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Naturskyddsföreningen i Göteborgs politiska krav för bättre cykling i Göteborg

● Sätt högre mål - vi vill att minst 20 % av resorna ska ske på cykel till 2035
● Öka investeringar i cykel per capita för ny infrastruktur, drift och underhåll med 50 %.

Investeringar för bilinfrastruktur ska minska med lika mycket. Investeringar per capita
2019 (ny infrastruktur + drift och underhåll) var 225 kr enligt Cykelfrämjandets
fördjupning av kommunvelometern, 2020

● Cykelbanorna i gott skick i hela staden - Bra asfalt, inga gupp och god standard
● 100 % sammanhängande cykelbanor - Cykelbanan ska aldrig ta slut
● Skynda på åtgärderna i Handlingsplanen för cykel
● Följ de gällande riktlinjerna, tex i Göteborgs Cykelprogram för en nära storstad och

Sveriges Kommuner och Regioners Gcm-handbok.
● Minimera konfliktytor mellan gående och cyklister - skapa tydliga gränser i

markbeläggningen
● Anställ fler som arbetar med planering av cykelbanor
● Kravet på bilparkering vid nya bostäder och kontor minskas till nära noll och ersätts

med krav på attraktiva cykelrum
● Avstånden (både de fysiska och mental) måste minska i staden - Stadsplaneringen

måste fokusera ännu mer på närhet
● Trygg skolväg -  Följ barnkonventionen och skapa trygga cykelbanor till skolan och

skapa bilfria zoner runt skolorna
● Fler och snabbare stambanor/pendelcykelvägar
● Bredda cykelbanorna
● Gröna vågen för cyklister på samtliga huvudstråk
● Det ska vara lätt att hitta - Bättre och tydligare skyltning. Skylta redan innan man

kommer fram till en korsning. Helt självklart för bilister, borde vara lika självklart för
cyklister.

● Gör om befintliga cykelfartsgator till cykelgator och skylta tydligt samt skapa fler
cykelgator, t.ex:

○ Kungsportsavenyn
○ Delar av Aschebergsgatan.

● Omvandla ineffektiva bilkörfält och kantstensparkeringar till effektiva cykelbanor.
Några förslag:

○ Norra och Nya allén (vägen genom Kungsparken)
○ Såggatan
○ Linnégatan
○ Sten Sturegatan
○ Norra Gubberogatan
○ Älvsborgsgatan
○ Artillerigatan

● Bygg bättre cykelbanor, tex mellan/genom:
○ Stigbergstorget-Saltholmen
○ Centralenområdet och Drottningtorget

Naturskyddsföreningen i Göteborg, Första Långgatan 28B, 413 27 Göteborg, goteborg@naturskyddsforeningen.se
www.goteborg.naturskyddsforeningen.se för kontaktuppgifter, Org.nr 857201-2600, Pg 42 77 68 -7

https://cykelframjandet.se/wp-content/uploads/2020/05/goteborgs-stad-kommunrapport-kommunvelometern-2020.pdf
https://cykelframjandet.se/wp-content/uploads/2020/05/goteborgs-stad-kommunrapport-kommunvelometern-2020.pdf
https://goteborg.se/wps/portal/start/gator-vagar-och-torg/cykling-och-cykelvagar/handlingsplan-for-cykel/!ut/p/z1/hY49D4IwGIR_DWvfF8pHdQMHEpSBOIBdDJBaSCglpdrEXy-OJhpvu9xzuQMODfC5fYyytaOe22nzFx5fwyBHvwj9IyuzGKuqPNPyQGkeUKj_AXyL8YdShAL42CniekWQUPSjKNkxGiTIWBJG7_107iiTwI24CSMMuZvt1mDtsu499NA5R6TWchKk18rDb5VBrxaaTxIW1TxPok5feCBxfQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/538134e2-844e-4e46-acc4-fe74a673cefb/Cykelprogram_antagen_web_FINAL.pdf?MOD=AJPERES
https://www.trafikverket.se/contentassets/2f3d3b73236441d9a0ba74559875d95f/gcm_handbok.pdf
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○ Stenpiren-Centralen (förbi Brunnsparken)
○ Ringögatan

● Fler cykelförbindelser över älven - förbindelsen mellan Casinot och Hisingen ska
skyndas på och fler ska byggas.

● Bättre säsongsunderhåll av cykelbanor - Snöröjning, saltning samt ta bort grus och
löv

● Gör fler cykelöverfarter
● Bygg fler cykelvårdsstationer - med pump-, verkstads- och tvättstation
● Främja elcykelpooler och lastcykelpooler
● Gör det enkelt att hitta ut med cykeln till naturen, satsa på natur- och cykelturism
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