
Cykelstaden Kalmar 
får ett nytt stråk.
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Kalmar kommuns cykelstrategi för att främja cyklande har intensifierats under byggnationen 
av Linnéuniversitetet. Den 10:e december invigs Pedalstråket vid Linnéuniversitetet, ett stråk 
mellan Ölandskajen och Barlastgatan som främjar möten, upplevelser och cyklande.

2022 fyller Ölandsbron hela 
50 år! 1972 invigdes Europas 
då längsta bro. Över 6 km 
lång och som högst 42 meter. 
Dock är det till vardags för-
bjudet att cykla över bron.

Ny busshållplats vid Universitetskajen
Kalmar Länstrafik har öppnat ny busshållplats, 
Universitetskajen, utanför Kalmar Turistcenter. 
Hållplatsen ingår i linjerna 121, 131, 401, 403, 421, 
422 och 500. Under dagtid går linje 401 var tionde 
minut och linje 403 var tjugonde minut.

Möt Anton och några andra 
av människorna som gör vårt 
universitet levande.
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Ölandsbron invigs ”En bra cykelstad 
utan mycket trafik” 

Historiska 
Kalmar!

Universitets-
livet!

”För P&E Fastighetspartner var målet att hitta en optimal yta för 
kombinerad cykelväg och parkering, och vi är nöjda med den 
fina miljö som har skapats. Pedalstråket har 250 permanenta 
cykelparkeringsplatser och fram till att det stora cykelgaraget 
öppnar, med plats för tusen cyklar, skapas tillfälliga platser för 
cykelparkeringar i anslutning till universitetsområdet.”
Emil Jörnelid, projektledare vid P&E Fastighetspartner

”Ett av Kalmar kommuns mål är att fler ska åka kollektivt och 
cykla, och med hjälp av EU-medel har vi studerat hur stadens 
invånare rör sig i framtiden. Var bor de, vart ska de och vilken 
väg tar de? Hundratals cyklister kommer dagligen ta sig till och 
från Linnéuniversitetet och genom extra stöd från Tillväxtverket 
bygger vi om vårt cykelvägnät, bland annat vid Esplanaden och 
Norra vägen. För att skapa rätt förutsättningar vid universitetet 
har Kalmar kommun, Linnéuniversitetet och P&E Fastighetspart-
ner utvecklat Pedalstråket.”
Mattias Andersson, huvudprojektledare vid Kalmar kommun

”Hälsa och välbefinnande är viktiga frågor för Linnéuniversitetet 
som vill att fler upptäcker alla miljö- och hälsomässiga fördelar 
med att cykla. Med 800 medarbetare och tusentals studenter är 
det viktigt med bra gång- och cykelvägar. Det nya Pedalstråket 
är ett nav för att ta sig fram på universitetsområdet, och betydel-
sefullt under tiden som byggnationen färdigställs. I anslutning 
till Pedalstråket finns universitetets infocenter fram till 2020 samt 
naturliga samlingsplatser för studenter, forskare, medarbetare 
och allmänhet.”
Bo Bergbäck, vicerektor och professor i miljökemi, Linnéuniversitet


