


Cykelstaden Linköping

Alla vinner om fler väljer cykeln



Färdmedelsfördelningen i Trafikstrategin
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Cykelinfrastruktur



Huvudcykelnätet

• 50 mil cykelväg

• Motsvarar sträckan 

Linköping --> Lillehammer







Trimningsåtgärder

• Räta ut knixiga kurvor

• Nyasfaltera

• Bygga cykelöverfarter

• Cykelgator

• Trygghet i tunnlar



Cykellänken



Cykellänken

Linköpings supercykelvägar

• Länkar samman ytter- och innerstaden

• Cyklister har företräde

• Finns idag från Ryd, Skäggetorp och 

Hjulsbro

• Tvärlänk delvis byggd



Cykellänkarna
–Linköpings expresscykelstråk





Optiska illusioner för att uppmärksamma





Co-design workshop och aktörsdialog



Cykelparkering



Cykelparkeringar

Cykelparkeringshus

Cykelställ med ramlås

Cykelparkeringsreglering



Pendlar- och 
infartsparkeringar

• En slags mobilitetshubb

• Minskar biltrafiken i innerstaden

• Belägna vid större infarter



Tillskapa bättre och reglera cykelparkeringar

• Resecentrum- klar

• City -på gång



Kombinera och dela



LinBike

Linköpings elcykelpool

• Lanserades 2019

• Landets största elcykelpool

• 200 elcyklar, ca 20 laddstationer



Cykling på vintern



Belysning och vinterdrift

12,6 mil sopsaltade cykelvägar

Högre krav jämfört med många andra 

städer



Vintercykling

• Sträckan som sopsaltas 
är nu 12,6 mil

• Redan när det fallit en 
centimeter snö åker de 
specialanpassade 
fordonen ut och 
sopsaltar cykel- och 
gångvägar



Inspirera och utmana



Mäta och undersöka



Cykelmätning i 3D

Fasta cykelmätningskameror på 20 platser i 

staden. 

Mätsystemet ger information kring antal cyklister, 

riktning och hastigheter. Dygnet runt, året runt. 

Ger oss möjlighet att följa upp mål, 

få kunskap kring flöden och därmed prioritera rätt 

insatser samt mäta vilken effekt olika 

cykelfrämjande åtgärder får



Resvaneundersökningar

• Stor resvaneundersökning var 

fjärde år, 2022

• Undersökning om cykel och gång

• Appen TravelVu

• Deltar i Rena resans stadsutbyte, 

enkät ”Hur vill Du ha gatorna och 

trafiken i Linköping”

• Kommunvelometern och 

cyklistvelometern



Cykla till jobbet



Gröna resplaner – en strategi för fler 
hållbara pendlingresor i staden



Uppstart 

2021: 

Grön 

resplan 

skolor

Uppstart 

2021: 

Grön 

resplan 

Ebbepark



Göra åtgärder

Arbetet med gröna resplaner

• Nätverk

• Workshops

• Resvane-

undersökningar

• Handlingsplan –

förankra vem som 

kan göra vad

• Vintercyklingskampanj, 

Cykelvänlig arbetsplats 

• Mobilitetsveckan, Cykelns dag

• Stads- och trafikplanering

• Driftsförbättringar

• Cykelparkeringar

• Laddinfra, parkeringsstyrning

• Tjänsteförmåner

• Kollektivtrafik

• Delad mobilitet

Skapa ett ramverk

• Föreläsningar 

(förmånscykel, 

cykelparkering 

fastighetsägare, 

förnyelsebara drivmedel) 

• Nyhetsbrev

• Podd

Sprida goda exempel

• Upphandling och 

policies

(resebyråtjänst, 

bilpool)

• Samordna arbetet 

mellan kommunen och 

Lejonfastigheter

Vara ett gott exempel



Cykelvänlig arbetsplats

• Utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats är till för att 

uppmärksamma arbetsplatser som gör det lättare för 

sina medarbetare att cykla till, från och på jobbet

• Det går att nå tre olika nivåer i cykelvänlighet beroende 

på hur många kriterier arbetsplatsen uppfyller

• 22 arbetsplatser anmälde sig under 2020

• Går med i ny nationell plattform ”Cykelvänligast”



Cykla till skolan



Gå och cykla till skolan

Värt att se över din morgonrutin

• "Bilgymnastik"

• "Låt barnen styra"

• Medlemskap i Svenska Cykelstäder



Grön resplan skola

• 2021-2022 fokusera på två skolor

• Ett första steg till att skapa en långsiktig plan, 

koncept och arbetsmetod för att arbeta med 

resandet till skolor.

• Samarbete med MOS, SMA, skolorna och 

Lejonfastigheter

• Mål:

o Öka trafiksäkerheten vid skolan

o Öka trafikkunskapen hos eleverna

o Skapa förutsättningar för bättre res- och 

rörelsevanor

o Öka kunskapen om alternativa färdmedel och 

resandets påverkan på miljö och hälsa

Åtgärder i år:

• Informationskampanj ”hämta och lämna säkert”

• Serietidning om cykel till alla förskoleklassbarn i 

kommunen

• Undersöka resvanor och färdväg – läxa till barn 

och handuppräckningsundersökning

• Besök på skolor under vinter

• Digitala temporära hastighetsskylt

• Hinder infart vid skola

• Drönarflygning vid lämningstid

• Målning på cykellänken



• Cykelkarma

• Cykelkarta

• Bilfria familjer

• Cykelns dag/vintercyklingens dag

• Internationella bilfria dagen

• Mobilitetsveckan

Vad gör vi mer?



Tack för mig!

Kontakt miljösamordnare för hållbart resande på Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johanna Thidell, johanna.thidell@linkoping.se

Sandra Viktor, sandra.viktor@linkoping.se

Nicklas Alsö, nicklas.also@linkoping.se


