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Vad skiljer cykling vintertid från annan cykling?

Snö och halka - kyla - mörkt, även under rusnings/pendlingstid
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Åtgärder som främjar cykling främjar vintercykling
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Cykling i blandtrafik. Kan innebära en otrygg och 
osäker cykelmiljö vid mörker och vinterväglag.

Belyst (G)C-bana separerad från motorfordon. 
Trygg och säker även vintertid.
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Erbjud bra underlag och bra sikt året runt
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Bristfällig snöröjning och halkbekämpning 
upplevs som det största enskilda hindret för 
vintercykling (enligt exempelvis Cykelfrämjandets 
studie, 2021).

• Prioritera cykelvägar vid snöröjningen

• Sopsaltning av viktiga cykelstråk

• ”Tidig” grusupptagning

• Bra belysning
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Information, tips och råd från kommunerna
Information om snöröjning

• Vilka stråk är prioriterade 
• Vilka stråk vinterväghålls med traditionell snöröjning och vilka sopsaltas
• (Realtidsinformation)

Tips som underlättar cykling vintertid
• Klädsel
• Utrustning
• Underhåll

Kampanjer: vintercyklist
• Vintercyklisterna erbjuds exempelvis vinterdäck och reflexväst i utbyte mot att 

de cyklar till jobbet x gånger i veckan under vintermånaderna.
• Uppföljning i form av exempelvis enkäter kan utgöra ett bra underlag för 

kommunens utvecklingsarbete
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Faciliteter som främjar vintercykling
Cykelrum vid bostäder och arbetsplatser(lås, växlar etc fryser vid fukt och 
kyla)

• God tillgänglighet – markplan, alt ramp.
• Ordnade platser för lådcyklar och cykelkärror
• Verkstad med möjlighet till cykeltvätt.

Möjlighet till dusch/omklädning på arbetsplatser
• Klädskåp
• Torkmöjligheter

Möjlighet att transportera cykel på kollektivtrafik
• Flexibilitet (planerad eller oplanerad med hänsyn väder)

Publika servicestationer
• Enda möjligheten till cykeltvätt för många cyklister. Sand och salt 

sliter oerhört på cykeln om den inte rengörs regelbundet
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Norrköping, Gamla Övägen
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Inomhus
• Bostäder

• Arbetsplatser

• Stationer och (större) hållplatser
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Faciliteter:
Cykelställ, cykelparkering

Utomhus, under tak
• Enligt ovan

• Mindre hållplatser
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Framtidens CM-nät

Framgångsfaktorer
- Eget fordonsslag
- Hastigheten om planeringsverktyg
- Professionalisera cykelplaneringen
- Tillgängligt allt tider året runt
- Cykelns utveckling (elcyklar, lastcyklar mm)
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Framtidens CM-nät
Omcykling

- Krav beroende på stråktyp
- Flöden
- Lutning
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Framtidens CM-nät
Reglering mellan cykel/cykel
- Huvudcykelstråk
- Tydliggör hierarkin
- Ytbehov 
- Radier



sweco.se12

Framtidens CM-nät

Reglering mellan cykel/bil
- Huvudcykelstråk
- Tydliggör hierarkin
- Ytbehov 
- Radier
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Framtidens CM-nät
Innovativa lösningar
- När typlösningar inte fungerar
- Platsberoende
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Tack för att ni lyssnade!
Frågor?

jonas.rydstrom@sweco.se
david.edman@sweco.se

mailto:jonas.rydstrom@sweco.se
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