
uppgifter från två källor, polis och sjukvård. Polisen registrerar in trafikolyckor
och denna registrering är rikstäckande i Strada sedan årsskiftet 2003. Större delen
av Sveriges akutsjukhus registrerar också in uppgifter om olyckor i vägtrafiken till
informationssystemet. I Örebro började sjukvården, USÖ, rapportera in data i
STRADA april år 2011.
Tabell 9. Olycksstatistik från STRADA, omfattar polis och sjukhusrapporterade olyckor på samtliga gator i Örebro tätort
inklusive Hovsta och Marieberg

År

Dödsolyckor

Dödsolyckor Allvarliga Måttliga Lindriga Osäker eller
(ej officiell
olyckor
olyckor
olyckor
okänd
statistik)
(ISS 9-)
(ISS 4-8) (ISS 1-3) svårhetsgrad

Ej personskadeolyckor

Totalt

2009

2

0

0

6

137

1

2

148

2010

0

0

0

8

115

1

3

127

2011

0

0

3

34

144

3

45

22911

2012

0

1

5

40

159

0

42

247

2013

0

0

4

36

128

5

16

18912

2014

2

0

3

27

146

1

2

181

2015

2

0

13

48

130

2

2

197

Olycksdata för 2015 sticker inte ur något speciellt jämfört med tidigare års data. I
mitten av januari inföll en ”jättehalka”, men det detta hade inte någon märkvärld
inverkan på olycksstatistiken. Den ökning av allvarliga olyckor som skedde under
2015 utgjordes främst av singelolyckor med cykel.

11

Ökning beror på att sjukvården (USÖ) började rapportera in olycksdata till STRADA i april
2011
12

Minskning av olyckor från 2013 och framåt beror bl.a. på ett bortfall i polisrapporterade
olyckor

34

TEMARAPPORT TRAFIK I ÖREBRO KOMMUN

Folkhälsa
Samhällsekonomiska vinster av fysiskt aktiva resor, beräkningar med hjälp
av WHO:s modell HEAT
Beräkningar har hittills gjorts för vissa aktiviteter inom klimatsmart vardag, men
det är även möjligt att göra beräkningar av den nytta som uppstår vid
förändringar av resvanorna.
Beräkningar utifrån kampanjen Vintercyklisten gav 20 kr tillbaka för varje
investerad krona. Troligtvis något liknande på alla genomförda kampanjer, (alltså
betydligt bättre än alla vägbyggen). Alla påverkansåtgärder/kampanjer för ökad
gång- och cykeltrafik är bra för folkhälsan liksom när utbyggnaden av gång- och
cykelinfrastruktur möjliggör att/påverkar fler örebroare att gå eller cykla.
Det är inte helt lätt att göra en HEAT-analys av allt vi gör, blir många
antaganden, men i grunden är det effektivaste sådant som vintercyklisten.
Infrastruktur ger också en del folkhälsovinster (om gång och cykel) men det ger
inte lika mycket tillbaka per investerad krona (i de allra flesta fall).

Barnperspektivet
Kommunen ska i samtliga trafikprojekt beakta barns perspektiv på de åtgärder
som vidtas och fundera kring hur projektet påverkar barn och deras närmiljö.
Målet är att göra trafikmiljön för barn bättre än innan genomförandet av
projekten. Där det är möjligt ska kommunen bjuda in till dialog med barn.
Trafikdiplomerade skolor/Säkra skolvägar
Under 2015 trafikdiplomerades 5 stycken skolor. Trafikdiplomeringen riktar sig i
första hand till Örebro kommuns grundskolor. Syftet är att hjälpa skolorna med
att arbeta mer strukturellt gällande trafik i undervisningen. Från att Park & Gata
tog över från och med i hösten 2015 då det endast fanns 5 grundskolor som
tidigare hade blivit trafikdiplomerade, så har kraften gått till att sälja in konceptet
vidare. Målet att få åtminstone 10 grundskolor trafikdiplomerade under 2016 ser
allt ljusare ut.
Information har spridits både med hjälp av mejlutskick och platsbesök. Under
hösten 2015 planerades en trafikombudsutbildning i samarbete med NTF. Den
gick sedan av stapeln under januari 2016. Detta var ett startskott för att premiera
trafikombudet status i arbetet.
Ett arbetet med säkra skolvägar har under 2015 dragit igång där barns
trafiksäkerhet och trygghet är viktiga aspekter som beaktas.
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Tillgänglighet
Att tillgodose tillgänglighet för funktionshindrade är ett stående kriterium i
kommunens investeringsprojekt och vid om-/nybyggnation av gaturum.
Andel anpassade busshållplatser
31 % av tätortens busshållplatser är tillgänglighetsanpassade (40 utav 130) år
2015.
Genomförda tillgänglighetsåtgärder
För Tekniska förvaltningens budget för tillgänglighetsfrågor gjordes anpassning
av passage över Hjälmarvägen (3 stycken), över Eyragatan, över Vivallaringen,
över Södra vägen, över Åbyvägen samt över 16 andra gator i staden, mestadels på
väster. På Änggatan sattes två portsten på två platser för att komma upp från
gatan till trottoaren. Även två parkeringsplatser för rörelsehindrad har
tillgänglighetsanpassats med fasad kant.

Ekonomiskt utsatta grupper
Genom att satsa på de inkluderande trafikslagen gång-, cykel och kollektivtrafik
gör vi det enklare för ekonomiskt utsatta grupper att röra sig i kommunen. Att
sprida ut bebyggelsen är odemokratisk ur ett hållbarhetsperspektiv. Kommunen
jobbar därför med att förtäta staden och lokalisera bebyggelse där vi redan idag
har starka kollektivtrafikstråk. Kommunen jobbar dessutom med att skapa gena
cykelförbindelser mellan stadsdelar och centrum för att öka integrationen och
människors mobilitet.
Att öppna gator mellan ”stängda” områden/miljonprogramsområden kan vara ett
sätt att minska den rumsliga segregationen, vilket kan vara viktigt för ekonomiskt
utsatta grupper – även om många av effekterna kanske inte syns förrän på lång
sikt.
Det som ur trafik- och resandeperspektiv är bra för ekonomiskt utsatta grupper
är oftast också det bästa alternativet för barn och ungdomar och deras möjlighet
att på egen hand röra sig i staden. Att först och främst prioritera gående, men
också cyklande, är viktigt för att underlätta byggandet av en jämställd stad.
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Hur användes pengarna 2015?
Ekonomisk uppföljning: Medel till investeringar, drift och underhåll per
transportslag.
Längd på gator och cykelvägar (absoluta tal och per capita)

I tabell 8 redovisas längd och yta för gator och cykelvägar i Örebro tätort inkl.
Vintrosa, Latorp och Hovsta, i absoluta tal och per capita. Totalt finns 3,2 meter
bilväg per person och 1,9 meter cykelväg per person. Motsvarande siffror för
capita per yta är 22,6m2 bilväg/person och 6,8m2 cykelväg/person.
Tabell 10. Längd på gator och cykelvägar i Örebro kommun

Längd

Per capita

Yta

Per capita yta

Bilvägar

459 292 meter

3,2 meter/person

3 257 899 m2

22,6 m2/person

Cykelvägar

278 506 meter

1,9 meter/person

974 771 m2

6,8 m2/person

Till nästa års bokslut kan ytorna för bil och cykel komma att ändras en del då
många gator som saknats ajourfördes under 2015. Befolkningsmängden i Örebro
kommun var år 2015: 144200 invånare13.
Kostnader för arbete med att påverka resvanor (mobility management)

År 2015 genomfördes ett antal kampanjer och påverkansarbeten. Man
genomförde två stycken ”testa elcykel-kampanjer”, en vintercykelkampanj, en
cykelskola för vuxna, en bilpoolskampanj samt en cykelmånad (med deltagande i
European Cycling Challenge). Nerlagda kostnaderna för de olika kampanjerna
uppgick till totalt 272 000 kr exklusive arbetstid och fördelas enligt följande:

13



Elcykelkampanjer 60 000 kr



Vintercykelkampanj 85 000 kr



Cykelskola för vuxna 102 000 kr



Bilpoolskampanj 0 kr (enbart arbetstid, Sunfleet bidrog med
anslutningsavgifterna och första månadskostnaden)



European Cycling Challenge 25 000 kr

Hämtat från Tekniska förvaltningens underlag för befolkningsstatistik inom det området
som längderna och ytorna är hämtade.
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Vad tycker örebroarna?
Sammanfattning av NKI-undersökningar och
medborgarenkäter
Betygsindex för gator, vägar och gång- och cykelvägar fick 2015 ett NKI på 58
(att jämföra med 100 som är max).
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Sammanfattning av Cykelrådets verksamhet
Cykelrådet hålls två gånger per år med cykelintresserade örebroare som också har
möjlighet att föreslå åtgärder som underlättar cykling i Örebro kommun.
Cykelrådet har också hjälpt kommunen med uppdatering av cykelkarta, med
synpunkter på cykelparkeringsriktlinjer samt synpunkter på drift av cykelleder.
Cykelrådet består av cirka 30 intresserade, men 10-15 deltagare brukar vara på
varje träff.
Cykelrådet får dels information om vad som är på gång i kommunen, främst
avseende cykelfrågor. Men cykelrådet kan också påverka investeringsmedel och
bidrar genom sina kunskaper till vissa produkter som tas fram, exempelvis
cykelkartan. Rådet har framfört att de sett förbättringar inom flera områden,
sedan rådet startades, – kanske framförallt inom drift och underhåll, där bl.a.
sopsaltningen vintertid uppskattas. Men rådet har också framfört att de känner
sig uppskattade och involverade, inte minst då politiker har deltagit på mötena
flertalet gånger. De har också en kontaktperson in på kommunen för sina frågor
och synpunkter vilket verkar uppskattas.

Användning av felanmälningsfunktionen på webben
och i W3D3.
Felanmälan och klagomål kan inkomma till kommunen på olika vis, bl.a. via
webben och genom telefonsamtal som diarieförs i W3D3. I tabell 9 redovisas
antalet felanmälan per dag och antalet som diarieförts 2015.
Tabell 11. Antal felanmälan som inkommit via webben och i W3D3

Felanmälan (DeDu) Trafik direkt på orebro.se

0,6

st/dag

Antal registrerade klagomål i kommunens diarium W3D3
totalt för Gata och Trafik år 2015:

374

st

Av dessa gällande Trafiksäkerhet

81

st

Av dessa gällande Trafiksituation

63

st

Av dessa gällande Trafikljus

8

st
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Samverkan
Örebro kommun samverkar och samarbetar med olika organisationer och organ
inom trafik och mobilitet, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Lokalt och regionalt är bland annat Region Örebro Län (med varumärket
Länstrafiken), Trafikverket, de utryckande verken och Brottsförebyggande rådet
viktiga samarbetsorganisationer.
På den nationella nivån är Örebro kommun med i Klimatkommunerna, som är
en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt
klimatarbete. Grupp för nationell samverkan för säker gång och säker cykling är
ett annat nätverk, som leds av Trafikverket, som Örebro kommun medverkar i.
Örebro kommun är även med i nätverket Möjligheter med Mobility Management
i Samhällsplaneringen som samlar drygt tio av de större städerna i Sverige kring
frågor som rör hållbart resande och mobility management. Nationellt finns också
visst utbyte med och via SKL (Sveriges kommuner och landsting) som tar fram
dokument, underlag och annat material till kommuner och som stöttar
kommunen vid bland annat ny lagstiftning. Under 2015 medverkade Örebro som
referenskommun i dokumentet kunskapsöversikt i cykelfrågor som beställdes av
SKL. Örebro kommun var också med i referensgruppen för en rapport om gångoch cykelkorsningar som gjordes av Trivector. Inom cykelfrågor medverkar
Örebro kommun i Svenska cykelstäder som är ett cykelnätverk bestående av 21
svenska kommuner med målsättningen att öka andelen cykelresor. Gällande
godstrafik är Örebro medlem i nätverket CLOSER som arbetet för och med
tillgänglighet av godstransporter så väl långväga transporter som transporter av
gods i stadsmiljö. I nätverket medverkar konsultfirmor och företag som är aktiva
i branschen samt några av de större städerna i Sverige (Stockholm, Göteborg).
För Örebro del så sker deltagandet inom CLOSER genom arbete med ”urban
mobility”, det vill säga tillgänglighet i staden där fokus ligger på främst
godstransporter men även persontransporter i stadskärnan.
Internationellt är Örebro en av de aktivare svenska kommunerna avseende
trafikfrågor. Örebro är en av två svenska kommuner som är med i nätverket
Polis, som arbetar med frågor om hållbar mobilitet. Via Polis har Örebro deltagit
i ett flertal EU-projekt. År 2015 deltog Örebro som en av huvuddeltagarna i
projektet Push & Pull som handlar om att kombinera bilparkeringspiskor med
morötter för hållbart resande. Via Polis och Push & Pull fick Örebro möjligheten
att presentera sitt arbete inom Push & Pull på ett annat EU-projekts, TIDE,
slutkonferens och på konferensen European Conference on Mobility
Management i som hölls i Utrecht, Nederländerna. PASTA är ett annat stort EUprojekt som Örebro är med i. Inom PASTA görs en stor studie kring invånarnas
resvanor och hälsoeffekterna av olika resval.
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