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Martina Fahlkrantz, Trafikplanerare, Stadens användning, Trafikplanering 

Emma Edvardsson, Planeringsledare, Stadens användning, Mobilitetstjänster 

Nätverk/projekt 
Pilotområde Cykel 

Syfte med resan  
Som en del av kommunfullmäktiges uppdrag Pilotområde för ökad verkställighet av 
cykelprogrammet (KF budget 2022) ordnades ett studiebesök till Oslo i syfte att studera 
cykelvägnätet, temporära åtgärder, mobilitetstjänster och kommunikationsinsatser, samt 
deras framgångsrika arbetssätt. Oslo antog en ny cykelstrategi 2015 det vill säga ungefär 
samtidigt som Göteborgs cykelprogram antogs. Oslo hade ett sämre utgångsläge än 
Göteborg men har lyckats genomföra betydligt mycket mer och omfattande åtgärder i 
syfte att öka cyklingen och minska biltrafiken. Vi har mycket att lära oss av deras sätt att 
arbeta och erfarenheter för att öka verkställigheten av cykelprogrammet och 
trafikstrategin.  

Syftet var också att knyta kontakter och skapa ett närmare samarbete med Oslo kommuns 
tjänstepersoner. 

Förberedelser inför resan 
Resan föregicks av mycket förberedelser.  

Tillsammans med Ruter (motsvarande Västtrafik i Oslo) och Oslo kommun togs program 
fram för de båda dagarna. Deltagarna från trafikkontoret ombads inkomma med frågor 
som de var intresserade av för att öka chansen att studiebesöket blev relevant för den 
breda gruppen.  

Studieturen förbereddes tillsammans med Syklisternas Landsforening (motsvarande 
Cykelfrämjandet).  

Det krävdes också arbete för att boka resa, hotell och middag då den upphandlade 
resebyrån har leveransproblem som en följd av pandemin. 

Aktiviteter, formella och informella 
På måndagen besökte vi Ruter och fick även träffa Kolumbus (motsvarande Västtrafik i 
Stavanger).  

På eftermiddagen tog vi en cykeltur som guidades av Syklistenes Landsforening och fick 
den lokala blicken på hur cykelvägnätet fungerade och vilka behov som finns.  

På tisdagen besökte vi Oslo kommun, Bymiljøetaten och fick lyssna på hur de arbetar och 
planerar för att underlätta och öka cyklingen. 

Trafikkontorets/Göteborgs Stads bidrag 
Vi höll en presentation för Oslo kommun där flera av oss berättade om hur vi inom våra 
olika roller arbetar för att öka cyklingen. Besöket initierades av Göteborgs Stad. 
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Erfarenheter/exempel att ta med hem 
Oslo kommun och region har ett brett politiskt stöd – från höger till vänster - för att satsa 
på gång, cykel och kollektivtrafik i syfte att skapa en attraktivare stad, minska 
klimatförändringar, och öka folkhälsan. Uttalat är också att de samtidigt ska verka för att 
minska biltrafiken.  

Kommunen har satsat på kvantitet framför kvalitet när det gäller utbyggnad av 
cykelvägnätet. De har på några år skapat ett snabbt nätverk av främst cykelfält för att 
börja omvandlingen, ge förutsättningar för att cykla och se snabba resultat. På sikt vill de 
omvandla detta till mer kvalitativ cykelinfrastruktur. De skapar cirka 15 km ny 
cykelinfrastruktur per år i framför allt centrala delar av Oslo. Strategin är att omdisponera 
ytan i gaturummet till förmån för gående och cyklister genom att gatuparkeringar tas bort 
och/eller gator enkelriktas för biltrafik. Sedan 2015 har de tagit bort 6000 gatuparkeringar 
för att kunna genomföra satsningar på gång, cykel och mer grönytor. Platserna har inte 
ersatts utan ses som en del av arbetet med att minska biltrafiken. Detta väckte mycket 
protester inledningsvis, men nu har protesterna minskat och majoriteten av invånarna står 
bakom utvecklingen.  

De satsar också på att göra olika typer av undersökningar och datainsamlingar för att 
kunna skapa bra kvalitet och användarvänlighet i sina cykelåtgärder. 

En förutsättning för den snabba utvidgningen av cykelvägnätet är också att de är många 
som arbetar med att planera, genomföra och följa upp fysiska åtgärder.  

Precis som svenska kommuner, så ser Oslo kommun ett behov av förändrad nationell 
lagstiftning för att kunna underlätta för cykelplaneringen. Det staden vill kunna 
genomföra försvåras av ett regelverk som i stor utsträckning utgår från en bilcentrerad 
trafikplanering. Oslo har på delegation från Statens Vegvesen tagit fram en egen Gate- og 
veinormal, vilket innebär en egen utformningsstandard för gatorna då de såg behov av 
vidareutveckling från den nationella standarden.  

Ruter och Kolumbus driver också ett omfattande arbete med att skapa överflyttningen 
från bil till kollektivtrafik, cykel och gång. De har kommit mycket långt i sitt arbete med 
den sömlösa resan – kollektivtrafikbiljetter är integrerade med lånecykelsystemet, 
elsparkcyklar och andra mobilitetstjänster. De ser stora samhällsekonomiska vinster i att 
underlätta delade mobilitetstjänster som komplement till den linjebaserade 
kollektivtrafiken. De arbetar också aktivt för att öka gång, cykel och mikromobilitet för 
att både avlasta och utgöra en förlängning av kollektivtrafiken. 

Då Norge har en högre andel elbilar än den svenska bilflottan börjar de nu se problemen 
med elbilar (främst trängsel). De tror att bildelningstjänster är en viktig del av lösningen 
framåt. 

Plan för förankring/spridning i staden av 
erfarenheter/exempel från möte 
Deltagarna kommer att presentera erfarenheter på sina respektive enhetsmöte. 

Erfarenheter kommer att spridas i cykelgruppen på trafikkontoret.  

Cykelstrategerna kommer att ta med sig erfarenheterna och sprida i sin ordinarie 
kommunikation och involverade i pågående utvecklingsarbete. 
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Bilder 
Exempel på hur infrastrukturen ser ut i Oslo. Bilden visar ett av ”strakstilltagen” som har 
varit snabba att genomföra, men där man i framtiden önskar höja kvaliteten.  

 

 

 

På bilden visas en av de cykelbanor som omnämndes ”danske cykelstier” vilka är 
upphöjda från blandtrafikkörfältet. Dessa cykelbanor har markant högre nöjdhet hos 
användarna än regelrätta cykelfält. 
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Oslo kommun har arbetat mycket med vägledning för cyklister, bland annat genom att 
använda symboler i marken för att visa trafikanten vilket stråk den befinner sig på samt 
bekräfta att vägen är avsedd för cykeltrafik.         

 

Cykelfält och platsskapande.  
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