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Remissmissiv till regional cykelplan för 
Örebro län 2022 
Region Örebro län är ansvarig för utveckling av infrastruktur via länsplan för regional 
transportinfrastruktur (SFS 1997:263). Som fördjupning av cykelinvesteringar har vi 
tagit fram ett tjänstemannaförslag till en regional cykelplan och bjuder in till samråd. 
Era synpunkter behövs för att Samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro län ska 
kunna ta ställning till förslaget i september.  
 
Förslaget innehåller en beskrivning av cykelinfrastrukturen i länet och förutsättningar 
för cykling samt prioriteringar av behov, brister och åtgärder med fokus på cykel.  
 
Samrådet pågår från den 21 mars 2022 till den 20 maj 2022. 

Material 
På Region Örebro läns hemsida (www.regionorebrolan.se/remisser) hittar du 
remisshandlingarna till Regional Cykelplan 2022. 

Svara på remissen 
Region Örebro län önskar svar på remissen senast den 20 maj 2022.  
 
Skicka e-post till regionen@regionorebrolan.se  
Märk meddelandet med 21RS8370 
 
Skriv brev till Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro 
Märk brevet med 21RS8370 
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Särskilda frågor för kommuner, Länsstyrelse och Trafikverket att ta 
ställning till:  

• Vad är er sammanvägda bedömning av förslaget? 
• Är förslaget relevant sett ur er organisations perspektiv? 
• Är den regionala cykelplanen ett dokument som används av er organisation?  

o Om svaret är ja, hur vill er organisation använda sig av den regionala 
cykelplanen framöver?  

o Om svaret är nej, vad saknas för att er organisation ska kunna 
använda sig av cykelplanen? 

• Hur skulle samarbetet mellan organisationer kunna se ut för att på ett bättre 
sätt genomföra den regionala och de kommunala cykelplanerna samordnat? 

• Finns en egen cykelplan/-strategi idag? 
o Om ja, hur används den i det dagliga arbetet? 
o Om nej, varför finns ingen sådan?  

 
Svar från kommuner, Länsstyrelse och Trafikverket önskas i redigerbar PDF- eller 
wordfil. 
 
Kontakt 
Om du har frågor kontakta ansvarig tjänsteperson för planförslaget:  
Simon Jäderberg, 019-602 63 13, simon.jaderberg@regionorebrolan.se   
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Nina Höijer, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 
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