
Aktivitet Beskrivning

Björlandavägen, Toleredsgatan-Swedenborgsplatsen. Uppgradering av del av 
pendlingscykelstråk. Projektering pågår. Byggs 2020

Björlandavägen, St-Olofsgatan-Hisingsleden.  Uppgradering av del av pendlingscykelstråk. Projektering pågår. Byggstart höst/vinter 2020.

Torpavallsgatan/Billerudsgatan: Uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana. 
Del av stråk. Projektering pågår. Byggstart 2020.

E20, Olskroken – Munkebäck. Uppgradering av del av pendlingscykelstråk. Projektering pågår. Byggstart 2020

E20 - Fräntorp.  Uppgradering av del av pendlingscykelstråk. Projektering pågår. Byggstart 2020

Gamlestadsvägen, Slakthusgatan - Hjällbo. Uppgradering av del av pendlingscykelstråk. Projektering start 2020. Byggs 2021-2022

Agnesbergsvägen: Gamlestadsvägen-f.d. Klädkällaren. Kort saknad länk. Del av 
pendlingscykelstråk. GFS, Projektering och ev byggstart höst 2020

Mölndalsvägen, St. Sigfrids gata-kommungränsen. Uppgradering av del av 
pendlingscykelstråk. Projektering pågår. Byggstart 2020

Kungsladugårdsgatan, Högsbogatan- Ståthållaregatan. Nya enkelriktade cykelbanor längs 
pendlingscykelstråk. GFS/projektering. Byggstart 2021.

Fjällgatan, Djurgårdsplan – Repslagaregatan: Enkelriktade cykelbanor. Saknad länk i det 
övergripande cykelvägnätet- Projektering pågår. Byggstart 2020.

Älvsborgsgatan, utbyggnad med enkelriktade cykelbanor. Saknad länk. Projektering pågår. Byggstart 2020.

Karl Johansgatan, Kustgatan – Såggatan. Uppgradering av befintlig blandtrafikgata till 
cykelfartsgata. Byggnation pågår

Kärralundsgatan, Ulfsparregatan – Munkebäcksgatan, utbyggnad till dubbelriktad cykelbana. 
Saknad länk i det övergripande cykelvägnätet. Projektering pågår. Byggstart 2020

Förstamajgatan, Tideräkningsgatan-Adventsvägen. Saknad länk. GFS, Projektering och ev byggstart 2021

Toredalsgatan, delen Hjalmar Brantingsgatan – Toleredsgatan, utbyggnad med enkelriktade 
cykelbana enligt Cykelprogrammets principer. Färdigställs sommaren 2020

Engelbrektsgatan, delen Södra vägen-Aschebergsgatan. Saknad länk i övergripande 
cykelvägnätet. Resterande del till Skånegatan byggs senare. Projektering. Byggstart 2021

Fjällbogatan-Utbuvägen: Byggs ut i samband med utbyggnad av en detaljplan. Byggnation 2020

Sten Sturegatan: Förbättring och utbyggnad av saknade delar av cykelbanan. Byggnation 2020-2021

Cykelparkering vid hållplatser Placera ut cykelställ med väderskydd vid 10 hållplatser.

Skapa ett parkeringsgarage för cyklar i anslutning till centralstationen/ Drottningtorget. Fortsatt planering för parkeringsgarage för cyklar vid centralstationen på lång 
sikt.

Cykelparkering på Drottningtorget Utökning av antalet cykelparkeringar på Drottningtorget till cirka 600.

Gamlestaden cykelparkeringshus invigs Öppnar hösten 2020

Cykelparkering
En inventering har gjorts under 2019. Utifrån den kommer ett antal 
cykelparkeringar projekteras och byggas vid målpunkter, torg m.m. under 
2020.

Cykelparkering vid skolor
Cykelparkering på ett antal skolor kommer projekteras och byggas under 
2020. Karl Johansskolan är en skola som kommer få cykelparkering, de andra 
skolorna är inte bestämda ännu.

Mindre cykelframkomlighetsåtgärder
Byggnation
Cykelstråk:  Per Dubbsgatan, Dag Hammarskjöldsleden, Linnégatan, Bangatan, 
Västra/Östra Bräckevägen – Inlandsgatan, Danska vägen, Herkulesgatan, Myntgatan – 
Hisingsgatan, Ringögatan, Ovädersgatan. Levgrensvägen, Nya Allén, Skånegatan, 
Örgrytevägen samt tre korsningar Södra vägen/Vasagatan, Södra 
vägen/Kungsportsavenyn, Bohusgatan/Sten Sturegatan
Cykelkorsningar:  Karl Johansgatan – Slottsskogsgatan, Stigbergsliden – Bangatan, 
Järntorget – Nya Allén, Per Dubbsgatan – Guldhedsgatan, Vasagatan – Viktoriagatan, 
Vasagatan – Vasaplatsen, Ivarsbergsmotet, Hjalmar Brantingsgatan – Långströmsgatan, 
Hjalmar Brantingsgatan – Toredalsgatan/ Gropegårdsgatan, Hjalmar Brantingsgatan – 
Wieselgrensgatan, Mölndalsvägen – Framnäsgatan

Sänka kantsten, justera refuger, förbättra vägmarkering och skyltning, räcken 
vid trafiksignaler, justera brunnar, flytta fasta hinder intill cykelbanor mm.

Omvägen – Ta bort kantsten mellan gångbana och cykelbana samt sätta upp bilhinder.

Askims krokegårdsväg – göra en bredare öppning för cyklister utmed bilhinder.

Skanstorget 18 – Utreda om det går att ändra cykelbanan för att minska konflikter mellan 
fotgängare och cyklister.

Hjalmar Brantingsplatsen – Sänka kantsten.

Näsetvägen – bredda cykelpassage.

Antenngatan/Radiovägen – sänka kantsten vid cykelpassage.

Kungsportsavenyen 16 – bredda cykelbana.

Kungsportsavenyen/Nya allén -  trång cykelpassage.
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Utveckling av pendlingcykelvägnätet

Övergripande cykelvägnät - saknade länkar

Trafiksäkerhet och framkomlighet – mindre åtgärder

Cykelparkering 

INFRASTRUKTUR – bygg en sammanhängande och väl utformad cykelinfrastruktur 

Cykelvägar



Munkebäcksgatan/Delsjövägen – Bikers rest vid trafikljus

Första långgatan – förtydliga enkelriktning

Arendals allé – räta ut cykelbanans 90-krök.

Stobéegatan – tydliggöra för cyklister, antingen bredda gångbanan så att det blir en gc-bana 
eller märka ut tydligare var cyklister ska vara.

Topasgatan – borttagning av kantsten.

Diamantgatan – borttagning av kantsten.

Hjällbo Lillgata – förhöjd gc-passage

Kummingatan – förhöjd gc-passage

Bottnelyckan – förhöjd gc-passage

Höglandsgatan – förhöjd gc-passage

Gunnaredsvallen – förhöjd gc-passage

Gunnaredsterrassen – förhöjd gc-passage

Bilradiogatan – förhöjd gc-passage

Sankt sigfridsgatan – förhöjd gc-passage

Södra dragspelsgatan – förhöjd gc-passage

Sockerbagaregatan – separera gc-bana

Birgittagatan 5 – göra en bredare öppning för cyklister utmed bilhinder.

Skatåsvägen – separera gc-bana

Uppgradering av befintlig cykelvägvisning i del av Flatås/Frölunda och Eriksberg enligt 
gällande cykelvägvisningsplan. Byggstart 2020

Tillfälliga cykelåtgärder för att underlätta cykling med syfte att mildra de negativa effekter som 
coronavirusets utbrott har fört med sig för stadens besöksnäring

Tillfälliga cykelparkeringar vid exempelvis butiker, försök med tillfälliga cykelfält 
på Engelbrektsgatan samt underlätta och förtydliga alternativet att cykla i 
körbanan på Linnégatan.

Utformningsprinciper för cykel ska tas fram. 
Färdigställa utformningsprinciper som behandlar platser där fotgängare och 
cyklister interagerar. Dessa ska föras in i teknisk handbok och kunskapen ska 
spridas.

Stråk- och genomförandestudier för fyra stråk i Sverigeförhandlingen ska färdigställas: 
Hisingsbron-Älvsborgsbron, 
Backaplan-Bräckemotet,
Annedalsmotet-Götaplatsen,
Stigberget-Saltholmen

Byggutfarter - Piloprojekt längs Lindholmsallén Testa och utvärdera olika metoder för att markera och utforma tillfälliga 
byggutfarter med syfte att ta fram bättre krav.

Bättre framkomlighet i trafiksignaler Fortsatt förbättring av cyklisters framkomlighet i trafiksignaler genom olika 
typer av åtgärder.

Ny beläggning på cykelbanor.

Styr & ställ: Inför ett nytt lånecykelsystem Nytt system i bruk med start juni och full utbyggt till augusti 2020

Cykelstaden-appen En helt ny Cykelstaden-app lanseras våren/sommaren 2020.

Delad mikromobilitet, som elsparkcyklar
Utveckla ett arbetssätt och krav för tillstånd enligt ordningslagen för att hantera 
negativa aspekter och förstärka positiva med uthyrningstjänster av 
elsparkcyklar och liknande system i staden.

Beteendepåverkande cykelkommunikation: Utveckla och genomföra nya sätt för att arbeta med beteendepåverkan i 
samarbete med fastighetsägare, arbetsgivare, byggprojekt osv.

Produktkommunikation: Återkoppling till cyklister om gjorda åtgärder Sker löpande som del av investeringsprojekt. Ingen egen aktivitet med egen 
budget. 

Deltagande i KommunVelometern. Delta i Cykelfrämjandets benchmarking av cykelkommuner i Sverige.

Kompetenshöjning – cykel Öka kunskapen och utveckla stöd för cykelplanering på framförallt 
trafikkontoret.

Teknisk handbok – cykel Fortsatt utveckling av teknisk handbok gällande cykelfrågor.

Deltagande i nätverk: Svenska cykelstäder och Cities for cyclists

En gång- och cykelbro ska förberedas i samband med Älvstadsarbetet. Utredning och planering utifrån kommunfullmäktiges uppdrag

Räkna elcyklar på samma platser som 2019

Cykelattitydundersökning

ÖVRIGT

KOMMUNIKATION – förstärk bilden av Göteborg som cykelstad med hjälp av kommunikation

STÖD OCH TJÄNSTER – erbjud stöd och tjänster som underlättar cykling och ökar färdmedlets attraktionskraft

DRIFT OCH UNDERHÅLL – säkra god standard på cykelvägarna året om 

Utveckling av cykelinfrastruktur
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