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Information om stadsmiljöavtal - riktad 
ansökan för cykelåtgärder 2021–2022

Kommuner och landsting kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så 
kallat stadsmiljöavtal, enligt förordningen SFS 2015:579. Stödet lämnas med 
högst 50 procent av byggkostnaderna för genomförda åtgärder. 
Utöver den ordinarie ansökan av stadsmiljöavtalen så har beslut fattats av 
Riksdagen i december 2020 om en riktad ansökan till den tillfälliga förstärkningen 
för cykelåtgärder 2021–2022, (300 miljoner kronor för år 2021 och 250 miljoner 
kronor för år 2022, enligt förslag i budgetpropositionen (2020/2021:1) 
Stöd ges till investeringar som tillgodoser ett allmänt transportbehov och som 
avser ett cykelvägnät, en cykelparkering eller annan anläggning eller del av 
anläggning för cykeltrafik. Åtgärderna i ansökan ska genomföras 2021 och/eller 
2022 och med slutdatum menas att åtgärden ska vara färdigställd, slutbesiktigad 
och administrativt slutförd genom att samtliga kostnader ska vara bokförda och 
betalda. 
Förutsättningar för stöd är att motprestationer genomförs som bidrar till hållbara 
transporter eller ökat bostadsbyggande. Motprestationer ska genomföras under 
2021–2023 och dessa ska ligga i direkt eller nära samband med åtgärden, t ex 
minskad körbana. En förutsättning för stöd är att ansökan skickats in till 
Trafikverket innan det fysiska arbetet med den åtgärd som stöd söks för samt 
motprestationer har inletts.
Göteborgs stad har den 23 december 2020 skickat in ansökan till Trafikverket. 

Stöd ansöks för åtgärderna:

 Aröds industriväg (lokalt cykelvägnät)

 Gamlestadsvägen, Lars Kaggsgatan- Agnesbergsvägen 
(pendlingscykelbana)

 Kungsladugårdsgatan, Högsbogatan - Ståthållaregatan 
(pendlingscykelbana)

 Torpavallsgatan Kaggeledsgatan-Billerudsgatan (pendlingscykelbana) 

 Förstamajgatan, Tideräkningsgatan-Adventsvägen (cykelbana 
övergripande cykelvägnät)

 Mölndalsvägen (pendlingscykelbana)
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I ansökan anges motprestationer som minskad körbana, borttagande av p-platser 
och avsmalning av körfält. 
Beslut om stöd kommer att meddelas under första kvartalet 2021. 

Jenny Adler

Avdelningschef

Kristina Lindfors

Trafikdirektör
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