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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 
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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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Yrkande angående att samordna 
cykelarbetet i Göteborgs Stad 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Trafiknämnden som styrande får i uppdrag att, ihop med 
Byggnadsnämnden, Park- och naturnämnden, Fastighetsnämnden, 
Framtidskoncernen samt andra berörda nämnder och bolag att strategiskt 
samordna det praktiska arbetet med cykelrelaterade frågor med 
utgångspunkt i ”Cykelprogram för en nära storstad” [ISSN 1103-1530] 
Uppdraget ska inte tolkas som ett direktiv rörande nämndernas 
prioriteringar i övrigt, utan ska ses som ett samordningsuppdrag för att 
uppnå högre effektivitet. 

Återrapportering av hur nämnder och bolag arbetar med cykelprogrammet 
ska ske inom ordinarie uppföljning med start 2020 

2. 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.   

Yrkandet 
 
Att öka graden av cykling i staden är en av de viktigaste byggstenarna i att Göteborg 
ska minska sina klimatavtryck, förbättra sin luftmiljö samt minska trängseln. Trots 
att det har passerat fem år sedan trafiknämnden antog ”Cykelprogram för en nära 
storstad” i mars 2015 så har stora delar av programmet ännu inte implementerats.  

Ett hinder för en effektiv utveckling av cykelinfrastrukturen i staden är att de 
nämnder som i olika grad hanterar cykelfrågor inte utgår från samma strategiska 
dokument, vilket riskerar orsaka intressekonflikter och dubbelarbete. Därför 
föreslår vi att det redan antagna cykelprogrammet ska bli vägledande inte bara för 
Trafiknämnden, utan även de andra aktörer i staden som på ett eller annat sätt 
arbetar med cykelfrågorna. Beslutet innebär att det strategiska arbetet samordnas 
mellan de olika instanserna i staden, men ska inte tolkas som ett direktiv rörande 
nämndernas prioriteringar i övrigt.  

Sedan Cykelprogrammet skrevs och antogs av trafiknämnden 2015 så har 
trafiksituationen för lättare fordon förändrats. Vi har fler typer av specialcyklar, som 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande Politiska arbetsgruppen 
för ett fossilfritt Göteborg 
2020-05-06  

(S, D, M, V, L, MP, C)  
särskilt yttrande KD 
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till exempel lådcyklar och elcyklar, vi har även sett en stark ökning av så kallad 
mikromobilitet, särskilt i form av elsparkcyklar till uthyrning. Om detta förblir en del 
av trafikbilden i staden så är det också rimligt att detta reflekteras i nästa version av 
Cykelprogrammet. I väntan på det föreslår vi att staden tar hänsyn till dessa 
trafikelement redan under genomförandet av nuvarande version, t.ex. anpassar 
cykelbanor och korsningar till bredare och längre cyklar, ökar möjligheterna till 
omkörningar för snabba cyklister, uppmuntrar cykling även i kuperade delar av 
staden, förbättrar parkeringen för alla typer av cyklar samt ökar möjligheten för en 
god samexistens mellan olika typer av cyklar, inklusive elsparkcyklar.  
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