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1 Inledning 
I Borås Stads vision och översiktsplan anges att kommunen ska satsa på mer hållbara och 
yteffektiva färdmedel, bland annat cykel. 

Enligt den senast genomförda resvaneundersökningen 20151 är andelen resor med cykel i Borås 
cirka 3 %. Detta är en väldigt låg siffra och målet är att andelen ska öka till 12 % år 2040 
enligt cykelstrategin. Borås Stad har under flera år arbetat med att förbättra förutsättningarna 
för cyklister. Bland annat tas vartannat år en cykelplan fram som beskriver vilka åtgärder och 
projekt som planeras under den kommande tvåårsperioden. 

Det finns stora möjligheter för fler att välja cykeln i Borås. En studie av Västra Götalandsregionen 
från 20182 visar att potentialen för cykling i Borås är hög. Potentialstudien visar att 50 % av 
de som bor i Borås skulle kunna nå sitt arbete med cykel inom 30 minuter och att 34 % av 
de som bor i Borås skulle kunna nå sitt arbete med cykel inom 15 minuter. 

Borås arbete för att få fler att välja cykeln har redan gjort skillnad. Det visar undersökningarna 
Kommunvelometern och Cyklistvelometern. 

Kommunvelometern är en stor nationell granskning som mäter och jämför kommunernas insatser 
för cykling under föregående år. Granskningen bygger på självrapportering av kontrollerbara 
uppgifter och genomförs av Cykelfrämjandet. År 2021 kom Borås Stad på plats 10 av 57 
deltagande kommuner och fick totalt 63 av 90 poäng, fördelade på kategorierna infrastruktur, 
information och marknadsföring och organisation. Detta kan jämföras med föregående års 
Kommunvelometer då Borås hamnade på plats 22 av 40 deltagande kommuner. Borås har 
deltagit i Kommunvelometern sedan starten 2010, och resultatet för 2021 är det bästa hittills.

Cyklistvelometern är Cykelfrämjandets undersökning av cyklisters nöjdhet med cyklingen i 
sin kommun. Nöjdhetsundersökningen har genomförts två gånger, 2018 och 2020. Resultatet 
kan användas för att komplettera den bild som Kommunvelometern ger kring kommunens 
arbete. 239 personer svarade för Borås Stad i enkäten 2020. 29 % av de som svarade tyckte 
att Borås generellt är en bra cykelkommun. År 2018 var denna siffra 16 % vilket tyder på att 
Borås Stads arbete med att bli en bättre cykelstad har gett resultat.

1 Resvaneundersökning, RVU 2015, Västtrafik
2 Västra Götalandsregionen, Potentialstudie för cykling
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Figur 1. Cykelväg på den gamla banvallen mellan Borås och Ulricehamn.

1.1 Cykelstrategi
Cykelstrategin (antagen av Kommunfullmäktige 2021-02-25) är ett övergripande dokument 
som ligger till grund för kommunens arbete med att utveckla cykling. I cykelstrategin anges 
att Borås Stads mål för cykeltrafik är att 12 % av alla resor ska genomföras med cykel år 
2040. I cykelstrategin har Tekniska förvaltningen även fått uppgiften att ta fram riktlinjer för 
utformning av cykelsystemet som ska antas av Tekniska nämnden vart fjärde år. Riktlinjerna 
är under utarbetande.

Strategin pekar ut kommunens inriktning för cykelarbetet i fyra insatsområden. De fyra 
insatsområdena är följande:

• Cykelinfrastruktur, inklusive parkering

• Drift- och underhåll

• Kommunikation och mobility management

• Stöd och tjänster

I cykelstrategin finns också vägledning för var och hur åtgärder ska prioriteras. Det anges 
bland annat att åtgärder ska genomföras där det finns, eller kan förväntas, höga cykelvolymer 
och där det finns brister i trafiksäkerheten. 

Inriktningarna i cykelstrategin ligger till grund för cykelplanen 2022-2023. 

1.2 Cykelplan
Cykelplanen är ett planeringsverktyg som beskriver hur inriktningar i cykelstrategin ska 
omsättas till konkreta åtgärder. Cykelplanen tas fram vartannat år och beskriver de åtgärder 
som planeras under den kommande tvåårsperioden.  

I följande kapitel presenteras de åtgärder som bedöms som mest nödvändiga och angelägna för 
att bidra till att uppnå de mål och inriktningar som finns angivna i Borås Stads cykelstrategi; 
att fler ska vilja använda cykel till sina resor.   
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2 Cykelinfrastruktur, inklusive parkering
2.1 Cykelvägar på kommunalt vägnät
Med syfte att genomföra åtgärder som ger störst nytta har beslutsunderlag för val av åtgärder 
på Borås Stads vägnät varit:

• Trafikmängder (utifrån Borås Stads trafikmodell)

• Cykelpotential (utifrån Västra Götalandsregionens potentialstudie för cykling)

• Hastighetsgränser

• Uppmätta och uppskattade cykelvolymer

• Befintliga och framtida målpunkter

Några åtgärder fanns med i Cykelplan 2020-2021, men har av olika anledningar blivit 
framflyttade till denna tvåårsperiod. Åtgärderna är inte angivna i prioriteringsordning, och 
vilka objekt som blir utförda påverkas av tilldelad budget för respektive år. Förslagen gäller 
där Borås Stad är väghållare.

• Åtgärd A innefattar upprustning av det befintliga cykelnätet i form av olika mindre
åtgärder. Detta är bland annat kända brister i cykelnätet och kan också innefatta
önskemål från allmänheten.

• Åtgärd B-E är större ombyggnationer på befintliga cykelvägar. Dessa åtgärder syftar
exempelvis till att öka trafiksäkerhet, trygghet eller framkomlighet och är av mer
omfattande karaktär än åtgärder som omfattas av punkt A.

• Åtgärd 1-12 är nybyggnation av gång- och cykelvägar. Majoriteten av dessa är i 
stadsmiljö och sträckor där det idag saknas cykelväg. Befintliga trottoarer breddas 
och byggs om för att även ge plats åt cyklister, som idag får cykla bland biltrafiken.

Figur 1 (s 4) 

ALT text: Cykelväg på den gamla banvallen mellan Borås och Ulricehamn. 

Figur 2 (s 6) 

ALT text: Karta på föreslagna åtgärder i Borås Stads cykelvägnät.
Figur 2. Översiktskarta på föreslagna åtgärder i Borås Stads cykelvägnät 2022-2023.
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Tabell 1. Tabell över föreslagna åtgärder i Borås Stads cykelvägnät 2022-2023.

id Åtgärd, plats Åtgärdstyp Kommentar Status Längd 
(m)

Beräknad 
kostnad

A Reinvesterings- 
åtgärder

Ombyggnation Upprustning av 
gång- och cykel-
vägar

Löpande -  4 Mkr/år 

B Yxhammarsgatan 
och 
Engelbrektsgatan

Ombyggnation Förbättringar och 
kompletteringar

2022 500 1,5 Mkr

C Åsbogatan Ombyggnation Förbättringar 
Kungsleden-
Schélegatan

2022 270 1,55 Mkr

D Brämhultsvägen Ombyggnation Breddning Gamla 
Brämhultsvägen-
Åsvägen

2022 330 0,9 Mkr

E Smörhulegatan vid 
Hybergsrondellen

Ombyggnation  Upphöjd passage 
och ny sträckning

2023 80 0,7 Mkr

1 Skjutbanegatan Nybyggnation Schaktgatan-
Gässlösavägen

2022 1000 4,5 Mkr

2 Åsbogatan Nybyggnation Södra Torget-
Allégatan

2022 110 1,4 Mkr

3 Hedvigsborgsgatan Nybyggnation Väg 41-Getholms-
gatan

2022 260 1,3 Mkr

4 Engelbrektsgatan 
och del av Vegagatan

Nybyggnation Vedensgatan-
Vegagatan 

2022 500 1,7 Mkr

5 Fjällgatan, del 1 Nybyggnation Alingsåsvägen-
Hällegatan

2022 650 2,4 Mkr

6 Fjällgatan, del 2 Nybyggnation Hällegatan-
Göteborgsvägen

2023 700 1,85 Mkr

7 Fjällgatan till 
Hästhagsgatan 

Nybyggnation Tvärförbindelse 
via Vindelgatan 

2023 340 1,35 Mkr

8 Stenbocksgatan och 
Olovsholmsgatan

Nybyggnation Vegagatan-
Döbelnsgatan

2023 520 2,5 Mkr

9 Högagärdsgatan Nybyggnation Förbindelse 
mellan Hulta-
Trandared

2023 610 3,2 Mkr

10 Kyrkogårdsgatan Nybyggnation Förbindelse 
mellan Druvefors-
Göta

2023 450 3,15 Mkr

11 Hybergsvägen Nybyggnation Fram till väghål-
largränsen

2023 800 6,0 Mkr

12 Idrottsgatan och 
Erikslundsgatan

Nybyggnation Ålgårdsgatan - 
Skaraborgsvägen

2023 480 2,9 Mkr



A. Reinvesteringsåtgärder

Borås Stad förvaltar ett stort cykelvägnät och för att erbjuda cyklister säker och bekväm cykling 
genomförs kontinuerligt standardhöjande åtgärder. Exempel på reinvesteringsåtgärder är 
ombyggnation av korsningar för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för cyklister 
samt ombyggnation vid busshållplatser. Vid flera busshållplatser passerar gång- och cykelvägen 
framför busskuren vilket innebär en konfliktpunkt mellan bussresenärer och de som färdas 
på gång- och cykelvägen. Att åtgärda dessa konfliktpunkter leder till bättre trafiksäkerhet och 
framkomlighet. Ett annat exempel på åtgärd är att separera befintliga gång- och cykelvägar 
som är tillräckligt breda med målad linje så att gående och cyklister får egna ytor. 

B. Yxhammarsgatan/Engelbrektsgatan

Denna åtgärd fanns med i cykelplan 2020-2021 men har inte genomförts än. Idag finns gång- 
och cykelväg på båda sidor av Yxhammarsgatan och Engelbrektsgatan, fram till Vedensgatan. 
Det saknas länkar där cyklister är hänvisade till blandtrafik på två ställen, vid Allégatan och 
mellan Sturegatan-Torstensonsgatan. Åtgärden syftar till att komplettera dessa saknade länkar 
samt till att genomföra andra tänkbara standardhöjande åtgärder utmed sträckan.  

C. Åsbogatan (Kungsgatan - Schélegatan)

Den befintliga gång- och cykelvägen utmed Åsbogatan startar vid Österlånggatan och går 
sedan hela vägen förbi sjukhuset och vidare till Brämhult. Från Allégatan till Kungsgatan 
sker separeringen med plattor. Mellan Kungsgatan och Sturegatan är gång- och cykelvägen 
något smalare och separeringen sker med målad linje. Mellan Sturegatan och Schélegatan 
är det åter igen separerat med plattor. På den sträckan ligger den välanvända hållplatsen 
Bäckängskolan, där gång- och cykelvägen går framför hållplatsen. Åtgärdsförslaget innebär 
att separera gång- och cykelvägen från Kungsgatan till Sturegatan med plattor, att se över 
korsningen med Sturegatan samt att justera sträckningen förbi hållplatsen så att cykelvägen 
går bakom hållplatsen. 

D. Brämhultsvägen

Gång- och cykelvägen utmed Brämhultsvägen, öster om Södra Älvsborgs Sjukhus fram till 
Åsvägen, är gemensam på en sträcka om cirka 330 meter. Resterande del av gång- och cykelvägen 
utmed Brämhultsvägen och även den utmed Åsvägen är separerade med vit heldragen linje. 
Den aktuella sträckan har bredder mellan 2,5 och 3,5 meter och är därför för smal för att 
separeras. Åtgärden innebär att bredda den aktuella sträckan till fyra meter för att få en 
sammanhängande sträcka med separerad gång- och cykelväg. 

E. Smörhulegatan vid Hybergsrondellen

Där den befintliga cykelvägen korsar Smörhulegatan söder om Hybergsrondellen är passagen 
inte hastighetssäkrad och linjeföringen för cyklister är inte gen3. Denna åtgärd innebär att 
räta ut övergångsställe och cykelpassage och hastighetssäkra korsningspunkten. Passagen 
flyttas också något söderut för att bara behöva korsa Smörhulegatan i en etapp, istället för i 
två etapper som idag. Åtgärden syftar till att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter 
och att skapa en tydligare och mer överblickbar trafiksituation. 

1. Skjutbanegatan (Schaktgatan-Gässlösavägen)

Den nya stadsdelen Gässlösa ska växa samman med Göta och Regementsstaden utmed 
Viskan. Åtgärdsförslaget innebär en gång- och cykelväg till den nya planerade stadsdelen 
från Dammsvedjan via Kronängs IP. Denna åtgärd var med i cykelplan 2020-2021 men 
projektet har inte genomförts än.

3 Att en väg är gen innebär att den inte tar några onödiga omvägar. Genhet är viktigt för cykel- och gångtrafikanter då de är känsliga för 

avstånd. 
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2. Åsbogatan (Södra Torget-Allégatan)

Gång- och cykelväg utmed Åsbogatan mellan Södra Torget och Allégatan fanns med i cykelplan 
2020-2021 men har inte genomförts än. Idag saknas cykelväg utmed Åsbogatan på denna 
sträcka, vilket gör att cyklister blir hänvisade till blandtrafik med mycket bussar. Den nya 
gång- och cykelvägen kommer att knyta ihop huvudstråket mot Brämhult med stråken mot 
Kristineberg och Trandared/Gånghester. Projektet hänger ihop med en ombyggnation av hela 
Södra Torget, där det även planeras cykelparkering och en servicestation för cyklar. Delar av 
den nya cykelparkeringen planeras bli väderskyddad. Cykelvägen kommer att bli separerad 
med plattor för gående för att knyta ihop utformningen utmed Åsbogatan. 

3. Hedvigsborgsgatan

Området Hedvigsborg nås primärt via Hedvigsborgsgatan, en vältrafikerad väg som saknar 
gång- och cykelväg. Trafikmängden (ÅDT) är drygt 3000 fordon/dygn och cyklister får idag 
samsas i blandtrafik med dessa fordon. Hedvigsborgsgatan mellan Söderleden och Getholmsgatan 
fungerar som tillfart till området för både bilar och cyklar, som sedan fördelas ut på olika 
vägar inom Hedvigsborg. Inom Hedvigsborg är trafikmängderna lägre vilket gör att en fortsatt 
utbyggnad av cykelväg inom området inte är aktuellt i dagsläget. Idag finns trottoar på båda 
sidor om Hedvigsborgsgatan men det saknas cykelväg. Cykelvägen är planerad att ligga på 
norra sidan och kopplar ihop med befintlig cykelinfrastruktur utmed Kråkeredsstigen samt 
cykelväg mot Kristineberg. Åtgärden innefattar också en ombyggnation av korsningen mellan 
Hedvigsborgsgatan och Getholmsgatan där hela korsningen planeras att bli upphöjd som en 
trafiksäkerhetshöjande och hastighetsdämpande åtgärd. 

4. Engelbrektsgatan och del av Vegagatan

Gång- och cykelväg utmed Engelbrektsgatan (mellan Vedensgatan och Vegagatan) och Vegagatan 
(mellan Engelbrektsgatan och Döblensgatan) fanns med i cykelplan 2020-2021. Denna sträcka 
är en viktig länk för att knyta ihop cykelmöjligheterna från Norrmalm vidare mot Salängen 
via Vedensgatan. Avseende arbetspendling har sträckan en hög cykelpotential enligt VGRs 
potentialstudie, samtidigt som trafikmängden är cirka 4000 fordon/dygn (ÅDT).  

5. Fjällgatan, del 1 (Alingsåsvägen-Hällegatan)

Idag saknas gång- och cykelväg utmed Fjällgatan, som har ett relativt högt trafikflöde. 
Trafikmängden (ÅDT) är cirka 3000-4000 fordon/dygn. En cykelväg utmed hela Fjällgatan 
kommer att bli en viktig tvärförbindelse mellan de två huvudcykelstråken mot Sandared och 
Ekås. Gång- och cykelväg utmed Fjällgatan mellan Alingsåsvägen-Hällegatan fanns med i 
cykelplan 2020-2021 och är en viktig åtgärd för att skapa bättre cykelförutsättningar på Byttorp.

6. Fjällgatan, del 2 (Hällegatan-Göteborgsvägen)

Denna åtgärd avser fortsättningen av cykelväg utmed Fjällgatan, mellan Hällegatan och 
Göteborgsvägen. Gång- och cykelvägen planeras ligga på den västra sidan. Denna åtgärd blir 
ett alternativ till den befintliga gång- och cykelvägen mellan Fjällgatan och Symfonigatan, 
som delvis består av grusväg utmed Byttorpssjön. 

7. Fjällgatan till Hästhagsgatan

Idag finns en gångväg som förbinder Hästhagsgatan med Vindelgatan och Fjällgatan. Denna 
tvärförbindelse går förbi Byttorpsskolan och det finns även en fortsättning på andra sidan 
Fjällgatan, ner mot Byttorpssjön. Åtgärden innebär att gångvägen byggs om till gång- och 
cykelväg och innefattar även belysning. 
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8. Stenbocksgatan och Olovsholmsgatan

Idag saknas en cykelkoppling mellan Skaraborgsvägen, via Vegagatan, och de centrala delarna 
av Döbelnsgatan. Denna åtgärd innefattar en ny gång- och cykelväg utmed Stenbocksgatan 
och Olovsholmsgatan, där trafikmängden idag är knappt 3000 fordon/dygn (ÅDT). Gång- 
och cykelvägen föreslås ligga på västra sidan, där det idag är endast trottoar. Tillgängligt 
utrymme möjliggör en bredd på tre meter, vilket medför att en gemensam gång- och cykelvägen 
kan utformas. Åtgärden innebär att majoriteten av de parkeringsplatser som finns utmed 
Stenbocksgatan försvinner.

9. Högagärdsgatan

Idag saknas gång- och cykelväg utmed Högagärdsgatan, som är en tvärförbindelse mellan 
Hultagatan och Trandaredsgatan. På Högagärdsgatan, där trafikmängden är cirka 4300 fordon/
dygn (ÅDT) får cyklister därmed idag samsas i blandtrafik. Detta åtgärdsförslag innefattar en 
separerad gång- och cykelväg på västra sidan av Högagärdsgatan samt åtgärder i korsningen 
med Trandraredsgatan, där den befintliga utformningen är otydlig. Den förslagna åtgärden 
binder ihop Trandared och Hulta och ansluter till befintliga gång- och cykelvägar i båda ändar. 

10. Kyrkogårdsgatan

En gång- och cykelväg utmed Kyrkogårdsgatan knyter ihop de två huvudcykelstråken mot 
Viskafors och Kristineberg. Kyrkogårdsgatan är en relativt vältrafikerad väg med trafikmängder 
kring 4000 fordon/dygn (ÅDT) där det idag saknas cykelväg. Gång- och cykelvägen planeras 
på norra sidan och blir delvis separerad. Denna åtgärd innefattar även att korsningen med Nils 
Jakobssonsgatan rätas upp något, och gång- och cykelvägen utformas här som genomgående 
för att ge cyklister företräde. På Kyrkogårdsgatan planeras två upphöjda övergångsställen, dels 
väster om Nils Jakobssonsgatan och dels öster om bron över Viskan. Gång- och cykelvägen 
ansluter till befintliga gång- och cykelvägar i båda ändar, Varbergsvägen på västra sidan och 
Druveforsvägen på östra sidan.

11. Hybergsvägen

Idag finns en gång- och cykelväg som ansluter till Hybergsvägen vid Älggatan och Lidagatan, 
där gång- och cykelvägen upphör. För att ta sig till den befintliga gång- och cykelvägen 
passerar oskyddade trafikanter Hybergsvägen, som har ett relativt högt trafikflöde, utan 
passage. Åtgärdsförslaget innebär dels att tillskapa en trafiksäker, upphöjd passage över 
Hybergsvägen för gående och cyklister, och en fortsättning av gång- och cykelväg norrut 
utmed Hybergsvägen. Cykelvägen planeras att ligga på östra sidan av Hybergsvägen och 
fortsätta fram till väghållargränsen. Utmed sträckan är hastighetsbegränsningen till största 
delen 50 km/h för att övergå till 70 km/h sista delen. Trafikmängden (ÅDT) är cirka 3000 
fordon/dygn. Sträckan syftar i första hand till att skapa en trafiksäker koppling för gående och 
cyklister mot målpunkterna Ymergården och Borås Skidstadion. Idag är cyklister hänvisade 
till blandtrafik och för gående finns endast en smal vägren. Där gång- och cykelvägen slutar 
planeras en passage över Hybergsvägen för att ansluta mot befintliga grusvägar som leder till 
målpunkterna via en bro över Hybergsvägen. 

12. Idrottsgatan och Erikslundsgatan

Befintlig cykelväg mellan Ålgårdsvägen och Campinggatan ligger idag på kvartersmark och 
kommer påverkas av en ombyggnation av Erikslundskolan. En cykelväg föreslås därför längs 
med Erikslundsgatans och Idrottsgatans västra sida för att tillgodose en gen väg för cyklister 
mellan stadsdelarna Sjöbo och Getängen. Den planerade cykelvägen knyter samman gång- 
och cykelvägen på Ålgårdsvägen med norra delen av Skaraborgsvägen och passerar bland 
annat förskolan Savannen, Engelska skolan, Sjuhäradshallen och Borås Tennis och Boule. 
Detta möjliggör en mer säker cykelväg till dessa besöksmål än idag då cyklister hänvisas att 
cykla i blandtrafik.  



Borås Stad  |  Cykelplan 2022–2023    11

Figur 3 (s11) 

ALT text: Ombyggnation av cykelväg på Vegagatan. 

Figur 4 (s11) 

ALT text: Vägmärke för cykelöverfart. 

Figur 3. Ombyggnation av cykelväg på Vegagatan.

2.2 Cykelöverfarter
Implementering av cykelöverfarter i Borås planeras i första hand utmed huvudcykelstråken, 
där ambitionen är att cyklister ska ha företräde i alla korsningspunkter. Detta innebär att de 
korsningar som idag är utformade som cykelpassager behöver byggas om och hastighetssäkras, 
för att därefter kunna skyltas som cykelöverfart och regleras med en LTF (lokal trafikföreskrift). 
Korsningar som är utformade med genomgående cykelväg byggs inte om, då cyklister redan 
har företräde i dessa korsningar. 

Figur 3 (s11) 

ALT text: Ombyggnation av cykelväg på Vegagatan. 

Figur 4 (s11) 

 
ALT text: Vägmärke för cykelöverfart. Figur 4. Vägmärke för cykelöverfart.

De föreslagna korsningarna som ska byggas om under 2022-2023 ligger på två av de sju 
huvudstråken, Brämhult och Sjöbo-Fristad.

Åtgärdsförslaget innebär att samtliga korsningar som behöver ombyggnation utmed huvudstråken 
först byggs om och hastighetssäkras. Majoriteten av korsningarna är idag utformade som ej 
upphöjda övergångsställen med cykelpassage. 

När samtliga korsningar utmed ett huvudstråk är ombyggda, regleras de samtidigt som cykelöverfart. 
Befintliga övergångsställen behålls. I samband med detta genomförs en informationskampanj 
om vad cykelöverfarter är och vad som gäller. 
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Figur 5 (s 12) 

 
ALT text: Karta över korsningar där cykelöverfarter planeras under 2022 – 2023 i 
Borås Stad. 

 

Figur 6 (s 14) 

 
ALT text: En cyklist ställer in sin cykel i cykelgaraget. 

 

 

Figur 5. Karta över vilka korsningar där implementering av cykelöverfarter planeras under 2022-2023 (1-11).

Tabell 2. Korsningar där cykelöverfarter planeras att byggas om 

ID Stråk Plats

1 Fristad Sven Erikssonsgatan/Stationsgatan 

2 Fristad Nybron

3 Fristad Skaraborgsvägen/Borås Arena

4 Brämhult Åsbogatan/Allégatan

5 Brämhult Brämhultsvägen/Lasarettsgatan

6 Brämhult Brämhultsvägen/Lasarettsgatan (buss)

7 Brämhult Brämhultsvägen/Samaritvägen

8 Brämhult Åsvägen/Gamla Brämhultsvägen

9 Brämhult Åsvägen/Kapplandsgatan

10 Brämhult Åsvägen/Gäsenevägen

11 Brämhult Kyrkvägen/ Smörhulegatan

Tabell 3 Beräknade kostnader för cykelöverfarter

Åtgärdstyp Beräknad kostnad* (Mkr)

Implementering av cykelöverfarter utmed 
två huvudcykelstråk 

2,2

*Beräknad kostnad är utifrån ett snitt på 0,2 Mkr per korsning  
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2.3 Cykelparkering

De förslagna åtgärderna inom cykelparkering fokuserar främst på cykelparkering vid 
kollektivtrafiken. Även cykelparkering vid målpunkter är viktigt att arbeta vidare med. 

Cykelgaraget var planerat att byggas om redan under perioden 2020-2021, men då efterfrågan 
på låst cykelparkering inte ökade under denna period gjordes istället en satsning på en större 
offentlig cykelparkering vid stationsområdet. Denna började byggas år 2021 under Centralbron 
som ett viktigt led i arbetet med att utöka cykelparkeringsmöjligheterna vid kollektivtrafiken. 
Cykelgaraget kommer att byggas ut så att antalet platser i cykelgaraget utökas. På så vis skapas 
fler väderskyddade och säkra parkeringsplatser för både traditionella cyklar, elcyklar och 
låd- och lastcyklar.  

I samband med ombyggnationen av Södra torget ska en större, delvis väderskyddad cykelparkering 
byggas. Där ska det finnas cykelpump och servicestation.

När busshållplatser byggs om, eller vid andra åtgärder i anslutning till hållplatser, ska det om
möjligt ingå att hitta lämplig lokalisering för cykelparkering i form av pollare vid hållplatsen. 
Vid större hållplatser eller stationslägen, exempelvis vid stationerna i Fristad och Sandared, 
föreslås fortsatt samverkan med Västfastigheter kring väderskyddad cykelparkering.

Vid andra målpunkter föreslås i första hand att använda de bilsiluetter som finns för att studera 
och utreda behov av cykelparkering samt skapa permanent parkering där behov finns. 

Det är också viktigt att fortsätta samverka med andra aktörer och förvaltningar kring 
cykelparkering, exempelvis vid badplatser och idrottsanläggningar. 

Tabell 4 Cykelparkeringsåtgärder och beräknad kostnad.

Åtgärd, plats Åtgärdstyp Beräknad kostnad (Mkr)

Cykelgaraget Utbyggnad av cykelgaraget med två  
moduler

1,5 Mkr 

Södra torget Större cykelparkering med pump och 
servicestation 

Ingår i projektet

Hållplatser Komplettera med pollare vid 
ombyggnation 

Beror på åtgärdens  
omfattning

Större hållplatser Samverka med Västfastigheter kring 
väderskyddad cykelparkering 

-

Målpunkter Utreda behov med bilsiluetter och vid 
behov tillskapa permanent cykelparkering 

Beror på åtgärdens  
omfattning

Figur 5 (s 12) 

ALT text: Karta över korsningar där cykelöverfarter planeras under 2022 – 2023 i 
Borås Stad. 

Figur 6 (s 14) 

ALT text: En cyklist ställer in sin cykel i cykelgaraget. 
Figur 6. Cykelgaraget vid Resecentrum.
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3 Åtgärdsförslag på det statliga vägnätet
När det gäller utbyggnad av gång- och cykelväg på Trafikverkets vägnät är Borås Stads roll 
att samla in förslag, sammanställa dessa och var fjärde år ansöka om finansiering för utvalda 
projekt hos Västra Götalandsregionen. De projekt som lämnas in är sådana som kommunen 
är beredd att medfinansiera. Inlämnade förslag för hela regionen prioriteras sedan av Västra 
Götalandsregionen i samråd med Trafikverket. Regionstyrelsen fattar beslut om utbyggnad 
för kommande fyraårsperiod, och för de projekt som blir aktuella är det Trafikverket som 
sedan planerar, bygger och underhåller sträckan. 

Borås Stad har begränsade möjligheter att påverka utbyggnadstakten på det statliga vägnätet 
men har varit med och finansierat flera projekt. Trafikverkets kostnadsbild har dock ökat och 
projekten blir ofta mycket kostsamma, vilket påverkar möjligheten till att helt eller delvis 
finansiera projekt på det statliga vägnätet. 

3.1 Prioriterade åtgärder
Nedan listas de åtgärder som Borås Stad bedömt som mest angelägna att genomföra på 
Trafikverkets vägnät. Den senaste ansökningsomgången avsåg perioden 2022-2025, och då 
skickades objekt 101, 102, 103 och 105 in. Efter Regionstyrelsens beslut om utbyggnad under 
kommande period valde flera kommuner inom Boråsregionen att dra tillbaka ansökningar på 
grund av kostnadsskäl. Detta innefattar också Borås Stads ansökningar.

Tabell 5. Prioriterade åtgärder på Trafikverkets vägnät.

id Tätort Sträcka Längd (m) Kostnad (Mkr)*

101 Frufällan Riksväg 42, delen Fristadsvägen – 
Skogsrydsvägen

2400 15,6**

102 Kråkered Kråkeredsvägen, väg 1662, delen 
Tranåsrondellen - Sörviksvägen

900 5,9 

103 Dalsjöfors Boråsvägen, väg 1700/1701, delen 
Uppegårdsgatan – Råslättsvägen 

3400 22,1 

104 Fristad Vängavägen, riksäg 42, delen från Stora 
Vägen (Lv183) till Artavägen

800 5,2

105 Dalsjöfors Boråsvägen, väg 1301, delen Dalsjövägen – 
Stationsvägen

1000 6,5

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

1250 8,2

107 Fristad Vängavägen, riksväg 42, delen Artavägen 
till Hästhagen/Kvarbo

1950 12,7

108 Sandared Alingsåsvägen, väg 1762, delen Sandareds 
IP till Backabo

1700 11,1

109 Målsryd/
Apelred

Väg 1698 utmed Svenljungavägen, delen 
Målsryd - Näset

2300 15,0

110 Bredared Segertorpsvägen, väg 1768, delen Askallén 
till Gravrydsvägen

300 2,0

111 Ekås Alingsåsvägen, väg 180, Ekåsvägen-
Hestrastugan

800 5,2

*Beräknad kostnad är utifrån ansökningsmall som baseras på Västra Götalandsregionens och Trafikverkets schablon, se
Cykelplan 2020-2021.

** Reviderad kostnad för detta projekt efter genomgång av Västra Götalandsregionen och Trafikverket blev 22 Mkr.
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Figur 7 (s 16) 

ALT text: Karta över de prioriterade åtgärderna och pågående projekt på 
Trafikverkets vägnät i Borås Stad. 
Figur 7. Karta över de prioriterade åtgärderna (101-111) och pågående projekt (A-C) på Trafikverkets vägnät.

3.2 Pågående åtgärder 
Samtliga projekt nedan är åtgärder som godkänts av Regionstyrelsen och Trafikverket och är 
pågående. Av olika skäl har planering och byggnation ännu inte påbörjats.

A. Varbergsvägen (väg 1610), delen Ridhuset – till befintlig gång och cykelväg in mot
Borås stad

Det saknas 700 meter gång- och cykelväg förbi ridhuset längs med Varbergsvägen där cyklister 
idag får cykla i blandtrafik. Åtgärden skapar en gen och säker gång- och cykelväg längs med 
huvudstråket Borås – Viskafors för oskyddade trafikanter. Finansieringen är klar men projektet 
har fortfarande vissa punkter som inte är avklarade hos Trafikverket.

B. Alingsåsvägen (Lv 180), delen Musikvägen - Fjällgatan

Idag finns det cykelväg på västra sidan av Alingsåsvägen från Ekås fram till Musikvägen. 
Cyklister måste sedan byta sida och cykla i blandtrafik längs med Kvibergsgatan in mot 
Borås centrum. Åtgärden innebär fortsatt cykelväg längs med Alingsåsvägens västra sida från 
Musikvägen till Fjällgatan. Detta bildar en cykelväg på sträckan Ekås – Borås som är gen 
och säkrare än nuvarande sträcka. Finansiering och driftansvar är klart men byggnationen 
har ännu inget startdatum. Trafikverket kommer ha ansvar för och bekosta hela åtgärden.
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C. Tunnel under järnväg, Fristad

Ett pågående projekt är att bygga en planskild passage under järnvägsspåren vid Stationsparken i 
Fristad, mellan Industrivägen till Stora vägen (Lv 183). Detta ger en cykelförbindelse från Fristad 
station till Folkhögskolan som i nuläget är obefintlig. På grund av projektets höga kostnader 
undersöks nu på andra alternativ, exempelvis gång- och cykelväg längs med Vängavägen 
(riksväg 42, se prioriterad åtgärd 104 ovan). 

3.3 Övriga framtida åtgärdsförslag 
Nedan presenteras åtgärdsförslag för cykelvägar på Trafikverkets vägnät som bland annat 
nämnts i samband med Ortsråd eller i synpunkter från allmänheten. Dessa åtgärder är i 
dagsläget inte prioriterade, men är önskemål från invånare och de lokala vägföreningarna 
som på längre sikt kan komma att investeras i.

Tabell 6 Övriga åtgärdsförslag för cykelväg på Trafikverkets vägnät 

Tätort Sträcka

Ekås Väg 180, Hestrastugan-Ebbaredsvägen 

Fristad Väg 183, delen Tärnavägen – Borgstena skola

Fristad Väg 42, delen Hästhagen/Kvarbo – Vänga 

Fristad Asklandavägen väg 1766, delen Askvägen – kv. Buxbomen

Fristad Asklandavägen väg 1766, delen Askvägen – väg 42

Fristad Ljungavägen väg 1794, delen väg 42 – Asklandvägen

Fristad Utmed väg 1803 mellan väg 42 och Fristad kyrka

Fristad Utmed väg 1801 mellan Fristad kyrka och genom Gingri

Dalsjöfors Väg 1702 Storgatan, delen Stationsvägen – Tallbitvägen & 
Stationsgatan

Dannike Väg 1679, från Dannike kyrka till väg 1680

Dannike Väg 1700 från badplatsen till Sågviken

Dannike Väg 1700 från väg 1629 till korsningen Boanäs

Dannike Väg 1679.1 mellan väg 1700 och befintlig gång- och cykelväg

Dannike Väg 1679 mellan väg 1700 och befintlig gång- och cykelväg

Gånghester Väg 1700, Djupadalsbacken till befintlig gång- och cykelväg

Målsryd/Aplared Väg 1698 utmed Svenljungavägen, delen Näset – Aplared

Målsryd Väg 1700 utmed Djupadalsvägen, delen befintlig gång och 
cykelväg till busshållplats Slätthult (läge B)

Målsryd Väg 1699 utmed Slätthultsvägen mellan väg 1700 och 1698

Målsryd Väg 1670 utmed Älmåsvägen, delen mellan väg 1698 och 
Företagscentra
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Tätort Sträcka

Målsryd Väg 1700 mellan väg 1699 och 1701, samt del av 1700 från 
busshållplats 100 m väster om korsning med väg 1701

Sandared Alingsåsvägen, delen Skolvägen – Göteborgsvägen

Sandared Väg 1762, delen Backabo – Sandhults IP

Sandhult Bredaredsvägen väg 1766, delen skolan – Konvaljvägen

Sjömarken Väg 1761, delen Älgörtsvägen – Backabo

Viskafors Väg 1657 Fristlavägen, delen Bäckabovägen – Kinnarumma

Äspered Väg 1706 från korsning 1705/1706 till infarten Sundholmen
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4 Drift och underhåll
Det är av stor vikt att det går att cykla säkert, tryggt och bekvämt året runt. Detta förutsätter 
ett gott arbete med drift och underhåll på cykelvägnätet.  Gång- och cykelvägar behöver 
vinterväghållas och sopas, ha jämn beläggning, fungerande belysning och vara utan störande 
växtlighet.

Utöver det pågående arbetet med drift och underhåll föreslås följande åtgärder:

• Höjd vinterväghållningsstandard på de sju huvudcykelstråken genom att
komplettera den ordinarie snöröjningen med åtgärdsmetoden sopsaltning.

• Utökade medel till beläggning för att säkerställa bättre standard på cykelvägarna.
Tätare intervall på beläggning av cykelvägar än vad som krävs med hänsyn till
asfaltens tekniska livslängd medför en bättre jämnhet och högre komfort.

• Utökad budget för drift och underhåll i motsvarande takt som cykelvägnätet byggs
ut.

Tabell 7. Beräknade kostnader för åtgärder inom drift och underhåll.

Åtgärdstyp Beräknad kostnad

Sopsaltning på huvudcykelstråken 8,0 Mkr/säsong

Ny beläggning på cykelvägar Ingår i reinvesteringsåtgärdsbudget

Drift och underhåll, tillkommande Ingår i reinvesteringsåtgärdsbudget

Figur 8 (s 19) 

ALT text: ”Tack för att du cyklar” målas i cykelbanan för att uppmuntra cykling i 
Borås. 

Figur 9 (s 21) 

ALT text: Vintercyklistdeltagare i Borås cyklar bland snö över Söderbro. 

Figur 8. "Tack för att du cyklar" målas i cykelbanan för att uppmuntra cykling i Borås.
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5 Kommunikation och mobility management
Kommunikation är en viktig aspekt för att nå ut till stadens cyklister. Förutsättningarna är att 
kommunikationen är tydlig, långsiktig och konsekvent. Syftet med den kommunikation som 
bedrivs är att föra en dialog med invånarna kring cykling och på så vis få till en attitydförändring 
som ska få fler att vilja välja cykeln. 

Mobility management innebär att påverka människor till att resa mer hållbart och med mer 
yteffektiva färdmedel. Mobility management-arbetet som bedrivs handlar till stor del om att 
varje år genomföra ett antal aktiviteter och projekt som ska uppmuntra till hållbart resande.

Följande åtgärder inom kommunikation och mobility management föreslås under kommande 
tvåårsperiod:

• En kommunikationsplan för cykel tas fram inför varje verksamhetsår där mål och
syfte med årets kommunikationsinsatser anges och årets insatser planeras.

• I samband med att cykelöverfarter införs ska en informationskampanj om var de
finns och vad som gäller vid dessa genomföras. 

• Borås Stad ska delta i olika beteendepåverkande projekt som syftar till att öka eller
uppmuntra till cykling, exempelvis Vintercyklist4, På egna ben5 och Cykelvänlig
arbetsplats6.

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

• Aktivt sprida Cyklistvelometern samt vid behov lägga till egna frågor till stadens
cyklister.

• Genomföra cykelevenemang i form av exempelvis cykelfrukostar eller deltagande i
initiativ som Cykelns dag.

Tabell 8 Beräknade kostnader för åtgärder inom kommunikation och mobility management.

Åtgärdstyp Beräknad kostnad

Kommunikationsinsatser och beteendepåverkande projekt 0,5 Mkr/år

Figur 8 (s 19) 

ALT text: ”Tack för att du cyklar” målas i cykelbanan för att uppmuntra cykling i 
Borås. 

Figur 9 (s 21) 

ALT text: Vintercyklistdeltagare i Borås cyklar bland snö över Söderbro. 
Figur 9. Vintercyklistdeltagare i Borås.

4 Ett projekt under vinterhalvåret som syftar till att öka vintercykling. Deltagarna får gratis vinterdäck i utbyte mot att logga sina 

cykelresor och komma med synpunkter om vintercykling i kommunen under projektets gång.
5 En utmaning och tävling för elever årskurs 4-6 i att resa mer hållbart till skolan och förbättra trafiksituationen kring skolor. Anmälda 

klasser samlar in poäng för varje resa utförd med gång, cykel eller kollektivtrafik till skolan under en femveckorsperiod.  
6 Arbetsplatser ansluter sig och får stöd i att bli en mer cykelvänlig arbetsplats utifrån en lista av kriterier.
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6 Stöd och tjänster
Stöd och tjänster fokuserar på att förbättra upplevelsen av cykelresan. Genom att tillhandahålla 
olika former av stöd och tjänster kan cykelresan underlättas och cyklingen bli mer attraktiv.

Följande åtgärder föreslås inom området stöd och tjänster och f inansieras av 
reinvesteringsåtgärdsbudget:

• Ytterligare utöka cykelvägvisningen med fokus på centrala Borås. Vägvisning bör
till exempel finnas mellan stadens olika stadsdelar och hela vägen fram till viktiga
målpunkter.

• Ta fram en mobilvänlig digital cykelkarta och utöka redovisning av
cykelparkeringar. Ta fram och distribuera en tryckt cykelkarta om önskemål finns
hos invånare.

• Se över förbättringar för cyklister vid trafiksignaler exempelvis genom digitala 
skyltar som varnar för cyklister samt räcken att stödja sig på i väntan på grönt ljus. 

• Införa en servicestation för cyklister vid Södra torget.

För att hitta ytterligare lämpliga åtgärder att införa inom området stöd och tjänster är det 
viktigt med både omvärldsbevakning och dialog med cyklister.Figur 10 (s 22) 

ALT text: Cykelvägvisning på ett av våra huvudstråk. 

Figur 11 (s 22) 

ALT text: En av sju cykelpumpar som installerades under sommaren 2021. 

Figur 10 (s 22) 

ALT text: Cykelvägvisning på ett av våra huvudstråk. 

Figur 11 (s 22) 

ALT text: En av sju cykelpumpar som installerades under sommaren 2021. Figur 10. Cykelvägvisning på ett av våra.        Figur 11. En av de nya cykelpumparna    
huvudstråk utanför Borås Kongress.
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7 Uppföljning
Åtgärderna som föreslås i denna cykelplan ska följas upp i ett cykelbokslut för perioden 2022-
2023. I cykelbokslutet ska det framgå vilka åtgärder som genomförts under den aktuella 
perioden, och om möjligt utvärdera om åtgärderna fått önskad effekt. Cykelbokslutet ska 
också beskriva hur cyklingen har utvecklats under de aktuella åren.

För att säkerställa att arbetet med cykel bidrar till att uppnå uppsatta mål är uppföljning av 
andelen cykelresor viktigt. Tekniska förvaltningen bör därför verka för att en resvaneundersökning 
genomförs någon gång under perioden 2022-2023 från Stadsledningskansliet. 

För att få en bättre bild av cykeltrafikens utveckling och antalet cykelresor på olika stråk och 
cykelvägar ska ett mätprogram för cykeltrafiken tas fram. Cykeltrafikmätningarna används inte 
bara som uppföljning utan också som underlag för att bättre kunna prioritera genomförande 
av åtgärder. Möjligheten att samla in cykeltrafikdata via olika appar kan undersökas vid behov.

Borås Stad ska årligen delta i Kommunvelometern som ett sätt att utvärdera hur kommunens 
cykelarbete fungerar och genom undersökningen få ytterligare inspiration kring hur arbetet 
med cykel kan utvecklas. 

Slutligen ska resultaten av Cyklistvelometern ses som viktig information kring hur cyklister 
uppfattar Borås som cykelstad och vilka frågor som bör få extra fokus framöver. 
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