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Öresundsregionen

13090101

Danmark

Sverige

Malmö

Köpenhamn



Tät… och platt stad 

5 km 

• 307 000 invånare, ökning 26 år i följd 
 

• 500 km separerad cykelbana 
 

• RVU 2008: 23 % cykelresor 



•
•
•
•
•



Varför? 

Blandningen av åtgärder 

Årets cykelfrämjarkommun 2011, 2012 & 2103 



Projektorganisation för cykelprogram 

Trafikplanerare 
Kommunikatörer 
Informatör 
Beteendevetare 
Miljövetare 
Trafikregleringsexpert 
Landskapsarkitekter 
Arkitekt 
Projektledare 
Drift- och underhållsexperter 
Tillgänglighetsexpert 











 



Föredömlig stad 

http://youtu.be/uVwtTM4cRe8
http://youtu.be/uVwtTM4cRe8






 



Separerat trafiksystem 







b
 

•Max 500 meter mellan huvudcykelstråk 

 

•Cykelbanor till alla viktiga målpunkter 

 

•Arbetet följer en fastlagd cykelplan 

Ett sammanhängande nät av cykelvägar och cykelbanor 



Friliggande Längs huvudgata 



•

•

•

•

•

•

•

•



Bicycle paths 

Cykelfält Enkelriktad  

cykelbana 

Dubbelriktad 

cykelbana 

Huvudcykelstråk 
4m separerat. 

2,5 cykel 

1,5 gång 







Säkrade passager 



Cykelanpassad gata 











 



 



En tågtunnel för 9 miljarder ritar om kartan 



Gränslös inspiration 



 



 





 

RESULTAT 



 



 



 



 



 



 



Lekfull pedagogik 

Mer på:  
www.ingalojligabilresor.nu              
http://youtu.be/uVwtTM4cRe8  

- “Jag körde bil från Kirsebergstorg till Entré (tar 5 min att 
gå), parkerade vid Entré, betalade parkering på 58 kr och 
råkade komma 10 minuter sent till bilen och fick 600 kr i 
böter. Sjukt onödigt och löjligt!!” 

http://www.ingalojligabilresor.nu/
http://youtu.be/uVwtTM4cRe8


 



Lekfull pedagogik 



- Stärka profilen som cykelstad 

- Driftsåtgärder för komfort & trygghet 

- Övergripande infrastrukturåtgärder 

- Små infrastrukturåtgärder 

- Åtgärder för förbättrad parkering 

Närmsta framtiden… 

400 miljoner kronor under 7 år 
för satsning på mjuka åtgärder 
och ombyggnad av befintlig miljö 



Driftsåtgärder för ökad trygghet och komfort 

• Vinter 

• Vägarbeten 

• Belysning 

• Underlag 

• Mopedförbud 
m.m… 



Åtgärder som stärker Malmös profil som cykelstad 

– 16M kr 

• Sociala medier 

• Nätverk 

• Grafisk profil 

• Årliga kampanjer 

• Appar och kartor 

• Lånecykelsystem 
m.m… 



  

Övergripande infrastrukturåtgärder 

– 340M SEK 

• Trafiksäkerhet 

• Kapacitet 

• Nya cykelbanor 

• Enkelriktade gator 

• Cykelanpassade gator 

• Rekreativa stråk 



Små infrastrukturåtgärder 

– 5M kr 

• Pumpar 

• Räcken 

• Kartor 

• Rastplatser 

• Gröntid 

• Cykelboxar 



Parkering 

– 10M kr 

• Knutpunkter 

• Gågator  

• Elcyklar  

• Bilcykelställ 



Cykling skapar ett  
starkt varumärke 



Stort tack för er tid! Kontakta mig gärna på 

0709-341406 / olle.evenas@malmo.se / LinkedIn /OlleEvenas @Twitter 

GLÖM INTE ATT… 

MER… 
Video om cykling i Malmö 
http://vimeo.com/62057084  

Kampanj inga löjliga bilresor  
http://youtu.be/uVwtTM4cRe8 

Cykelprogram, fotgängareprogram och trafikmiljöprogram 
http://www.malmo.se/Kommun--politik/Om-oss/Forvaltningar--bolag/Gatukontoret/Plan--atgards--och-policyprogram/Trafikmiljo.html  
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