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1. Inledning
Staden förtätas, och med det ökar kravet på att fler personer ska kunna röra sig på samma 
yta och ta sig dit de ska, utan att trafiken ökar och utan att miljön påverkas negativt.

Eftersom trafiken måste samspela med all annan utveckling som sker i Borås är det 
viktigt att kunna prioritera och hitta smarta lösningar som samverkar med stadens övriga 
utveckling. För att trafiksystemet ska fungera effektivt måste andelen förflyttningar 
som idag görs med bil minska och kapacitetsstarka färdmedel som gång-, cykel- och 
kollektivtrafik behöver prioriteras. 

Genom ett förbättrat cykelvägnät tillsammans med åtgärder för att informera och motivera 
invånarna till förändrat beteende kan fler trafikanter välja cykel som transportmedel. Detta 
bidrar till att skapa en attraktiv, hälsofrämjande och mer miljövänlig kommun.

När fler väljer cykel för sina resor minskar belastningen på vägnätet och på kollektivtrafiken. 
För den som cyklar har cyklingen dessutom positiva effekter i form av förbättrad hälsa 
och ökat välbefinnande. Cyklister skapar liv och rörelse i stadsrummet och bidrar till en 
attraktiv stadsmiljö. Cykling är ett miljövänligt transportsätt som tar liten plats, bullrar 
inte och har förhållandevis låga kostnader jämfört med exempelvis bil.

1.1 Cykelstrategi
Cykelstrategin, som ska antas av Kommunfullmäktige år 2020, är ett övergripande 
dokument som ligger till grund för de strategiska vägvalen i cykelarbetet och pekar ut 
inriktningen för hur Borås Stad ska utvecklas som cykelkommun.

Cykelstrategin pekar ut fyra olika insatsområden som kommunens arbete med att utveckla 
cyklingen ska utgå från. De olika insatsområdena är följande:

• Cykelinfrastruktur

• Drift och underhåll

• Kommunikation

• Stöd och tjänster
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1 Borås 2025, ´Vision och strategi

1.2 Cykelplan
Cykelplanen är ett planeringsverktyg och beskriver hur inriktningarna i cykelstrategin ska 
omsättas till konkreta åtgärder för att främja cykeltrafiken vilket bidrar till att nå Borås 
Stads vision om goda resvanor och attraktiva kommunikationer1.

Cykelplanen fokuserar på åtgärder för att förbättra och underhålla infrastrukturen för 
cykel i Borås Stad samt beteendepåverkande insatser som syftar till att få fler att cykla. 
Cykelplanen 2020/2021 kommer framförallt att inriktas mot åtgärder enligt följande 
punkter:

• Komplettering av saknade länkar i det befintliga cykelnätet

• Byggnation av nya gång- och cykelvägar i takt med att Borås växer

• Standardhöjande åtgärder på det befintliga cykelnätet 

• Åtgärder för utvalda hållplatser där konfliktpunkter finns mellan buss-
resenärer och cyklister så de blir mer trafiksäkra

• Genomförande av kommunikationskampanjer och projekt för att få fler  
människor att använda cykeln som färdmedel

• Utbyggnad och komplettering av cykelvägsvisning för samtliga sju  
huvudcykelstråk. 

Åtgärderna som tas upp i cykelplanen är de som bedömts som mest nödvändiga och 
angelägna att genomföra under perioden 2020-2021 för att bidra till uppsatta mål om 
cykelresornas andel enligt kommande cykelstrategi.

2. Insatsområden
En väl utformad cykelinfrastruktur är grunden för snabb, enkel och trygg cykling i staden. 
Ambitionen är att utformningen av infrastrukturen ska motsvara cyklistens behov av 
framkomlighet, genhet2, komfort, trygghet och säkerhet. Cykelinfrastrukturen utgörs 
inte bara av cykelvägnätet utan också möjligheten att parkera cykeln.

2.1 Cykelinfrastruktur
Cykelvägnätets funktion är att skapa tillgänglighet genom att knyta samman olika start- 
och målpunkter så att invånaren ges möjlighet att använda cykel för såväl sina dagliga 
ärenden som till andra aktiviteter. För att funktionen ska vara väl uppfylld ska hänsyn tas 
till olika funktionsområden som hastighetsstandard, komfort, genhet och trafiksäkerhet.

Cykelvägnätet är utformat som ett grovmaskigt nät, kompletterat med finmaskigare nät 
som tar cyklisten ända fram till målpunkten.

Utöver cykelvägnätet är väl utbyggda cykelparkeringar med god kapacitet en viktig del 
i en sammanhängande och väl utformad cykelinfrastruktur. För att möta upp de olika 
cyklisternas behov ska cykelparkeringen ta hänsyn till olika funktionsområden som 
lokalisering, säkerhet och väderskydd. 

2 Genhet beräknas med en genhetskvot som innebär skillnaden mellan det faktiska avståndet mellan 
två punkter och fågelavståndet mellan dessa punkter.



figur 1. Översiktsbild på de sju huvudcykelstråken.

Huvudcykelstråk
Borås Stad har sju stycken huvudcykelstråk som utgår från stadskärnan och knyter 
samman stadsdelar samt serviceorter på längre avstånd (se Figur 1). Stråken går utmed 
cykelvägar som både är kommunala och statliga. Grundtanken med stråken är att de ska 
vara sammanhängande, lättorienterade och tydliga för att ge goda möjligheter att kunna 
ta sig längre sträckor. Arbetet med att förbättra möjligheterna att cykla på ett smidigt och 
bekvämt sätt utgår ifrån de sju stråken.

De sju huvudcykelstråken är:

• Centrum – Kristineberg 

• Centrum – Tullen – Sandared

• Centrum – Byttorp – Ekås

• Centrum – Göta - Viskafors

• Centrum – Sjöbo – Fristad

• Centrum – Brämhult

• Centrum – Trandared – Gånghester
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figur 2. Gång- och cykelväg som är  
åtgärdad med sopsaltning.

2.2 Drift och underhåll
För att cykeln ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen måste invånarna kunna 
cykla säkert och bekvämt året runt. Det förutsätter ett gott arbete med drift och underhåll 
på cykelvägnätet, vilket innebär att det är av stor vikt att cykelbanorna vinterväghålls 
och sopas samt har jämn beläggning, fungerande belysning och att störande växtlighet 
klipps bort.

I samband med åtgärder i vägnätet och markarbeten ska avstämning med cykelplanen ske. 
Genom att samordna insatser för både vägnät och cykelnät kan kostnadsbesparingar göras.

Vinterväghållning
För att skapa bättre förutsättningar 
att cykla även på vintern finns det en 
metod inom vinterväghållning som 
kallas sop-/saltning. Åtgärdsmetoden 
innebär att snön sopas (borstas) bort 
och därefter sprids en saltlösning ut 
istället för sand eller grus vilket ger 
en högre standard för cyklister än 
traditionell plogning och mekanisk 
halkbekämpning.

Genom att testa och utvärdera metoden 
på utvalda gång- och cykelvägar är 
målet att attrahera fler att välja cykeln 
även vintertid.

2.3 Kommunikation
Kommunikation är en viktig aspekt för att nå ut till stadens cyklister. Förutsättningarna 
är att kommunikationen är tydlig, långsiktig och konsekvent.

Genom att kontinuerligt föra en dialog med stadens cyklister genom olika typer 
av kommunikationsinsatser får cyklisterna möjlighet att känna sig involverade i 
stadens cykelarbete samtidigt som de ger Borås Stad värdefull information som kan 
användas i det fortsatta arbetet med att utveckla Borås som cykelstad. Det långsiktiga 
kommunikationsmålet är att få igenom en attitydförändring där Boråsaren väljer cykeln 
framför bilen. På kort sikt syftar dock kommunikationsinsatserna främst till att informera 
vad för insatser som görs för att underlätta för cykling i staden.

Kommunikationsinsatser kan exempelvis bestå av kampanjer som uppmanar till cykling 
eller invigningar av nya cykelvägar, men det kan även handla om att synliggöra cykel i 
form av att bygga ut cykelvägvisningen eller installera cykelbarometrar.

Tekniska förvaltningen har tagit fram en kommunikationsplan för cykel för att fånga 
upp de aktiviteter som handlar om att kommunicera ut cykel till medborgare via olika 
aktiviteter.
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Mobility management
Mobility management är ett koncept för beteendepåverkan inom transportområdet och 
ett komplement till mera traditionell trafikplanering. Det syftar till att främja miljövänliga 
och yteffektiva färdmedel och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers 
attityder och beteenden. Man använder sig av så kallade ”mjuka” åtgärder som exempelvis 
information och kommunikation, organisation av tjänster och koordination av olika 
parters verksamheter. De ”mjuka” åtgärderna förbättrar ofta effektiviteten hos de ”hårda” 
åtgärderna inom infrastrukturen (som t ex nya cykelvägar). Mobility managementåtgärder 
kräver inte nödvändigtvis stora finansiella investeringar).

För att få människor att byta bort resor med bil till förmån för resor med cykel måste det 
finnas en motivation och vilja att byta. Därför är det angeläget att i ett attitydförändrande 
arbete peka på de positiva effekterna individen och samhället kan vinna på att fler cyklar.

2.4 Stöd och tjänster
Ett bra utbud av tjänster gör cykel som färdmedel mer pålitligt och förutsägbart. En del 
behov uppfylls redan idag av tjänster som cykelgaraget vid Resecentrum och cykelpumpar 
vid cykelparkeringarna i form av bilsiluetterna. Dock finns det mycket mer att erbjuda, 
exempelvis serviceplatser för enklare underhåll eller hållare för cyklister som väntar på grönt 
ljus vid ett trafikljus. En förutsättning för att kunna hålla en hög nivå på tjänsteutvecklingen 
är att känna marknaden genom omvärldsbevakning och dialog med cyklisterna.

Cykelkartan
Cykelkartan visar cykelvägarna i Borås tätort men också var cykelgaraget, cykelpumpar 
och större cykelparkeringar finns utplacerade. Målsättningen är att kartan ska revideras 
minst vartannat år och finnas tillgänglig på Borås Stads hemsida samt i tryckt format.

Serviceplats för cyklister
I takt med att fler väljer cykel som transportmedel är det viktigt att kunna tillhandahålla 
olika typer av servicestöd för cyklister. Utöver möjlighet att fylla på luft ska möjligheten 
att erbjuda serviceplatser för enklare cykelservice utredas. 

Vägvisning
Vägvisning på cykelvägnätet är en viktig del av orienter-
barheten för cyklister. Vägvisningen ger både invånare 
och besökare bättre möjligheter att orientera sig och 
hitta lämpliga cykelvägar. Cykelvägvisning ska finnas 
utmed samtliga sju huvudcykelstråk och bygger på den 
så kallade fjärrortsprincipen som innebär att den mest 
avlägsna målpunkten vägvisas tillsammans med den 
närmsta målpunkten som ligger utmed stråket i en viss 
riktning.

Samla in cykeltrafikdata
Cykeltrafikdata är grunden till mycket av den information 
som behövs för trafik- och samhällsplanering. Med 
hjälp av dagens teknik finns möjlighet att samla in 
data genom appar i mobiltelefonen för de cyklister 
som önskar delta. Informationen kan ge ökad kunskap 
om cyklisters ruttval som underlag för att prioritera 
drift- och underhållsåtgärder samt nyinvesteringar i 
cykelinfrastrukturen.

figur 3. Vägvisningsskylt 
utmed cykelnätet.
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3  NVDB står för Nationell Vägdatabas som drivs av Trafikverket i samverkan med Lantmäteriet, Sveriges kommuner 
och landsting, Skogsnäringen och Transportstyrelsen. I NVDB finns information om alla statliga, kommunala 
och enskilda vägar i Sverige

3. Genomförande
Cykelnätet inom Borås Stad byggs kontinuerligt ut och underhålls för att ge invånarna goda 
möjligheter till att resa hållbart. Planering av åtgärder är ett arbete som sker kontinuerligt 
med ett långsiktigt perspektiv där varje väghållare måste ta sitt ansvar för att förbättra 
förhållandena för cyklister.

3.1 Kategorisering av cykelvägnätet
I nuläget saknas en systematisk nationell modell för hur cykelnätet ska delas in i kategorier. 
Som ett första steg på vägen för att nå en samsyn för att likrikta cykelvägarnas utformning, 
konstruktion och underhåll oavsett väghållare har NVDB3 på Trafikverket tagit fram ett 
förslag för kategorisering av cykelvägnätet.

Om förslaget blir beslutat av NVDB-rådet ska cykelvägnätet inom Borås Stad kategoriseras 
enligt framtagen definition för regional cykelväg, huvudcykelväg och lokal cykelväg. Utöver 
Trafikverkets kategorisering ska även det cykelnät som ingår i kommunens huvudcykelstråk 
kategoriseras men den företeelsen ägs och förvaltas av Tekniska förvaltningen.

3.2 Riktlinjer för utformning av cykelsystemet
Tekniska förvaltningen ska ta fram riktlinjer som beskriver hur olika delar av cykelsystemet 
ska utformas utifrån de funktioner som cykelinfrastrukturen ska uppfylla. Riktlinjerna 
ska tillämpas vid ny- och ombyggnationer för det cykelvägnät där Borås Stad är väghållare 
och ska bland annat omfatta cykelvägar, korsningspunkter, cykelparkering och vägvisning. 
Syftet med riktlinjerna ska vara att få en enhetlig och väl fungerande utformning av 
cykelsystemet.

3.3 Åtgärder inom cykelinfrastrukturen
Cykelvägnätsåtgärder
Nedan presenteras de infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet som bedöms mest 
nödvändiga och angelägna att genomföra de kommande två åren med målet att förbättra 
cykelmöjligheterna i Borås tätort. Förslagen på infrastrukturåtgärder utgår från nuvarande 
cykelvägnät och gäller där Borås Stad är väghållare.

Tekniska förvaltningen har utöver de planerade infrastrukturåtgärderna enligt tabellen 
nedan en bruttolista på åtgärder som i nuläget inte har någon tidsplan. Åtgärdsförslagen 
är uppfångade via olika behovsanalyser och inventeringar eller från allmänheten via någon 
av kommunens kanaler. 

Åtgärderna enligt listan är ej enligt en prioriteringsordning och vilka objekt som blir 
utförda är styrda efter tilldelad budget för resepktive år. Den beräknade kostnaden är gjord 
utifrån en grov kostnadskalkyl för att ge en ungefärlig kostnadsbild av respektive åtgärd.
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id Tätort Åtgärdstyp Sträcka Status Längd 
 (m)

Beräknad 
kostnad

A Borås Upprustning 
av GC-väg

Reinvesteringsåtgärder 2020/2021 7,0 Mnkr/år

1 Borås, 
Centrum

Förbättring av 
GC-väg

Södra Torget,delen 
Åsbogatan-Druveforsvägen

2020 110 2,0 Mnkr

2 Borås, 
Centrum

Ny GC-väg Åsbogatan, delen Allégatan–
Södra Torget

2020 275 1,4 Mnkr

3 Borås, 
Centrum

Ny GC-väg Järnvägsgatan, 
delen Sturegatan - 
Olovholmsgatan

2020 150 0,4 Mnkr

4 Borås, 
Bergsäter

Ny GC-väg Enedalsgatan, delen 
Åsboholmsgatan - 
Neumansgatan

2020 250 1,4 Mnkr

5 Borås, 
Trandared

Ny GC-väg Dalsåkergatan, 
Källhagsgatan

2020 900 4,0 Mnkr

6 Borås, 
Centrum

Förbättring av 
GC-väg

Yxhammarsgatan samt del 
av Engelbrektsgatan 

2020 500 1,5 Mnkr

7 Borås, 
Trandared

Ny GC-väg Kransvägen, delen 
Gånghestervägen - 
Kransmossen

2020 320 1,1 Mnkr

8 Borås, 
Östermalm

Ny GC-väg Sjunde Villagatan, 
delen Brämhultsvägen - 
Ulricehamnsvägen

2020 650 1,8 Mnkr

9 Borås, 
Norrby

Justering 
GC-väg

Norrby långgata/
Göteborgsvägen 

2020 25 0,2 Mnkr

10 Borås, Göta Ny GC-väg Regementsgatan, delen 
Majorsgatan - Varbergsvägen

2020/2021 300 0,5 Mnkr

11 Borås, 
Byttorp

Ny GC-väg Vattugatan 2020/2021 100 0,5 Mnkr

12 Borås, 
Norrmalm

Ny GC-väg Döbelnsgatan, delen 
Birgittagatan - 
Margaretegatan

2020/2021 175 0,6 Mnkr

13 Borås, 
Norrmalm

Ny GC-väg Brahegatan samt del av 
Vegagatan

2020/2021 650 2,0 Mnkr

14 Borås, 
Norrmalm

Ny GC-väg Engelbrektsgatan samt del 
av Vegagatan

2021 500 1,7 Mnkr

15 Borås, 
Byttorp

Säkrare 
korsning

Korsningen Alingsåsvägen - 
Fjällgatan - Hästhagsgatan

2021 100 0,4 Mnkr

16 Borås, 
Byttorp

Ny GC-väg Fjällgatan, delen 
Hästhagsgatan - Hällegatan

2021 650 2,0 Mnkr

17 Borås, 
Gässlösa

Ny GC-väg Skjutbanegatan, delen 
från Schaktgatan till 
Gässlösavägen

2021 1000 4,5 Mnkr

18 Borås, 
Brämhult

Ny GC-väg Skogslindsgatan - Östra 
Parkängsgatan

2021 500 1,8 Mnkr
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A. Reinvesteringsåtgärder
Borås Stad förvaltar ett stort cykelvägnät och för att cyklisten ska kunna cykla på ett säkert 
och bekvämt sätt måste cykelvägnätet hålla en bra standard året om.

Detta åtgärdspaket syftar dels till att kontinuerligt genomföra standardhöjningar och 
trafiksäkerhetsåtgärder vid korsningar. 

1. Södra Torget, delen Åsbogatan – Druveforsvägen
Idag är det trångt för både cyklister och gående utmed Viskan samt att det råder viss 
oklarhet trots skyltning var man ska cykla respektive gå. Åtgärdsförslaget innebär att göra 
det tydligare och trafiksäkrare för bägge trafikslagen.

2. Åsbogatan, delen Allégatan-Södra Torget
Idag saknas länken mellan Allégatan och Södra Torget vilket gör att cykeltrafiken är 
hänvisad till blandtrafik med mycket busstrafik. Åtgärdsförslaget innebär en ny gång- och 
cykelväg som knyter samman stråket från Brämhult med stråken till Trandared - Dalsjöfors 
och Kristineberg.

3. Järnvägsgatan, delen Sturegatan – Olovholmsgatan
Idag saknas länken mellan Sturegatan och Olovholmsgatan vilket gör att cykeltrafiken 
är hänvisad till tät blandtrafik. Åtgärdsförslaget innebär en ny gång- och cykelväg som 
knyter ihop gång- och cykelvägen från högskolan upp till Norrmalm.

4. Enedalsgatan, delen Åsboholmsgatan – Neumansgatan
I dagsläget saknas länken som knyter samman gång- och cykelvägen utmed Åsboholmsgatan 
med gång- och cykelvägen utmed Enedalsgatan. Idag får cyklister samsas med biltrafiken 
på denna förhållandevis korta sträcka. Åtgärdsförslaget innebär en ny gång- och cykelväg 
på denna sträcka.

5. Dalsåkergatan, Källhagsgatan
I nuläget saknas gång- och cykelväg från Trandaredsgatan till Kransmossens idrottsplats. 
Åtgärdsförslaget innebär en ny gång- och cykelväg som först går utmed Dalsåkergatan 
och därefter viker av ut i parkmiljö fram till Kransmossens idrottsplats.

6. Yxhammarsgatan samt del av Engelbrektsgatan
Idag finns det gång- och cykelväg på bägge sidor om Yxhammarsgatan och Engelbrektsgatan 
mellan Nybro/Västerlånggatan upp till Vedensgatan. Gång- och cykelvägen är idag smal 
och saknar länkar där cyklister hänvisas ut i blandtrafik. Åtgärdsförslaget innebär en 
översyn av sträckan samt komplettering av gång- och cykelväg.  

7. Kransvägen, delen Gånghestersvägen – Kransmossen
I dagsläget saknas det en gång- och cykelväg från Gånghestersvägen till Kransmossens 
idrottsplats. Åtgärdsförslaget innebär en gång- och cykelväg utmed Kransvägen.

8. Sjunde Villagatan, delen Brämhultsvägen – Ulricehamnsvägen
I nuläget saknas det en gång- och cykelväg utmed Sjunde Villagatan, delen Brämhultsvägen 
till Ulricehamnsvägen där cyklister idag måste samsas med blandtrafik. Åtgärdsförslaget 
innebär en gång- och cykelväg som knyter samman stadsdelarna norr och söder om 
Östermalm.
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9. Norrby Långgata/Göteborgsvägen
I hörnet av Norrby Långgata/Göteborgsvägen är det idag en smal cykelpassage där 
cyklister dessutom möts av en högre kantsten när man kommer från Göteborgsvägen. 
Åtgärdsförslaget handlar om att förbättra gång- och cykelvägen så cyklister kan passera 
på ett smidigt och trafiksäkert sätt.

10. Regementsgatan, delen Majorsgatan – Varbergsvägen
I nuläget finns det enbart en gångbana utmed Regementsgatan mellan Majorsgatan och 
Varbergsvägen. Åtgärdsförslaget innebär en ombyggnation av befintlig gångbana utmed 
Regementsgatan för att knyta ihop stråket till Tullen/Sandared med stråket till Göta/
Rydboholm.

11. Vattugatan
Idag leds cykeltrafiken via en skarp sväng ut i blandtrafik utmed Vattugatan och 
Ramnavägen när man kommer från Tullen. Åtgärdsförslaget innebär en ny sträckning 
genom grönområdet. Gång- och cykelvägen ska sedan ansluta till Ramnavägen där cyklister 
får samsas med övriga trafikanter. Anledningen till varför gång- och cykelvägen inte byggs 
hela vägen fram till Göteborgsvägen är att Ramnavägen utmed sjön är smal samt att det 
är så pass lite biltrafik utmed denna gata.

12. Döbelnsgatan, delen Birgittagatan – Margaretegatan
Idag saknas det en gång- och cykelväg utmed Döbelnsgatan delen mellan Birgittagatan och 
Margaretegatan där cyklister idag får samsas med blandtrafik. Åtgärdsförslaget innebär 
en gång- och cykelväg på denna sträcka.

13. Brahegatan samt del av Vegagatan
I nuläget saknas det gång- och cykelväg mellan huvudcykelstråket till Sjöbo och den 
befintliga gång- och cykelvägen utmed Döbelnsgatan upp mot Norrmalm. Åtgärdsförslaget 
innebär gång- och cykelväg utmed Brahegatan samt Vegagatan, sträckan mellan Sagagatan 
och Skaraborgsvägen.

14. Engelbrektsgatan samt del av Vegagatan
Idag saknas det gång- och cykelväg utmed Engelbrektsgatan mellan Vedensgatan och 
Vegagatan samt sträckan utmed Vegagatan ner till Döbelnsgatan. Åtgärdsförslaget innebär 
en gång- och cykelväg som byggs utmed Engelbrektsgatan från Engelbrektsskolan upp 
till Vegagatan som sedan ansluter till befintlig gång- och cykelväg utmed Döbelnsgatan.

15. Korsningen Alingsåsvägen – Fjällgatan – Hästhagsgatan
I samband med att den planerade gång- och cykelvägen byggs utmed väg 180, där 
Trafikverket är väghållare, ska även en cykelöverfart vid Fjällgatan byggas.

16. Fjällgatan, delen Hästhagsgatan – Hällegatan
I nuläget saknas gång- och cykelväg utmed Fjällgatan mellan Alingsåsvägen och Hällegatan 
vilket gör att cyklister får samsas i blandtrafik. Åtgärdsförslaget innebär en gång- och 
cykelväg utmed denna sträcka.
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Med anledning av rådande planprogram för området där Fjällgatan, Vindelgatan och 
Hällegatan möts delas gång- och cykelvägen upp i två olika åtgärdspaket där cykelvägen 
utmed Fjällgatan, delen Hästhagsgatan – Hällegatan byggs först för att kunna erbjuda gång- 
och cykeltrafikanter en säker väg som sköts året runt. Den andra delen är fortsättningen 
utmed Fjällgatan fram till Göteborgsvägen.

17. Skjutbanegatan, delen från Schaktgatan till Gässlösavägen
Gässlösa ska bli en ny stadsdel utmed Viskan som växer samman med Göta och 
Regementsstaden – en naturlig fortsättning av stadens utveckling söderut. Åtgärdsförslaget 
innebär en gång- och cykelväg till den nya planerade stadsdelen från Dammsvedjan via 
Kronängs IP.

18. Skogslindsgatan – Östra Parkängsgatan
Idag saknas gång- och cykelväg mellan Kyrkvägen och Dammkullevägen förbi 
Myråsskolan. Åtgärdsförslaget innebär en gång- och cykelväg utmed Östra Parkängsgatan 
och Skogslindsgatan som ger bättre möjligheter att nå Myråsskolan.

figur 4. Översiktskarta på föreslagna åtgärder på Borås Stads cykelvägnät.
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Cykelparkeringar

Inför framtagande av denna cykelplan har en utredning av området kring centrum 
och Resecentrum utförts där flera nya platser har identifierades för cykelparkeringar. 
Om alla åtgärder som föreslås i utredningen genomförs innebär det att cirka 175 nya 
cykelparkeringsplatser skapas.

Åtgärdsförslagen innebär i sin tur att de tillfälliga cykelparkeringarna med bilsiluetter (se 
Figur 3) kan placeras på nya lämpliga platser för att se vilket underlag det finns där inför 
kommande utbyggnad av permanenta platser.

Cykelgaraget
I cykelgaraget som är placerat vid Resecentrum i Borås finns det möjlighet att parkera 
sin cykel inomhus så den står säkert och skyddad mot väder. Här finns också tillgång 
till cykelpump, toalett, dusch, förvaringsskåp och möjlighet att ladda sitt batteri till sin 
elcykel. Cykelgaraget har nått sitt kapacitetstak då många cyklister har valt att nyttja 
denna möjlighet.

Cykelgaraget kommer att byggas ut så antalet platser i cykelgaraget utökas, och på så vis 
skapas fler väderskyddade och säkra parkeringsplatser för både traditionella cyklar, elcyklar 
och transportcyklar/boxcyklar.

Tätort Åtgärdstyp Status Beräknad kostnad *

Borås Cykelparkeringar enligt utredning 2020/2021 0,5 Mnkr

Tätort Åtgärdstyp Status Beräknad kostnad *

Borås Utbyggnad av Cykelgaraget 2021 1,5 Mnkr

*Den beräknade kostnaden är utifrån en grov kostnadskalkyl för att ge en ungefärlig 
kostnadsbild av åtgärden.

Busskurer
Vid ett flertal hållplatser passerar gång- och cykelvägen framför busskuren vilket leder till 
att det finns en konfliktpunkt mellan bussresenärer och cyklister.

Åtgärden syftar till att göra hållplatsen mer trafiksäker så konfliktpunkten mellan 
bussresenärer och cyklister undviks. Utredningen ska utgå från det cykelnät där Borås Stad 
är väghållare med målsättningen att två till tre hållplatser per år ska åtgärdas.

Tätort Åtgärdstyp Status Beräknad kostnad *

Borås Åtgärda konfliktpunkter mellan buss-
resenärer och cyklister vid busshållplatser 

2020/2021 0,5 Mnkr

* Den beräknade kostnaden är utifrån en grov kostnadskalkyl för att ge en ungefärlig 
kostnadsbild av åtgärden.

* Den beräknade kostnaden är utifrån en grov kostnadskalkyl för att ge en ungefärlig 
kostnadsbild av åtgärden.



Borås Stad  |  Cykelplan 2020–2021        15

3.4 Åtgärdsförslag på Trafikverkets cykelvägnät
Rekommenderade cykelvägnätsåtgärder i kommande  
regionplan
I november 2016 togs beslut i regionstyrelsen om vilka gång- och cykelvägar som ska 
byggas under perioden 2016–2020 på det statliga vägnätet i Västra Götaland. Beslutet 
bygger på de förslag som kommunerna skickade in till Trafikverket för sammanställning.

Principen för finansiering av dessa åtgärdsförslag bygger på att Borås Stad och Trafikverket 
delar på kostnaden. Det har dock förekommit fall där kommunen tagit större del av 
kostnaden för utbyggnaden då sträckan har ansetts extra viktig för kommunen medan 
Trafikverket inte prioriterat den lika högt.

Inför kommande ansökningsperiod för utbyggnad av det statliga cykelvägnätet kommer 
Borås Stad att skicka in nedanstående behov av nya gång- och cykelvägar inför perioden 
2022–2025 där åtgärderna är redovisade i prioriteringsordning.

Den beräknade kostnaden utgår från Västra Götalandsregionens ansökningsmall, för en 
gång- och cykelväg enligt VGU4, där de räknat med en schablonkostnad på 6 500 kr per 
meter.

4  VGU står för Vägar och gators utformning och handlar om metoder och kriterier 
för hur man väljer att utforma gator och vägar.

id Tätort Sträcka Längd (m) Beräknad kostnad

101 Frufällan Väg 42, delen Fristadvägen - Skogsrydsvägen 2400 15,6 Mnkr 

102 Kråkered Kråkeredsvägen, delen Transåsrondellen - 
Sörviksvägen

900 5,9 Mnkr 

103 Dalsjöfors Boråsvägen, väg 1700/1701, delen 
Uppegårdsgatan - väg 1698

3400 22,1 Mnkr 

104 Fristad Väg 42, delen från Lv183 till Artavägen 800 5,2 Mnkr 

105 Dalsjöfors Boråsvägen,  väg 1701, delen Dalsjövägen - 
Stationsvägen

1000 6,5 Mnkr 

106 Sandared Göteborgsvägen, väg 1757, delen Badvägen - 
Vikens gårdsvägen

1250 8,2 Mnkr 

107 Fristad Väg 42, delen Artavägen till  
Hästhagen/Kvarbo

1950 12,7 Mnkr 

108 Sandared Väg 1762, delen Sandareds IP till Backabo 1700 11,1 Mnkr 

109 Målsryd/
Aplared

Väg 1698 utmed Svenljungavägen, delen 
Målsryd - Näset

2300 15,0 Mnkr 

110 Bredared Väg 1768, delen Askallén till Gravrydsvägen 300 2,0 Mnkr 
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figur 5. Översiktskarta på föreslagna åtgärder på Trafikverkets cykelvägnät.

Pågående åtgärder på Trafikverkets cykelvägnät
Trafikverket kommer under år 2020 både bygga och bekosta ny gång- och cykelväg utmed 
väg 1757 i Sandared mellan Rullstensvägen och Badvägen. 

Under år 2020 planerar Trafikverket att bygga om korsningen mellan väg 42, väg 1800 
och väg 1771 i Sparsör för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. I samband 
med ombyggnaden kommer en gång- och cykelväg byggas längs väg 1800 från väg 42 till 
300 meter öster om Vinkelvägen.

Trafikverket kommer att ta fram en ÅVS 5  för väg 1700 utmed sjön i Dannike med målet 
att förbättra trafiksäkerheten för de boende i samhället. I ÅVS:en ingår det att föreslå en 
ny gång- och cykelväg utmed sträckan.

5  Åtgärdsvalstudie är ett arbetssätt som Trafikverket använder sig av som grundar sig på 
dialog med bland annat kommuner och regioner. Utförs tidigt i planeringen för att få en 
helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder.
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Tätort Åtgärdstyp Sträcka

Fristad Ny GC-väg Väg 183, delen Tärnavägen - Borgstena skola

Fristad Ny GC-väg Väg 42, delen Hästhagen/Kvarbo - Tormundsås/Solgärdet

Fristad Ny GC-väg Asklandavägen väg 1766, delen Askvägen - kv. Buxbomen

Fristad Ny GC-väg Asklandavägen väg 1766, delen Askvägen – väg 42

Fristad Ny GC-väg Ljungavägen väg 1794, delen väg 42 – Asklandavägen

Fristad Ny GC-väg Utmed väg 1803, mellan väg 42 och Fristad kyrka

Fristad Ny GC-väg Utmed väg 1801 mellan Fristad kyrka och Gingri

Dalsjöfors Ny GC-väg Väg 1702 Storgatan, delen Stationsvägen - Tallbitvägen  
+ Stationsgatan

Dannike Ny GC-väg Väg 1629, från Dannike kyrka till väg 1680

Dannike Ny GC-väg 
alt bredare 
vägren för 
cykel

Väg 1700 från badplatsen till Sågviken

Dannike Ny GC-väg Väg 1700 från väg 1629 till korsningen Boanäs

Dannike Ny GC-väg Väg 1629.01 mellan väg 1700 och befintlig gång- och cykelväg

Dannike Ny GC-väg Väg 1629 mellan väg 1700 och befintlig gång- och cykelväg

Dannike Ny GC-väg 
alt bredare 
vägren för 
cykel

Väg 1700 mellan Sågviken och Stuvhult

Gånghester Ny GC-väg Väg 1700, Djupadalsbacken till befintlig gång- och cykelväg

Målsryd/
Aplared

Ny GC-väg Väg 1698 utmed Svenljungavägen, delen Näset - Aplared

Målsryd Ny GC-väg Väg 1700 utmed Djupadalsvägen, delen befintlig gång- och 
cykelväg. till buss-HPL

Målsryd Ny GC-väg Väg 1699 utmed Slätthultsvägen mellan väg 1700 och 1698

Målsryd Ny GC-väg Väg 1670 utmed Älmåsvägen, delen mellan väg 1698 och 
Företagscentra

Målsryd Ny GC-väg Väg 1698 från korsning 1699 till väg 1700 samt del av 1700

Sandared Ny GC-väg Alingsåsvägen, delen Skolvägen - Göteborgsvägen

Sandared Ny GC-väg Väg 1762, delen Backabo - Sandhults IP

Sandhult Ny GC-väg Bredaredsvägen väg 1766, delen skolan - Konvaljvägen

Sjömarken Ny GC-väg Väg 1761, delen Älgörtsvägen - Backabo

Viskafors Ny GC-väg Väg 1657 Fritslavägen, delen Bäckabovägen - Kinnarumma

Äspered Ny GC-väg Väg 1706 från korsning 1705/1706 till infarten Sundholmen

Ej tidsatta åtgärdsförslag på Trafikverkets cykelvägnät
Nedan listas övriga identifierade åtgärdsförslag utan inbördes ordning som bör åtgärdas för det 
cykelvägnät där Trafikverket är väghållare men som inte har någon tidsplan. Åtgärdsförslagen 
är uppfångade antingen via olika behovsanalyser och inventeringar eller från allmänheten via 
någon av kommunens kanaler. 

3.5 Åtgärder inom drift och underhåll
För att kunna erbjuda cyklisterna en högre vinterväghållningsstandard på de sju 
huvudcykelstråken är ambitionen utifrån ekonomiska förutsättningar att komplettera 
den ordinarie snöröjningen med åtgärdsmetoden sop-/saltning.

Tätort Åtgärdstyp Beräknad kostnad

Borås Höjd vinterväghållnings standard 
på huvud cykelstråken

8,0 Mnkr/säsong
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3.6 Åtgärder inom kommunikation
Kommunikationsinsatser görs parallellt med åtgärder i infrastrukturen för att få fler att få 
upp ögonen för cykelns potential samt att höja dess status som transportmedel.

Följande kommunikationsinsatser ska utföras för att främja cykling: 

• För tydliggöra att cykling är en prioriterad fråga för staden, förstärka värdet av 
cykelsatsningar och skapa motivation till ökad cykling ska kommunikations-
planen revideras inför varje verksamhetsår.

• Genom att skapa en cykelpanel med stadens cyklister får kommunen en möj-
lighet till dialog för att utvärdera cyklisternas nöjdhet och få kännedom om hur 
olika stöd och tjänster upplevs. En cykelpanel med aktiva cyklister kan exem-
pelvis även vara med och tycka till om nya åtgärdsförslag.

• Fortsätta med Västra Götalandsregionens projekt Vintercyklist som går ut på 
att utvalda cyklister får dubbdäck mot att de svarar på enkäter med frågor om 
vinterväghållning bland annat.

• Delta i Västra Götalandsregionens kampanj Cykelvänlig arbetsplats som upp-
manar arbetsplatser att bli mer cykelvänliga så fler anställda väjer att ta cykeln 
ta jobbet istället för bilen.

• I samband med att utvalda större infrastrukturåtgärder blir färdigställda ska 
invigningar hållas för att lyfta fram kommunens cykelprojekt.

• Genom att genomföra cykelevenemang där staden får en möjlighet att föra 
en dialog med cyklisterna och kan berätta mer om cykel i Borås eller fortsätta 
uppmana de som redan cyklar att fortsätta cykla året runt.

Åtgärdstyp Beräknad kostnad

Kommunikationsinsatser 0,5 Mnkr/år

figur 6. Cyklist som deltagit i projektet Vintercyklist.
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3.7 Åtgärder inom stöd och tjänster
Ett bra utbud av olika stöd och tjänster gör cykling mer attraktivt. Ett sätt att hålla en hög 
nivå på utbudet är omvärldsbevakning och dialog med cyklisterna.

Följande åtgärder inom stöd och tjänster ska utföras för att främja cykling:

• För att kunna erbjuda cyklisterna ett bra utbud av servicestöd är det viktigt 
att känna marknaden samt att lyssna av cyklisternas behov. Under perioden 
kommer nya produkter köpas in för både test och utvärdering. 

• För att hitta platser som både fångar upp många cyklister samt ger mest nytta 
för pengarna ska en områdesanalys utföras med målsättningen att hitta minst 
tre platser inom Borås tätort där serviceplatser kan erbjudas.

• Testa och utvärdera möjligheten att samla in cykeltrafikdata via appar i mobil-
telefoner som kan ge ökad kunskap om cyklisters ruttval som underlag för 
olika drift- och underhållsåtgärder samt åtgärder i cykelinfrastrukturen.

• Cykelvägvisning som sträcker sig hela vägen ut till serviceorterna ska finnas 
utmed samtliga sju huvudcykelstråk. I nuläget saknas vägvisning för strå-
ken ut till Sjöbo/Fristad och till Kristineberg vilket ska byggas ut. Stråket till 
Trandared - Dalsjöfors är ej komplett så komplettering ska ske under den kom-
mande perioden.

Åtgärdstyp Uppskattad kostnad *

Serviceprodukter (ex stöd vid trafikljus) 0,2 Mnkr

Serviceplatser för cyklister 0,2 Mnkr

Samla in cykeltrafikdata 0,3 Mnkr

Utbyggnad och komplettering av cykelvägvisning 0,15 Mnkr

* Den uppskattade kostnaden är gjord utifrån en grov beräkning för att ge en ungefärlig 
kostnadsbild av respektive åtgärd.

4. Uppföljning
4.1. Cykelbokslut
Vartannat år ska det tas fram ett cykelbokslut som beskriver de åtgärder som utförts av 
Tekniska förvaltningen samt hur cyklingen utvecklats under de aktuella åren. Åtgärderna 
kan vara både fysiska åtgärder, främst i form av ny- eller ombyggnation av både kommunens 
och Trafikverkets gång- och cykelvägar men även attitydförändrande åtgärder.

Informationen om antalet cyklister följs kontinuerligt upp via stadens åtta cykelbarometrar 
där resultatet används som indikatorer i olika rapporter och analyser. Cykelbarometern 
består i de flesta fallen av en digital informationstavla som står längs med cykelvägen.
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