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Förord
Sedan 2010 har Mölndals stad  vartannat år tagit fram ett cykelbokslut som 
sammanfattar de cykelfrämjande insatser som genomförts. Cykelbokslutet 
vänder sig till Mölndals invånare, politiker, tjänstemän och andra som är 
intresserade av hur Mölndal arbetar med cykel.

Syftet med bokslutet är att sammanställa och presentera de insatser som 
staden gjort under de två senaste åren inom cykelplanering. Genom 
cykelbokslutet önskar Mölndals stad även kunna synliggöra cykel som 
färdmedel och höja dess status genom att lyfta och kommunicera de positiva 
effekter som cykelplanering har i kommunen men även samhället i stort.

Cykelbokslutet är framtaget under perioden november 2018 - februari 
2019 och följer liknande upplägg som föregående bokslut.

Vid tangenterna,
projektledare Emma Sjögren 
trafikingenjör Li Hagström
februari 2019

Kontakt
Tekniska förvaltningen
E-post: tekniska@molndal.se
Telefon: 031-315 10 00
www.molndal.se/cykling



Inledning

Varför ska vi satsa på ökad cykling?
Mölndal har sedan många år satsat på att bli en hållbar 
stad där cykeln ska vara ett naturligt färdsätt i vardagen. 
Vi bygger ut cykelnätet, arbetar för ökad trygghet och 
säkerhet för cyklister, driver beteendepåverkande 
projekt och mycket mer. 

Att cykla är inte bara en vinst för individen i form av 
ökad hälsa och sparade kronor utan även för samhället 
i stort. Färdmedlet tar lite plats i staden jämfört med 
bilar och kollektivtrafik, den är utsläppsfri och den 
är tyst. Dessutom skapar cyklister tillsammans med 
fotgängare mer liv och rörelse och fler möten mellan 
människor. Människors resmönster har förändrats och 
vi behöver basera mobilitet på beteende för att möta 
behovet. Att planera för detta är att planera för en stad 
som folk vill leva i. 

Forskning visar på att samhällsvinsterna är stora när fler 
väljer att cykla. En sammanställning i projektet CyCity 
visar att varje satsad krona på cykelinfrastruktur kan 
ge tillbaka upp till tre kronor i samhällsekonomiska 
vinster, bland annat i form av ökad folkhälsa.

Cykelbokslutet är stadens verktyg för att följa upp 
och vidareutveckla arbetet för ökad cykling. Bokslutet 

redovisar vad cyklister tycker om att cykla i Mölndal 
som kommun, vad staden genomfört under 2017-2018 
för att förbättra för cyklister och vad staden planerar 
under kommande två år.

Mölndals stad gör ett cykelbokslut vartannat år och 
detta är det sjätte bokslutet. Hösten 2018 har cyklister 
fått svara på en medborgarundersökning om cykling 
och det är denna som utgör underlag till vad cyklister 
tycker om att cykla i kommunen. Undersökningen 
var tillgänglig under en månad via en webbenkät och 
information om att delta i enkäten spreds via stadens 
Facebooksida, hemsida och intranät. Totalt svarade 
303 personer på enkäten vilket är högre än föregående 
bokslut då antalet var 244 personer. Vad som är unikt är 
att 52 procent av alla svaranden är boende i Hällesåker 
vilket har påverkat resultatet något.

Vision Mölndal 2022:  
Mölndal är den hållbara 

staden där alla får 
chansen. Med mod och 
kreativitet förstärker vi 

Västsverige.

Vi närmar oss Vision 
Mölndal 2022 när 
fler än hälften av 

Mölndalsbornas resor 
görs med hållbara 

färdsätt.
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Vad tycker cyklisterna?

Nöjdheten har sedan förra bokslutet minskat i alla 
områden mer eller mindre. Störst skillnad syns under 
området omfång av cykelvägar där cyklisterna 2016 
var nöjda till 63 procent och 2018 var cyklisterna 
nöjda till 25 procent. Det är en minskning med 38 
procentenheter. Även nöjdheten kring framkomlighet 
har minskat mycket från att förra bokslutet legat på 56 
procent till att 2018 få 31 procent, en minskning med 
25 procentenheter.

Den främsta anledningen till att folk cyklar är, precis 
som tidigare undersökningar, motion och frisk luft. 
Att det går fortare och lättare att cykla har sedan 
förra bokslutet hamnat på fjärde plats till skillnad 
från en andra plats. Det hänger troligtvis ihop med 
att nöjdheten generellt har minskat. I cykelstäder som 
exempelvis Köpenhamn är skälet att det går snabbt 
och lätt den främsta anledningen till att folk cyklar. 

Cyklisterna som utgör underlaget till medborgar-
undersökningen för detta bokslut besväras mest av 
bristen på cykelvägar följt av bilar, farliga korsningar, 
lastbilar och bussar. Cyklisterna väljer andra färdme-
del när de inte känner sig trygga i trafiken, när det är 
för långt att cykla eller vid känslan av otrygghet. 

Fler än hälften av alla svaranden kommer ifrån Häl-
lesåker vilket har påverkat utfallet gällande exempel-
vis säkerhet och vad cyklister besväras. Det hänger 
ihop med att det tidigare fanns anslag i nationell plan 
att bygga ut cykelväg mellan Mölndal och Hällesåker. 
Den är numera borttagen men kommer att spelas in till 
regional plan. 

Varför cyklar du?
Topp 5:
1. Jag får motion och frisk luft
2. För klimatet/miljöns skull
3. Jag sparar pengar
4. Det går fortare och lättare att cykla 
5. Jag har inte andra möjligheter

Vad besväras cyklister av?
Topp 5:
1. Brist på cykelvägar
2. Bilar
3. Farliga korsningar
4. Lastbilar
5. Bussar

När väljer cyklister andra 
färdmedel?

Topp 5:
1. När jag inte känner mig säker i 
trafiken (rädd för att bli påkörd)
2. När det är för långt att cykla
3. När jag är otrygg med att cykla 
(mörker, överfall osv.)
4. När det går fortare med andra            
färdmedel
5. När jag har för mycket bagage

2 | Cykelåren 2017-2018

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2010 2012 2014 2016 2018

Andel nöjda eller mycket nöjda

Skyltning och vägvisning

Omfång cykelvägar

Framkomlighet

Parkeringar

Drift och underhåll

Säkerhet



Cyklisterna räknas
Under hösten 2017 gjordes en stor regional 
resvaneundersökning i Göteborgsregionen med 
Göteborgs stad som beställare. I Mölndals stad var 
tyvärr svarsdeltagandet relativt lågt med 28 procent 
varför resultaten endast kan ge en indikation. 

Färdmedelsfördelningen
Resultatet indikerar positivt nog att cyklingen har 
ökat något sedan förra resvaneundersökningen 2014. 
Varför fotgängare har minskat beror troligtvis att de 
gått över till antingen cykel eller kollektivtrafiken.

Resvaneundersökningen visade också att de som 
cyklar mest är i åldern 30-49 år. Unga i åldern 16-
29 år cyklar mycket mindre men åker överlägset mest 
kollektivt av alla åldersgrupper.

Cykelräknare
Mölndal har fasta cykelräknare på sex viktiga 
pendelcykelstråk; Göteborgsvägen, Frölundagatan, 
Toltorpsgatan, Krokslätts Parkgata, Sagsjön och 
Rävekärr. Dock var det problem med två av dem 
under 2018 så det saknas flera månaders mätning på 
båda dessa platser. Ytterligare två platser påverkades 
under längre perioder av arbeten där cykeltrafiken 
fick ledas om. Om man endast jämför de månader då 
mätningen fungerade ser cyklingen i dessa stråk ut att 
ha ökat markant under 2018. 

Förutom de fasta räknepunkterna används ett antal 
andra mätpunkter en vecka per år. Resultatet av 
denna vecka kan skifta markant beroende på väder. 
Under 2018 mättes antalet cyklister i åtta punkter 
längs Göteborgsvägen, Gamla Kungsbackavägen, 
Jolengatan samt på gång- och cykelbron i Lindome. 
Snittantalet cyklister per vardag är summerat för alla 
åtta mätpunkter i diagrammet nedan och visar en 
ökning på 41 procent mellan 2016 och 2018. 
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Ett sammanhängande och tydligt cykelnät med hög 
kvalitet är en grundsten för att öka cyklandet. Mölndals 
stad har därför under många år satsat på att bygga ut 
cykelnätet separerat från biltrafiken och har idag 137 
kilometer cykelväg där kommunen är väghållare. 
I cykelhandlingsplanen som antogs av dåvarande 
gatunämnden 2011 identifierades totalt 26 länkar som 
saknades för att få ett komplett huvudcykelnät. Målet 
är att samtliga länkar ska vara utbyggda till 2020. Av 
dessa är 19 färdigbyggda, två är under planering och 
en är struken. 

Under åren 2017-2018 byggdes totalt 4,1 kilometer 
nya cykelvägar på bland annat Frimärksgatan, 
Glasbergsgatan, Krokslätts Parkgata, Hökegårdsgatan, 
Tulebovägen, Baazgatan, Barnhemsgatan (färdigställs 
2019) samt del av Östra Lindomevägen. Det har även 
tillkommit ny cykelväg mot nybyggt område på Hills 
väg.

Sammanhängande cykelnät

Frimärksgatan

Tulebovägen Östra lindomevägen

Krokslätts parkgata

Glasbergsgatan

4 | Cykelåren 2017-2018



Cykelnätet

Kartan visar cykelnätet i Mölndals centrum.

Kartan visar cykelnätet i Kållered och Lindome.

Nya cykelvägar 2017-2018

Huvudcykelnät på egen bana

Huvudcykelnät på villagator i 
blandtrafikvägar 2017-2018

Nya cykelvägar 2017-2018

Huvudcykelnät på egen bana

Huvudcykelnät på villagator i 
blandtrafikvägar 2017-2018
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Service för cyklister
För att underlätta för de medborgare som cyklar 
och inpendlare till Mölndal är det också viktigt att 
tillgodose de behov som finns runtomkring själva 
cyklingen.

Cykelparkering
Cyklister efterfrågar trygga och säkra cykelparkeringar. 
Framför allt vill de kunna låsa fast ramen på cykeln 
i ett fast objekt. Även väderskydd efterfrågas i viss 
utsträckning, framför allt vid pendelparkeringar och 
arbetsplatser där cykeln parkeras längre stunder.

Cykelparkeringar byggs successivt ut vid målpunkter 
där vi ser att behov finns, eller på platser där 
medborgarna efterfrågar parkeringar. Under 2017 
byggdes en ny cykelparkering vid Jungfruplatsen och 
under 2018 påbörjades ett större projekt för att få tak 
över cykelparkeringen på Mölndals bro.  

Bikers rest
Bikers rest har satts upp i sju korsningar längs 
Göteborgsvägen och vid några andra trafiksignaler. 
Bikers rest ger cyklister ett fotstöd och ett handtag att 
greppa, i väntan på grönt ljus och gör att det tillfälliga 
stoppet upplevs tryggt och behagligt. 

Lånecykelsystem
Totalt finns 30 cyklar utplacerade på olika platser 
i Mölndals centrum. Bokning, upplåsning och 
återlämning sker genom appen Donkey Republic. 
Staden erbjuder systemet fram till dess att Styr & Ställ 
är på plats 2020.

Pumpa cykeln
Under 2018 placerades också fyra nya cykelpumpar 
ut längs flitigt använda cykelstråk; 

- Krokslätts torg/Göteborgsvägen
- Toltorpsgatan/Dalgångsgatan
- Flöjelbergsgatan/Gunnebogatan 
- Eklanda torg

Totalt finns sju cykelpumpar i kommunen med tre 
olika ventiler som passar de flesta cykeltyperna. 

Cykelkarta
Cykelkartan uppdaterades under hösten 2018 och 
finns både som tryckt version och som PDF via stadens 
hemsida. Framöver finns planer på att digitalisera 
cykelkartan.
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Drift och underhåll
Efter en kraftig minskning av cyklisternas nöjdhet 
med drift och underhåll mellan 2010 och 2012 har 
nöjdheten ökat för varje år fram till nu. Från att 
nöjdheten 2016 legat på ca 39 procent sjönk den till 30 
procent 2018. De synpunkter som oftast återkommer 
handlar om vinterväghållning, sopning och ojämna 
cykelvägar. 

Vinterväghållning
Hela huvudcykelnätet vinterväghålls genom en 
kombination av plogning/sopning samt saltning. 
Tekniska förvaltningens egen bedömning är att 
metoden fungerar bra och att cyklisterna är nöjda. 
Ingen stenflis läggs ut på detta nät eftersom stenflisen 
som ska fungera som halkbekämpning vid snöfall 
istället blir en halkrisk under alla de veckor då det är 
barmark, eller då snön är borttagen från cykelvägarna. 
Flisen orsakar också punkteringar. 

Till vintern 2018/2019 har kraven på att hela 
cykelvägens bredd ska vara snöröjd förtydligats till 
entreprenörer då det tidigare varit en del oklarheter och 
endast en plogbredd har snöröjts. De nya cykelvägarna 
längs Krokslätts Parkgata, Östra Lindomevägen och 
Tulebovägen tillhör huvudcykelnätet. 

Vikten av jämnt underlag
Ett jämnt underlag är viktigt för komforten som cyklist. 
De flesta cyklar är odämpade och såväl små som stora 
ojämnheter gör cyklandet obekvämt och ökar riskerna 
för olyckor. Många cykelvägar i Mölndal, inklusive 
flera ganska nya, håller inte den jämnhet som önskas, 
bland annat på grund av gammal asfalt, sättningar 
i marken och brunnar. Ett stort problem är alla de 
schakter som görs i cykelbanor, där återställningen så 
gott som alltid innebär ett ojämnare underlag. 

Ny beläggning har gjorts på cykelvägar på 
Lantbruksgatan, Varvsstigen, från Torrekullabron 
fram till Kållered C, Aminogatan, Ålegårdsgatan samt 
del av gång- cykelstråk längs Toltorpsgatan. 

Sommarunderhåll
På sommarhalvåret har huvudcykelnätet sopats ett par 
gånger per år samt punktvis vid behov. Centrumnära 
cykelvägar sopas oftare. Gång- och cykelvägar 
röjs systematiskt undan på sly och på ställen där 
belysningen har varit skymd har den röjts fram.
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Vi skiljer på trygghet och säkerhet. Trygghet handlar 
mer om cyklisternas upplevelse av säkerhet och upp-
levelsen av de omgivningar de cyklar genom. Säker-
heten speglas av olyckstalen och hur dessa utvecklas.

Olyckor
Antalet olyckor där någon skadats har ökat långsamt 
mellan 2012 och 2018 i Mölndal. Framförallt är det 
olyckor där någon skadats lindrigt som ökat. Antalet 
allvarliga olyckor är lågt och var 2018 tre stycken, två 
av dessa var när två cyklister krockade i samband med 
omcykling. Inga cyklister har dödats i trafiken i Möln-
dal de senaste åren. 

Cyklister skadar sig överlägset mest i singelolyckor. 
Andelen olyckor mellan cyklist och motorfordon har 
minskat med ett par procentenheter de senaste två åren 
jämfört med hela perioden 2012-2018 och istället har 
andelen kollisioner mellan cyklister ökat något. I stort 
sett alla olyckor mellan cykel och motorfordon sked-
de när cyklist cyklade på cykelväg eller cykelpassage 
längs stadens trafikintensiva vägnät.

Orsak till olyckor
När vi tidigare år tittat på orsakerna till ökningen av 
singelolyckorna har många berott på vägomständig-
heterna, som ojämnheter, grus, snö eller is. Dock har 
dessa anledningar minskat från 87 olyckor 2017 till 
63 olyckor 2018. Från 2017 har cykelsingelolyckorna 
som berodde på is och snö minskat från 21 till 6 olyck-
or under 2018. Det är också betydligt färre snöpådrag, 
93 stycken 2018 jämfört med 117 stycken 2017.

Många av olyckorna beror på den mänskliga faktorn. 
Personer har cyklat för fort och missat att svänga, fått 
in fötter eller påsar i cykelhjulet med mera. En del 
olyckor däremot skulle förmodligen kunna förhindras 
genom ännu bättre snö- och isbekämpning samt jäm-
nare och bättre sopade gator. För cyklister finns det 
en förhoppning om att införandet av cykelöverfarter 
och genomgående cykelvägar längs de stora stråken 
där flertalet olyckor med motorfordon skett, ska mins-
ka denna typen av olyckor. Vi ser även ett behov av 
breddade cykelvägar då flera cykelolyckor skett när 
cyklister cyklat om varandra och samtidigt fått möte. 
För gående skulle antalet singelolyckor som beror på 
snö och is kunna minskas rejält om staden tog över 
snöröjningen av trottoarer.

 

Belysning och trygghet
Bra belysning är en viktig faktor för att skapa goda 
förutsättningar för attraktiv, trygg och säker cykling. 
Under 2017-2018 byttes armaturer ut på ett tiotal cy-
kelvägar. På gång- och cykelväg mellan Järnvägsgatan 
och Gunnebogatan har även belysningsstolparna bytts 
ut och antalet belysningspunkter ökat. Under 2018 
byttes en del tunnelarmaturer ut till LED-belysning.   
För att göra det trevligare för cyklisterna har två träd 
längs Göteborgsvägen fått dekorationsbelysning som 
lyser upp i vintermörkret. 
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Cykelöverfarter och passager
Redan 2014 gjordes ändringar i trafikförordningen 
när det gäller cykelöverfarter och cykelpassager. 
Ändringen innebär att samtliga befintliga korsningar 
blir cykelpassager. Kriteriet för att få kallas 
cykelöverfart är att den är hastighetssäkrad till 30km/h 
samt markerad med nytt vägmärke och vägmarkering. 
På en cykelöverfart har korsande trafik väjningsplikt 
gentemot cyklister och mopeder klass 2. 

2018 byggde Mölndal sin första cykelöverfart 
längs Frölundagatan/Gammagatan. Cykelöverfarter 
byggs för att ge en orienterande, framkomlighets- 
och trafiksäkerhetsförbättrande funktion för de 
som cyklar. Mölndals stad planerar som ett första 
steg att bygga cykelöverfarter längs med de stora 
cykelpendlingsstråken:

• Frölundagatan och Eklanda Allé
• Göteborgsvägen
• Toltorpsgatan

I första hand byggs de större korsningarna på 
Frölundagatan och Göteborgsvägen om och därefter 
de större på Toltorpsgatan. Mindre utfarter längs med 
dessa gator kommer att åtgärdas efterhand eller i 
samband med att cykelvägarna breddas om några år. 
Fler områden kommer att åtgärdas i senare steg.

 

Hjälmanvändning 
Användning av cykelhjälm har mätts vartannat år på 
fyra stråk. Mätningarna visar att cyklisterna successivt 
blir bättre på att använda hjälm. 

Förutom utbyggnad av cykelnätet med nya 
cykelvägar, görs även vissa punktvisa åtgärder för 
ökad trafiksäkerhet för cyklister. Under 2017-2018 
har säkerhetshöjande åtgärder gjorts vid Wättnegatan, 
Eklanda höjd, Frimärksgatan/Gunnebogatan samt 
Stensjövägen/Gunnebogatan. Samtliga är mindre 
åtgärder i form av farthinder, väjningsplikt för bilar, 
refug och siktförbättring.  
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Mobility management är ett koncept för att främja 
hållbara transporter och påverka människors beteende 
och attityder. Mobility management har en bevisad 
effekt när det kommer till att öka andelen resor med 
hållbara färdmedel. I Mölndals stad pågår sedan många 
år arbete med mobility management och mycket har 
även gjorts under 2017-2018.

Arbetsgivare + hållbart resande = sant
Mölndals stad driver ett arbetsplatsnätverk för hållbara 
resor som en fortsättning på gamla RAM-nätverket 
(resor till och från arbetet i Mölndal). Nätverkets 
målsättning är att, tillsammans och enskilt, verka för 
en ökad andel hållbara resor till och från arbetsplatser 
i Mölndal. Aktörer som går med i nätverket ansvarar 
för att göra en resevaneundersökning och träffas 
tillsammans med staden fyra gånger per år där varje 
träff har ett tema som rör hållbara resor. Många 
frågor har diskuterats såsom utökade eller tätare 
kollektivtrafikturer, cykelförbindelser, cykelpooler 
och hur man som arbetsplats kan gynna cykling, 
elbusslinjer med mera.

Cykelvänlig arbetsplats 
Konceptet Cykelvänlig arbetsplats har som syfte att 
göra arbetsplatser mer cykelvänliga och drivs genom 
Västra Götalandsregionens projektplattform Hållbart 
resande väst. 

Under 2017 var åtta arbetsplatser anmälda med 
totalt 4 475 anställda från både privat näringsliv och 
offentliga verksamheter. Arbetsplatserna fick stöd och 
inspiration till hur de kan arbeta för att bli bättre för 
cyklister. Arbetsplatserna fyller själva i vilka kriterier 
de uppfyller. Det går att få en, två eller tre stjärnor 
beroende på hur cykelvänlig arbetsplatsen är. 

Vinnare i Mölndal 2017 blev företaget CPAC 
Systems som även nominerades till finalen i Västra 
Götalandsregionen vilken de vann och fick titeln 
Västsveriges cykelvänligaste arbetsplats. Alla som 
uppnådde minst en stjärna fick diplom och plakat att 
sätta upp på arbetsplatsen. Under 2018 var Mölndals 
stad inte med i Cykelvänlig arbetsplats men ska vara 
med igen under 2019.

Vintercyklist 
Sedan vintern 2011 har Mölndal drivit projektet 
Vintercyklist med syfte att få folk att prova hur det är 
att cykla under vintern. Projektet har vuxit och varit 
fortsatt populärt. 

Hösten 2017 ansökte 290 personer om att vara med i 
Vintercyklist. Hösten 2018 ansökte 137 personer om 
att vara med i projektet. Av dessa valdes 50 stycken 
ut som cyklade under fyra månader. Vintercyklisterna 
blev utrustade med dubbdäck och reflexväst och 
kunde sedan säkert ge sig ut i vintermörkret. 
Vintercyklisterna rapporterar cyklade kilometer och 
synpunkter på vinterväghållningen varannan vecka 
som kommer staden tillhanda. Rapporteringen ger 
staden både ris, ros och viktiga synpunkter. Några 
citat från vintercyklister:

”Kanondäck! Väglaget är ingen ursäkt att inte cykla 
på vintern om man har såna”

”Återigen inte plogat ordentligt. Cykelbanan från 
Eklanda till Mölndals centrum var det flera partier 
som bara halva cykelbanan var plogad”

Kommunikation
Ett nytt kommunikationskoncept för hållbart resande 
togs fram under 2018 tillsammans med byrån The 
Compadres. För att nå stadens mål om hållbart 
resande och trafikstrategins mål om ökad cykling 
behöver cykling prioriteras även i kommunikationen. 
Cykelkommunikationen ska förstärka värdet av 
cykelsatsningar, skapa motivation till ökad cykling 
och visa på att frågan är prioriterad för staden. 
Kommunikationskonceptet innehåller en grafisk 
plattform med illustrationer baserat på Mölndals stads 
grafiska manér. Den ska fungera som ett paraply för 
kommunikation inom området för beteendepåverkande 
projekt inom hållbart resande och fungera mot flera 
målgrupper och i många sammanhang. 

Ändra resvanor - mobility management



Under samma paraply har även en film tagits fram 
om organiserat samgående som riktar sig till föräldrar 
då de har en betydelsefull roll i hur barn tar sig 
till och från skolan. Filmen är tänkt att visas för 
föräldrar på bland annat föräldramöten. Filmen har 
spridits till skolförvaltningen, rektorer i Mölndals 
stad, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens 
främjande (NTF), Västra Götalandsregionen och 
Göteborgsregionen. Filmen har fått ett bra mottagande.

Elcykelanvändning och Bibliotekscykel
Även de som elcyklar förbättrar sin hälsa trots 
elassistans eftersom de oftare cyklar längre sträckor än 
de hade gjort med en traditionell cykel. Vi kan se att 11 
procent av alla svarande på medborgarundersökningen 
som ligger till grund för bokslutet oftast använder 
elcykel. Andelen elcyklar i Vintercyklist ökar också, 
36 procent av 2018 års deltagare är elcyklister.

Många upplever fortfarande ett visst motstånd till att 
skaffa en egen elcykel. Därför har staden möjliggjort 
att man kan låna en elcykel på biblioteken i Mölndal 
via sitt bibliotekskort. Det är fortsatt populärt att låna 
vilket resulterat i lång kötid på alla elcyklar. Sedan 
våren 2018 har utlåningstiden utökats till max 14 
dagar och en deposition på 500 kronor lämnas kontant 
till biblioteket. Utlåningen via biblioteken kommer 
att fortsätta till dess att en eventuell fritidsbank är på 
plats, ett förslag från kultur- och fritidsnämnden. 

Cykelkurser 
Mölndals stad har under några år erbjudit cykelkurser 
till nyanlända vilket varit mycket uppskattat. Under 
fem tillfällen i juni 2017 erbjöds ungdomar och vuxna 
att lära sig cykla där tretton personer deltog på kursen. 
Även i juli 2018 ordnades en nybörjarkurs i cykling med 
sammanlagt tjugo deltagare. Cykelkurserna har varit 
ett samarbete mellan verksamhetsområde integration, 
Volontär i Mölndal, enheten för ungdom och 
samhällsarbete, ABF, Språkvän och Idrottsföreningen 
Positivum. Deltagarna har uppskattat kurserna och 
har önskemål om fortsättningskurs och organiserade 
cykelutflykter. 

Citat från förra årets deltagare: 
”Jättebra initiativ av kommunen att organisera 
cykelkurs”

”Kan det ordnas cykelkurs på kvällstid? Jag har 
många vänner som inte kunde gå p.g.a. studier, arbete 
och praktik”

Hållbarhetsveckan
Hållbarhetsveckan anordnades för första gången 2014 
och har arrangerats varje år sedan dess. Det har blivit 
ett populärt och uppskattat inslag under våren. Veckan 
är ett samarbete mellan studieförbundet ABF och 
Mölndals stad och syftar till att lyfta kreativa lösningar 
och diskussioner för ett hållbart samhälle. Tekniska 
förvaltningen har under alla år anordnat bland annat 
en cykeldag med provcykling av elcyklar och gratis 
cykelservice vilket alltid dragit mycket folk och är ett 
uppskattat inslag under veckan. 
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Att arbeta för att barn och unga ska röra på sig mer är 
viktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv då allt fler 
barn blir stillasittande. Forskning visar att barn som är 
aktiva på väg till skolan, det vill säga går, cyklar, åker 
buss och pratar med kompisar är gladare, mår bättre 
och presterar bättre i skolan. Detta bidrar till att skapa 
goda vanor som är enklare att hålla fast vid i vuxen 
ålder. Mölndals stad arbetar för att fler barn ska ha 
möjlighet att kunna gå och cykla till skolan. 

Skolreseplan
Under 2017-2018 tog staden 
fram en skolreseplan för 
Bosgårdsskolan i centrala 
Mölndal. Skolreseplaner kan 
användas som metod för att 
göra skolmiljön säkrare och 
tryggare, för att förbättra 
luftkvalitet och sänka buller-
nivåer och för att uppmärk-
samma fördelarna med att gå 
och cykla till skolan.

Vi gjorde en inventering över barnens resvanor 
och fysiska förutsättningar utanför skolan. Rektor, 
personal, föräldrarepresentanter och tekniska 
förvaltningen formulerade en gemensam problembild 
som utmynnade i en handlingsplan över både fysiska 
och beteendepåverkande åtgärder. Under hösten 2018 
började ombyggnation av gatan utanför huvudentrén, 
bilparkeringen görs om, cykelparkering byggs ut och 
en närliggande korsning byggs om för ökad trygghet. 

Bosgårdsskolan ska även genomföra en del 
beteendepåverkande åtgärder. Till exempel spridning 
av information till föräldrar om fördelarna av att 
gå och cykla till skolan genom bland annat en kort 
film som tekniska förvaltningen tagit fram om 
att gå tillsammans eller en så kallad ”vandrande 
skolbuss”. Pedagogerna på skolan har dessutom 
trafikträning varje termin när klasserna går på utflykt. 
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, 
NTF, har varit på skolan och visat nya verktyg som 
tagits fram för att stödja undervisningen om trafik och 
säker cykling. Engagemanget på skolan var stort för 
satsningar om att få fler barn att cykla till skolan.

Säkra skolvägar
Planering för att se över trafiksituationen runt alla 
grundskolor i Mölndal har påbörjats som en utökning 

av arbetet. Detta kommer gå under namnet Säkra 
skolvägar och kommer göras istället för att vartannat 
år ta fram en skolreseplan för endast en skola. På detta 
sätt kan vi få en bättre bild över alla skolor och göra 
bättre prioriteringar för fortsatt arbete. 

Enligt potentialstudien för ökad cykling som Västra 
Götalandsregionen tagit fram (2018) finns det stor 
potential för barn att cykla mer till skolan. Siffrorna 
nedan redovisar hur stor andel som bor inom två, tre 
och fyra kilometers avstånd. Avstånden är fördelade 
på årskurs 0-3, 4-6 och 7-9 och baseras på bedömning 
då kommunala grundskolor ansvarar för att ordna 
skolskjuts. För Mölndals grundskoleelever blev 
resultatet:

Årskurs 0-3 inom 2 km: 65 %
Årskurs 4-6 inom 3 km: 67 %
Årskurs 7-9 inom 4 km: 59 %

På egna ben
Mölndals stad har sedan 2009 erbjudit grundskolor 
att delta i utmaningen På egna ben. Syftet är att 
uppmuntra elever att ta sig till skolan på ett hållbart 
sätt. Detta görs genom en tävling som riktar sig till 
årskurs 4-6 där eleverna samlar poäng när de går, 
cyklar eller åker kollektivt till skolan. Under 2016 
antog tekniska nämnden ett mål om att 30 procent av 
alla klasser mellan årskurs 4-6 i Mölndal ska delta i 
utmaningen. År 2017 nådde deltagandet 29 procent 
och under 2018 blev det 25 procent. Minskningen för 
2017 berodde på att antalet skolklasser ökade och för 
2018 att antalet skolklasser som anmälde sig var färre 
än tidigare år.

Eleverna är i hög grad engagerade och de som kommer 
på första, andra och tredje plats uppmärksammas med 
pris och oftast skriver Mölndals-Posten om klassen 
som vinner vilket är väldigt uppskattat. 

Barn och ungas hållbara resor
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Mätning och uppföljning är viktigt för att veta om vi 
är på rätt väg. Stadens cykelarbete mäts dels via våra 
cykelräknare och följs upp i cykelbokslutet. Men det 
går även att mäta för att kunna jämföra sig med andra.

Kommunvelometern
Cykelfrämjandet genomför varje år granskningen 
Kommunvelometern. Den kan användas som 
ett verktyg som mäter och jämför kommuners 
insatser för att främja cykling som transportmedel. 
Undersökningen baseras på uppgifter från kommunen 
om cykelinsatser föregående år. 

2018 var femte gången som Mölndal deltog i 
Kommunvelometern och staden har varit med 
vartannat år sedan 2010. Mölndal fick en högre poäng 
än senaste deltagandet 2016 och ligger bland topp 
fem i gruppen mellanstora kommuner. Se jämförelse 
i bilden. Av sjutton mellanstora kommuner som var 
med i 2018 års Kommunvelometer ligger Mölndal 
bland de fem som fått högst poäng. Resultatet i 
granskningen visar att Mölndal får maxpoäng i 
uppföljning och mätning och det område som får lägst 
poäng är befintlig infrastruktur.

Hur ligger vi till?
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Arbetet med att förbättra förutsättningarna för cykling kommer att fortsätta. Huvudcykelvägnätet är i stora 
delar utbyggt, även om några länkar fortfarande saknas. Nästa steg blir till att förbättra nätet och ge plats för 
fler cyklister. Där vi har höga flöden kommer breddningar behövas och separeringen från gående behöver 
förbättras. Breddning av befintligt cykelnät där det idag uppstår trängsel är planerat från 2020 och framåt. 

Vi behöver fortsätta ha högt fokus på vinterväghållningen, men även övrigt underhåll behöver också prioriteras. 
Alltför många cykelvägar är ojämna, ofta på grund av många lagningar efter byggschakter. Vi har byggt mycket 
nytt vilket innebär att mer resurser krävs till drift och underhåll.

När vi utformar kampanjer för att få fler att cykla så är hälsoargumentet fortfarande viktigt att föra fram, för 
alla åldersgrupper. Men att cykling ofta är det snabbaste och enklaste sättet blir ett allt viktigare argument samt 
möjligheten att kombinera cykel och kollektivtrafik.
ww

Framåtblick
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Cykelparkeringarna vid Mölndals station 
kommer få väderskydd

Etableringsplan för nya Styr & Ställ tas fram 
och invigning av nya lånecykelsystemet 
sker till våren 2020

Nya cykelvägar byggs på: resterande sträcka av 
Östra Lindomevägen, längs Bäckravinsgatan samt 
Delbancogatan och Streteredsvägen vid hållplats 
Stretered

Fler cykelöverfarter byggs för att öka 
säkerhet och framkomlighet för cyklister

I centrum planeras för ett nytt stort cykelgarage 
inom detaljplan för kvarteret Kungsfisken

Saknad länk byggs vid Streteredsskolan

I höjd med Lana kommer 2019 en liten 
”fickpark” med nya planteringar för att 
göra cykelvägen trevligare

Nudging mot nyinflyttade i kommunen 
påbörjas i höst genom ett testprojekt 
delfinansierat av Energimyndigheten 

Arbeta fram en ny cykelplan

Vad är på gång under 2019?
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