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Cykelbokslut 2022
Fortsatta satsningar underlättar för cyklister
Nu kan du ta del av 2022 års cykelbokslut. Bokslutet är en sammanställning av de
insatser vi gjort under året för dig som går och cyklar. 
 
Vi har till exempel:

Byggt färdigt Uppsalas femte snabbcykelled – Gränbyleden.
Byggt och rustat upp ytterligare 14 kilometer cykelvägar.
Delat upp ytterligare 7,7 kilometer gemensamma gång- och cykelvägar.
Byggt och rustat upp belysningen utmed 8,5 kilometer cykelvägar.
Byggt farthinder i anslutning till ytterligare åtta skolor.
Genomfört informationskampanjer och aktiviteter för barn och unga för ett
ökat trafiksäkert beteende.
Färdigställt projektet Aktiv skolväg. I dialog med skolbarn har fyra platser i
Luthagen utvecklats för att ge barn större utrymme i stadsmiljön och sätta barn
och trafiksäkerhet i första rummet.

Ta del av hela cykelbokslutet här.
 

Representanter från cykelvänliga arbetsplatser som närvarade vid diplomeringen 31 januari.

http://uppsala.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=2345&e=[email]&r=[field1]&h=6207E1E0216E16FD225C9CC6421D96D0
http://www.uppsala.se/
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/publikationer/2023/cykelbokslut-2022/


Cykelvänligast i Uppsala
2022 års cykelvänligaste arbetsplats blev Uppsala universitet,
Segerstedthuset 
Vi gratulerar Uppsala universitet, Segerstedthuset som är den cykelvänligaste
arbetsplatsen i Uppsala 2022. För att uppmärksamma ambitiösa arbetsplatser och
dela goda exempel utser Cykelvänligast varje år landets cykelvänligaste arbetsplatser. 

Första plats: Uppsala universitet – Segerstedthuset, 4 stjärnor
Andra plats: White arkitekter, 3 stjärnor
Tredje plats: Uppsala universitet - Blåsenhus, 3 stjärnor

Kriterierna för att vara en cykelvänlig arbetsplats är indelade i fem nivåer, från en till
fem stjärnor. Arbetsplatsen ska uppfylla sex kriterier i varje nivå för att kunna gå
vidare till nästa. Ju fler stjärnor desto cykelvänligare är arbetsplatsen. 
 

Bli en cykelvänlig arbetsplats
Bli en cykelvänlig arbetsplats genom att ansluta er till Cykelvänligast. Bakom
satsningen står Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder i samarbete med Uppsala
kommun. Alla arbetsplatser är välkomna att anmäla sig och deltagandet är
kostnadsfritt. Läs mer och anmäl er här.

 

Cykelparkeringshuset
Förenklad parkering
Nu öppnas dörrarna automatiskt när du kommer till cykelparkeringshuset. Det
kommer att förenkla vid parkering och fler får möjlighet att parkera sina cyklar. Det
innebär också att du som parkerar upp till 24 timmar inte längre behöver använda
appen.
 
Detta gäller vid parkering:

Fri parkering i 24 timmar. Då behöver du inte checka in och ut i appen.
Behöver du parkera din cykel längre än 24 timmar? Då checkar du in i appen
din första parkeringsdag. Efter 24 timmar tas en parkeringsavgift ut. Avgiften är
40 kronor för varje nytt parkeringsdygn som påbörjas. Du betalar avgiften med
Swish.
Precis som tidigare går det utmärkt att parkera din cykel upp till nio dygn i
huset

Läs mer om cykelparkeringshuset.
 

https://www.uppsala.se/kampanjsidor/cykelvanligast/
https://www.uppsala.se/cykelparkeringshuset


2022 års Gå och cykla till skolan-
tävling
Vinnarklassen i Uppsala blev Ångelstaskolan 2A
Nyligen utsågs vinnarna av 2022 års Gå och cykla till skolan-tävling i Uppsala.
Vinnarklassen blev Ångelstaskolan 2A. Grattis! Vi gratulerar även Liljeforsskolan 1A, 1B
till andra pris och Valsätraskolan 2C till tredje pris.
 
Tävlingen går ut på att skolor samlar in så många resepoäng som möjligt genom att
eleverna går, cyklar eller reser kollektivt till och från skolan.
 
Forskning visar att barn mår och presterar bättre när de får gå, cykla eller åka buss till
skolan. Färre bilar runt skolorna gör också att eleverna får en säkrare trafikmiljö.
 
Tävlingen engagerar varje år cirka 50 000 elever och pedagoger i årskurs förskoleklass
till årskurs 6 och arrangeras av Trafikkalendern – Sveriges största läromedel om barn
och trafik. 

Första pris: Ångelstaskolan 2A
Andra pris: Liljeforsskolan 1A, 1B
Tredje pris: Valsätraskolan 2 C

Läs mer om Gå och cykla till skolan-tävlingen.

Tips!

Känner du någon som också gillar cykling och hållbart resande? 
Tipsa en vän om att bli först med det senaste om cykling i Uppsala genom att
prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skicka vidare vårt prenumerationsformulär.
 
Vill du ha nyheter om samhällsutvecklingen i Uppsala?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev där du kan läsa mer om hur vi utvecklar
bostadsområden, grönområden och infrastrukturen i Uppsala kommun. Men också
hur vi arbetar för att du och kommande generationer ska ha en god och
välfungerande vardag. Anmäl dig till nyhetsbrevet Mer av Uppsala

Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?
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