Cykelfrämjandets
kommunvelometer
INBJUDAN TILL KOMMUNEN ATT DELTA 2020
Cykelfrämjandets Kommunvelometer är en granskning och jämförelse av
kommuners arbete med cykelfrågor. Som deltagare får ni en nationell rapport
och en fördjupad rapport för den egna kommunen som beskriver kommunens
nuläge, hur den står sig i förhållande till andra kommuner samt konkreta
rekommendationer om förbättringspotential.

RAPPORT SOM BESKRIVER
KOMMUNERNAS CYKELARBETE

RANKNING OCH JÄMFÖRELSE AV
KOMMUNENS CYKELARBETE

SAMMANSTÄLLNING FÖR
VARJE DELTAGANDE KOMMUN

ANMÄLAN OCH TIDSPLAN
Genomförandet sker december 2019 - februari
2020, resultaten presenteras i slutet av maj efter
en sammanställning och rankning.
Kartläggningen presenteras på Nationella
cykelkonferensen 27-28 maj i Värnamo.
Boka in din kommuns deltagande senast 30
november 2019. Anmäl dig via mejl:
kommunvelometern@cykelframjandet.se
Postgiro: 5 78 53-4
Orgnr: 80 20 00-6063

MÄTNING OCH KARTLÄGGNING
AV INFRASTRUKTURSATNINGAR

REDOGÖRELSE FÖR CYKELPLANER OCH INVESTERINGAR

Allt fler kommuner
vill delta och bidra
Kommunvelometern initierades 2010 och
har sedan dess bidragit till stor nytta för
kommuners cykelarbete. Varje år ansluter
sig nya kommuner och totalt har över 100
kommuner deltagit genom åren.
Resultaten visar på stora skillnader mellan
kommunerna men också förbättrings
potential hos alla kommuner oavsett
storlek och geografisk placering.
2019 års mest cykelfrämjande kommun var
Uppsala.
Rapporten finns att ladda ner på
www.cykelframjandet.se

DÄRFÖR VILL KOMMUNER VARA MED

•

KUNSKAP

•

MÄTBARHET

Kommunen får möjlighet att jämföra sina
insatser med andra kommuner i hela Sverige samt,
om undersökningen upprepas, kan tydligt redovisa
vilka förbättringar som har åstadkommits över tid.

•

OBJEKTIVITET

Kommunvelometern är ett tydligt sätt för kommunen att redovisa sina insatser inom cykelområdet
till invånare och lokal media. Att granskningen
genomförs av en neutral, extern part ökar trovärdigheten i kommunikationen.

•

METODER

Kommunvelometern ger konkreta råd till den undersökta kommunen hur cykelarbetet kan utvecklas vidare.

KOMMUNENS INSATS
En utsedd kontaktperson inom kommunen får i december ett frågeformulär att besvara om kommunens cykelarbete. Inkomna svar genomgår en
rimlighetsbedömning och saknade och oklara uppgifter följs upp. Utöver
den totala rankningen görs separata jämförelser för stora, medelstora och
små kommuner
Uppgifterna sänds till Cykelfrämjandets projektledare som analyserar
svaren och inhämtar kompletterande information om så behövs. Baserat på
dessa uppgifter görs en nulägesbeskrivning och utarbetade rekommendationer för kommunen.

KOSTNAD FÖR DELTAGANDE VID ANMÄLAN FÖRE 30 NOVEMBER
Kommuner med färre än 50 000 inv. 		
Kommuner med 50 000-100 000 inv. 		
Kommuner med fler än 100 000 inv.		

• ••

Kommunen får en objektiv genomlysning av sitt
arbete för ökad cykling, som tydligt visar kommunens styrkor och utvecklingsområden. Kommunen
får ett kvitto på vad den redan är bra på och resultatet kan användas för att identifiera inom vilka
områden som det finns möjligheter att ytterligare
utveckla arbetet för ökad cykling.

15 000 kr
20 000 kr
25 000 kr

Vid efteranmälan tillkommer 5 000 kr på deltagaravgiften
Anmälan sker till kommunvelometern@cykelframjandet.se
Vid frågor kontakta: Emilia Sternberg, tel: 073-078 08 35

CYKELFRÄMJANDET

Box 3
101 20 Stockholm
08-16 00 17

