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Svar på remiss av Statens väg- och 
transportforskningsinstituts (VTI) Utredning 
av mål om ökad andel cykling i Sverige (Dnr 
I2022/01032) 
 

Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

Trafiknämnden översänder trafikkontorets Svar på Remiss av Statens väg- och 
transportforskningsinstituts (VTI) Utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige (Dnr 
I2022/01032) till Infrastrukturdepartementet som trafiknämndens eget yttrande.   

Sammanfattning 
Trafikkontoret har fått Remiss av Statens väg- och transportforskningsinstituts (VTI) 
Utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige från Infrastrukturdepartementet för 
yttrande. Utredningen föreslår ett övergripande mål för ökad cykling, samt två etappmål 
respektive delmål. Övergripande mål: Cyklingen i hela Sverige ska öka så att 
tillgängligheten förbättras, folkhälsan stärks och klimat- och miljöpåverkan minskar. 
Dessutom presenteras sju indikatorer och en rad mått för att följa upp målen.  

Trafikkontoret ser det som positivt att kvantifierbara mål för cyklingen tas fram och 
antas. De föreslagna målnivåerna och formuleringarna är överlag bra men kontoret anser 
att målet behöver justeras så att det tydligare innefattar ökat cyklande hos olika 
socioekonomiska grupper vilket vi tolkar att regeringen önskade i sitt uppdrag. 
Trafikkontorets bedömning är också att det föreslagna antalet mått är ambitiöst och en 
prioritering bör göras om det hindrar förmågan att börja mäta och följa upp. 

Utredningen föreslår att en nationell handlingsplan för att nå målen tas fram. 
Trafikkontoret menar att det är nödvändigt och att den även synliggör regionernas och 
kommunernas roll i måluppfyllelsen. 

De föreslagna målnivåerna som bland annat säger att cyklingens andel av det totala 
resandet i Sverige ska öka till 20 procent år 2030 och till 26 procent år 2035, är mer 
ambitiösa än det mål som är antaget i Göteborgs cykelprogram som säger att antalet 
cykelresor ska tredubblas vilket innebär en cykelandel på cirka 12 procent till 2035.   

Trafikkontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-08-16 
Diarienummer 04097/22 
 

Handläggare 
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Telefon: 031-3682607 
E-post: malin.mansson@trafikkontoret.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit att förslagen i remissen har någon direkt påverkan på denna 
dimension för Göteborgs stad. 

Remissens föreslagna mål för cykling på nationell nivå ligger på en högre nivå jämfört 
med Göteborgs beslutade mål i Cykelprogram för en nära storstad samt Trafikstrategi för 
en nära storstad. De föreslagna målen säger också att ökandet av cykelresandet ske utan 
att andelen gång- eller kollektivtrafikresande minskar. Om Göteborgs stad vill lägga till 
och justera beslutade mål för cykling och resande så att de ligger i samma nivå som 
remissens föreslagna mål och därmed intensifiera arbetet för ökad cykling så kommer det 
att få olika ekonomiska konsekvenser. 

I korthet skulle en höjning av cykelmålen i Göteborg innebära att arbetet inom de 
åtgärdsområden som cykelprogrammet pekar ut intensifieras i omfattning: 

• En snabbare och utökad utbyggnad och kvalitetshöjning av cykelvägnätet samt 
cykelparkering i enlighet med de kvalitetskrav och intentioner som pekas ut i 
cykelprogrammet innebär behov av utökade ekonomiska resurser i form av 
investeringsmedel samt driftsmedel för personal och konsulter för utveckling, 
planering och uppföljning i alla skeden. Detta innefattar goda förbi- och 
omledningar för cyklister vid byggnation.  
  

• En högre drift- och underhållsstandard på cykelvägnätet och cykelparkering för 
att göra cyklingen trafiksäkrare och mer attraktiv innebär behov av utökade 
ekonomiska och personella resurser för planering, genomförande och 
kvalitetssäkring. 
 

• Stöd och tjänster är ett område som kan bidra till att underlätta och göra 
cyklingen mer attraktiv. Det är också område med hög utvecklingstakt och 
spänner över såväl digitala som fysiska tjänster och som spås öka i betydelse och 
omfattning och därmed behovet av ekonomiska och personella resurser. I vilket 
omfattning är svår att avgöra då externa aktörer spelar en viktig roll i utveckling 
och erbjudande av tjänster men där Göteborgs Stad, som minst, har en roll att 
styra och reglera i riktning mot uppsatta mål. 
 

• Kommunikation och beteendepåverkan kan bidra till att välja rätt insatser inom 
ovan nämnda åtgärdsområden men också till att förstärka effekten och värdet av 
insatserna. För att få bäst effekt bör dessa samplaneras. En förstärkning ovan 
innebär då ökat behov av ekonomiska- och personella resurser för 
kommunikation och beteendepåverkan.    

Kommunala bolag och förvaltningar kan komma att påverkas kopplat till krav på 
förbättrad cykelparkering vid verksamheter och andra kommunala fastigheter såsom 
bostäder samt eventuellt utveckling av andra åtgärder som kan bidra till ökat cyklande. 
Exempelvis så föreslås i remissen att barns resor med cykel ska öka. Flera kommunala 
nämnder och bolag, utöver nämnderna som berörs av NOS (ny organisation för 
stadsutveckling), kan behöva bidra till måluppfyllelsen såsom grundskolenämnden, 
idrott- och föreningsnämnden, Framtiden AB med flera. 
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För stat och regioner kommer antagna cykelmål troligtvis att innebära krav på bland annat 
större investeringar i utveckling av cykelinfrastruktur längs det statliga vägnätet samt 
exempelvis mer resurser till drift och underhåll, och utveckling av säkra 
cykelparkeringslösningar vid kollektivtrafikhållplatser.  

Generellt så innebär ökad cykling en samhällsekonomisk vinst både till följd av förbättrad 
hälsa och, vid överflyttning från bil och kollektivtrafik, minskade kostnader för dessa i 
form av exempelvis infrastruktur, buller och luftföroreningar. Cykeln är i förhållande till 
biltrafiken mycket yteffektiv. Förbättringar som ökar trafiksäkerheten och därmed 
minskat antalet skadade får, förutom det personliga lidandet skadorna medför, 
samhällsekonomiska vinster för vård och omsorg 

Om förutsättningarna att cykla och tillgången till en cykel förbättras för fler kan det få 
ekonomiska fördelar för många individer och hushåll då cykling är ett relativt billigt, 
tillgängligt och pålitligt färdmedel.    

Bedömning ur ekologisk dimension 
De föreslagna målen i remissen säger att cykelandelen samt cykelresornas andel av det 
totala persontransportarbetet i Sverige ska öka – utan att gång- eller kollektivtrafiken 
minskar. Det innebär att en överflyttning från, och därmed minskning av biltrafiken måste 
till. Det innebär att förslag bidrar till att nå miljömål rörande buller, klimat, och 
luftföroreningar, lokalt, regionalt och nationellt. 

I Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 finns två miljömål och 
tillhörande delmål som påverkas av en ökad cykelandel. En av de utpekade strategierna 
för att nå miljömålen är - Vi driver på utvecklingen av hållbara transporter. 

• Miljömål: Göteborgs klimatavtryck är nära noll.  
Delmål: Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från transporter,  

• Miljömål: Göteborgarna har en hälsosam livsmiljö:  
Delmål: Göteborgs Stad säkrar en god luftkvalitet för göteborgarna  
Delmål: Göteborgs Stad säkrar en god ljudmiljö för göteborgarna. 

Bedömning ur social dimension 
Remissens förslag som sammanfattas i det övergripande målet - Cyklingen i hela Sverige 
ska öka så att tillgängligheten förbättras, folkhälsan stärks och klimat- och 
miljöpåverkan minskar – kopplar an på ett positivt sätt till flera aspekter ur en social 
dimension och omfattar dessutom cykling i alla åldrar, socioekonomiska grupper och 
geografiska områden.  

Cykeln är ett färdmedel som många grupper, inklusive barn, har möjlighet att använda. 
Det är förhållande billigt, kräver inte körkort och har samtidigt relativt stor geografisk 
räckvidd och förbättrar därför tillgängligheten till flera funktioner. Cykling har dessutom 
positiva hälsoeffekter. För att cyklingen ska vara långsiktigt hållbar, sett ur ett 
folkhälsoperspektiv, behöver den även vara säker. 

De flesta grupper gynnas av att bättre förutsättningar för att cykla skapas. I remissen 
pekas unga ut som en grupp där det är särskilt viktigt att öka cyklingen. Många vanor 
grundläggs i tidig ålder och en aktiv mobilitet är viktigt för barns utveckling och hälsa 
och kan påverka samhällsekonomin i ett långsiktigt perspektiv. 
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Förhållande till styrande dokument 
Remissens förslag förhåller sig till Trafikstrategi för en nära storstad 2035, Cykelprogram 
för en nära storstad, Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030, 
Översiktsplan för Göteborg och den kommande trafiksäkerhetsplanen. 

I Trafikstrategi för en nära storstad 20351 (antagen i trafiknämnden) behandlar två 
strategier vikten av att öka cyklingen och skapa goda cykelmöjligheter: 

• STRATEGI FÖR RESOR: Vi gör det lätt att nå viktiga platser och funktioner i 
Göteborg 

• STRATEGI FÖR STADSRUM: Vi skapar attraktiva stadsmiljöer och ett rikt 
stadsliv i Göteborg 

Dessa två strategier konkretiseras sedan i Cykelprogram för en nära storstad 2015–
20252. Cykelprogrammet förtydligar målet för ökad cykling och beskriver vad som 
behövs för att nå målet om ökad cykling och att cyklingen ska upplevas som snabb, enkel 
och säker. 

I Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 finns två miljömål och 
tillhörande delmål som påverkas av en ökad cykelandel (se Bedömning ur ekologisk 
dimension). En utpekad strategi för att nå miljömålen är - Vi driver på utvecklingen av 
hållbara transporter. 

 

Bilagor 
1. Utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige 
2. Remiss av Statens väg- och transportforskningsinstituts (VTI) 

Utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige (Remissbrev) 
3. Svar på remiss av Statens väg- och transportforskningsinstituts (VTI) 

Utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige (Dnr I2022/01032) 

  

 
1 https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-
organisation/forvaltningar/forvaltningar/trafikkontoret/handbocker-och-vagledande-
dokument/goteborgs-trafikstrategi?uri=gbglnk%3A201632721910499 
 
2 https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.090ff615-c219-4a4c-a98d-f9f690ea1e64 
 

https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/trafikkontoret/handbocker-och-vagledande-dokument/goteborgs-trafikstrategi?uri=gbglnk%3A201632721910499
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/trafikkontoret/handbocker-och-vagledande-dokument/goteborgs-trafikstrategi?uri=gbglnk%3A201632721910499
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/trafikkontoret/handbocker-och-vagledande-dokument/goteborgs-trafikstrategi?uri=gbglnk%3A201632721910499
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.090ff615-c219-4a4c-a98d-f9f690ea1e64
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Ärendet  
Infrastrukturdepartementet har skickat Remiss av Statens väg- och 
transportforskningsinstituts (VTI) Utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige till 
Trafikkontoret för yttrande. Remissvaren ska nämndbehandlas och besvaras till 
Infrastrukturdepartementet senast den 2022-11-18. 

Beskrivning av ärendet 
Utredningen som skickats på remiss är ett svar på ett regeringsuppdrag att ta fram ett 
nationellt mål för ökad cykling i Sverige som ligger i linje med det befintliga gång-, 
cykel- och kollektivtrafikmålet (GCK-målet) som siktar på en fördubbling av reseandelen 
av färdlängd i kilometer sammantaget för alla dessa färdsätt. Syftet är att cyklingen ska 
öka på ett sådant sätt att den bidrar till ökad tillgänglighet, ökad folkhälsa samt att klimat- 
och miljökvalitetsmålen nås. Förutom själva målformuleringen föreslås en målstruktur 
och indikatorer och system för uppföljning av föreslagna mål:  

• Det övergripande målet: Cyklingen i hela Sverige ska öka så att tillgängligheten 
förbättras, folkhälsan stärks och klimat- och miljöpåverkan minskar. 

• Etappmål 1: Cykelresornas andel av det totala antalet resor i Sverige ska öka till 
20 procent år 2030 och till 26 procent år 2035, utan att andelen gång- eller 
kollektivtrafikresande minskar. Det innebär en fördubbling från 2019 till 2035. 

• Etappmål 2: Cykelresornas andel av det totala persontransportarbetet i Sverige 
ska öka till 3 procent år 2035, utan att gång- eller kollektivtrafiken minskar. Det 
innebär en fördubbling från 2019 till 2035. 

• Delmål 1: Cykelresornas andel av det totala antalet resor i Sverige kortare än 10 
km, ska öka till 30 procent år 2030 och till 45 procent år 2035, utan att andelen 
gång- eller kollektivtrafikresande minskar. 

• Delmål 2: Cykelresornas andel av det totala antalet resor för barn i 
grundskoleåldern i Sverige ska öka till 40 procent år 2030 och till 50 procent år 
2035, utan att andelen gångresor minskar. 

I målet avgränsas cykling till att omfatta färd med trampcykel med eller utan elassistans - 
i dagligt tal ”vanlig” cykel och elcykel. Färd med elsparkcyklar eller andra eldrivna 
fordon utan tramp- eller vevanordning ingår inte. Två årtal föreslås där 2030 knyter an till 
internationella överenskommelser i relation till Agenda 2030 och även är målår för ökad 
cykling i många regioner och kommuner. I utredningen föreslås också ett mål i ett något 
längre perspektiv, till 2035. Enkelt uttryckt ska cyklandet fördubblas till 2035. 

Det föreslagna målet vill förtydliga att ökad cykling är ett instrumentellt mål – ett verktyg 
för att uppnå andra överordnade mål. Formuleringen ska dessutom omfatta cykling i alla 
åldrar, socioekonomiska grupper och geografiska områden med hänsyn till 
samhällsekonomiska effekter. 

Delmålen lyfter fram barns aktiva mobilitet och resor under 10 km, då utredningen menar 
att cykelpotentialen är särskilt stor och nyttorna många för dessa typer av resor. Syftet är 
att delmålen ska bidra till att underlätta prioriteringen i arbetet med att uppnå målen. 

Utredningen ger också förslag på sju indikatorer med tillhörande mått som kan kopplas 
till de föreslagna målen och som kan följas upp för att säkerställa att utvecklingen går i 
rätt riktning. Indikatorerna ska också fungera som inspiration genom att de ger exempel 
på faktorer som är viktiga att prioritera för att uppnå målet om en ökad andel cykling.   
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• Indikator 1: Välja cykeln oavsett ärende 
• Indikatorer 2: En inbjudande miljö för cyklister 
• Indikator 3: En funktionell infrastruktur  
• Indikator 4: God kvalitet på drift och underhåll av cykelinfrastruktur 
• Indikator 5: Individuella förutsättningar för att välja cykeln  
• Indikator 6: Institutionella förutsättningar för ökad cykling,  
• Indikator 7: Hela resan-perspektivet 

Den nationella resvaneundersökningen föreslås användas för uppföljning av målen och 
Nationella cykelrådets sammanställning ”Nationellt cykelbokslut” för uppföljningen av 
indikatorerna. 

Utredningen föreslår att en nationell handlingsplan som innehåller styrmedel och åtgärder 
för att öka cykling tas fram i nästa steg. 

En jämförelse mellan Göteborgs Stads cykelmål och remissens föreslagna mål 
Om utredningens föreslagna cykelmål antas blir det, för Göteborgs Stads del, viktigt att ta 
ställning till i vilken omfattning Göteborgs Stad önskar anpassa befintliga mål till de 
nationella målen. Ett första steg är att jämföra idag beslutade målnivåer för cykling i 
Göteborg med de i utredningen föreslagna målnivåerna. 

I Göteborgs Stads Cykelprogram för en nära storstad finns två mål uppsatta;  

• år 2025 har antalet cykelresor tredubblats jämfört med 2011.  
• år 2025 tycker tre av fyra göteborgare att Göteborg är en cykelvänlig stad. 

Cykelprogrammet säger därutöver att antalet skadade cyklister i Göteborgstrafiken ska 
minska samtidigt som antalet cykelresor tredubblas. 

Målet om cykelresor gäller på vardagar och utgår från det effektmål som är satt i 
trafikstrategin, som säger att minst 35 procent av resorna i Göteborg sker till fots eller 
med cykel år 2035. Cykelprogrammets och trafikstrategins mål innebär att ungefär 12 
procent av resorna ska göras med cykel år 2035. År 2019 gjordes 7 procent av resorna 
med cykel jämfört med 5 procent basåret 2011. Denna ökning uppstod genom att antalet 
cykelresor ökade med 45 procent och resandet totalt med 13 procent från 2011.3 

Det föreslagna nationella målet, som säger att cykelresornas andel av det totala antalet 
resor i Sverige ska öka till 20 procent år 2030 och till 26 procent år 2035, är ambitiösare 
än Göteborgs Stads mål för cykling. Det är dock inte helt enkelt att översätta målet 
eftersom vi i Göteborg har en annan resdefinition (delresor), en annan avgränsning 
(personer 15-84 år; resor till, från och i Göteborg på vardagar) och också utgår från ett 
ökat totalt resande (om 27 procent till 2035 från 2011 år nivå).  

Trafikmålen i Göteborg följs upp och redovisas i den årliga rapporten Trafik- och 
resandeutveckling. Cykelutvecklingen beräknas på förändringen i antalet cykelpassager i 
våra mätstationer på vardagar. Därutöver följs andelen elcyklar på cykelbanor i 
morgonrusningen upp, andelen var 26 procent 2021. Mål om cykelvänlighet baseras på en 
attitydundersökning till göteborgare i åldern 18-65 år som genomförs vartannat år. År 
2022 genomfördes också en undersökning av barns resor till skolan i syfte att följa upp ett 
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mål i planeringsstödet Gångvänligt Göteborg om att 70 procent av barnen ska gå eller 
cykla till skolan år 2035. Trafikkontoret har genomfört regionala resvaneundersökningar 
2011 och 2014 genom tilläggsurval ur den nationella resvaneundersökningen samt år 
2017 i egen regi. Målet om att antalet dödade och skadade cyklister följs upp med 
statistik från STRADA där skadade cyklister redovisas uppdelat på cykel singel och cykel 
i konflikt med andra. Därutöver finns det indikatorer kring investeringar och 
reinvesteringar i cykelinfrastrukturen som följs upp och redovisas i Trafiknämndens 
Årsrapport. 

Om Göteborg önskar att synkronisera sin uppföljning efter det föreslagna nationella målet 
innebär det att vi behöver fortsätta följa upp cykling men göra vissa anpassningar. Det 
kan behövas en ny resvaneundersökning som också omfattar yngre åldrar. En 
resvaneundersökning ger ett bra underlag om resandet i olika grupper och för olika 
ärenden och tjänar flera syften än uppföljning av cykling.  

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret tycker det är bra att kvantifierbara mål för att öka cyklingen tas fram och 
antas. Vi ställer oss också positiva till den föreslagna målstrukturen med ett övergripande 
mål av mer beskrivande karaktär, två etappmål och två delmål. Bedömningen är att 
målnivåerna är utmanande vilket är bra men det är svårt att avgöra om de är på en rimlig 
nivå.  

I målformuleringarna står att cyklandet ska öka utan att andelen gång- eller 
kollektivtrafikresande minskar. Trafikkontoret önskar att eller byts ut till och, eftersom 
det inte är ett självändamål att behålla eller öka andelen kollektivtrafikresor.  

Det är dock otydligt om de föreslagna målen täcker in det som uppdraget säger vad gäller 
”att fram mål för ökad andel cykling, som ska syfta till att främja ökad cykling inom alla 
åldrar och socioekonomiska grupper”. Det föreslagna övergripande målet nämner ”hela 
Sverige” men det leder tankarna till cykling i olika delar av landet och inte till 
socioekonomiska grupper. Det är bra att barn följs upp specifikt i delmål ett, men 
ytterligare mått skulle kunna behövas avseende sociodemografi. Förslagsvis skulle det 
övergripande målet kunna förtydligas: Cyklingen i hela Sverige och för alla (åldrar och 
sociodemografiska grupper) ska öka så att tillgängligheten förbättras, folkhälsan stärks 
och klimat- och miljöpåverkan minskar. 

Indikatorer och mått  
I utredningen föreslås sju indikatorer och tillhörande mått som kan kopplas till de 
föreslagna målen. Överlag tycker vi att indikatorerna är relevanta, men att flera av måtten 
behöver vidareutvecklas och förtydligas. Trafikkontorets bedömning är att sju indikatorer 
och runt 20 mått kan bli för mycket att följa upp. Förslagsvis prioriteras utveckling och 
uppföljning av ett färre antal mått för att säkra så att uppföljning av dessa påbörjas så 
snart målen är antagna. Utveckling av ytterligare mått kan då ske efter hand.    

Den nationella resvaneundersökningen är avgörande för uppföljning av etappmål, delmål 
och indikator ett och fem. Trafikkontoret vill därför trycka på vikten av att säkerställa att 
den ska fortsätta och det med en robust metod. Dessutom föreslår utredningen vissa mått 
som idag inte följs upp i den nationella resvaneundersökningen men som skulle kunna 
läggas till.  
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Att använda det Nationella cykelbokslutet för redovisning av utvecklingen av målen, 
indikatorerna och måtten är bra, men för att uppgifterna ska vara till hjälp behövs också 
någon form av analys göras för att öka kunskapen kring vad som påverkar utvecklingen 
och därmed vad som behöver göras. Det är en fördel att Nationella cykelbokslutet också 
redovisar uppföljning av antalet allvarligt skadade och omkomna cyklister vilket ger en 
samlad bild av utvecklingen mot en ökad säker cykling. Relaterad uppföljning sker också 
inom exempelvis Trafikverkets Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 
2030 och Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen. Det är viktigt att dessa 
drar nytta av varandra och samordnar sina mått och analyser.  

Kommentarer av mer specifik karaktär på de olika föreslagna indikatorerna och måtten 
går att läsa i bilagan Svar på remiss av Statens väg- och transportforskningsinstituts (VTI) 
Utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige (Dnr I2022/01032). 

Förslag på fortsatt arbete 
I utredningen föreslås att en nationell handlingsplan som innehåller styrmedel och 
åtgärder för ökad cykling tas fram. Utan en sådan handlingsplan kommer det inte vara 
möjligt att nå de föreslagna målen. Eftersom målåren ligger relativt nära i tiden vill 
trafikkontoret poängtera vikten av att en sådan handlingsplan tas fram skyndsamt och att 
den följs upp och revideras regelbundet.  

Det är också önskvärt att kommunernas och regionernas betydelse och roll i att bidra till 
målen och följaktligen den föreslagna handlingsplanen tydliggörs.  

De föreslagna målen och indikatorerna gäller hela Sverige och föreslås mätas på nationell 
nivå. Vårt förslag är att någon form av stöd tas fram för kommuner och regioner för 
uppföljning av prioriterade mått och indikatorer, alternativt att det görs nationellt med 
möjligheten att bryta ner datan till en kommunal nivå. 
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