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1.1 Förord 
Cykelåret 2021 var liksom allt resande, starkt påverkat av pandemin. Efter ett 
par år med ett starkt ökat cyklande sjönk den kraftigt under 2021. Den största 
orsaken tros vara att Folkhälsomyndighetens rekommendation om att arbeta 
hemma fick stort genomslag då resandet som helhet sjönk. Samma utveckling 
ser vi i många städer runt om i Sverige. 

Den stora frågan är hur pandemin kommer att påverka vårt resande på längre 
sikt. Det är oklart i vilken utsträckning vi kommer att vilja hybridjobba och 
vilka färdmedel vi kommer att välja när vi reser till jobbet. 

2021 är också året då elsparkcyklarna fick ett rejält uppsving både i antal resor 
och antal fordon. En genomsnittlig vardag gjordes knappt 14 000 resor med 
elsparkcyklar – variationen över året är stor. Detta motsvarar ca 1 procent av 
alla resor i Göteborg. Elsparkcykelresorna räknas inte med när vi mäter 
cykelflöden och inte heller cykelutvecklingen i förhållande till målen. 

Under året har vi också sett att el-cyklandet fortsätter att öka kraftigt. Med en 
el-cykel ökar medelhastigheten och därmed potentialen för att flera ska kunna 
cykla till sitt arbete på exempelvis 30 minuter. Undersökningar visar också att 
el-cyklister tenderar att cykla mer och längre än ”vanliga” cyklister. Ökad el-
cykling ställer också krav på att det finns säker cykelparkering vid hem, arbete 
och andra platser där man behöver parkera under en lite längre tid, samt på att 
cykelinfrastrukturen dimensioneras så att det finns stråk som tillåter en lite 
högre medelhastighet – både vad gäller trafiksäkerhet och framkomlighet. 

Sammantaget så har intresset för och kunskapen om cykling och dess roll för ett 
hållbart transportsystem ökat under pandemiåren.    

Vi har i denna lilla skrift försökt sammanställa cykelåret 2021. Vi hoppas att du 
finner den intressant. Har du frågor så är du välkommen att kontakta 
trafikkontorets cykelstrateg.  



 

Cykelstaden 2021 3 (11) 
Årssammanfattning  
Trafikkontoret 2022-04-21 

Innehåll 
1 Cykelåret 2021 .............................................................................. 4 

1.1 Vad hände i cykelstaden 2021 ................................................. 4 

1.2 Investeringar ............................................................................ 5 

1.2.1 Utveckling av cykelvägnätet – fokus på 
pendlingscykelstråk ........................................................................ 5 

1.3 Service till cyklisterna .............................................................. 6 

1.3.1 Under 2021 fortsatte lånecykelsystemet Styr & Ställ att 
utvecklas ........................................................................................ 6 

1.3.2 Utifrån vad användarnas synpunkter fortsätter Styr & Ställ 
att utvecklas.................................................................................... 7 

1.3.3 Cykelparkering.................................................................. 7 

1.3.4 Trafiksäkerhet och framkomlighet ..................................... 7 

1.3.5 Beläggning ....................................................................... 8 

1.3.6 Ny cykelapp ...................................................................... 8 

1.3.7 Elsparkcyklar .................................................................... 8 

1.4 Cykelstaden i siffror ................................................................. 9 

1.5 Innovationer ............................................................................. 9 

1.5.1 Digital vinterväghållning .................................................... 9 

1.6 Kommunikation ...................................................................... 10 

1.6.1 Beteendepåverkande cykelkommunikation ..................... 10 

1.6.2 Cykelgrupper i stora projekt ............................................ 10 

1.6.3 Allmän kommunikation .................................................... 10 

 

  



 

Cykelstaden 2021 4 (11) 
Årssammanfattning  
Trafikkontoret 2022-04-21 

2 Cykelåret 2021 

2.1 Vad hände i cykelstaden 2021 
Sedan 2017 har cyklandet stadigt ökat, men under 2021 bröts denna trend och 
cyklandet återgick nästan till 2018 års nivå. Det omfattande distansarbetandet 
tros var en orsak. Antalet cykelresor 2021 beräknas vara 36 procent högre än 
2011 som är basår för trafikstrategin. 2021 bedöms dock cyklandet ha minskat 
med 11–15 procent jämfört med 2020.Cykelprogrammet anger att cyklandet ska 
tredubblas till år 2025 och därmed stå för 12 procent av alla resor år 2035 (eller 
mer om cyklingen fortsätter att öka efter 2025). 

Antalet cykelresor 2021 beräknas vara 36 procent högre än 2011 som är basår 
för trafikstrategin. 2021 bedöms dock cyklandet ha minskat med 11–15 procent 
jämfört med 2020. Med 2021 års minskning är vi åter tillbaka nära 2018 års 
nivå. Trots det är cykel fortfarande det färdsätt som ökat mest procentuellt sett 
sedan 2011. 

Datakällorna för cykelflödena är väldigt osäkra till följd av de stora pågående 
infrastrukturprojekten som dels gör att vissa mätstationer inte är i bruk och dels 
för att cykeltrafik omleds till andra cykelvägar. 

Pandemin tros också ha haft stor påverkan på resandet i stort under 2021. Under 
2021 ökade resandet något i jämförelse med 2020, men ligger fortfarande 
betydligt lägre i jämförelse med före pandemin. Det beror bland annat på att 
distansjobbandet bedöms ha påverkat olika färdmedel olika mycket. Till 
exempel tror vi att en del av arbetsresorna som gjordes med kollektivtrafiken 
före pandemin under 2020 blev cykelresor, för att sedan under 2021 inte bli av 
alls. 
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2.2 Investeringar 

2.2.1 Utveckling av cykelvägnätet – fokus på 
pendlingscykelstråk 
Pendlingscykelstråken är prioriterade i utvecklingen av cykelvägnätet, vilket 
återspeglar sig i de ut- och ombyggnader som gjordes av cykelvägnätet under 
2021. Pendlingscykelnätet det grovmaskiga nät som ska koppla ihop olika delar 
av staden med cykelvägar med god framkomlighet och trafiksäkerhet – lite 
bredare, separerade från andra trafikslag och högre framkomlighet i korsningar. 
Pendlingscykelstråkens roll blir allt viktigare i och med att variationen av 
cyklister och cyklar ökar - cyklar blir snabbare och större (elcyklar, lastcyklar 
etc). Vi vet till exempel att el-cykelinnehavet ökar kraftigt och enligt en räkning 
hösten 2021 utgjorde elcyklar ungefär en fjärdedel av alla räknade cyklar i 
rusningstid på 12 platser.  
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2.2.1.1 Under 2021 byggdes följande 

 

 

2.3 Service till cyklisterna 

2.3.1 Under 2021 fortsatte lånecykelsystemet Styr & Ställ att 
utvecklas 

• Den fria restiden för den som har års- eller månadskort har utökats från 
30 till 60 minuter 

• Studenter får numera 25 procent rabatt på årskort. 623 studenter har 
utnyttjad erbjudandet sedan det infördes den 1 augusti 2021. 

    

1 E20/Fräntorp delen Billerudsgatan – 
Gränsvägen  

Pendlingscykelbana 860 m 

2 Björlandavägen delen Toleredsgatan – 
Swedenborgsplatsen   

Pendlingscykelbana 1700 m 

3 Kungsladugårdsgatan, delen Högsbogatan-
Ståthållaregatan, etapp 1 (längs den östra 
sidan av gatan),  

Pendlingscykelbana 470 m 

4 E20 Olskroken – Munkebäck, delen 
Olskroksgatan till Colliandersgata  

Pendlingscykelbana 540 m 

5 Engelbrektsgatan delen Aschebergsgatan - 
Kungsportsavenyen  

Övergripande 
cykelbana 

400 m 

6 Agnesbergsvägen delen Sandspåret-Göta 
älv  

Pendlingscykelbana 330 m 
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• Antalet sommarstationer utökades från 2 (2020) till 10 (2021) varav 7 i 
Göteborg och 3 i Mölndal. 

• Efter önskemål sträcker sig systemzonen numera hela vägen till 
Eriksberg på Hisingssidan och zonen knyts ihop med en annan ny 
station vid Klippan på andra sidan vattnet. 

2.3.2 Utifrån vad användarnas synpunkter fortsätter Styr & 
Ställ att utvecklas 

• Fortsatt utbyggnad av stationer, alla 135 stationer 
är nu på plats. 
• Tillfälliga sommarstationer, tio stycken, under 
perioden 1/6–31/8. 
• Användandet har ökat - dubbelt så många resor 
2021 som 2020 
• Studentrabatt (25 % på årskort) infördes i augusti 
2021 
• Den fria restiden för den som har års- eller 
månadskort har utökats från 30 till 60 minuter 

 

2.3.3 Cykelparkering 
Totalt 143 cykelparkeringar har byggts på följande platser: 

• Åkareplatsen, Södra vägen,  
• Stigbergsliden/Barlastgatan,  
• Kungsportsavenyn, Andra Långgatan/Värmlandsgatan 
• Magasingatan, Kvarnbron,  
• Korsgatan, Torggatan, Norra Gubberogatan,  
• Masthuggstorget, Odinsgatan 

2.3.4 Trafiksäkerhet och framkomlighet 
Många framkomlighetsåtgärder har genomförts under året. Saker som sänka 
kantsten, justera refuger, förbättra vägmarkering och skyltning, sätta upp räcken 
vid trafiksignaler, justera brunnar, flytta fasta hinder intill cykelbanor mm. 

2.3.4.1 Dessa åtgärder har gjorts på; 

Antenngatan/Radiovägen, Askims Krokegådsväg, Bildradiogatan, Birgittagatan, 
Bottnelyckan, Diamantgatan. Gullbergsbrogatan, Gunnaredsterrassen, 
Gunnaredsvallen, Hjalmar Brantingsplatsen, Hjällbo Lillgata, Höglandsgatan, 
Kummingatan, Majnabbegatan, Munkebäcksgatan, Näsetvägen, Omvägen, 
Radiovägen, Sankt Sigfridsgatan, Sockerbagaregatan, Stora Fiskebäcksvägen, 
Södra Dragspelsgatan, Topasgatan, Toredslagatan 
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2.3.5 Beläggning 
Ca 15 km cykelbana fick ny beläggning under 2021 

2.3.6 Ny cykelapp 
Trafikkontoret släppte en ny app – Cykelstaden, den 1 
juni. Den är en modern och avskalad version av tidigare 
app, med stora möjligheter att utvecklas med funktioner 
som cyklisterna vill ha.  

Göteborgs Stad har som mål att öka andelen som cyklar, 
appen är en del i arbetet med att göra Göteborg till en mer 
cykelvänlig stad  

Göteborgs Stad har haft en Cykelstaden-app till hjälp för 
cyklister i flera år. En användarstudie som gjordes hösten 
2018 visade att det fanns fortsatt behov av en app för 
cyklister i staden. Studien visade att appen har två tydliga 
användargrupper. Det är nya cyklister som använder den 

för att lära sig att hitta i staden, vilka cykelvägar som finns och hur lång tid det 
tar att hitta mellan olika platser. Den andra gruppen är erfarna cyklister som 
använder felanmälningsfunktionen för problem som uppstått längs med 
cykelbanan. Det är enkelt att göra en felanmälan i appen.  

Appen innehåller reseplanerare och felanmälningsfunktion men visar också var 
det finns cykelvägar, cykelpumpar, cykelparkeringar, trafikstörningar som 
påverkar cykelbanor, och Styr & Ställ-cyklar. En ny funktion vi har med i 
reseplaneraren är att man kan se trafikstörningar längs den valda rutten.  

2.3.7 Elsparkcyklar 

 

Antalet resor med hyrda elsparkcyklar 

Under 2021 växte marknaden för uthyrning av elsparkcyklar i Göteborg 
avsevärt. Det tillkom tre nya företag och antal fordon ökade med närmare 60% 
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till nära 10 000 under toppmånaden jämfört med 2020, samtidigt som 
toppnoteringen för antal resor mer än fördubblades då det genomfördes nästan 1 
000 000 resor med elsparkcykel i juli i Göteborg.  

Under 2021 genomfördes också stadens första formella uppföljning av 
företagens efterlevnad av våra villkor. 

2.4 Cykelstaden i siffror 

 

2.5 Innovationer 

2.5.1 Digital vinterväghållning 
I takt med att digitaliseringen i samhället ökar har tillgången till 
väglagsinformation blivit större, mer kostnadseffektiv och snabbare.  

Detta skapar möjligheter till en mer effektiv och hållbar vinterväghållning tack 
vare bättre verktyg för planering, genomförande och uppföljning av 
vinterväghållning, baserat på data från en kombination av fasta och mobila 
sensorer.  

Göteborgs stad är härmed den första staden i världen som implementerar 
konceptet Digital vinterväglagsinformation. Målet är att göra 
vinterväghållningen mer hållbar genom ökad resurseffektivitet, ökad 
trafiksäkerhet, minskad negativ miljöpåverkan, bättre arbetsmiljö och en mer 
attraktiv- och jämställd bransch.  

Fokus är på vägnätet men det kommer att få en positiv effekt på de cykelbanor 
som ligger parallellt med huvudgatorna i första skedet. 

Anläggning Volym 
Antal cykelpumpar 46 
Antal lånecyklar 1750 
Antal resor med lånecyklar 2021 366 155  
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2.6 Kommunikation 

2.6.1 Beteendepåverkande cykelkommunikation (exempel) 
• Företagsrådgivning med fokus på  
• arbetspendling.  
• Cykelvänlig arbetsplats 
• Vintercyklist 
• På egna ben 

2.6.2 Cykelgrupper i stora 
projekt 
Fram till slutet av april hade Hisingsbron 
gemensam cykelreferensgrupp tillsammans med 

projekt E45, därefter avslutades E45:ans del och kvar blev de som ville vara en 
fortsatt del av Hisingsbron-gruppen   

Även projekt Masthuggskajen har haft en cykel-grupp igång, 9 cyklister. 

 

2.6.3 Allmän kommunikation 
Under året har ett antal pressmeddelande sänds ut och många nyheter i egna 
kanaler skrivits ihop. Allt för att visa vad cykelstaden faktiskt gör. Ofta är det 
de små detaljerna som gör stora skillnader, dessa detaljer som ofta ingen lägger 
märke till, det är dem vill vi sätta fokus på i vår så kallade 
produktkommunikation 
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