
Välkommen till en workshop om  

SNÖRÖJNING OCH HALKBEKÄMPNING AV ÖSTERSUNDS 
CYKELVÄGAR I ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT 

 

Det finns en stor potential att öka cyklandet vintertid. Ett förändrat klimat med stora 

temperaturväxlingar, där det blir vanligare med temperatur runt 0 grader och stora snöfall, 

innebär utmaningar både för driftspersonal och för cyklister.  

Under workshopen presenteras inspirerande exempel från Karlstads kommun där man 

använder sopsaltning, samt från Luleå kommun som har höjt standarden för snöröjning. 

Cykelfrämjandet redovisar också kommunernas arbete med cykelfrågor 

(Kommunvelometern 2018) och informerar om Östersunds resultat. 

 

Tid:   18 september, kl. 08.30-13.00 

Plats:  Rådhuset, Östersunds kommun 

Anmälan:  Maila till grontrafik@ostersund.se för att meddela deltagande, anmälan är 

bindande eftersom vi bjuder på lunch och fika. 

Målgrupp: Berörda politiker och tjänstepersoner inom Östersunds kommun, t.ex. Miljö- 

och samhällsnämnden, Kommunstyrelsen, samt Trafik och Park, Gatuenheten, 

Plan och Bygg, Mark och Exploatering.   

Även externa intressenter som t.ex. Cykelfrämjandet, Trafikverket och Region 

Jämtland Härjedalen hälsas välkomna. 

 

mailto:grontrafik@ostersund.se


Med reservation för ev ändringar i programmet 

 

Ökad cykling är en viktig puzzelbit för att kommunens mål om att bli fossilfri och 

energieffektiv till år 2030. Mål finns också i cykeltrafikprogrammet om att cyklingen ska öka 

till 20 % andel.  

Målet med workshopen är ökad kunskap och att vi ska få en del svar på frågorna - Hur kan vi 

öka vintercyklingen samt hur kan vi förbättra och effektivisera vinterväghållningen? 

 

PROGRAM  

08.30 Välkommen!  
Florian Stamm, ordförande i Miljö- och samhällsnämnden 

08.40 Cykelfrämjandet presenterar Cykelvelometern 2018 - Benchmarking av 
cykelstandard i Östersund jämfört med andra kommuner  
Lars Strömgren, Cykelfrämjandet 

09.10 Vad tycker Östersundsbor om standarden på cykelvägarna vintertid? 
Maria Olsson & Anne Sörensson, Östersunds kommun 

09.20 Fika 

09.40 Snöröjning och halkbekämpning av cykelvägar i Östersund  
Tore Åberg & Mathias Ekman, Östersunds kommun 

10.00 Sopsaltning i Karlstad kommun 
Tomas Stomberg, Karlstads kommun 

10.30 Höjd standard på snöröjning och kampanjer gav ökad cykling 
Anders Stenlund, Luleå kommun 

11.00 Workshop och sammanfattning 

12.00 - 13.00 Lunch 


