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Reserapport – Belgien, Leuven, POLIS 
Management Committee möte, 2022-06-27 – 
2022-06-28  
Rapporteras av 
Michelle Coldrey 

Samhälle, planering  

Resmål  
Leuven, Belgien 

Datum för resan 
2022-06-27 till 2022-06-28 

Deltagare 
Michelle Coldrey, verksamhetsutvecklare, samhälle, planering 

Nätverk/projekt 
POLIS 

Syfte med resan  
Trafikkontoret är invald i ledningsutskott (Management Committee). Utskottet är 
ansvarig för att övervaka aktiviteterna i nätverket. Polissekretariatet och 
generalsekreteraren rapporterar till ledningsutskottet som har befogenhet att fatta beslut 
på en rad finansiella och administrativa frågor, inklusive det årliga arbetsprogrammet. 
Ledningsutskottet sammankallas cirka 3–4 gånger per år (vissa möten hålls som 
webbkonferens). 

Förberedelser inför resan 
Inga särskilda förberedelser utfördes inför resan. 

Aktiviteter, formella och informella 
Arbetsmöte samt en vandring i staden. 

Trafikkontorets/Göteborgs Stads bidrag 
- 

Trafikkontoret 
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Erfarenheter/exempel att ta med hem 
Leuven, 30 km från Bryssel är en stad med ca. 110 000 invånare som ökar med 55 000 
studenter under läsåret. Staden har undergått en omfattande omvandling de senaste 30 
åren från en bilstad till en cykel/fotgängare stad. I dagsläget är 75% av staden en 
cykelzon med 30 som max hastighet. Finns många gågator (cyklar förbjudna) samt 
gator/väg där cyklister har prioritet (bilar får inte köra om). Staden har en ambitiös ’City 
re-development plan’ och alla torgar kommer att omvandlas från bilparkering till gröna 
områden. Staden har en ambition att vara klimatneutral 2030. 

För en komplett bild av Leuvens transformation: ‘Leuven CarFull – CarFree’. The film is 
in Dutch but with English text: www.leuvenautovolenautovrij.be 

Exempel 1: Det finns sedan 15 år en mobilitetshubb mitt i city med gratis cykelparkering 
för 650 cyklar, en cykelverkstad, skåp och även utlåning av barnvagnar. Det kostar staden 
ca. €400 000 per år. Syftet med hubben är att få bort cyklarna från det stora torget. Finns 
även uppvärmde underlag för att underlätta under vinterhalvåret. Se bilder nedan. 

Exempel: Staden har 4000 cykelparkeringsplatser vid centralstationen och 4000 mer 
kommer under året. Staden äger inte dessa utan järnvägsbolaget. 

Exempel 2: Finns både digitala och analoga syltar som påminner om reglering/access till 
gaturummen och kameror för att kontrollera. Staden har också passat på att sätta upp 
miljömätstationer på stolpen. Se bilder nedan. 

Plan för förankring/spridning i staden av 
erfarenheter/exempel från möte 
Redovisning på enhetsmöte samt berörda kollegor. 

Bilder 
Mobilitetshubb 

 

 

http://www.leuvenautovolenautovrij.be/
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Finns både digitala och analoga syltar 

 

 

 

 

Miljömätningsstation 
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Tydliga syltar på cykelgatorna 
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