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Ny chans för vintercyklister  
 
Projektet ”Vintercyklist” har fått fler att cykla även på vintertid och 
inspirerar andra att börja cykla. Denna vinter fortsätter succén med 
att göra sommarcyklister till vintercyklister. 
 
– Varbergs kommun har en vision om att fler invånare ska vilja och kunna ta sig 
runt med cykel. Vi ser också att cyklingen ökar, men då främst under sommaren. 
Vi är med i projektet Vintercyklist i år igen, eftersom att det var mycket 
uppskattat förra året och det gav en mätbar effekt på cykeltrafiken. Jag cyklar 
själv året runt och dubbdäck på vintern ger en större känsla av trygghet i trafiken, 
säger Karin Nyberg, trafikplanerare på Varbergs kommun. 
 
Under den gångna vintern deltog cirka 250 cyklister från kommuner i Västra 
Götaland och Halland. Som en del av projektet fick de sina däck bytta till 
dubbdäck, och istället för att ta bilen cyklade deltagarna minst tre dagar per 
vecka. Samtidigt hjälpte de till med att rapportera hur vinterväghållningen i 
kommunen fungerade. 
 
Responsen bland deltagarna var mycket positiv. Bland de svarande säger: 
• 89 % att de har cyklat tre eller fler dagar i veckan. 
• 98 % att det är ganska, eller mycket troligt, att de kommer vintercykla även i år. 
• 85 % att vinterväghållningen var bra eller mycket bra. 
 
Dessutom har ungefär en tredjedel av deltagarna sagt att de har inspirerat andra i 
sin bekantskapskrets eller familj att vintercykla. 
 
Deltagarna i projektet har sammanlagt cyklat cirka 920 mil (eller ungefär 6 mil i 
veckan per deltagare) vilket motsvarar en ungefärlig utsläppsbesparing på 14,7 
ton koldioxid, i jämförelse med om deltagarna istället hade använt bilen. 
 
För mer information, kontakta: 
Karin Nyberg, trafikplanerare, hamn- och gatuförvaltningen 
tel. 072-983 90 82, e-post: karin.nyberg@varberg.se      
 
Tobias Carlsson, ordförande i hamn- och gatunämnden 
tel. 070-830 50 90, e-post: tobias.carlsson@varberg.se 
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