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Medfinansiering genom stadsmiljöavtal till tre 
cykelåtgärder 
 

Stadsmiljöavtal - riktad ansökan cykelåtgärder 2021–2022  
Kommuner och landsting kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat 
stadsmiljöavtal. Stödet lämnas med högst 50 procent av byggkostnaderna för genomförda 
åtgärder.  

Utöver den ordinarie ansökan av stadsmiljöavtalen så har beslut fattats av Riksdagen 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. 

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, till exempel minskad 
körbana.  

8 miljoner kronor till tre cykelåtgärder   
Trafikkontoret har i maj 2021 ansökt om medfinansiering för åtgärderna: 

• Agnesbergsvägen (Sandspåret–Göta älv) 
• Rävebergsvägen (Hästhagen-Norrleden) 
• Rävebergsvägen (Rannebergsvägen-Kummingatan) 

Trafikverket har i oktober fattat beslut i enlighet med ansökan, vilket innebär att 
åtgärderna tilldelas stöd om maximalt 8,1 miljoner kronor.  

Motprestationer som ingår i beviljat stadsmiljöavtal är:  

• Uppmuntrande cykelaktiviteter 
• Restidsinstallationer (vägvisningsskyltar och kartor) 
• Minskad körbanebredd, Rävebergsvägen (Hästhagen-Norrleden) 
• Minskad körbanebredd, Rävebergsvägen (Rannebergsvägen-Kummingatan) 
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Eventuella ändringar ska godkännas skriftligt av Trafikverket genom ändringsbeslut. 
Eventuella ändringar i åtgärd eller motprestationen kan medföra att Trafikverket kan 
besluta om att helt eller delvis inte betala ut fulla stödet.  

Detta är det andra stadsmiljöavtalet inom den riktade cykelsatsningen för Göteborgs del, 
det första godkändes i mars 2021. 

 

 

Jenny Adler 
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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