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Om cykelbokslutet 
Cykelbokslutet är en sammanfattning av Jönköpings kommuns arbete med cykelfrågor under 
2020. Det tar upp det mesta av våra insatser när det gäller byggnation, drift och underhåll av 
cykelvägar, utvecklingsarbete och beteendepåverkan för ökad cykling. Det redovisar även resultat 
vi kan se av mätningar och undersökningar. Detta cykelbokslut är det sjunde som tagits fram i 
kommunen sedan 2014. Den verksamhetsbeskrivande delen av innehållet ändras inte så mycket 
från år till år medan andra delar är nyproducerade. 

Cykelpolitik, ekonomi och 
organisation 
Antagna cykelmål 
Senast 2020 ska cyklandet till och från centrum ha ökat med 25 % jämfört med 2015. Detta mål 
uppnåddes åren 2018, 2019 och 2020 då antalet cyklister förbi åtta av våra fasta cykelräknare var 
mellan 28 % och 32 % fler än 2015. Se s. 12. 

Mer cykling i centrum. Senast då kommunen har 150 000 invånare (ca 2025), ska cyklandet* till 
och från centrum, öka med 80 % jämfört med 2015. Med nuvarande tendens ser målet inte ut att 
uppnås. Ökningen ligger som mest på 32 % (2018). Se s. 12. 

Mer cykling i kommunen. Andelen resor med cykel som görs av boende i kommunen ska öka från 
10 % 2014 till minst 15 % senast 2030 (genomsnitt för alla veckodagar). Det är osäkert om detta 
mål kommer uppnås. Resultatet låg oförändrat på 10 % även i resvaneundersökningen 2019. 

Cykelprogram för Jönköpings kommun 
Cykelprogrammet antogs 2017. Det är ett strategiskt program som visar arbetets riktning för 
perioden 2017-22.  

Cykelbudget 
Stadsbyggnadskontorets medel går till utbyggnad och utveckling av cykelbanorna medan tekniska 
kontorets medel går till drift och underhåll. Tekniska kontorets avdelning Mark och exploatering 
anlägger också nya cykelvägar i samband med byggnation av nya bostadsområden. Medel för 
beteendepåverkan ligger också hos stadsbyggnadskontoret. 

Utbyggnad 
Medlen för utbyggnad och utveckling disponeras av stadsbyggnadskontorets Utvecklings- och 
trafikavdelning. Summan som budgeteras för cykelbaneutbyggnad låg 2020 på 24 miljoner. Ibland 
bryts också summor ut från cykelbudgeten för att medel saknas för andra projekt där cykel ingår, 
för att saminvesteringar eller helhetslösningar måste göras där cykel är en del. Ibland intecknas 
också medel från nästa års medel om årets projekt överskrider budget. Ytterligare medel till 
cykelprojekt tillkommer i varierande grad från år till år. 2020 spenderades 27,8 miljoner kronor på 
investering och utveckling av infrastruktur för cykel (beräknat enligt Kommunvelometerns 
modell) 

- Medel som satsats på cykelåtgärder från andra kommunala budgetposter (ex. åtgärder för 
belysning, trafiksäkerhet eller kommundelsutveckling). 660 000 kronor lades på sådana åtgärder 
under 2020. 



- 4 - 

- Tekniska kontorets mark och exploateringsavdelnings investering i infrastruktur för cykel i 
samband med nybyggnation och det gäller även SMUAB (Södra Munksjö AB). Dessutom anläggs 
cykelvägar i samband med vissa VA-arbeten och anläggning av fjärrvärme. Total summa för detta 
under 2020 uppskattas till 5,9 miljoner kronor. 

- Externa medel som inte kommer från Jönköpings kommun vid projekt med saminvesteringar 
(t.ex. med Trafikverket) eller medel för projekt som delfinansieras av EU, Klimatklivet, 
Statsbidrag och liknande. 

Drift och underhåll 
Tekniska kontoret har hand om drift och underhåll av våra cykelvägar och upprustar parkvägar, 
renoverar broar och liknande. Total budget för drift och underhåll av gång och cykelvägarna ligger 
på ca. 15 miljoner per år. Andelen som läggs specifikt på cykel uppskattas till ca. 6 miljoner kr. 

Beteendepåverkan 
Hållbart resande har en driftsbudget till verksamheten från stadsbyggnadsnämnden. 2020 lades ca. 
300.000 kr på informationsinsatser inom hållbart resande varav 190.000 kr på insatser gällande 
cykel. 

Organisation 
Stadsbyggnadskontoret arbetar med planering och utbyggnad av cykelvägnätet samt med 
beteendeförändring för att få fler att cykla. Ungefär tre heltidstjänster ägnats åt planering och 
utbyggnad 2020 och ungefär 1 heltidstjänst har jobbat med beteendeförändring för ökad cykling. 

Tekniska kontorets Mark- och exploateringsavdelning bygger nya bostadsområden och kvarter där 
cykelvägar emellanåt ingår som delar av helheten i större projekt.  

Tekniska kontorets Gata/Parkavdelning arbetar med drift och underhåll av cykelvägnätet. Drift 
handlar om halkbekämpning och snöröjning, sandupptagning på våren, städning av cykelvägarna 
sommartid och sopning av löv. Underhåll innebär lagning samt standardhöjning av existerande 
cykelvägar. Det är även på tekniska kontoret driften av kommunens cykelställ görs. Tre tjänstemän 
arbetar i olika grad med planering av drift och underhåll och tillsammans kommer de upp i ca. 10 
% av en heltid. Därtill kommer ett större antal anställda, arbetsledare samt upphandlade privata 
entreprenörer som utför arbete på fältet.  

Medborgardialog och cykelkommunikation 
Cykelråd 
Efter ett förslag från Cykelfrämjandet bildades 2018 ett cykelråd. Cykelrådet är en plattform där 
tjänstemän och politiker träffar organiserade cyklister för att diskutera cykelfrågor. Cykelrådets 
främsta syfte är att det ska vara en rådgivande funktion med fokus på infrastruktur. Pandemiåret 
2020 var gruppen vilande. 
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Utbyggnads- och utvecklingsprojekt  
Utbyggnad och förbättring av cykelvägar 
Vättergatan 
Cykelbana är en del av ett stadsbyggnadsprojekt i centrala Huskvarna. Vättergatan har fått en rejäl 
ansiktslyftning och ser nu ut som en stadsgata och inte en transportsträcka. Ny gång- och 
cykelbana, belysning och träd och Citraplan har fått ny gestaltning. Här ingår också en 
cykelöverfart i korsningen Vättergatan – Grännavägen. 

 

Gjuterigatan 
Gata i centrala Jönköping som knyter samman grundskola, idrottshuset och högskolan. Under åren 
har synpunkter kommit in om att cyklister använder trottoarerna, vilket visat att denna sträckning 
behövts. Under 2020 byggdes halva sträckan med en separerad gång- och cykelbana med en bredd 
på ca 4,5 meter. Planen är att resterande ska byggas 2022. 
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Munksjökajen 
Arbetet med Munksjökajen påbörjades 2019 och fortsatte under 2020. Det är ett stort projekt som 
inkluderar renovering av kajen från Hälsohögskolan till Munksjöstaden. I färdigt skick kommer en 
strandpromenad och cykelbana löpa längst kajen.  

Fagerslätt, Hakarpsvägen 
Nya bostäder på Fagerslätt har ökat behovet av att kunna ta sig till och från om rådet. I samband 
med exploateringen byggdes halva sträckan och resterande, till korsvägen, byggdes under 2020. 

John Erikssongatan 
En kort sträcka som kopplar ihop befintligt cykelvägnät med idrottsplatsen vid Jordbron. Det var 
tidigare en ganska bred trottoar och bred gata som nu har byggts om och har en 3,5 meter bred 
cykelbana. 

Norrahammarsleden 
Norrahammarsleden har använts av cyklister även innan denna uppdelade gång och cykelbana 
byggdes. Sträckan har varit efterfrågad länge. Fördelen med denna lösning jämfört med de 
parallella är att den är mera direkt och rak vilket gör det möjligt att rulla långt nerför i en jämnare 
backe. Cykelbanan går på del av det som tidigare var bilväg och vägren och kopplar på flera av 
cykelvägarna som går under vägen mellan Råslätt och Kättilstorp. Ett räcke byggdes för att 
avskilja gång och cykel från biltrafiken. Efter avsmalning av bilvägen minskades hastigheten till 
60 km/h.  

 

Projekt vid nybyggnation där cykelväg varit en del 
Tekniska kontorets Mark och exploateringsavdelning har under 2020 byggt nära 1700 meter gång- 
och cykelväg. Den största delen är på Stigamo, ca. 1575 m, men även Kungsängen har fått 90 
meter ny cykelväg. 

Stigamo har fått ytterligare 950 m cykelväg i samband med utbyggnad av fjärrvärme på området.  

SMUAB har anlagt 130 meter cykelväg på området Skeppsbron söder om Munksjön. 

Belysning 
Belysningen har förbättrats för gång- och cykelvägar på Stensholm, sträckan Kättilstorp – Råslätt 
och Habovägen i Bankeryd. 
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Gröna resplaner 
Grön resplan – för reducering av p-tal 
I och med det nya parkeringsprogrammet som antogs i april 2015 och de nya parkeringstalen som 
antogs i juni 2016 introducerades mobility management och gröna resplaner. Detta ska vara ett 
redskap för byggherrar och fastighetsägare som önskar reducering av parkeringstal vid 
nybyggnationer. Men den funkar även som ett redskap för kommunens tjänstepersoner vid 
godkännande av mobility management-insatser från detaljplan till bygglov och uppföljning. 
Dokumentet kallas Grön resplan – För reducering av parkeringstal vid nybyggnation.  

I praktiken används Gröna resplaner för att upplysa byggaktörer om möjligheten att reducera 
antalet bilparkeringar genom olika mobilitetsåtgärder som t ex cykelpool, bilpool, samnyttjande av 
parkering eller information om hållbart resande till boende. På områden som Kungsängen, 
Skeppsbron, Strandängen och Munksjöstaden är eller blir Gröna resplaner i varierande grad en del 
av planeringen.  

Under 2020 godkändes en Grön resplan för HSB på kvarteret Ödetorpet på området Skeppsbron, 
söder om Munksjön. De beviljades en rabatt på 15 % på sitt parkeringstal. 

 
 
Grön resplan – verksamhetsutveckling 
En annan del av grön resplan är vad vi kallar Grön resplan – verksamhetsutveckling. Här handlar 
det om att vi hjälper redan operativa verksamheter med deras tjänste- och arbetsresor. Genom att 
utföra en resvaneundersökning får vi reda på hur nuläget ser ut inom verksamhetens transporter 
och utifrån resultaten föreslås ett antal åtgärder för att styra organisationen mot minskad 
klimatpåverkan genom effektivare fordonsanvändning och ändrade resvanor. Efter cirka två år kan 
en ny resvaneundersökning genomföras för att utvärdera effekten av utförda åtgärder. 

Under 2020 har kommunen arbetat med hur ett ökat hållbart resande kan åstadkommas på 
industriområdet Hedenstorp och Sandseryd. Området präglas av en mycket stor andel bilpendling 
och då området ska mer än fördubblas behöver alternativen till bil stärkas och marknadsföras. 
Arbetet sker i nära samarbete med JLT, Handelskammaren och företagarföreningen på området. 
Arbetet fortsätter 2021. 

  



- 8 - 

Drift och underhåll 
Drift 
Vintern 2019-20 var mycket bra både för kommunens cyklister och för 
vinterväghållningsbudgeten då den bjöd på mycket varmare väder än normalt. Enligt väderdata 
från SMHI var temperaturen under vintermånaderna ofta över nollan och 4-6 grader varmare än 
normalt perioden januari-mars medan nederbördsmängden, som mestadels föll som regn, var 
ungefär som den normala. Även vårvädret var bra vilket gav möjlighet till sandupptagning 
betydligt tidigare än normalt. Slutet på 2020 var även det en varmare period än normalt men med 
normal nederbörd. 

En normal vinter utförs ungefär fem stora snöröjningar och 100 halkåtgärder i Jönköpings 
kommun. Eftersom topografin är speciell kan det ofta snöa på höjderna medan det regnar i 
centrum. Då görs punktinsatser på de olika platserna beroende på behov av insats. På kommunens 
hemsida kan du läsa om de prioriterade gång- och cykelvägarna som snöröjs snabbt. Du kan även 
se övriga vinteröppna gång- och cykelvägar. Av alla gång- och cykelvägar i kommunen hålls 
ungefär hälften öppna vintertid. Vilka som är öppna beror på nyttjandegrad. Sandupptagningen ska 
normalt sett vara klar 15 april på prioriterade gång- och cykelvägar och 15 maj på övriga gång- 
och cykelbanor. 

På höstkanten när löven börjar falla av träden infaller en period av halkfara igen. Att sopa bort 
löven kan på vissa sätt liknas vid vårens sandupptagning. Skillnaden är att löven fortsätter falla 
under en period av flera veckor. Det är svårt att bedöma när det är rätt tillfälle att genomföra 
sopning av löven. Ur driftsperspektiv vore det bäst med rejält blåsigt väder vid något tillfälle så 
alla löv blåser av träden på en gång men så blir det sällan.  

Sammantaget har kostnaden för drift och underhåll under 2020 legat i nivå med det budgeterade. 
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Sopsaltning 
Sopsaltning är en teknik för vinterväghållning som utförs i flera kommuner i Sverige och testas i 
några till. I Jönköping påbörjades viss sopsaltning vintern 2015-16. Tekniken går ut på att stället 
för att använda sand/grus så snöröjs och halkbekämpas det snabbt efter snöfall genom att sopa bort 
snön och sprida saltlake eller, som i Jönköping, befuktat salt. Mindre mängder snö kan tas bort 
direkt vid sopningen men större mängder snö kan behöva en extra plogning innan saltet sprids. 
Sopsaltningen minskar risken för återfrysning och halka samt bidrar till en barmarkskänsla. 
Negativt är att sopsaltning är en mer kostsam metod jämfört med traditionell halkbekämpning och 
saltets avigsidor: miljöpåverkan, rostande cyklar och skador på hundtassar. 

Sträckan som sopsaltas i Jönköping är gång- och cykelvägen från Bankeryd (enbart på östra sidan 
av Kortebovägen) via hamnpiren i centrala Jönköping vidare till Huskvarna centrum. 
Sopsaltningen är mycket uppskattad av de flesta som cyklar längs sträckan.  

 
Underhåll 
Beläggningsarbeten på gång- och cykelvägar samt parkvägar 
Nedanstående gång- och cykelvägar samt parkvägar fick ny beläggning under 2020.  

Plats för beläggningsarbete   Beläggning 

• Återvinningen Norrahammar Väster om Slätten  Asfaltskross  
• Folketspark Sjöåkra – Vidablick   Asfalt 
• Flytt av Strandpromenaden Gränna Söder om Campingen Stenmjöl 
• Väg upp mot övre dammen Vattenledningsparken  Asfalt 
• Genvägar Dalviksparken   Asfalt 
• Åsenvägen- Sagostigen Vittra Samset   Asfaltskross 
• Friaredalen anslutningsväg från Bäckadal  Asfalt 
• Kobackalid anslutningsväg mot Söderåsvägen Norrahammar Asfaltskross 
• Torpleden – Stavhoppsvägen   Asfalt 
• Åparken –Madängen, Huskvarna   Asfalt 
• Nygårdsvägen Tokarp o matarväg upp mot Koloniområdet 
• Mindre väg på Gräshagen   Asfalt 
• Infart till Stadsparkens utegym    Asfalt 
• Hisingsängens samfällighet KV Skidspåret  Asfalt 

 

Rensning av kommunens cykelparkeringar 
Kommunens cykelställ städades och rensades på övergivna cyklar vid två tillfällen under 2020, i 
mars och november. Vid dessa tillfällen togs 88 cyklar omhand. fem av dem hämtades av sina 
ägare medan resterande 83 cyklar skänktes till Cykelköket. 
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Nätverk och konferenser 2020 
Nätverk 
Möjligheter med Mobility Management i samhällsplaneringen (MMMiS) 
Jönköping är fortsatt med i MMMiS-nätverket (Möjligheter med Mobility management i 
samhällsplaneringen) som består av nära 20 av Sveriges större kommuner. Syftet med nätverket är 
att genom erfarenhetsutbyte få fram exempel på hur områden kan planeras med fokus på hållbart 
resande. 
 
Svenska Cykelstäder 
Svenska Cykelstäder är en förening bestående av 35 svenska kommuner, sex regioner samt sju 
associerade medlemmar (ex. Trivector, VTI, NCC) som samtliga arbetar aktivt med cykelfrågor 
samt Cykelfrämjandet och Svensk Cykling. Tjänstemän från stadsbyggnadskontoret har deltagit på 
årets möten. Jönköpings kommun representeras dessutom i föreningsstyrelsen av Anders 
Samuelsson, stadsbyggnadsnämndens ordförande.  
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Mätningar och undersökningar 
Pendlingsvanor i kommunens organisation 
I november 2020 genomfördes en resvaneundersökning bland Jönköpings kommuns anställda. 
Undersökningen, en CERO-analys, gjordes för att få en totalbild över klimatpåverkande utsläpp 
från persontransporter i samband med verksamheten: dvs. resor både i tjänsten och till och från 
arbetet.  
 
Under den undersökta perioden 2020 så var direktiven att arbeta på sin arbetsplats så länge man 
inte hade några covidsymtom. Det har medfört att mängden pendlingsresor är ganska oförändrad 
jämfört med den förra undersökningen 2018.  
 
Totalt sett sker 48 % av antalet resor till och från arbetet i kommunens verksamhet körandes 
ensam i bil. 5 % är samåkningsresor. 46 % av resorna sker med hållbara sätt att färdas: 22 % cykel 
(inkl. elcykel), 14 % kollektivtrafik och 10 % gång. Andelarna ensamkörning i bil, elcykel och 
gång ligger oförändrade jämfört med tidigare undersökningar, andelen cykel ökar och 
kollektivtrafikresandet minskar.  
 

 
 
Av den totala reslängden vid pendling står ensamkörning i bil för 68 % av sträckan, kollektivtrafik 
(buss och tåg) för 15 %, samåkning för 6 % och cykling (med och utan el) för 8 %.  
 
Pendlingsbeteendet och förändringen under corona skiljer sig väldigt mycket åt när kommunens 
olika förvaltningar studeras var för sig. När det gäller cykelpendling finns flera intressanta 
iakttagelser att göra: på fem förvaltningar ökar andelen cykel (inkl. elcykel) och mest på 
stadsbyggnadskontoret (+71 %), socialförvaltningen (+68%) och tekniska kontoret (+30 %). På tre 
förvaltningar minskar cykelandelen med mellan 25 och 73 %. 
 
De förvaltningar där det cykelpendlas mest är på stadsbyggnadskontoret (41 % av samtliga 
pendlingsresor), socialförvaltningen (29 %) och stadskontoret (28 %). De lägsta andelarna 
cykelpendling på övriga förvaltningar ligger på mellan 8 och 15 %. 
 
52 % av personalen tycker att kommunen ska arbeta för att sänka utsläppen vid personalens 
pendling medan 14 % är emot.  
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Cykelräkning 
Att räkna cyklister är långt från en exakt vetenskap. Valet av cykel som färdmedel beror för många 
på faktorer som väder och väglag. Även vägarbeten och andra typer av byggnationer flyttar 
cyklisterna till andra vägar och det kan ta tid innan de hittar tillbaka till gamla rutter.  

Fasta räknare 
Kommunen har nu nio fasta mätpunkter. 2010 var första året med två fasta mätpunkter som ökades 
till fem under 2012. Ytterligare tre punkter har levererat fullständiga data för sommarhalvåret från 
2013 (Östra Strandgatan och Västra Strandpromenaden) respektive 2014 (Jordbrovägen) och i 
april 2016 tillkom en mätare längs Rekrytvägen men den punkten räknas ej med vid 
måluppföljningen eftersom utgångsåret för målet är 2015. 

 

Statistik från åtta fasta cykelräknare 
2020 noterades sju månader med rekord för högst antal passager för månaden och enbart i maj, 
juni och juli var resultaten inte bland de två bästa för månaden. Perioden januari t.o.m. mars var 
det fenomenalt cykelväder för att vara vintersäsong men jämfört med rekordåret 2018 var 
cykelvädret under cykelsäsongen klart sämre. Särskilt i maj påverkades cykelsiffrorna negativt av 
hemmajobb och hemmastudier under corona.  

Cykelmål 
Det politiskt antagna målet om att cyklingen till och från centrum skulle öka med 25 % (perioden 
april – oktober jämfört med siffrorna från 2015) har uppnåtts samtliga år 2018-20. Målsättningen 
var att det skulle ske senast 2020. Ökningen jämfört med 2015 har legat på mellan 28 % och 32 % 
åren 2018-20. 

Under cykelsäsongen (april-oktober) märks ingen tendens till ökande cykling perioden 2018-20. 
Antalet passager verkar nu ligga på en platå. Det gör att det därför är osäkert om målet om en 
ökning om 80 % jämfört med 2015 kommer att nås. Tendensen går inte åt rätt håll. På helårsbasis 
ses dock en ökning om än starkt påverkad av det milda vintervädret jan-mar 2020.  



- 13 - 

Cykelolyckor 
STRADA-rapporterade cykelolyckor 
STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är ett informationssystem som hanterar 
skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Systemet bygger på data från två källor, 
polisrapporterade olyckor och de som lett till sjukvård på Akuten. Reglerna för inrapportering av 
olyckor ändrades under 2015. Det har medfört att färre olyckor rapporteras men att kvaliteten på 
olycksrapporterna ökat. 

 

STRADA-rapporterade cykelolyckor 2016-20.  

Vanligaste olyckstyper med cykel 
2020 har det skett en klar ökning av antalet STRADA-rapporterade olyckor där cykel varit 
inblandat. 60 olyckor 2020 är påtagligt fler än de tidigare åren med samma rapporteringssystem. 
Det kan bero på den milda vintern 2020. 2018 och 2019 förekom 8 respektive 7 cykelolyckor 
månaderna januari-mars samt december vilket utgör 18 % av cykelolyckorna för de två åren. 
Vintern 2020 var ett rekordår i antalet cyklister vilket antagligen åtminstone bidragit till att antalet 
olyckor 2020 summeras till 22 stycken vilket utgör 37 % av olyckorna för hela året.  

Det är singelolyckorna som ökar mest i antal och har inte varit så många sedan 2017. Olyckorna 
mellan cyklister ökar mycket procentuellt medan olyckorna med personbil ligger på samma nivå 
som 2019. Olyckor med gående ligger på en låg nivå. Singelolyckorna utgör 52 % av samtliga 
cykelrelaterade olyckor, olyckorna med personbil 32 %, cykel-cykel 12 % och med 
gångtrafikanter 5 %. 

Bland de 60 cykelolyckorna i STRADA 2020 inträffade 25 (42 %) på gång- och cykelbana, 21 (35 
%) på gatu- eller vägsträcka och 10 (17 %) i gatu- eller vägkorsning. Fyra olyckor hände på 
gångbana/trottoar och en i rondell.  

Av de inrapporterade cykelrelaterade olyckorna 2020 klassades två som allvarliga, 17 av 
olyckorna som måttliga och 41 som lindriga.  
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Kampanjer och aktiviteter 
Låt bilen stå! 

Fem hushåll fick plats under våren och sommaren. Samtliga hushåll genomförde projektet och var 
generellt sett nöjda med sitt deltagande. Ingen djupare undersökning av familjernas beteenden har 
kunnat göras pga de ändrade resvanor som gällt under corona men de flesta har uttryckt att de i 
varierande grad har minskat sin bilanvändning. Förhoppningsvis kan en uppföljande undersökning 
under mer normala förhållanden göras bland de 14 deltagande hushållen under 2021/22.  
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Svenska cykelstäders kampanjer 
Cykla mer är en kampanj som drevs av Svenska Cykelstäder där medlemskommunerna kunde 
välja att delta i olika kampanjsteg. Jönköpings kommun var med under två av årets kampanjsteg. 
De olika insatserna handlade om publicering av text, bilder och filmer på sociala medier. 

Vintercykling 
Inför vintersäsongen 2019/20 erbjöds intresserade Jönköpingscyklister att ansöka om att bli 
vintercyklister. Vintercyklisterna, som vanligtvis åkt mestadels bil under vinterhalvåret, ställde 
upp på att cykla minst tre dagar i veckan mot att de fick dubbdäck och en reflexväst. 437 
ansökningar kom in till de 50 platserna.  

Tyvärr kan inte så mycket säkert sägas om dubbdäckens bidrag till ökad cykling under denna 
vinter då det blev en vinter med mycket gynnsamt väder för cykling med få dagar med snö och 
halka. Vintern 19/20 var med stort marginal en rekordvinter gällande antalet cyklister förbi 
kommunens cykelräknare. 

 

Cykelköket 
2014 invigdes Cykelköket Jönköping. Cykelköket är förening och en gör-det-själv-verkstad där du 
lär dig laga cykel med hjälp av ”köksmästare”. Det går att fixa i ordning sin egen cykel och även 
bygga sig en cykel utifrån de delar som finns på plats. Föreningens lokaler finns på Syrgasvägen 7, 
söder om Munksjön. Cykelkökets lokalhyra betalas Jönköpings kommun. Kommunen deltar i 
styrelsen representerad av en tjänsteman från kultur- och fritidsförvaltningen. 

Under 2020 lämnades 83 cyklar till Cykelköket efter kommunens rensning av övergivna cyklar i 
kommunens cykelställ. 

  



- 16 - 

Kommunvelometern – resultat för 
Jönköpings kommun 
Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2021 sammanfattar deltagande kommuners cykelinsatser på 
en rad olika områden för verksamhetsåret 2020 och planeringen för 2021. Resultatet blir lite av en 
sammanfattning av stora delar av innehållet i detta cykelbokslut. Nedanstående sammanfattning är 
en förkortad variant av beskrivningen av Jönköpings kommuns resultat i Kommunvelometern 
2020. 

 

Infrastruktur 
Inom infrastruktur tar Jönköping hem totalt 17 poäng av 30 möjliga. 7 av dessa är inom 
infrastrukturinvesteringar, där 20 poäng är max. Det är 2 poäng under snittet för gruppen stora 
kommuner. Jönköping ligger å andra sidan över snittet för stora kommunen sett till poängen i 
delområdet infrastrukturåtgärder. Under 2020 har Jönköping spenderat 279 kronor per invånare på 
ny cykelinfrastruktur och drift och underhåll. Snittet för stora kommuner är 335 kronor per person. 
Sett till 2021 så budgeterar Jönköping 260 kronor per person medan snittet för stora kommuner är 
423 kronor per person. Jönköpings poäng inom delområdet infrastrukturinvesteringar har ökat 
jämfört med i fjol, och om den trenden fortsätter har Jönköping goda chanser att fortsätta klättra 
uppåt i placeringarna i framtida undersökningar. 

Information och marknadsföring 
I området information och marknadsföring får Jönköping totalt 15,5 poäng av 30 möjliga, varav 
5,5 poäng inom delområdet informations- och marknadsföringsinvesteringar, där maxpoängen är 
20. Det är 2 poäng färre än kommunens resultat i fjol och 3 poäng mindre än resultatet 2019. Trots 
minskade resurser inom området har Jönköping återigen fått 10 poäng av 10 möjliga för sina 
informations- och marknadsföringsåtgärder. För att stärka sitt cykelfrämjande arbete ytterligare 
och vända den nedåtgående trenden behöver Jönköping se över sina satsningar inom information 
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och marknadsföring för cykel. Ytterligare resurser skulle innebära att kommunen kan växla upp 
och utöka befintliga satsningar eller utveckla nya för att nå ännu fler kommuninvånare. 

Organisation  
Inom organisation får Jönköping 29 poäng av 30 möjliga, deras starkaste område. Kommunen får 
full pott i både uppföljning och mätning och organisatoriska åtgärder. För att få full pott även inom 
cykelpolitik saknas en underhållsplan specifikt för cykelinfrastruktur. Kommunen är känd för sitt 
arbete med förmånscyklar för kommunanställda och leder även med exempel som arbetsgivare på 
flera andra sätt. Kommunen har under 2020 bland annat genomfört en resvaneundersökning bland 
kommunanställda, gjort kompetenshöjande insatser för tjänstepersoner och/eller politiker och 
byggt eller upprustat faciliteter för kommunanställda att cykla till och i tjänsten. 

En jämförelse med andra kommuner 
De tydligaste områdena där Jönköpings kommun inte når upp till samma nivå som snittet för stora 
kommuner handlar om ekonomin. Den utökade cykelbudgeten som hjälpte till att förbättra 
Jönköpings resultat för några år sedan räcker inte längre till samma placeringar som förr då flera 
kommuner nu kommit ifatt och kört om när det gäller budget för cykeländamål.  

För att få en bild av de faktiska ekonomiska resurser (inkl. schablonberäkningar från ex. 
exploateringsområden) som lagts i Jönköping jämfört med andra deltagande kommuner har deras 
antal kronor per invånare multiplicerats med antalet invånare i Jönköpings kommun. De 
genomsnittssiffror som används är för 1) samtliga deltagande kommuner, 2) stora kommuner samt 
3) snittet för de tre bäst placerade kommunerna. Tabellen nedan visar vilka ekonomiska resurser 
(miljoner kronor) som Jönköpings kommun lagt per år i snitt för 2020 och 2021 samt hur mycket 
kommunen skulle behöva lägga för att nå genomsnittsresultaten i Kommunvelometern för samtliga 
kommuner, för större kommuner och de tre kommunerna med bäst placering. 

 
Jönköping Genomsnitt 

alla 
Genomsnitt 

stora 
Tre i topp 

Investering infrastruktur 33 32 41 62 
Drift och underhåll 5,5 10,7 12,6 16,7 
Budget påverkansarbete 0,33 0,33 0,7 1,6 

 

När det gäller investering i infrastruktur skulle ytterligare åtta miljoner årligen behövas för att nå 
snittet för stora kommuner. Och för att nå upp till snittet för de tre bästa kommunerna behöver 
pengarna nästan fördubblas.  

Drift och underhåll är det område där Jönköping ligger längst efter när det gäller hur mycket 
pengar som satsas. Pengarna skulle behöva fördubblas för att hamna på snittet för samtliga 
deltagande kommuner. Ett tillskott på 7 miljoner kronor skulle behövas för att nå snittet för stora 
kommuner. För att nå snittet för de tre kommunerna i topp krävs en tredubbling av nuvarande 
medel. 

Även budgeten för påverkansarbetet specifikt för cykel skulle behöva höjas med drygt det dubbla 
för att snittet för stora kommuner. För att få full pott på det här området skulle 1,3 miljoner kronor 
årligen räcka. De tre kommunerna i topp satsar dock mer än så per invånare. 
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