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Velo-City Ljubljana 13-17/6 2022  
Rapporteras av 
Deltagarna nedan 

Stadens användning. Enheterna Stadsmiljö och mobilitet, Mobilitetstjänster och 
Trafikplanering  

Resmål  
Ljubljana, Slovenien 

Datum för resan 
2022-06-13 till 2022-06-17 

Deltagare 
Malin Månsson, Specialist cykel, Stadsmiljö och mobilitet, Stadens användning 

Emma Edvardsson, Planeringsledare, Mobilitetstjänster, Stadens användning 

Hanna Ljungblad, Utvecklingsledare cykel, Stadsmiljö och mobilitet, Stadens användning 

Daniel Sjölund, Trafikutformare/projektledare, Trafikplanering, Stadens användning 

Joakim Bjerhem Jönsson, Gång- och cykelplanerare, Trafikplanering, Stadens 
användning 

Nätverk/projekt 
Ej aktuellt  

Syfte med resan  
Syftet med resan var att föra vidare den kunskap och de erfarenheter vi som arbetar med 
cykel besitter, men också att få ny kunskap kring metoder, lösningar, datainsamling, samt 
skapa nya kontakter för att kunna förbättra vårt arbete gällande cykel som trafikslag i 
Göteborg. 

Förberedelser inför resan 
Planering där vi delade upp ämnesområden och sessioner för att kunna ta del av så många 
föredrag som möjligt. 

Trafikkontoret 
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Utfärdat 2022-06-20 
Diarienummer 01331/22 

 



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, Reserapport 2 (7) 
   
   

Aktiviteter, formella och informella 
Konferensen bestod huvudsakligen av föredrag i plenum. Mellan sessionerna fanns 
möjlighet att utbyta erfarenheter och knyta kontakter med andra deltagare. Inom 
konferensen ordnades även cykelturer med olika fokusområden.  Dag två anordnades en 
stor cykelparad på ringleden runt Ljubljana och dag tre en mottagning på kvällen. 

Då Ljubljana de senaste åren genomfört omfattande enkla och snabba åtgärder var det 
relevant för trafikkontorets uppdrag ”pilotområde cykel” att studera infrastrukturen och 
hur de genom enklare infrastrukturåtgärder skapat ett sammanhängande nät. Vi 
genomförde flera egna cykelturer för att studera och lära oss av såväl goda som mindre 
bra exempel. Ljubljana är också skickliga på platsskapande och att kombinera grönska, 
stadsliv och goda cykelmöjligheter, vilket också studeras utanför konferenstiderna.  

Trafikkontorets/Göteborgs Stads bidrag 
Joakim höll en session om möjligheterna med Bygdevägar i Västra Götaland.  

För nybörjarstäder och -regioner kan championstäder som Köpenhamn och Amsterdam te 
sig ouppnåeliga. Då Göteborg har kommit en bit på vägen i vårt arbete att bli en attraktiv 
cykelstad kan vi stötta städer och regioner som precis inlett sitt arbete. Dessa vill vi gärna 
bjuda in till studiebesök och erfarenhetsutväxling. 

Erfarenheter/exempel att ta med hem 
Konferensen bekräftade cykelprogrammets relevans, alla områden som cykelprogrammet 
omfattar lyftes också som viktiga att jobba med. Det genomgående budskapet är att det är 
det långsiktiga systematiska kvalitetsarbetet med cykel som ger resultat och att alla 
berörda aktörer måste skickliggöra sina medarbetare och ta ett gemensamt ansvar för att 
genomföra cykelprogrammet.  

Ljubljana är ett exempel på en stad där de har infört stora begränsningar av biltrafiken 
och omfördelat yta. De har också snabbt skapat ett sammanhängande cykelnät av enklare 
karaktär. En reflektion var att kvaliteten inte alltid var så bra men det hängde ihop (se 
foto). Det cyklades en hel del och de hade ett väl använt lånecykelsystem.  

Ledning och politiskt stöd 

Samma svårigheter som vi ser i Göteborg betonades från många andra städer och regioner 
– konkurrensen om yta i befintlig stad och främst svårigheter att ta yta från motortrafiken 
och parkering. Det innebär tydliga målkonflikter där det krävs politiskt ställningstagande 
och ledarskap för att en stad ska kunna öka cyklingen. Kontinuerliga investeringar lyftes 
som en framgångsfaktor: ”investment is never done”.  

Analys och mätning 

Analys, mätning och uppföljning – i flera av föreläsningarna lyftes vikten av att mäta 
cyklingen och andra relaterade parametrar, låta underlaget var tillgängligt för alla samt 
sprida resultatet. De ledande cykelländerna tryckte också mycket på att ett bra cykelstråk 
kan alltid bli bättre. Systematiska metoder oberoende av och tillsammans med varandra 
hjälper cykelplanerare identifiera de brister som är viktigast att åtgärda. Genom att 
kartlägga brister och behov, mäta kvalitet, årligen uppdatera mätningar och 
användarupplevelser och sedan screena vilka stråk som har störst uppgraderingspotential. 
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Flera olika tekniker och verktyg för att mäta, analysera och förstå cyklandet utvecklas i 
allt snabbare takt. Olika exempel presenterades som Göteborg kan ha nytta av. 

Dialog och samverkan 

De flesta städer som nått framgångar betonade vikten av att en bred samling offentliga 
och privata aktörer måste ta gemensamt ansvar för att främja cyklingen. Arbetet måste 
ske i ständig samverkan och med ett långsiktigt perspektiv. Det krävs god dialog för att 
skapa förståelse och gemensamma mål.  

Citizen involvement betonades. Låt invånarna delta i planeringen, det är en 
framgångsfaktor att förankra förslag. Ett exempel var att låta invånarna ”tjäna ihop” till 
trädplanering genom att cykla – ju längre invånarna cyklade under en viss period desto 
fler träd planterades.  

Beteendepåverkan och barnperspektivet 

Beteendepåverkan och informationskampanjer lyftes fram som ett sätt att stärka effekten 
av ny infrastruktur samt skapa nya normer.  I det här området var det mycket fokus på 
barn och skola – exempelvis Sao Paolo som hade infört bilfria områden runt skolor och 
för att underlätta omställningen fanns clowner på plats den första veckan eftersom ”det är 
svårt för föräldrarna att vara arga när barnen kiknar av skratt”.  

Vikten av att skapa en stad där barn kan gå och cykla generellt men specifikt till skola 
lyftes fram genom en rad olika exempel. Det behövs kompletteras med beteendepåverkan. 
En stad som är bra för barn att cykla i är bra för alla.  

I Nederländerna räknar man på att ungefär 10 procent av unga upp till 17 år inte äger en 
cykel och att majoriteten av dessa unga bor i låginkomsthushåll. Utifrån den kunskapen 
har man därför tagit fram ett antal pilotkoncept för att öka tillgången till cykel hos 
målgruppen som man just nu testar där ett av koncepten är att den aktuella staden delar ut 
cyklar till målgruppen.  

Stadsliv och platsskapande 

Det genomsyrade hela konferensen att cyklister inte endast är trafik – cyklister är också 
stadsliv och cykling spelar en viktig roll i att kunna skapa attraktiva och mänskliga städer. 
Vi cyklar för att det är roligt, det skapar livskvalitet, närvaro och socialt utbyte. Det är 
viktigt att även se den sociala potentialen för cykel och inte enbart fokusera på hastighet 
då det senare lätt ger upphov till stuprör och nya barriärer och försvårar arbetet mellan 
trafikslag. Ett genomgående tema för konferensen var också att det är nödvändigt att 
biltrafikens ytor minskar till fördel för mer grönt, gående, cyklister och stadsliv.  

Michael Hardinghaus forskare på Institute of Transport Research, Tyskland listade nio 
faktorer för framgångsrika omvandlingsprojekt avseende tactical urbanism i Europa. 
Kännetecknande för dessa var att de hade en tydlig vision på området, att timing i tid och 
innehåll spelade stor roll och att ett temporärt, stegvist, införande var framgångsrikt. 
Andra nycklar till framgång var att medborgarna och andra intressesenter deltog på något 
sätt i processen, att det fanns tillgång till utprövad och godkänd utrustning och 
utformningsprinciper framtagna. Ytterligare framgångsfaktorer var att oftast stimulerades 
de lokala ekonomierna av åtgärden och de städer som såg deras utvärderingar av 
åtgärderna som marknadsföring lyckades bättre än andra. Man såg också att ju längre 
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städerna kommit i implementering av en förändring desto nöjdare blev mottagarna. Den 
sista framgångsfaktorn som lyftes var att städer som hade ett transparent förhållningssätt 
och inte dolde svårigheter eller nackdelar med en förändring lyckade bättre. 

Mobilitetslösningar och mikromobilitet 

Mikromobilitetsbranschens spaningar om hur framtiden kommer att se ut handlade till 
stor del om elektrifiering, även om det fanns delade meningar om behovet och efterfrågan 
av endast elektrifierade fordon. Företagen pratade också om vikten av att hitta fungerande 
affärsmodeller tillsammans med städer. Ett förslag som lyftes från flera företag var att 
mikromobilitetsföretagen bör få en fast ersättning från städerna för varje resa som görs 
med deras fordon för att på så sätt ge incitament att öka andelen hållbara resor. En annan 
aspekt som lyftes var behovet av att se mikromobilitet ur ett större transportperspektiv. 
Konsolidering och integration med MaaS-tjänster såsom exempelvis app-baserade taxi-
/bildelningsföretag samt kollektivtrafiken nämndes som en förutsättning för att 
mikromobilitet ska fortsätta vara attraktivt för användaren.  

Flera städer har riktat blickarna mot lådcyklar som ett sätt att lösa behovet av hållbara och 
yteffektiva leveranser i sina innerstäder. Ett exempel är Gent där man tagit fram en så 
kallad cirkulationsplan och det numera krävs tillstånd från staden för att göra 
fossilleveranser i innerstaden. En utmaning som några städer lyfte kopplat till ökningen 
av lådcyklar är att infrastruktur är otillräcklig och inte anpassad för den här typen av 
fordon. Exempelvis är cykelbanor ofta inte breda nog och saknar också tillräcklig 
svängradie för lådcyklar samt parkeringsplatser. Det finns också ett behov av att hitta 
fungerande affärsmodeller tillsammans med företagen som tillhandahåller tjänsten om 
städer vill främja den här typen av hållbara och cykelburna transporter.  

Cykelvägnätet och trafikplaner 

Särskilt intressant var hur Groningen, som en av världens bästa cykelstäder, har 
utvecklats och förbättrats genom åren. 1977 infördes en trafikcirkulationsplan i syfte att 
minska biltrafiken i centrum. Därefter byggdes cykelinfrastrukturen successivt ut. Nu har 
de tagit nästa steg genom att flytta ut kollektivtrafiken till ytterkanterna av stadskärnan 
samt antagit en mobilitetsplan för hela staden med fokus på att prioritera fotgängare och 
cyklister bland annat genom att i många bostadsområden sänka hastigheten till 30 km/h. 
En design guideline för det offentliga rummet har också tagits fram för att skapa 
attraktivitet och funktionalitet, utifrån ett helhetsperspektiv som innefattar miljö, hälsa, 
trygghet, ekonomi, identitet, tillgänglighet, mobilitet med mera. 

Montreal kunde berätta om att de framgångsrikt använt ett progressivt angreppssätt för att 
på sikt skapa högklassiga cykelprioriterade stadsmiljöer (med pendlingcykelstandard) 
snabbt. Detta genom semipermanenta lösningar för gående och cyklande på sträcka (ex. 
Rue de Bellechasse) och mer permanenta lösningar vid korsningar (tex. Saint-Denis 
street) i väntan på att hela gatan får en permanent omvandling. (tex. Peel Street). En 
annan positiv effekt av dessa cykelsatsningar är att kommersiella verksamheter inte 
drabbats negativt av förändringarna och att fler affärer öppnats längs stråket (St-Denis 
street och St Laurent Street). 

Ett exempel från Belgien (Parc Belle Vue, Leuven) rekommenderar att “tänka stort” och 
integrera pendlingscykelstråk med övrig gestaltning och de tryckte på att fråga och 
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tillmötesgå medborgarna på vad de vill ha istället för en hårt trafikerad genomfart för 
bilar. 

Danska planerare rekommenderar att alltid se till att bygga upp en bank med projekt som 
har en högre ambition än vad som ryms i den vanliga budgeten och sedan vara redo för 
olika ansökningar av statliga bidrag. Deras erfarenhet är att såna finansieringsmöjligheter 
återkommer.  

Plan för förankring/spridning i staden av 
erfarenheter/exempel från möte 
De viktigaste lärdomarna från konferensen kommer att presenteras på:  

• Forum för strategiska områden med fokus på trafikant  
• Cykelgruppen, en tvärfunktionell grupp med representanter från flera olika 

avdelningar på trafikkontoret 
• Teknikmöte, Stadsmiljö och mobilitet 

Bilder 
Cykelgata med fotgängarfält. Ej motortrafik. 

 

Gångfartsgata där obehörig biltrafik hindras av pollare. Cykeltrafik tillåten på fotgängares 
villkor.  
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Vägvisning med hjälp av målade fält. 

   

Vägvisning för ett rekreationsstråk. 
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