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Göteborgsförslag [970] - Färgade cykelbanor 
för ökad säkerhet och trygghet  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

Trafiknämnden avslår Göteborgsförslag 970 - Färgade cykelbanor för ökad säkerhet och 
trygghet. 

Sammanfattning 
Förslagslämnare för Göteborgsförslag 970 anger att: Genom att färga cykelbanorna ökar 
man tydligheten och hjälper trafikanterna, (gång, cykel, bil) att förstå platsen bättre. 
Genom att använda olika färger och knyta dem till regler om cykelbanans användande, 
såsom hastighetsbegränsningar och fordonsslag, skulle man tydligare signalera hur 
cykelbanan skall användas och tydliggör därmed också ansvar.  

Man föreslår att Göteborgs stad; 

• Inför färgade cykelbanor, samt, 
• Knyter färgerna till regler för användandet av cykelbanorna 

Trafikkontoret ser ur ett användarperspektiv positivt på färgning av cykelbanor för att öka 
tydligheten för cyklister, dock ser man inte att olika kulörer för olika regler är praktiskt 
genomförbart, eller ger någon reell nytta.  

Trafikkontoret bedömer att kostnaden att asfaltera om samtliga cykelbanor i kommunen 
blir hög och att det ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är mer gynnsamt att förbättra 
beläggning på fler cykelbanor.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Kostnaden för färgad asfalt är 3,5 gånger så hög som för vanlig asfalt och kostar 560 
kr/kvm istället för 160 kr/kvm. Trafikkontoret gör årligen beläggningsarbeten för 10-15 
miljoner kronor. Kostnaden för att göra beläggningsarbete på samma yta skulle därmed 
bli 35-52,5 miljoner kronor. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 
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Bedömning ur social dimension 
Färgade cykelbanor bör öka tydligheten i trafiken vilket gynnar samtliga trafikanter men 
särskilt barn och personer med psykisk eller fysisk funktionsvariation.  

 

Bilagor 
1. Göteborgsförslag 970 – Färgade cykelbanor för ökad säkerhet och 

trygghet  
2. Protokollsutdrag 2020-02-06; § 15 
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Ärendet  
Trafiknämnden ska ta ställning till Göteborgsförslag 970, att färga cykelbanorna för ökad 
säkerhet och trygghet.  

Beskrivning av ärendet 
Förslagslämnaren föreslår att färga stadens cykelbanor för att öka tydligheten och hjälpa 
trafikanterna (gång, cykel, bil) att förstå platsen bättre. Genom att använda olika färger 
och knyta dem till regler om cykelbanans användande, såsom hastighetsbegränsningar 
och fordonsslag, skulle man tydligare signalera hur cykelbanan skall användas och 
därmed tydliggöra ansvar. 

Göteborgsförslaget föreslår att Göteborgs Stad bör arbeta för ökad säkerhet och trygghet i 
trafiken genom att: 

• Införa färgade cykelbanor, samt, 
• Knyta färgerna till regler för användandet av cykelbanorna 

Förvaltningens bedömning 
I nuläget färgar trafikkontoret cykelöverfarter och cykelpassager röda. Göteborgsförlaget 
föreslår att samtliga cykelbanor ska beläggas med färgad asfalt i olika kulörer för ökad 
tydlighet.  

Användarperspektiv 
Förslagsställaren föreslår att olika kulörer indikerar olika regler. Detta är något som 
riskerar att försvåra förståelsen för trafiksituationen. Kulörer efter regler finns inte i 
trafiklagstiftningen, som beslutas på nationell nivå, och det är inget man får lära sig i 
körkortsutbildning eller skolornas trafikutbildning runt om i landet. Detta kan innebära 
otydlighet, både för vana cyklister som bor i Göteborg men särskilt för besökare och mer 
ovana cyklister. Tydlig separering kan göras på flera olika sätt. Principer för tydligare 
separering mellan fotgängare och cyklister finns framtaget och är infört i teknisk handbok 
sedan april 2021. Dessa nya principer skiljer sig åt mellan olika miljöer.   

I Cykelprogram för en nära storstad är tydlig separering mellan cyklister, fotgängare och 
biltrafik en prioriterad åtgärd för ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet. Färgad 
asfalt skulle i många fall förtydliga separering mellan olika trafikslag. I förhöjda 
korsningspunkter mellan cyklister och motorfordonstrafik används röd beläggning, idag 
oftast röd asfalt, för att tydliggöra korsningspunkten för både cyklister och bilister och att 
signalera varning. För att skapa enhetlighet har trafikkontoret för avsikt att fortsätta med 
röd beläggning på dessa platser. 

I Nederländerna kan man se att röd asfalt är standard på cykelbanor i tätbyggda områden 
och att separering mellan gång och cykel inte bara är linje. I mindre tätbebyggda 
områden, där fotgängare delar yta med cyklister, kan asfalten vara svart men 
korsningspunkter är röda liksom delar av gång- och cykelvägarna. I Nederländerna är 
även cykelgator röda vilket förtydligar att det är ett cykelstråk i form av en cykelgata. 

Trafikkontoret ser att det ur ett användarperspektiv kan vara positivt med färgning av 
cykelbanor för att öka tydligheten för cyklister, dock ser kontoret inte att olika kulörer för 
olika regler är praktiskt genomförbart, eller ger någon reell nytta.  
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Att ha flera olika kulörer i staden baserat på regler som gäller för cykel bidrar inte till 
estetiken i stadsmiljön. 

Praktiska förutsättningar 
Trafikkontoret undersökte frågan med färgning av cykelbanor runt år 2013. Slutsatsen då 
var att det var svårt att få tag i röd asfalt eftersom det inte fanns asfaltverk som då hade 
det i sin produktion utan ett verk var tvunget att ställa om tillfälligt. Resultatet var att det 
skulle bli dyrt och att det skulle vara omöjligt att få tag i små mängder för lagningar. 
Dessa förutsättningar gjorde att staden prioriterade bättre beläggning på cykelbanor, 
genom att kunna köpa in mer ny asfalt för de pengar som fanns, istället för att lägga en 
mindre mängd röd asfalt. Idag finns möjlighet att färga in asfalt utan att på samma sätt 
bryta produktionen vilket gör att det är lättare att få tag i röd asfalt men priset är 
fortfarande avsevärt mycket högre.  

Det finns försvårande praktiska omständigheter med färgade cykelbanor. De kombinerade 
gång- och cykelbanor som enbart separeras med en målad linje är svåra att asfaltera med 
olikfärgad asfalt. I realiteten krävs en separering som inte enbart är visuell med linjer och 
färger.  

Trafikkontoret bedömer att det hade kunnat vara en bra idé om staden hade kunnat satsa 
så mycket pengar så att man kunde genomföra att ha genomfärgad asfalt i en färg på alla 
cykelbanor, liknande det man har i flera andra länder. Kostnaden bedöms dock som 
alltför hög vilket skulle innebära att en mindre yta cykelbana kan åtgärdas och förbättras 
jämfört med dagens möjlighet till beläggningsarbete på cykelbanor.  

Det pågår idag ett arbete på trafikkontoret med att förbättra vägledning för cykel genom 
målning och eventuell tilläggsskyltning. Förvaltningen har definierat ett antal problem 
där vi kommer att arbeta fram ett verktygslåda med åtgärder som kan användas på platser 
där problem med separering mellan gående och cyklister uppstår.  

 

 

 

Kerstin Elias 
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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