Hur kan vi utforma cykelvägarna så att det är lätt att
vintercykla i Luleå?
Så få byten som möjligt på
vilken sida av bilvägen som
cykelvägen finns; 2; 2%
Kopiera från de bästa =
Nederländerna; 2; 2%

Övrigt2; 10; 12%
Bättre belysning; 14; 16%

Cykel som eget trafikslag; 2;
2%
Bättre sikt; 2; 2%
Cykelväg mellan Boden och
Luleå; 3; 4%

Separera gång och cykel; 13;
15%

Bredare cykelvägar; 3; 4%

Cykelöverfart på stora
cykelstråk; 4; 5%

Tydlighet i stråken1; 13; 15%

Snabbcykelstråk; 4; 5%
Bättre cykelväg genom
centrum; 4; 5%

Jämnt
underlag;
5; 6%

Undvika
tvära kurvor;
5; 6%

1. Tydlighet i stråken:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

”Bredd och tydlighet”
”Tydlighet var stråken fortsätter”
”Tydliga stråk som känns logiska att följa”
”Tydlig skyltning av gångdelen på gemensam GC-väg”
”Väl skyltade cykelvägar”
”Tydliggöra med skyltar vart det är cykelväg”
”Utföra tydliga övergångar mellan olika typer av cykelvägar, till exempel övergång från allmän
cykelväg till bilväg”
”Uppdatera skyltning så att en hittar bra.”
”Bra skyltningar till olika ställen i utkanten av stan”
”Markera delad GC-väg tydligt”
”Välskyltade cykelvägar”
”Tydligt utmärkta cykelvägar, på vissa ställen tar de slut, vart ska man cykla då? (Skurholmen)”

2. Övrigt
Hur kan vi utforma cykelvägarna så att det är lätt att vintercykla i Luleå?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

”Cykelvägarna borde vara utgångspunkten när man planerar vägar”
”Attraktiva cykelstråk”
”Olycksdrabbad inofficiell GC-väg vid isbrytarna.”
”Fixa tågspåren malmhamnsvägen, många singelolyckor.”
”Förbud mot att parkera bilar längs Gammelstadsvägen. Cykelbanan måste följas, ut och lappa”
”Ridvägar i Björsbyn bredvid cykelvägen”
”Enkelriktade cykelvägar”
”Gå med i Zwift”
”Gör en GC-väg broarna runt”
”Nationella cykelstrategin. Hur förhåller vi oss till den?”

Hur kan vi arbeta med vinterväghållningen för att det ska
vara lätt att vintercykla i Luleå?
Ploga inte med räfflor i
skopan; 2; 3%
Övrigt5 ; 5; 8%
Mindre vasst grus; 2; 3%

Hyvla huvudstråken vid
plusgrader innan det hinner
frysa; 3; 5%

Allmänt om plogning och
sandning3; 14; 21%

Snöröj cykelparkeringar; 3;
5%
Undvik plogkarmar och
upplag för snö på GC-vägar;
4; 6%

Lämna en ogrusad kantzon;
4; 6%

Sopsaltning; 4; 6%

Snöröja även villagatorna
som är en del av stråk; 11;
17%

Webbsida/app som
Fler
visar vilka vägar som är
prioriterade
plogade; 8; 12%
cykelvägar4;
5; 8%

3. Allmänt om plogning och sandning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

”Mer noggrant arbete avseende halkbekämpning och tvära kurvor med lutning”
”Bättre sandning och grusning”
”Ploga i tid till det att folk ska till jobbet. Exempelvis ploga under natten.”
”Ploga, sanda”
”Ploga, halkbekämpa”
”Sanda och grusa på ett bra sätt”
”Kontroller av snösvängen på utsatta platser, till exempel snöögen på trottoaren vid
godishuset”
” Skotta cykelbanorna klockan 06.00 och 15.00 eller strax innan rusningstrafik. Vänta inte
till det blir oframkomligt”
”Snöröjning”
”Ploga upp hela cykelvägens bredd”
”Snöröjning och halkbekämpning varierar i standard”
”Välplogade cykelbanor, inte knaglig”
”Ploga bättre, snabbare/större prioritet”
”Halkbekämpning med mer däckvänliga grussorter”

4. Fler prioriterade cykelvägar:
•
•
•
•
•

”Börja snöröja stråket från Kalaskulan till F21-korsningen”
”Länka isbanan med Mjölkudden”
”Bättre plogning längs Mjölkuddens centrum till LTU”
”Samarbete mellan Trafikverket och Kommunen”
”Prioritera cykelvägar före bilvägar”

5. Övrigt
Hur kan vi arbeta med vinterväghållningen för att det ska vara lätt att vintercykla i Luleå?
•
•
•
•
•
•

”Ta upp gruset tidigare på våren”
”Ploga inte med gallerstål på cykelvägen”
”Värmeslingor längs cykelbanor”
”Bättre salt”
”Salta mindre eller inte alls”
”Hur stor är vår budget för drift i jämförelse med andra kommuner? Nyckeltal behövs”

Vad kan vi göra, som är kopplat till beteende, resvanor
och attityder, för att fler ska välja att vintercykla i Luleå?
Möjlighet att ta med cykel på
tåg och buss; 2; 3%
Service-stationer längs
cykelvägnätet; 2; 3%

Övrigt; 8; 10%

Cykelforum; 2; 3%
Prova-på-aktiviteter; 2; 3%

Cykelparkering med
väderskydd och ramlås; 21;
27%

Bidrag till däckbyte; 2; 3%

Fler och bättre
cykelparkeringar vid skolor,
bostäder, tåg, buss och flyg; 3;
4%

Kampanjer och "cykelbonus”6;
9; 12%

Fler cykelparkering, och färre
eller dyrare bilparkeringar, i
centrum; 4; 5%
Marknadsföring om vinster med
cykling; 4; 5%
Lånecyklar, uthyrning; 4; 5%
Tjänstecyklar till anställda, bra
cykelförvaring och
omklädningsrum; 4; 5%

Information8; 6;
8%

Tävlingar i kommunen och på
arbetsplatser7; 6; 8%

6. Kampanjer och cykelbonus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

”Lägre kommunalskatt till dig som cyklar”
”Nationellt kilometeravdrag även för cykling”
”Kampanj, ta cykeln till hockeyn och få rabatt på biljett samt parkering”
”Uppmuntra arbetsgivare att införa cykelbonus-premie om man cyklar/går till jobbet”
”Stötta skolor och arbetsplatser som vill öka aktiva transporter. Erbjud inventering och handlingsplan
på plats”
”Påverka arbetsgivare att satsa på att anställda ska cykla”
”Någon morot, tex belöning till billösa hushåll”
”Gemensam cykeldag, alla ska cykla. Som earth hour fast cykel typ”
”Ge miljöbonusar till cyklister.”

7. Tävlingar i kommunen och på arbetsplatser:
•
•
•
•
•
•

Årets cyklist, årets koldioxidsparare. En app för att logga cykling och gång (gamification)
”Tävling för medborgare att logga kilometrar och tid, antal resor. Promota beteende och lyft fram
goda exempel”
”Cykelutmaning/tävling”
”Cykelutmaning via arbetsplats/Luleå Kommun där sträckan mäts med cykeldator/app”
”Tävling att ha vintercyklat så långt som möjligt”
”Kampanj inom Luleå för skolor och arbetsplatser om vad arbetsgivare kan göra. Tävlingar, morötter,
utmana varandra”

8. Information:
•
•
•
•
•
•

”Klä sig rätt, ha infoträff om det med hjälp av sociala medier”
”Bra information och tips om klädsel vintertid”
” Visa upp cykling i Luleå sommar/vinterbilder i den information som går ut till medborgare och
turister, visa att det är möjligt”
”Alla bör lära sig cykelvett från barnsben”
”Information: bra att plinga som förvarning när man ska passera”
” Märk ut prioriterade stråk för plogning med skyltning. ”

9. Övrigt
Vad kan vi göra, som är kopplat till beteende, resvanor och attityder, för att fler
ska välja att vintercykla i Luleå?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

”Rensa bort övergivna cyklar”
”Städning av löv och skräp på cykelparkeringar”
”Bra underhåll av cykelvägar”
”Lyssna på cyklisters behov”
”Lättare att ta cykeln än bilen”
”Stötta skolor och arbetsplatser som vill öka aktiva transporter. Erbjud inventering och
handlingsplan på plats. ”
”Service-stationer”
”Minskad cykling på trottoarer för färre konflikter”
”Aktiv trafikant istället för oskyddad trafikant”

