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Yttrande över motion av Gertrud Ingelman (V), 
Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) om 
åtgärder för att göra Göteborg till en bättre 
cykelstad 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Gertrud Ingelman, Karin Pleijel och Stina Svensson väckta motionen avslås. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkade att motionen skulle tillstyrkas och bifall 
till tilläggsyrkande från V och MP den 12 maj 2021. Vidare yrkade Karin Pleijel (MP) 
avslag på yrkande från SD den 3 maj 2021 och yrkande från M, L och C  
den 19 maj 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från SD den 3 maj 2021 om att avstyrka 
motionen. 

Martin Wannholt (D) och Blerta Hoti (S) yrkade att motionen skulle avstyrkas med 
hänvisning till trafiknämndens yttrande. 

Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning att avstyrka motionen. 
 
 

Göteborg den 19 maj 2021 
Göteborgs kommunstyrelse 
 
 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2021 nr 119 
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Tilläggsyrkande angående Motion av Gertrud 
Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina 
Svensson (FI) om åtgärder för att göra 
Göteborg till en bättre cykelstad. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Motionen bifalls. 
  

2. Trafiknämnden får i uppdrag att arbeta in uppdragen i motionen i det pågående 
arbetet med att genomföra Cykelprogram för en nära storstad.  

 
3. Trafiknämnden får i uppdrag att återkomma med förslag på omprioriteringar i 

verksamheten som krävs för att genomföra motionens uppdrag samt att genomföra en 
kostnadsbedömning av uppdragen.   

Yrkandet 
Vi rödgrönrosa partier delar motionärernas beskrivning av att mycket arbete återstår för 
att göra Göteborg till en bättre cykelstad. Inte minst är det låga betyg som cyklister ger 
till Göteborgs som cykelstad i Cyklistvelometern ett bevis på detta. Att skapa 
förutsättningar för fler göteborgare att cykla kräver att kommunfullmäktige kraftsamlar i 
frågorna för att öka tryggheten och säkerheten i cykelinfrastrukturen.  

Att behov av underhåll och satsningar på cykelbanor är stora bekräftas också av 
Trafikkontorets svar, bland annat tas i underlaget upp att det i arbetet med framtagandet 
av Cykelprogrammet framkom att ”cyklisters framkomlighet och enkelhet måste 
prioriteras mycket högre och att cykelvägnätet ska planeras utifrån alla tre kvaliteterna – 
snabbt, enkelt och säkert”. Trafikkontoret skriver också i sitt svar att frågan handlar om 
prioriteringar och resurser: ”Om arbetet ska intensifieras och förbättras krävs att det läggs 
mer personella resurser avsätts till detta”.  

I vårt rödgrönrosa budgetförslag för 2021 satsade vi på att omfördela 
investeringsutrymmet från bil till cykel, bilfria söndagar i innerstaden och satsningar på 
en cykelvänligare stad. Satsningar som hade gjort stor skillnad för att göra det mer 
attraktivt att cykla i Göteborg. Övriga partier har här en chans att visa om de i handling är 
beredda att göra Göteborg till en mer attraktiv cykelstad och omfördela resurser och 
gatuytor till cyklisternas förmån i enlighet med motionens intentioner. Det räcker inte att 
hänvisa till Cykelprogrammet och pågående arbete eftersom genomförandet har visat sig 
ha otillräckliga resurser och det inte prioriteras upp i förhållande till biltrafiken.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande 
 
2021-05-12 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
  
3.4 
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Yrkande angående – Motion av Gertrud 
Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina 
Svensson (FI) om åtgärder för att göra 
Göteborg till en bättre cykelstad 
 

Förslag till beslut 
 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Avslå motionen med hänvisning till Trafiknämndens remissvar. 

 

Yrkandet 
 
När cykelprogrammet var uppe för beslut föreslog SD ett antal åtgärder för att öka 
cyklandet i Göteborg. Bland föreslog vi att man skulle prioritera fyra centrala cykelstråk 
för att underlätta för cyklister som ska ta sig genom centrala Göteborg. (Se bilaga 1). 
Det var ingen från MP, V eller FI som yrkade bifall på detta förslag trots att det handlade 
om cykelstråk som man nu tar upp i sin motion. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor 

1) SD Yrkande – Samordna cykelarbetet i Göteborgs stad 
 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2021-05-03 
 

                                                 
  
                                                  Ärende 3.2 
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Bilaga 1 

Yrkande angående – Samordna cykelarbetet i 
Göteborgs Stad 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

1) Komplettera planen med uppdrag att lösa konflikter mellan cyklister och 
fotgängare vid färjestationerna Stenpiren och Lindholmen. 

2) Komplettera planen med uppdrag att lösa kö-problematiken vid på- och 
avstigning av Älvsnabbare vid Stenpiren och Lindholmen 

3) Planen kompletteras med ett särskilt uppdrag att tillse att följande cykelstråk 
optimeras med avseende på framkomlighet och säkerhet. Konflikter med 
fotgängare, bilar och spårväg ska undvikas när det är tekniskt möjligt.  
a) Operan-Brunnsparken-Kungsportsplatsen-Avenyn-Götaplatsen-Universitetet 
b) Stenpiren-Brunnsparken-Drottningtorget-Ullevi-Liseberg 
c) Drömmarnas kaj-Lilla bommen-Stenpiren-Skeppsbron-Rosenlund-

Masthugget-Klippan-Långedrag 
d) Rosenlund-Järntorget-Linnégatan- Slottsskogen-Högsbo-Askim-Hovås 

4) Komplettera planen med ett tydligt direktiv att införa enhetliga cykelstolpar i hela 
staden som på ett yt-optimalt och smidigt sätt tillåter fastlåsning av cyklar på 
båda sidor stolparna. 

5) Komplettera planen med ett särskilt uppdrag till Park- och Natur om att separera 
bil- och cykelbanor med staket, häckar och planteringar. Syftet är att skapa en 
vacker, grön och inbjudande korridor för cyklister på pendelstråken. 

6) I övrigt bifalla yrkandet 

 

 

 

 

 

 
 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2020-05-15 
 

                                                 
  
                                                  Ärende 2.1.13 
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Yrkandet 
 
Det finns mycket att säga om cykelprogrammet. Man borde tala mer om konkreta förslag 
på lösningar på de ställen som idag är röriga, svårframkomliga och farliga.  
Därför föreslår SD att man koncentrerar arbetet på 4 stråk och där lägger ner resurser och 
ansträngningar. Man måste lösa cykelproblemet vid Brunnsparken. Cyklar måste få egna 
körfält här när det är tekniskt möjligt. Man måste arbeta lösningsorienterat. 
 
Ett annat stort problem är kaoset vid på- och avstigningarna vid färjelägren Lindholmen 
och Stenpiren. Det finns förbättringspotential för de ramper man byggt idag. Idag orsakar 
dessa trängsel och irritation vid på- och avstigning. Vidare så korsas gångtrafikanternas 
och cyklisternas stråk vid dessa stationer på ett farligt och ogenomtänkt sätt. Detta måste 
lösas snarast. 
 
Det är bra med cykelpendlingsstråk, men idag är de enformiga och sterila istället för 
vackra och inbjudande. Dessutom går de ofta helt nära biltrafiken. Därför borde alla 
cykelpendlingstråk separeras från bilkörfälten med gröna barriärer. Detta skulle skapa 
trevliga, gröna och vackra stråk, som alldeles säkert skulle motivera fler att cykelpendla 
till jobbet. Detta speciella uppdrag ska Park-och Natur ansvara för, och tilldelas resurser 
så att uppdraget kan lösas inom förvaltningens ramar. 
 
Ett annat område som kan förbättras är de undermåliga cykelparkeringarna som består av 
två svarta böjda rör. Har man en cykelkorg kan man inte använda dom på ett bra sätt. 
Detta är ett exempel på när man ignorerar brukarna, och istället kommer på något eget 
utan en ordentlig analys. 
   
 

 

Ineffektiva cykelstolpar som måste ersättas. 

 

Två av åtgärdsområdena som är värt att kommentera är Stöd och tjänster samt 
Kommunikation. Vad kostar egentligen Styr och ställ? Man borde överväga om det inte är 
bättre att bygga fler riktiga cykelställ till pendlare och besökare som använder sina egna 
cyklar. Nu tar styr och ställ upp väldigt mycket plats på centrala ställen. 

Vi lever i ett informationssamhälle. Behöver vi då så många kommunikatörer? Alla kan 
snabbt få den information dom vill via sina mobiler. Vissa av stadens appar till stöd för 
cyklister är bra, men det här med kommunikation och kommunikatörer i Göteborg tar för 
mycket plats. Det är bättre att prioritera bra cykelstråk i centrum än att producera 
kostsamma och felriktade kampanjer. 
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Avslagsyrkande – Motion av Gertrud Ingelman 
(V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) 
om åtgärder för att göra Göteborg till en bättre 
cykelstad 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Att avslå motionen 

 

Yrkandet 

Vi tycker att Trafiknämndens motivering är bra varför motionen bör avslås. Frågorna som 
efterfrågas tas till stor redan om hand inom de uppdrag och inriktningar, via 
Kommunfullmäktiges budget, och genom andra politiska beslut, som redan ligger på 
nämnden, samt i övrigt pågående arbete. Skulle motionen bifallas skulle vi från stadens 
sida riskera kostsamt ”dubbelarbete” i form av till exempel utredningskostnader, såsom 
till exempel möjliga cykelgator i centrum. 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Avslagsyrkande 
Särskilt yttrande 
 
2021-05-19 
 

(M), (L), (C) 
(KD) 
 
3.4 
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Motion av Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel 
(MP) och Stina Svensson (FI) om åtgärder för 
att göra Göteborg till en bättre cykelstad  
Motionen 
Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att trafiknämnden får i uppdrag att återkomma med förslag 
på vilka åtgärder och politiska beslut som krävs för att trafikkonflikter mellan cyklar och 
andra trafikslag kan minska och trafiksäkerheten öka. Trafiknämnden föreslås också få i 
uppdrag att införa cykelgator i centrum för att skapa stråk där cyklar prioriteras samt att 
göra fler gator bilfria för en levande stadsmiljö med gång- och cykeltrafik. 

Motionärerna anser att problemet med cykelsituationen i Göteborg beror på bristande 
prioritering och samordning i staden kring cykelfrågor. Från den 1 december 2020 får 
kommunerna möjlighet att inrätta cykelgator där högsta tillåtna hastigheten är 30 
kilometer i timmen och fordon inte får parkeras på gatorna. Förare som kör in på en 
cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan och förare av motordrivna fordon 
ska anpassa sin hastighet till cykeltrafiken. Det finns idag i Göteborg cykelfartsgator och 
de kan behållas där de passar bäst, samtidigt som fler gator föreslås tas i anspråk till nya 
cykelgator. För att skapa säkre cykel- och gångstråk kan också fler gator omvandlas där 
gatuparkering blir till cykelytor och vissa gator blir bilfria.  

I motionen framförs att Cykelfrämjandets undersökning Cyklistvelometern 2020 svarar 
cyklister på frågor om hur nöjda de är med cykelförhållandena på olika orter i Sverige. 
Göteborg hamnade på sista plats bland större kommuner i Sverige som deltagit i 
undersökningen. Cyklisterna i Göteborg ger bland annat låga betyg på hur bra 
cykelkommun Göteborg är, hur tryggt det är att cykla, hur breda cykelbanorna i staden är, 
om det finns olika hinder i vägnätet vid cykling och om fotgängare och cyklister kommer 
i konflikt med varandra.  

Remissinstanser 
Motionen har remitterats för yttrande till trafiknämnden. Remissinstansens svar framgår i 
nedanstående tabell. 

Remissinstans Beslut Kommentar 
Trafiknämnden Avstyrker Frågorna tas redan om hand 

inom de uppdrag och 
inriktningar, via 
kommunfullmäktiges budget 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-04-08 
Diarienummer 1466/20 
 

Handläggare  
Hedwig Andrén 
Telefon: 031-368 02 33 
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se  
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Översänder kontorets 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

 

och genom andra politiska 
beslut, som redan ligger på 
nämnden, samt i övrigt 
pågående arbete. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Trafiknämnden framför att införandet av cykelgator måste först utredas exempelvis var 
det är lämpligt och hur de bör utformas och markeras. Cykelfartsgata är en utformning 
som används på vissa platser idag men är inte lämplig överallt. Utredningarna kräver 
personella och ekonomiska resurser för att genomföras. Först när frågan studerats går det 
att avgöra vad ett införande av cykelgata (om det visar sig vara en lämplig åtgärd) kan 
kosta avseende investering och vad det kan innebära i ökade driftskostnader. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förbättrade möjligheter och därmed ökad cykling bidrar till att nå miljömål rörande 
buller, klimat, och luftföroreningar. Åtgärder för att stärka cyklingens konkurrenskraft 
bör leda till ökad cykling som i vissa fall är en överflyttning från biltrafiken.  

I förslaget till Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 finns två miljömål 
och tillhörande delmål som påverkas av en ökad cykelandel. En utpekad strategi 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 
Cykeln är ett färdmedel som många grupper, inklusive barn, har möjlighet att använda. 
Det är förhållandevis billigt, kräver inte körkort och har samtidigt möjlighet att ge relativt 
stor geografisk räckvidd. Cykling har dessutom positiva hälsoeffekter. De flesta grupper 
gynnas av att bättre förutsättningar för att cykla tillskapas. Hög trafiksäkerhet, trygghet 
och enkelhet är särskilt viktigt för att framförallt unga och gamla ska känna sig trygga. 
Att arbeta för att samspel och tydlighet i infrastrukturen kring separeringen mellan 
fotgängare och cyklister är viktigt för framkomligheten och säkerheten men framförallt 
tryggheten. Vissa grupper av människor med funktionsnedsättning, såsom synsvaga, 
gynnas av ökad tydlighet och separering av trafikslag. 

 

Jonas Kinnander Eva Hessman 

Direktör Ärende och utredning Stadsdirektör 

Bilagor: 
1. Motionen 
2. Trafiknämndens handlingar 2021-03-18 § 101 
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Motion av Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel 
(MP) och Stina Svensson (FI) om åtgärder för 
att göra Göteborg till en bättre cykelstad 
 

I Cykelfrämjandets undersökning Cyklistvelometern 2020 svarar cyklister på frågor om 

hur nöjda de är med cykelförhållandena på olika orter i Sverige. Göteborg hamnar på sista 

plats bland större kommuner i Sverige som deltagit i undersökningen. Cyklisterna i 

Göteborg ger bland annat låga betyg på hur bra cykelkommun Göteborg är, hur tryggt det 

är att cykla, hur breda cykelbanorna i staden är, om det finns olika hinder i vägnätet vid 

cykling och om fotgängare och cyklister kommer i konflikt med varandra.    

Vanliga problem för cyklister i Göteborg inkluderar: 

- Inbyggda konflikter mellan olika trafikslag. På flera håll i staden finns idag stora 

konflikter för cyklisterna som innebär att cykelbanan slutar och leds ut i en 

gångväg eller bilväg. Fotgängare och cyklister tvingas på vissa platser dela en yta 

utan tydlig separering. 

- Cykelbanor håller ibland låg kvalitet, många cykelbanor är smala, gropiga eller 

ger inte säker sikt för högre hastigheter. 

- Cykelbanor ges en för låg prioritet i planeringen.  Många cykelbanor ges 

omvägar eller orimliga och tidsineffektiva lösningar som skapa låg attraktivitet. 

Vanligt förekommande problem är att cyklister tvingas till skarpa svängar och 

omvägar när väl konflikter mellan trafikslag ska hanteras. 

Trots att vi rödgrönrosa under förra mandatperioden drev igenom stora satsningar på 

utökad cykelinfrastruktur är bristerna fortfarande stora i staden, vilket svaren i 

undersökningen från Cykelfrämjandet visar. Det är enligt oss djupt problematiskt både ur 

ett klimat- och miljöperspektiv och ur ett smittspridnings- och folkhälsoperspektiv att vi 

inte lyckats göra cyklandet mer attraktivt. Av klimat-, miljö och trängselskäl behöver vi 

öka det hållbara resandets andel av trafiken. Detta gynnar även folkhälsan. Den pågående 

coronapandemin har ytterligare aktualiserat behovet för människor att kunna ta sig fram 

med cykel på ett effektivt sätt för att minska trängsel i kollektivtrafiken.  

Vi anser att problemet med cykelsituationen i Göteborg beror på bristande prioritering 

och samordning i staden kring cykelfrågor. Kommunfullmäktige behöver kraftsamla för 

att göra Göteborg till en bättre cykelstad.  

  

Kommunfullmäktige 

 
  

  

Handling 2020 nr 248 
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Från 1 december 2020 får kommunerna möjlighet att inrätta cykelgator där högsta tillåtna 

hastigheten är 30 kilometer i timmen och fordon inte får parkeras på gatorna. Förare som 

kör in på en cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan och förare av 

motordrivna fordon ska anpassa sin hastighet till cykeltrafiken. Det finns idag i Göteborg 

cykelfartsgator och de kan behållas där de passar bäst, samtidigt som fler gator tas i 

anspråk till nya cykelgator. För att skapa säkre cykel- och gångstråk kan också fler gator 

omvandlas där gatuparkering blir till cykelytor och vissa gator blir bilfria.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

 

att  Trafiknämnden får i uppdrag att återkomma med förslag på vilka åtgärder 

och politiska beslut som krävs för att trafikkonflikter mellan cyklar och 

andra trafikslag kan minska och trafiksäkerheten öka. 

att  Trafiknämnden får i uppdrag att införa cykelgator i centrum för att skapa 

stråk där cyklar prioriteras samt att göra fler gator bilfria för en levande 

stadsmiljö med gång- och cykeltrafik. 

 

 

Gertrud Ingelman (V)        Karin Pleijel (MP)      Stina Svensson (FI) 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-18 

Yttrande på remiss av motion från Gertrud 
Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina 
Svensson (FI) om åtgärder för att göra 
Göteborg till en bättre cykelstad  

§ 100, 8713/20 
  

Beslut 
1. Trafiknämnden avstyrker förslaget utifrån trafikkontorets yttrande. 

 
2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som trafiknämndens eget yttrande. 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-01-13 

Yrkanden 

Toni Orsulic (M) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande.  

Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall till motionen från Gertrud 

Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) om åtgärder för att göra 

Göteborg till en bättre cykelstad.  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga bifall 

till trafikkontorets tjänsteutlåtande respektive bifall till motionen från (V), (MP) och (FI). 

Ordföranden ställer proposition på förslagen mot varandra och finner att trafiknämnden 

bifaller trafikkontorets tjänsteutlåtande.  

Omröstning begärs och verkställs.   

Omröstning 
Ja-röst innebär bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Nej-röst innebär bifall till motionen från (V), (MP) och (FI). 

Ja-röster lämnas av: Blerta Hoti (S), Henrik Munck (D), Peter Lintin-Wold (L), Ronny 

Svensson (S), Hans Arby (C), Leif Blomqvist (S) och Toni Orsulic (M). 

Nej-röster lämnas av: Gertrud Ingelman (V) och Karin Pleijel (MP). 

 

Trafiknämnden 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-18 

 

Trafiknämnden 

 
  

Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokollsutdrag 2 (2) 

Ordföranden finner att trafiknämnden med 7 ja-röster och 2 nej-röster beslutar bifall till 

trafikkontorets tjänsteutlåtande.  

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

Dag för justering 

2021-03-25 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Jenni Hermansson 

 

 

Ordförande 

Toni Orsulic (M) 

 

Justerande 

Karin Pleijel (MP) 
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Yttrande på Remiss Motion av Gertrud 
Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina 
Svensson (FI) om åtgärder för att göra 
Göteborg till en bättre cykelstad (Kort och 
tydlig som beskriver ärendet) 

Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden avstyrker förslaget utifrån trafikkontorets yttrande. 

2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som trafiknämndens eget yttrande 

Sammanfattning 
Trafiknämnden har fått en remiss för att yttra sig på en motion insänt till 

Kommunfullmäktige av Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson 

(FI) (2020-11-12). I motionen föreslås Kommunfullmäktige besluta att: 

• Trafiknämnden får i uppdrag att återkomma med förslag på vilka åtgärder och 

politiska beslut som krävs för att trafikkonflikter mellan cyklar och andra 

trafikslag kan minska och trafiksäkerheten öka. 

• Trafiknämnden får i uppdrag att införa cykelgator i centrum för att skapa stråk 

där cyklar prioriteras samt att göra fler gator bilfria för en levande stadsmiljö 

med gång- och cykeltrafik. 

Motionärerna menar att infrastrukturen för cyklister i Göteborg har stora brister trots att 

satsningar på att förbättra cykelinfrastrukturen gjorts. 

Trafikkontoret är positiv till motionärernas intentioner och delar i stort deras problembild 

av cykelinfrastrukturen. Trafikkontoret föreslår dock att avstyrka motionen då frågorna 

redan tas om hand inom de uppdrag och inriktningar, via kommunfullmäktiges budget 

och genom andra politiska beslut, som redan ligger på nämnden, samt i övrigt pågående 

arbete. 

I samband med att cykelprogrammets togs fram gjordes analyser av cyklingen i Göteborg 

och då konstaterades att cykelvägnätet, på cirka 85 mil, är förhållandevis väl utbyggt men 

har stora brister. Cykelprogram för en nära storstad antogs 2015 och beskriver 

funktionskrav, behov av åtgärder och principer för genomförandet. Dessa bryts sedan ner 

i mer konkreta utbyggnadsplaner, riktlinjer, utredningar med mera.  

Trafikkontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-01-13 

Diarienummer 8713/20 

 

Handläggare 

Malin Månsson/Trafikkontoret/GBGStad 

Telefon: 031-3682607 

E-post: malin.mansson@trafikkontoret.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Att, i enlighet med motionens förslag, ta fram förslag på åtgärder och politiska beslut som 

krävs för att trafikkonflikter mellan cyklar och andra trafikslag kan minska och 

trafiksäkerheten öka, kräver såväl personella resurser som konsultstöd för att ordinarie 

arbete med genomförande av cykelprogrammet inte ska behöva bortprioriteras.  

För att införa cykelgator måste trafikkontoret först utreda exempelvis var det är lämpligt 

och hur de bör utformas och markeras. Cykelfartsgata är en utformning som används på 

vissa platser idag men är inte lämplig överallt. Utredningarna kräver personella och 

ekonomiska resurser för att genomföras. Först när frågan studerats går det att avgöra vad 

ett införande av cykelgata (om det visar sig vara en lämplig åtgärd) kan kosta avseende 

investering och om de kan innebära i ökade driftskostnader. 

Att göra gator bilfria kräver utredningar för att exempelvis bedöma var det är lämpligt 

och önskvärt, och vilka konsekvenser ett införande får. Därefter ska de utformas och 

gestaltas i dialog med en rad intressenter. Utredningarna kräver personella och 

ekonomiska resurser för att genomföras. Införande innebär en investeringskostnad samt 

en ökad driftskostnad. Om biltrafiken på en gata stängs så kan det resultera i att biltrafik 

flyttar och åtgärder kan behöva göras på dessa gator.  

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. Förbättringar som ökar 

trafiksäkerheten och därmed minskat antalet skadade får, förutom det personliga lidandet 

skadorna medför, positiva samhällsekonomiska konsekvenser för vård och omsorg. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Åtgärder för att stärka cyklingens konkurrenskraft bör leda till ökad cykling som i vissa 

fall är en överflyttning från biltrafiken. Förbättrade möjligheter och därmed ökad cykling 

bidrar till att nå miljömål rörande buller, klimat, och luftföroreningar. 

I förslaget till Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 finns två miljömål 

och tillhörande delmål som påverkas av en ökad cykelandel. En utpekad strategi 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. 

Det går inte bedöma i vilken omfattning de föreslagna uppdragen i motionen kan komma 

att bidra till en ökad cykling. Att ta fram förslag på åtgärder och politiska beslut som 

krävs för att trafikkonflikter mellan cyklar och andra trafikslag kan minska och 

trafiksäkerheten öka har i sig ingen påverkan på den ekologiska dimensionen.  

Bedömning ur social dimension 
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. Cykling har dessutom positiva hälsoeffekter. De flesta grupper gynnas av att 
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bättre förutsättningar för att cykla skapas. Hög trafiksäkerhet, trygghet och enkelhet är 

särskilt viktigt för att framförallt unga och gamla ska känna sig trygga. Vad gäller de 

cykelfartgator som har byggts och utvärderats så ser vi att upplevelsen av trafiksäkerhet 

skiljer sig kraftigt åt, både mellan användarna och mellan olika platser.   

Att, till exempel, arbeta för att samspel och tydlighet i infrastrukturen kring separeringen 

mellan fotgängare och cyklister är viktigt för framkomligheten och säkerheten men 

framförallt tryggheten. Vissa grupper av människor med funktionsnedsättning, såsom 

synsvaga, gynnas framförallt av ökad tydlighet. 

Det går inte bedöma i vilken omfattning de föreslagna uppdragen i motionen kan komma 

att bidra till att cykelinfrastrukturen upplevs som säkrare, tryggare och enklare.  

Förhållande till styrande dokument 
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 förslaget till 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. Motion av Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson 

(FI) om åtgärder för att göra Göteborg till en bättre cykelstad 

 

  

 
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  
Trafiknämnden har fått en remiss för att yttra sig på en motion insänt till 

Kommunfullmäktige av Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson 

(FI) (2020-11-12). I motionen föreslås Kommunfullmäktige besluta att: 

att  Trafiknämnden får i uppdrag att återkomma med förslag på vilka åtgärder 

och politiska beslut som krävs för att trafikkonflikter mellan cyklar och 

andra trafikslag kan minska och trafiksäkerheten öka. 

att  Trafiknämnden får i uppdrag att införa cykelgator i centrum för att skapa 

stråk där cyklar prioriteras samt att göra fler gator bilfria för en levande 

stadsmiljö med gång- och cykeltrafik. 

Svar på remissen ska vara inne senast den 2021-03-29. 

Beskrivning av ärendet 
I bakgrunden till motionen hänvisar motionärerna bland annat till Cykelfrämjandets 

undersökning Cyklistvelometern 2020 där cyklister svarar på frågor om hur nöjda de är 

med cykelförhållandena på olika orter i Sverige. Göteborg hamnar på sista plats bland 

större kommuner i Sverige. Cyklisterna i Göteborg ger bland annat låga betyg på hur bra 

cykelkommun Göteborg är, hur tryggt det är att cykla, hur breda cykelbanorna i staden är, 

om det finns olika hinder i vägnätet vid cykling och om fotgängare och cyklister kommer 

i konflikt med varandra. Motionärerna listar ytterligare problem för cyklister i Göteborg 

och menare att trots att satsningar på att förbättra cykelinfrastrukturen så finns det 

fortfarande stora brister. 

Bakgrund 

Trafikkontoret är väl medveten om att det finns behov av att förbättra 

cykelinfrastrukturen i Göteborg – både cykelvägnätet och cykelparkering. I samband med 

framtagandet av Cykelprogram för en nära storstad som antogs i trafiknämnden 2015 

gjorde trafikkontoret ett omfattande arbete för att skapa sig en bild av bristerna och 

behoven för cyklister i Göteborg samt att definiera vilka kvaliteter cykelinfrastrukturen 

bör ha för att upplevas som attraktiv. Inför och under framtagandet av Cykelprogrammet 

hade trafikkontoret på flera sätt dialog med dem som bor och vistas i staden genom bland 

annat satsningen Förslagslådan-Lätta ditt cykelhjärta som fanns både på en hemsida och 

besökte platser i Göteborg, en referensgrupp bildades med organisationer och politiska 

partier och kontakt togs med stadsdelar, kommunala förvaltningar och bolag. Dessutom 

gjordes och görs kontinuerligt omvärldsbevakningar, sammanställning av forskning samt 

vedertagen kunskap och erfarenheter inom området. Vartannat år gör trafikkontoret en 

egen cykelundersökning samt ytterligare användarundersökningar vid behov. 

I arbetet med framtagandet av Cykelprogrammet framkom det tydligt att det befintliga 

cykelvägnätet har stora brister avseende exempelvis framkomlighet, tydlighet och 

orienterbarhet, bredder och separering mellan fotgängare och cyklister. Det framkom 

också att cyklisters orienterbarhet och enkelhet inte har prioriterats i planeringen av 

cykelvägar där fokus till stor del har varit på trafiksäkerhet. En viktig slutsats i 

Cykelprogrammet är därför att cyklisters framkomlighet och enkelhet måste prioriteras 

mycket högre och att cykelvägnätet ska planeras utifrån alla tre kvaliteterna - snabbt, 

enkelt och säkert.  
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De kvaliteter cykelinfrastrukturen ska ha förtydligas i Cykelprogrammet som 

funktionskrav. Planerings- och utformningsprinciper beskriver i sin tur vad som krävs för 

att uppnå funktionskraven. Dessa har sedan förts in i trafikkontorets tekniska handbok. I 

vissa fall behöver dess principer utvecklas och konkretiseras ytterligare för att bli 

användbara verktyg i planeringen. En del av detta arbete har gjorts eller pågår. Andra 

delar har inte påbörjats. Dessutom tillkommer nya frågor i takt med att kunskapen om 

cykling ökar eller att regleringsformer ändras eller tillkommer som till exempel 

möjligheten att reglera gator som cykelgata.  

En av de mer viktigare frågorna att utveckla är hur infrastruktur ska utformas så att 

samspelet mellan fotgängare och cyklister fungerar bättre. Detta arbete är ett svar på ett 

uppdrag till trafikkontoret och beskrivs nedan. En annan fråga där det finns stora brister 

är vägledningen och orienterbarheten för cyklister som idag ofta är otydlig. Det skapar en 

otrygghet i hur och var en ska cykla samt att du som cyklist hamnar i oväntade situationer 

som att cykelbanan ”försvinner”. I och med att cykelvägnätet byggts ut under lång tid i 

flera etapper och i många olika projekt samt att cykellösningar i befintliga stadsmiljöer 

ofta klämts in med skohorn finns det idag en mångfald av utformningar, materialval och 

lösningar. I de flesta fall finns en tanke kring hur du som cyklist ska cykla men den 

framgår inte alltid. Under 2021 kommer ett arbete påbörjas med att hitta sätt att bättre 

förtydliga cyklisters väg och vägval i befintligt cykelvägnät – en svår men viktig fråga.   

För att uppnå cykelprogrammets intentioner krävs investeringar i cykelinfrastrukturen för 

att både höja kvaliteten på befintligt nät i enlighet med cykelprogrammets definierade 

funktionskrav och för att bygga ut korta eller längre saknade länkar i syfte att knyta ihop 

cykelvägnätet.  

Utbyggnadsplanering av cykelinfrastrukturen 

Trafikkontoret fick 2017 i uppdrag från trafiknämnden att ta fram en utbyggnadsplan för 

cykelinfrastrukturen. Inom det arbetet gjordes en brist- och behovsanalys av 

cykelvägnätet i Göteborg och som sammanställts i Underlag till långsiktig 

utbyggnadsplan för cykelinfrastruktur. Syftet var att grovt identifiera brister i kvaliteten i 

det befintliga cykelnätet samt identifiera saknade länkar för att sedan klassificera och 

grovt prioritera behovet av förbättringar.  

Det utpekande övergripande cykelvägnätet i Göteborg omfattar idag ungefär 85 mil, 

exklusive många mil lokala cykelbanor. Det var mycket tydligt att en stor del av det 

befintliga övergripande cykelvägnätet har brister i jämförelse till intentionerna i 

Cykelprogrammet. Eftersom alla åtgärder inte kan göras på en gång och allt kan inte 

göras överallt måste prioriteringar göras. Prioriteringen ska ske dels utifrån var 

cyklisternas behov av snabb, enkel och säker cykling är som störst och dels utifrån var i 

staden insatserna ger störst effekt, utifrån målet med ökad cykling. Prioriteringen behöver 

också ta hänsyn till andra pågående och planerade stadsbyggnadsprojekt.  

I arbetet med Utbyggnadsplan för cykelinfrastruktur definierades följande grunder för 

prioritering: 

• Ingångna avtal: Exempelvis så har trafikkontoret beviljats medel för 

utvecklingen av ett antal pendlingscykelstråk inom Sverigeförhandlingen. 
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• Överbryggande av barriärer – Stor betydelse för genheten för att korta avstånd 

och därmed öka potentialen för fler att kunna cykla. 

• Korta saknade länkar – Stor effekt med små medel. 

• Pendlingscykelvägarna – Knyter ihop stadens tyngdpunkter och 

grannkommuner med cykelvägar av extra god kvalitet.  

• Centrala staden ‐ I centrala staden är cykel ofta det snabbaste sättet att förflytta 

sig och är därmed ett konkurrenskraftigt alternativ till andra färdmedel. Det är 

också här som flödena är som störst. Däremot är cykelinfrastrukturen bristfällig 

på flera ställen och inte dimensionerad efter de ökande cykelflödena. I det 

faktiska genomförande av investeringar måste även hänsyn tas till de stora 

utvecklingsprojekten i centrala Göteborg med många omledningar och byggtrafik 

som under ett antal år begränsar möjligheterna att bygga om cykelvägnätet i 

centrum. Under den tiden görs istället mindre åtgärder för att förbättra cyklisters 

framkomlighet och säkerhet.   

 

Målet med utvecklingen av cykelvägnätet är att erbjuda ett sammanhängande cykelvägnät 

som är väl utformat, det vill säga att det upplevs som enkelt och säkert att cykla. För att 

nå målet görs följande typer av åtgärder: 

• Utbyggnad av saknade länkar – korta eller långa 

• Kvalitetshöjning av befintligt cykelvägnät genom ombyggnation. 

• Kvalitetshöjning genom mindre åtgärder på befintligt cykelnät. 

Det byggs även ut cykelinfrastruktur inom exploateringsprojekt men de är då beroende av 

exploateringens läge och styrs inte av utbyggnadsplanen men ska ta hänsyn till de behov 

av nya cykelkopplingar eller uppgradering av cykelvägnätet som identifierats i 

underlaget.  

De identifierade behoven i utbyggnadsplanen för cykelvägnätet fungerar som underlag till 

investeringsplanen. I takt med att staden förändras, förändras också behoven.  

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret är positiv till motionärernas intentioner och delar i stort deras problembild 

av cykelinfrastrukturen. Trafikkontoret föreslår dock att avstyrka motionen då frågorna 

redan tas om hand inom de uppdrag och inriktningar, via kommunfullmäktiges budget 

och genom andra politiska beslut, som redan ligger på nämnden, samt i övrigt pågående 

arbete. Trafikkontoret önskar att fokusera och lägga befintliga personella resurser på 

liggande uppdrag och det arbete som redan pågår. Om arbetet ska intensifieras och 

förbättras krävs att mer personella resurser avsätts till detta. 

Nedan beskrivs liggande politiska uppdrag och exempel på pågående arbete kopplat till 

motionärernas förslag till beslut. 

Trafikkontorets pågående uppdrag och övrigt arbete kopplat till motionens 

förslag 

Motionens förslag till beslut 1: 

Trafiknämnden får i uppdrag att återkomma med förslag på vilka åtgärder och politiska 

beslut som krävs för att trafikkonflikter mellan cyklar och andra trafikslag kan minska 

och trafiksäkerheten öka. 
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Genomförandet av cykelprojekten inom investeringsplanen syftar till att göra 

cykelinfrastrukturen mer sammanhållen och trygg. Investeringsprojekten innefattar både 

byggnationen av saknade länkar och uppgradering av befintliga cykelstråk så att de i 

större uträckning följer cykelprogrammets uppsatta kvalitetskrav (funktionskrav) samt 

bidrar till att öka kapaciteten i cykelvägnätet så att cyklingen kan öka på ett säkert och 

tryggt sätt enligt målsättningarna. 

Trafikkontoret ska verka för en sammanhållen och trygg cykelinfrastruktur där 

fotgängare och cyklister separeras i största möjliga mån (Trafiknämndens Mål- och 

inriktning 2019):  

Arbetet med uppdraget pågår och har delrapporterats i trafiknämnden (Trafiknämnden 

2020-05-28 § 197). En undersökning av fotgängares och cyklisters beteende har gjorts 

tillsammans med intervjuer för att få en uppfattning om problematiken och användarnas 

behov. En sammanställning av forskning och erfarenheter från andra städer i Sverige och 

Europa har gjorts. Utifrån dessa underlag och intentionerna i Cykelprogrammet och 

planeringsunderlaget för fotgängare har sedan slutsatser och rekommendationer tagits 

fram för hur infrastrukturen bör utformas för att förbättra samspelet mellan fotgängare 

och cyklister i korsningar och på sträcka. Dessa håller nu på att arbetas in i trafikkontorets 

tekniska handbok. Vissa knäckfrågor behöver utvecklas vidare till tydligare instruktioner, 

vilket ska påbörjas i början av året. Dessa nya principer och rekommendationer behöver 

aktivt spridas och beaktas i olika projekt och planer. 

 

Ökad säkerhet för oskyddade trafikanter, i synnerhet vid skolor, förskolor, 

olycksdrabbade gång- och cykelstråk samt vid gatuarbeten (KF 2019-11-13, §4 

Budget 2020): 

Trafikkontoret arbetar med uppdraget och en sammanställning av läget idag samt 

pågående arbete har gjorts. Sammanfattningsvis så har Göteborgs arbete sedan 1990-talet 

med hastighetsdämpande åtgärder gett resultat med betydligt färre skadade gående och 

cyklister i konfliktolyckor. Idag är de stora skadegrupperna gående och cyklister i 

singelolyckor. För att förebygga de skadorna handlar det om slätt och halkfritt underlag 

utan kanter och andra hinder samt god utformning av gång- och cykelbanor och andra 

ytor där gående och cyklister rör sig. 

I samband med att trafiknämndens trafiksäkerhetsprogram för 2010 - 2020 löper ut, så har 

trafikkontoret genomfört en kommunal trafiksäkerhetsrevision som ger följande 

rekommendationer som har beröring på uppdraget: 

• grunda arbetet med rätt hastighet i den hastighetsplan som ligger vilande i väntan 

på ett nationellt beslut om sänkt hastighetsgräns i tätort 

• ökat fokus på gåendes och cyklisters förutsättningar i arbetet med drift och 

underhåll  

• säkerställa gåendes och cyklisters framkomlighet och trafiksäkerhet i staden 

under byggtid som normalläge. 

Motionens förslag till beslut 2: 

Trafiknämnden får i uppdrag att införa cykelgator i centrum för att skapa stråk där 

cyklar prioriteras samt att göra fler gator bilfria för en levande stadsmiljö med gång- och 

cykeltrafik. 
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Kommunfullmäktiges budget 2021 fick trafiknämnden följande uppdrag: 

• Trafiknämnden får i uppdrag att föreslå fler ombildningar av lämpliga gator till 

gågator, gångfartsområden eller sommargågator. 

• Trafiknämnden ges i uppdrag att säkerställa åtgärder för att förbättra flöden för 

cykel i de centrala delarna av cykelnätverket. 

Trafikkontoret är i uppstart på uppdragen. Det sistnämnda kommer att undersöka möjliga 

lösningar för att förbättra flödena för cyklister i centrala Göteborg. Inom uppdraget med 

att ta fram en utbyggnadsplan gjordes en övergripande bedömning av både kvaliteten på 

befintligt cykelvägnät och pekade ut saknade länkar i cykelvägnätet för att få en bild av 

bristerna och behoven. Slutsatsen var att flera cykelstråk i centrala Göteborg har bristande 

kvalitet och att de och de saknade länkarna konkurrerar med många intressen och behov i 

staden såsom kollektivtrafikens framkomlighet (t ex Brunnsparken) eller gatuparkering (t 

ex Vegagatan). Dessutom pågår planeringen av flera stora utvecklingsprojekt i de centrala 

delarna av Göteborg som innefattar viktiga cykelstråk. Det finns ett behov av att i mer 

detalj titta på hur cykelstråken i centrala Göteborg kan förbättras på kort och längre sikt 

samt hur cykelbehoven tas om hand i pågående planering. De lösningar eller typer av 

åtgärder som föreslås bör utgå från cyklisternas och andra trafikanters behov i förhållande 

till stråkets förutsättningar och stadens mål. I vissa fall skulle cykelgata eventuellt kunna 

vara en lämplig lösning. 

Cykelfartsgata och cykelgata 

Cykelgata är en ny form av reglering med ett nytt vägmärke som infördes den 1 december 

2020. Författningstexten som tar upp krav på reglering av cykelgata beskriver hur en 

cykelgata ska skyltas men ger inte några rekommendationer för lämplig utformning eller 

användningsområde. Erfarenheter från cykelfartsgatorna i Göteborg samt från 

cykelgatorna i andra städer visar att utformningen samt stråkets funktion och lämplighet 

som cykelgata är viktiga faktorer för en lyckad lösning. Ett förtydligande för hur, när och 

var Göteborg ska tillämpa cykelgata samt hur de ska utformas i olika miljöer bör på sikt 

tas fram. Detta är inte planerat under 2021 då liggande politiska uppdrag och andra 

pågående utvecklingsprojekt bedöms ha högre prioritet.  

År 2013 invigde Göteborg sin första cykelfartsgata. En cykelfartsgata är en typ av 

utformning av en blandtrafikgata där cykling sker mitt i körfältet med ledning av 

markbeläggningens utformning. Syftet med utformningen är att tydligt vägleda cyklister 

och bilister hur de ska agera på gatan genom val av beläggning, bredder mm.  

Trafikkontoret kommer under våren 2021 att undersöka vad som krävs vad gäller 

exempelvis vägmärken för att reglera en cykelfartsgata (Västra Hamngatan) till cykelgata.  

Övriga politiska uppdrag 

Trafiknämnden har tillsammans med en rad andra nämnder fått ett samordningsuppdrag 

avseende cykelarbetet i Göteborg (KF 2020-06-16 § 19 Samordning av cykelarbetet i 

Göteborgs Stad): 

• Trafiknämnden som styrande får i uppdrag att, ihop med byggnadsnämnden, 

park- och naturnämnden, fastighetsnämnden, Framtidskoncernen samt andra 
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berörda nämnder och bolag att strategiskt samordna det praktiska arbetet med 

cykelrelaterade frågor med utgångspunkt i ”Cykelprogram för en nära storstad”. 

 

• Trafiknämnden samt ovanstående nämnder och bolag får i uppdrag att under 

genomförandet av cykelprogrammet också ta hänsyn till olika typer av cyklar och 

cykelrelaterade innovationer inom mobilitet och mikromobilitet.  

 

 

 

Kerstin Elias 

 

Avdelningschef 

 

Kristina Lindfors 

 

Trafikdirektör 
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