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Fossilfritt 2030 - Rena resan

Kort bakgrund om projektet och delaktiviteten

• Fysisk nudge ska inspirera fler att cykla
• BRT-ombyggnation= begränsad framkomlighet 

för bil



Fysisk nudge i form av markmålningar

• Markmålningar på två ställen
• Mervärde för cykeln under byggtid
• Konst i samarbete med Open art 

och konstnär Jessie & Katey
• Streetworks som erfaren 

målarfirma med anpassad färg för 
asfalt/ offentlig plats

• Lokal konstnär Anya Blom för 
utförandet för att minska resande



Från idé till förverkligande

• Många möten…
• Samordning mellan Open art, RÖL 

och Örebro kommun
• Etableringstid
• Finansiering från projektet skapar 

möjligheter



Sveaparken före- och efter



Utvärdering OBS-mätning

• Digital enkät med drygt 400 svar
• Många är positiva till insatsen 

(kvinnor mer än män)
• Verkar inte ha bidragit till ökat 

cyklande
• Blandade åsikter som kan 

sammanfattas såhär



Lärdomar inom projektet

• Viktigt att ha en tydlig planering och budget

• Upphandling tar tid

• Trafiksäkerhet- ex. färg som är halkfritt

• Tänk på placering (lämpliga platser, undvik 
korsningspunkter/nära passager osv, får inte 
distrahera trafiken)

• Plan för avveckling (vem har ansvaret)



• Utvärdering (hur åtgärden har påverkat allmänheten samt hur färgen håller 
över tid)

• Sveaparken skräpigt av träd och smuts från körbana. Bromsspår från cyklar.
• Effekt av sopsaltning återstår att se

Lärdomar inom projektet



Publicitet



Vågar vi 
pröva?

Javisst!



Projektet får stöd av Tillväxtverket genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt från 
samverkansparterna Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Biodriv Öst. 

Övriga finansiärer och samarbetspartners i
Region Sörmland:

Flens kommun, Eskilstunas kommun samt 
ytterligare kommuner i Sörmland genom 
nätverk. 

Övriga finansiärer och samarbetspartners i 
Region Örebro län:

Länsstyrelsen i Örebro, Örebro universitet, 
Örebro kommun, Karlskoga kommun, 
Kumla kommun samt övriga kommuner genom 
möjlighet till deltagande i nätverk. 

Övriga finansiärer och samarbetspartners i 
Region Östergötland:

Länsstyrelsen i Östergötland, 
Åtvidabergs kommun, Linköpings kommun, 
Mjölby kommun, Finspångs kommun, 
Ödeshögs kommun, Ydre kommun, 
Vadstena kommun, Boxholms kommun, 
Kinda kommun, samt ytterligare kommuner i 
Östergötland som deltar via nätverk.


