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Svar på yrkande från (MP), (V) och (S) 
angående information om utformning av 
stadens cykelinfrastruktur 
Förslag till beslut
I trafiknämnden

Trafiknämnden förklarar uppdraget att informera nämnden om utformning av stadens 
cykelinfrastruktur (TN 2021-05-27, § 236) för fullgjort. 

Sammanfattning
Trafiknämnden har gett trafikkontoret i uppdrag att muntligt redovisa för nämnden hur 
stadens cykelinfrastruktur utformas som en kunskapshöjande insats för nämnden (TN 
2021-05-27; §236). 

Vid trafiknämndens temanämnd den 9 september 2021 redogjorde trafikkontoret för 
förvaltningens arbete med cykel utifrån fyra olika teman, varav ett svarade direkt på 
uppdraget från trafiknämnden och övriga tre syftade till ökad kunskap om cyklande och 
trafikkontorets arbete med detta.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bilagor
1. Protokollsutdrag Trafiknämnden 2021-05-27 § 236 Yrkande från 

(MP), (V) och (S) angående information om utformning av stadens 
cykelinfrastruktur

2. Protokollsutdrag Trafiknämnden 2021-09-09 §390

Trafikkontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-09-10
Diarienummer 03561/21

Handläggare
Maria Lundin/Trafikkontoret/GBGStad
Telefon: 031-368 28 75
E-post: maria.lundin@trafikkontoret.goteborg.se 
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Ärendet 
Trafiknämnden har gett trafikkontoret i uppdrag att muntligt redovisa för nämnden hur 
stadens cykelinfrastruktur utformas som en kunskapshöjande insats för nämnden (TN 
2021-05-27; §236). 

Trafikkontoret har informerat nämnden om utformningen av stadens cykelinfrastruktur 
vid trafiknämndens temanämnd 2021-09-09 (TN 2021-09-09, § 290). 

Beskrivning av ärendet
Trafiknämnden gav vid sitt sammanträde den 27 maj 2021 trafikkontoret i uppdrag att, i 
kunskapshöjande syfte, muntligt redovisa hur stadens cykelinfrastruktur utformas utifrån 
följande frågeställningar:

- vilka prioriteringar och överväganden görs
- vilka regler och handböcker ligger till grund
- hur är förhållandet till andra trafikslag 
- vilka förväntningar är rimliga att cyklister kan ha på framkomlighet

Uppdraget specificerade ett antal projekt som skulle kunna utgöra exempel i 
diskussionen. 

Förvaltningens bedömning
Vid trafiknämndens temanämnd den 9 september 2021 redogjorde trafikkontoret för 
förvaltningens arbete med cykel utifrån följande teman: 

1. Utformning av cykelinfrastruktur –svårigheter och möjligheter att utforma god 
cykelinfrastruktur i tre olika projekt.

2. Vad krävs för att nå cykelmålen – cykelinfrastrukturen ur ett systemperspektiv
3. Vem cyklar och varför – planering ur ett användarperspektiv
4. Drift och underhåll för en god standard på cykelvägnätet året om

Punkt 1 var direkt kopplad till uppdraget från trafiknämnden. Trafikkontoret informerade 
om arbetet utifrån tre olika projekt, varav ett av dessa var ett projekt som var omnämnt i 
yrkandet. Förvaltningen valde de tre projekten för att få en god spridning i olika typer av 
insatser och projekt. 

Övriga punkter syftade till att informera och bidra till ökad kunskap om cyklande och om 
trafikkontorets arbete med cykel ur olika perspektiv. 

Trafikkontoret bedömer att trafiknämnden genom genomförd temanämnd har fått svar på 
yrkandet från trafiknämndens sammanträde den 27 maj 2021 och att uppdraget därmed 
kan förklaras fullgjort. 

Kerstin Elias

Avdelningschef

Kristina Lindfors

Trafikdirektör
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