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Förord 
Det här dokumentet är en sammanfattning av Jönköpings kommuns arbete med cykelfrågor under 

2019. Bokslutet 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 de 

resultat vi kan se av mätningar och undersökningar. Detta cykelbokslut är det sjätte som tagits 

fram i kommunen sedan 2014. 

Den verksamhetsbeskrivande delen av innehållet har inte ändrats så mycket jämfört med tidigare 

cykelbokslut medan andra delar är helt färska. Stort tack till alla som har bidragit med text, 

statistik, bild och information. Tack också till Cykelfrämjandet och deras Kommunvelometer vars 

rekommendationer om fortsatt arbete till Jönköpings kommun avslutar cykelbokslutet. 

Vid tangenterna 

Olle Gustafsson 

Projektledare i hållbart resande 

Jönköpings kommun 
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Cykelpolitik, ekonomi och 

organisation 
Antagna cykelmål 
Senast 2020 ska cyklandet till och från centrum ha ökat med 25 % jämfört med 2015. Detta mål 

uppnåddes 2018 då antalet cyklister förbi åtta av våra fasta cykelräknare var 31 % fler än 2015. 

Måluppfyllelsen repeterades 2019 då ökningen blev 29 %.  

Andelen cykling av det totala resandet på vardagar i kommunen ska öka med 25 % mellan 2014 

och 2019. Detta medför att andelen som var 10 % 2014 skall öka till 12,5 % 2019. Detta mål 

uppnåddes inte. Resultatet låg oförändrat på 10 % även i resvaneundersökningen 2019. 

Cykelprogram för Jönköpings kommun 
Cykelprogrammet för Jönköpings kommun beskriver mål och insatser för att öka cyklingen i 

Jönköpings kommun. För ett effektivt arbete mot en ökad cykling krävs samsyn i cykelfrågan på 

Jönköpings kommun och cykelprogrammet avser fungera som en gemensam grund för hela 

kommunens verksamhet i arbetet med att främja cykling. Cykelprogrammet antogs 2017. 

Cykelbudget 
Utbyggnad 

Utbyggnad och utveckling av kommunens cykelinfrastruktur disponeras av 

stadsbyggnadskontorets Utvecklings- och trafikavdelning. Ibland bryts 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: 

- Medel som satsats på cykelåtgärder från andra kommunala budgetposter (ex. åtgärder för 

belysning, trafiksäkerhet eller kommundelsutveckling).  

- Tekniska kontorets mark och exploateringsavdelnings investering i infrastruktur för cykel i 

samband med nybyggnation.  

- 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 

Medel och uppdrag att utföra upprustning av parkvägar samt drift och underhåll av cykelvägar 

ligger på Tekniska kontorets avdelning Gata-Park-Skog..  

Beteendepåverkan 

Hållbart resande har en driftsbudget till verksamheten stadsbyggnadsnämnden Under 2019 låg 

budgeten på 500 000 kr.  
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Organisation 
Stadsbyggnadskontoret arbetar med planering och utbyggnad av cykelvägnätet samt med 

beteendeförändring för att få fler att cykla. När nya cykelvägar, nya cykelställ och liknande 

anläggs så görs det av stadsbyggnadskontoret.  

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.  

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. 2019 träffades 

rådet tre gånger. 

Aktivitet i Facebookgruppen Cykelstaden Jönköping  

Flera kommunala tjänstemän använder cykelintressentgruppen Cykelstaden Jönköping på 

Facebook för att kommunicera i vissa frågor och för att få information om problem som upplevs 

av Jönköpings cyklister. 

Referensgruppen för cyklister 

Kommunens referensgrupp för cyklister består av personer som cyklar i Jönköpings kommun. 

Gruppen består av nära 600 cyklister. När kommunen i olika cykelsammanhang behöver veta hur 

våra cyklister upplever cyklingen, hur platser upplevs eller vad de tycker så ställs frågor till 

referensgruppen. Under 2019 fick de bl.a. svara på årets nöjdhetsundersökning bland 

vardagscyklister. 
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Utbyggnads- och utvecklingsprojekt  
Utbyggnad cykelvägar 
Tahevägen 

Efterlängtad cykelbana mellan Taberg och Torsvik inklusive belysning gör att det nu går bättre att 

cykla till jobbet även när mörkret faller. Denna cykelväg är viktig då Taberg expanderar österut 

och nya hus byggs i områden utefter Tahevägen. Det har också anordnats en tillfällig grundskola i 

kvarteret Målön. Det gör att fler och fler inte bara tar sig mellan Taberg och Torsvik utan också 

passerar över vägen. Det har därför byggts flera gångpassager på sträckan och flera busshållplatser 

har dessutom byggts om för ökad säkerhet. 

Bild: Tahevägen i mörker – före och efter 

Munksjökajen 

Arbetet med Munksjökajen påbörjades 2019. Det är ett stort projekt som inkluderar renovering av 

kajen. I färdigt skick kommer en strandpromenad och cykelbana löpa längst kajen. Projektet ska 

vara klart hösten 2021. 

Huskvarna – Lekeryd  

Cykelvägen mellan Huskvarna och Lekeryd är ett samarbetsprojekt mellan Tekniska kontoret - 

VA, Trafikverket och Stadsbyggnadskontoret. Långa cykelvägar som denna blir bara möjliga då 

flera parter är inblandade då det annars tar en för stor andel av kommunens medel för utbyggnad 

och utveckling av cykelvägnätet. Men cykelvägen mellan Huskvarna och Lekeryd har varit 

efterlängtad länge och är en viktig pusselbit för att fö. Invigningen skedde 19 oktober 2019.  

Diverse mindre projekt 

Förbättrad framkomlighet för cyklister samt cykelparkering är exempel på punktinsatser som 

mindre projekt.  Olika sådana åtgärder har under 2019 gjorts på Lagermansgatan, Solbergavägen, 

Tullportsgatan, Bymarksgatan m.fl. 

Projekt vid nybyggnation där cykelväg varit en del 

Tekniska kontorets Mark och exploateringsavdelning har under 2019 byggt nära 2,5 km gång- och 

cykelväg. Dessa cykelvägar finns på Kungsängsområdet etapp 2 längs med Kungsängsvägen, och 

längs Vaggerydsgatan i Munksjöstaden. 

Utveckling 
Förstudier 

Under 2019 fortsatte och avslutades arbetet med förstudier för att ta reda på möjligheter till 

cykelvägslösningar längs två hett efterlängtade stråk. Det handlar om sträckan mellan centrala 

Huskvarna upp till Korsvägen och den nya cykelvägen till Lekeryd samt om vägen mellan Råslätt 

och Barnarp. 

I Huskvarna undersöktes Ådalsvägen och Hakarpsvägen. Förstudien kom fram till att den 

gynnsammaste kopplingen går längs Ådalsvägen. Hakarpsvägen är brantare och smalare vilket 

skulle innebära markintrång och väljs därför bort även om den är något kortare. I förstudien 

föreslås en breddning av Ådalsvägens existerande gångbana där det med vissa breddningar och 

justeringar av gatusektionen skulle kunna rymmas en GC på mellan 3 och 3,5 meter. För den 

avslutande sträckan från korsning Näckrosstigen - Ådalsvägen till anslutning cykelvägen till 

Lekeryd vid Korsvägen finns flera alternativa förslag på lösningar som antingen går via 

Ådalsvägen eller via Blåklintsvägen.  
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På sträckan mellan Råslätt och Barnarp finns idag smala vägrenar som det är möjligt att cykla på. 

För att öka både tryggheten och säkerheten föreslås en separat gång- och cykelväg. Tidigare har en 

förstudie gjorts för att undersöka lämplig sträckning. Denna uppdaterades under 2019 och det togs 

då fram förslag på sektioner som rymmer en gång och cykelväg på fyra meter. Det kommer att 

krävas markintrång för att kunna bygga sträckan och även bergssprängning skulle kunna komma 

behövas. Cykelvägen förslås separeras från biltrafik genom dike, räcke eller kantsten, beroende på 

plats.  

Förutom dessa två förstudier har även Norrahammarsleden har studerats för att undersöka en 

lösning för cykelväg från Hagaberg till Röde Påle. Det är en av kommunens felande länkar i 

cykelvägnätet och en viktig insats för att förbättra möjligheten att cykla mellan Hovslätt, Grästorp 

och Kättilstorp och arbetsplatsområdena Ljungarums industriområde, Ryhov och Asecs. 

Cykelparkering och cykelboxar 

Cykelparkering med möjlighet att låsa fast ramen har byggts vid några busshållplatser där det setts 

ett behov av det. Vid Huskvarna station har samma sorts cykelboxar som på kommunens 

infartsparkeringar installerats. 

Lånecykelsystem 

Under hösten 2019 pågick ett arbete med en förstudie om potential för ett lånecykelsystem i 

Jönköping och Huskvarna. Studien visade på att det inom de mest centrala delarna av Jönköping 

samt Huskvarna centrum finns god potential för ett lånecykelsystem samt att ett system skulle 

bidra med kvaliteter till staden i form av exempelvis kollektivtrafikens förlängda arm. Även 

områden utanför centrumkärnan och Huskvarna centrum visade på potential för ett 

lånecykelsystem. 

Studien var första steget i processen till att implementera ett system i Jönköpings kommun. 

Ambitionen från kommunens sida är att det system som eventuellt blir aktuellt ska vara 

kostnadsneutralt, dvs. att det ska finansiera sig självt.  

Fri-flytande system av elsparkcyklar 

Under sommaren och hösten 2019 byggde Jönköpings kommun upp en kunskapsgrund om 

fenomenet elsparkcyklar samt vad de har för effekt på kringliggande miljö i stadsrummet. 

Kommuner har ingen laglig rätt att hindra eller begränsa etableringen av friflytande system som 

dessa men däremot har samverkan med aktörerna visat sig fungera i andra kommuner. Det 

resulterade i att kommunen påbörjade ett arbete med fram att ta fram en avsiktsförklaring. Denna 

syftar till att i samspel med aktörer inom verksamhetsområdet utkristallisera hur system av 

elsparkcyklar ska te sig på kommunens gator, torg och andra offentliga platser. 

.  
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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.  

 
 

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 2019 har kommunen genomfört resvaneundersökningar på SAAB på Stensholm och på 

arbetsplatser i området Hedenstorp och Sandseryd. Resultatet från dessa undersökningar är ett bra 

stöd i företagens fortsatta arbete för att förenkla de hållbara resvalen för sina anställda. 
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Drift och underhåll 
Drift 
Vintern 2018-19 var ganska bra både för kommunens cyklister och för 

vinterväghållningsbudgeten. Enligt väderdata från SMHI var temperaturen under vintermånaderna 

1-5 grader varmare än normalt och medan nederbördsmängden var ungefär som den normala. Det 

kom mycket snö i februari vilket gav lite mer hektiska dagar för utförarna. Olika grader av 

snötäcke fanns i kommunen under ca. 100 dagar under vinterperioden. Sista snöfallet över staden 

var 10/4.  

Även om sanden (eller gruset) är en viktig halkbekämpningsåtgärd så irriterar sig många på den, 

särskilt på vårkanten och den orsakar också olyckor. Därför är det viktigt att den städas bort så 

snart det är möjligt. Då det varit bra väder någon vecka och väderprognosen ser bra ut påbörjas 

sopningen. Om vädret tillåter börjar sopningen punktvis i mitten av mars för att 2-3 veckor senare 

dra igång på allvar. Oftast genomförs sopningen då på stadens centrala gc-vägar och gågator något 

tidigare och i mindre skala för att någon vecka senare utökas till full styrka i både Huskvarna och 

Jönköping. Därefter åtgärdas gång- och cykelvägarna succesivt ut i kommunen. 

 

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 driften av cykelvägarna under 2019 varit ganska normal.  
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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. Tekniken har 

fungerat bra och är mycket uppskattad av de flesta som cyklar där.  

Vintercyklingens utveckling beskrivs i nedanstående diagram. Det handlar om en jämförelse med 

kommunens fasta punkter för cykelräkning där två av dem haft sopsaltning och övriga inte haft 

det. Utgångspunkten för jämförelsen är ett snitt för de tre närmast liggande åren med normala 

cykelsiffror. Vintern 15/16 startade sopsaltningen vid den ena punkten och 2016/17 vid den andra. 

Vintercyklingen ökar generellt på alla punkter men de sopsaltade punkterna visar på en större 

ökning. Siffrorna för vintern 17/18 dras ner av de isiga cykelvägarna i februari. Flera andra 

faktorer förutom sopsaltningen kan dock påverka siffrorna, t.ex. nya bostadsområden byggs och 

omledningar av cykeltrafiken görs. Vintern 2018/19 var något varmare och med normal nederbörd 

vilket antagligen haft viss positiv effekt på cykelsiffrorna både vid traditionell halkbekämpning 

och vid sopsaltning. Det står dock ganska klart att sopsaltningen driver upp cyklingen på dessa 

sträckor under vinterperioden. 
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Underhåll 
Beläggningsarbeten på gång- och cykelvägar 

Exempel på gång- och cykelvägar som fick ny beläggning under 2019 är följande: 

- Jordbroområdet (Hagaleden-bron över Tabergsån och anslutande John Eriksongatan 

- Kopplingen genom ravinen mellan Grästorp och Råslätt 

- Huskvarnavägen genom Vättersnäs som breddats för att ge utrymme för cykel 

- Västra delarna av Solåsvägen (båda sidor) 

- Hisingsängen (öster om radhusen) 

- Sträckan mellan kanotklubben längs Vätterstranden till Talavid/Lokstallarna. 

Gata

 

Parkvägar 

2019 fortsatte den renovering av parkcykelvägar som påbörjades 2014. Renoveringen gör att 

standarden på parkvägarna höjs rejält. Aktuella sträckor där det lades ny asfalt under 2019 var bl.a. 

följande sträckor 

- Brånerydsvägen –Tenhultsvägen, Asfalt (tidigare grus) 

- Hyacintvägen, Månsarp  Asfaltskross 0-20 (tidigare grus) 

- Åparken, HVA Kyrkogård, asfalt (tidigare grus) 

- Klockstapeln - Dunkehallav (trappor och GC), asfaltskross 0-20, tidigare grus 

- Ekhagsparken GCV, Öster om Örtavägen  asfalt, tidigare grus 

- Hisingstorp  GCV mitt emot Skolan V om Valhallav. asfalt  

- Allevägen vid Klämmestorps Ridanläggning, asfalt 

Rensning av kommunens cykelparkeringar 

Det genomfördes en städning och rensning av kommunala cykelställ under 2019. 117 cyklar 

samlades in varav 5 hämtades av sina ägare. Resterande 112 cyklar skänktes till Cykelköket efter 

att ha mellanförvarats i väntan på ev. ägare under tre månader. 
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Nätverk och konferenser 2019 
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. 

 

Hela RESAN 

Energikontor Norra Småland projekt Hela Resan arrangerade flera konferens- och workshopdagar 

med olika teman inom hållbart resande. Teman har bl.a. varit nudging, resande på landsbygden 

och resultaten av den avancerade resvaneundersökningen som genomförts i organisationen bland 

projektets kommuner. Vid en temadag på ämnet jämställd transportplanering bidrog kommunen 

med ett föredrag om vårt arbete med jämställd cykelplanering. 

Svenska Cykelstäder 

Svenska Cykelstäder är en förening bestående av 31 svenska kommuner, fyra regioner samt nio 

associerade medlemmar (ex. Trivector, SWECO, 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.  

 
 

Konferenser och seminarier 
SKL:s Cykelkonferens 2019 

SKL:s cykelkonferens är Sveriges största träffpunkt för kommuner, regioner och andra aktörer 

som arbetar med cykelfrågor. 2019 arrangerades konferensen i Helsingborg. På konferensen 

bidrog Jönköpings kommun med två punkter i programmet: ett föredrag om jämställd 

cykelplanering samt en ”speed dating”-punkt med repeterade femminutersföredrag om 

kommunens förmånscyklar. 

 

Nya tjänster nya resvanor – förhoppningar och farhågor.  

Seminarium och friflytande mobilitetslösningar: hyrsystem med utplacerade elscootrar cyklar och 

bilar. 

Seminarium om hållbara transporter 

Seminariet arrangerades av Länsstyrelsen i Jönköping. Förutom att deltagande presenterades 

kommunens arbete med förmånscyklar.  
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Mätningar och undersökningar 
Nöjdhetsundersökning bland kommunens cyklister 
För andra gången har Jönköpings kommun genomfört en nöjdhetsundersökning bland 

vardagscyklister i kommun. Här ges en nulägesbild av hur cyklisterna ser på cykelmöjligheterna i 

Jönköpings kommun och deras poängsättning visar om de upplever någon förändring sedan den 

förra undersökningen 2014.  

Enkätens 1569 svarande fick på frågor rörande sin upplevda situation som cyklister i kommunen. 

Den första frågan som ställdes handlade om hur cyklisterna upplever sin nuvarande situation 

jämfört med för fem år sedan. Resultatet visar att 76 % av cyklisterna tycker det har blivit 

åtminstone något bättre medan 3 % tycker att det har blivit sämre. 

De flesta frågorna handlade om att ge svar mellan 1 (mycket dåligt) och 6 (mycket bra). Resultaten 

redovisas i rapporten genom diagram och medelvärden. Högst snittpoäng i undersökningen med 

4,8 får vinterväghållningen längs den sopsaltade sträckan Bankeryd-Piren-Huskvarna. 4,5 poäng 

får området gällande cykelmöjligheter mellan cyklisternas vanligaste målpunkter och 4,4 poäng 

för andelen cykelväg mellan hemmet och vanligaste målpunkten. Belysningen längs vanligaste 

cykelvägen får 4,0 poäng. 

Lägst snittpoäng i undersökningen är 2,7 och handlar om nöjdhet med snabba åtgärder efter 

kontakt med kommunen. Trygghet vid cykling på gator utan cykelbana får 2,8 i snittpoäng. 

Frågorna kring trygghet där cykelbana korsar väg/gata och bilisters hänsyn mot cyklister får 2,9 i 

snitt. 

Störst förbättring i snittpoäng sedan 2014 ses på cykelmöjligheterna i centrala Jönköping (+0,6), 

tillgången till stöldsäkra cykelparkeringar (+0,5) och hur snabbt kommunen återkommer med svar 

på vid kontakt gällande cykling (+0,5). Elva frågor har fått en ökning med +0,4, bl.a. 

cykelmöjligheter mellan vanliga målpunkter, tydlighet om var det ska cyklas, vinterväghållning, 

vårens sandupptagning och hur omledningar görs vid vägarbete. Fyra frågor följer med +0,3 och 

sex med +0,1 till + 0,2 poäng. Tre områden får oförändrade poäng jämfört med 2014: nöjdhet med 

kommunens bemötande, tillgång till cykelparkeringar vid busshållplatser/tågstationer samt 

belysningen längs vanligaste cykelvägen. Endast ett område backar: cykelmöjligheterna på 

landsbygden som tappar 0,3 poäng jämfört med 2014. 
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Det hinder för cyklisterna som framträder som det största i undersökningen är cykelvägar som tar 

slut eller felande länkar vilket 43 % av de svarande anger. De därefter vanligaste hindren är att 

cykelbana saknas (38 %), cykelvägars korsning av väg/gata (37 %) och gående (34 %). Sedan 

följer bilister (25 %), brister i drift (24 %), brister i utformning (21 %) och brister i underhåll (19 

%). De svarande kunde ange 1-4 alternativ. 

Översiktlig redovisning av bedömningsområden 

Nedanstående tabell ger en snabb överblick över hur de olika frågorna utvecklats sedan 2014 samt 

hur medelvärdet av poängen ser ut 2019. För kolumnen utveckling gäller att de områden som har 

fått en ökning av sin medelpoäng på +0,3 eller mer grupperas i grönt, gult ligger inom området +/- 

0,2 och från -0,3 och neråt ger rött. Gällande medelpoäng 2019 så sätts gränserna på följande vis: 

3,8 eller mer ger grönt, 3,3 till 3,7 ger gult och 3,2 eller mindre ger omdömet rött. Gruppering i 

grönt innebär inte att området inte är i behov av förbättringsinsatser.  

Bedömningsområde Utveckling Poäng 2019 

Cykling i centrala Jönköping +0,6 3,5 

Cykling i övriga staden (inkl. Huskvarna) +0,2 3,7 

Cykling i övriga staden (exkl. Huskvarna) Ny 3,8 

Cykling i Huskvarna Ny 3,4 

Cykling i tätort utanför staden +0,1 3,6 

Cykling på landsbygden -0,3 3,4 

Goda cykelmöjligheter mellan vanligaste målpunkter +0,4 4,5 

Cykelväg mellan hemmet och vanligaste målpunkten +0,4 4,4 

Tydlig skyltning längs cykelvägarna +0,3 3,4 

Lätt att hitta på cykelvägarna +0,4 3,7 

Tydligt var jag som cyklist förväntas cykla +0,4 3,2 

Tillräckligt med cykelparkeringar vid vanligaste målpunkter +0,1 3,9 

Tillräckligt med cykelparkeringar vid busshållplatser/tågstationer +/-0 3,2 

Tillräckligt med stöldsäkra cykelparkeringar +0,5 3,3 

Välskötta cykelparkeringar +0,4 3,9 

Tillfredsställande vinterväghållning av cykelvägarna +0,4 3,1 

Tillfredsställande vinterväghållning sopsaltad sträcka Ny 4,8 

Tillfredsställande sandupptagning +0,4 3,5 

Tillfredsställande sopning sommartid +0,3 3,8 

Tillfredsställande trimning av buskar och träd +0,4 3,9 

Lagning av cykelbanorna görs i tillräcklig omfattning +0,4 3,3 

Asfalten/underlaget är tillfredsställande +0,3 3,7 

Vägarbeten kommuniceras på tillfredsställande sätt +0,4 3,4 

Omledning av cykelväg görs på acceptabelt sätt +0,4 3,3 

Nöjdhet med kommunens bemötande +/-0 3,8 

Nöjdhet med snabbt svar +0,5 3,8 

Nöjdhet med snabb åtgärd +0,2 2,7 

Nöjdhet med svar/samtal/förklaring +0,1 3,1 

Belysning längs vanligaste cykelvägen är tillfredsställande +/-0 4,0 

Trygghet vid cykling på gata utan cykelbana +0,2 2,8 

Trygghet där cykelbana korsar väg/gata Ny 2,9 

Bilister visar hänsyn mot cyklister Ny 2,9 
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SCB:s Medborgarundersökning 
Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning genomförs för att undersöka kommuninvånares 

inställning till olika delar av sin kommuns verksamhet. 2019 tillfrågades 1600 personer i 

Jönköpings kommun om sina synpunkter. 616 personer svarade vilket gav en svarsfrekvens på 39 

%. Senaste gången Jönköping var med var 2017. 

 

Betygsindex för gång- och cykelvägar varierar från år till år. 2013 skedde ett tapp som sedan sakta 

gått i bättre riktning. 2019 gav kommunens högsta resultat hittills med ett index på 58 jämfört med 

det lägsta resultatet på 50 från 2013. 

 

Mellan 2013 och 2015 verkar det bedömas ha skett en förbättring av särskilt snöröjningen men 

även drift och underhåll samt belysning längs GC-vägarna, tre områden som ökade ytterligare till 

2017 och sedan behållit samma nivå. Trafiksäkerheten bedöms inte ha blivit varken bättre eller 

sämre sedan 2011. Tillgången till gång- och cykelvägar har enligt kommuninvånarna ökat 

successivt sedan 2013.  
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Kommuninvånarnas resvanor och attityder 
Under september och oktober genomfördes en stor resvaneundersökning bland kommunens 

invånare. Av 7500 slumpvis utvalda kommuninvånare svarade 2997 på enkäten vilket gav en 

svarsfrekvens på 40 %.  

Inför undersökningen var målet att cyklingen skulle öka till en andel av 12,5 % av det totala 

antalet resor oavsett färdsätt. Resultatet visade dessvärre att cyklingen står oförändrat på 10 %, 

samma nivå som vid undersökningarna både 2009 och 2014. Glädjande nog ökade dock 

kollektivtrafikandelen samtidigt som bilandelen minskade. En viktig skillnad, som kan ha inverkat 

på resultatet, är att undersökningsperioden flyttades från april/maj vid undersökningarna 2009 och 

2014 till september/oktober vid denna undersökning. Ändringen gjordes bl.a. för att perioden 

april/maj har flera helgdagar som påverkar valet av mätveckor från år till år.  

 

Andelen cykling varierar också beroende på var bostaden ligger. Bland boende i centrala 

Jönköping cyklas det mest med en andel på 17 % av samtliga resor, i övriga staden är andelen 10 

% och i övriga kommunen 5 %. 

Den typ av resa där cykeln är vanligast är vid resor till arbetet där cykeln står för 14 % av resorna, 

en ökning från 2014 upp till samma nivå som gällde 2009. Minst vanligt är det med cykling vid 

resor i tjänsten med 4 % även om det där skett en enorm ökning från endast 1 % 2014. 

När cykelresorna på vardagar studeras separat så framgår att resor till arbetet utgör över hälften av 

dem (53 %). Resor på fritiden respektive resor för inköp utgör till 12 % vardera av det totala 

antalet cykelresor. 

Vid resor till arbetet utgör cykling 19 % av det totala antalet resor för kvinnor och 11 % för män. 

Vid arbetspendling inom fem kilometer är cykeln det vanligaste färdslaget för kvinnor (37 %) 

medan det vanligaste färdmedlet för män är bilen (45 %). Cykelandelen bland männen vid 

pendling inom fem kilometer är 20 %. 

Vid samtliga resor upp till fem kilometers längd utgör cykelandelen 15 %, för att minska till 6 % 

mellan 5 och 10 km och till 3 % mellan 10 och 20 km. Av det totala antalet cykelresor utgör 
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förflyttningar upp till 5 km 82 %. Medianreslängden med både elcykel och vanlig cykel är 3 km 

och medianrestiden är 10 minuter. 

Tillgången till cykel verkar vara minskande i kommunen samtidigt som tillgången till bil ökar 

något. 18 % av hushållen har tillgång till elcykel vilket däremot är en stor ökning från de 3-4 % 

som hade det 2014. 

Svar på frågan: Kan du i allmänhet använda dig av cykel när du behöver? 

I enkäten ställdes dessutom attitydfrågor. I några frågor bads det om svar på vilket av två 

färdmedel som de svarande vill att kommunen ska prioritera, även om det skulle innebära 

nackdelar för det andra färdmedlet. När cykel ställdes mot biltrafik var 52 % för prioritering av 

cykel medan 27 % föredrog prioritet för bil. När kollektivtrafik och biltrafik ställdes mot varandra 

blev det fördel kollektivtrafik med ungefär samma siffror som för cykel. Vid ställningstagande 

mellan cykel och kollektivtrafik blev det en tydlig fördel för kollektivtrafiken då nästan hälften 

angivit detta jämfört med 32 % som föredrag prio för cykel. 

 

 

Svar på frågor om Vilket av följande färdslag tycker du att kommunen ska prioritera, även om det 

innebär nackdelar för det andra färdslaget? Cykel- och biltrafik ställs mot varandra i det översta 

diagrammet och cykel- och kollektivtrafik i den nedre. 

En ytterligare fråga handlade om hur kommuninvånarna anser att kommunen ska arbeta för att 

förändra andelarna av olika färdslag. 70 % anser här att kommunen ska arbeta för att öka andelen 

cykeltrafik medan 3 % tycker att det borde arbetas för en minskning. För kollektivtrafiken är det i 

stort sett samma siffror medan det för biltrafikens del är 20 % för en ökning och 38 % för en 

minskning.  
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Resvanor och CO2-analys i kommunens organisation 
I december 2018 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.  

 

Totalt sett sker 48 % av resorna till och från arbetet i kommunens verksamhet körandes ensam i 

bil. 6 % är samåkningsresor. 46 % av resorna sker med hållbara sätt att färdas: 19 % cykel (inkl. 

elcykel), 17 % kollektivtrafik och 10 % gång. Andelarna ensamkörning i bil och elcykel ökar 

jämfört med tidigare undersökningar medan övriga minskar. 23 % av de anställda cyklar till/från 

jobbet minst en gång i veckan 

 

 

Av den totala reslängden vid pendling står ensamkörning i bil för 65 % av sträckan, kollektivtrafik 

(buss och tåg) för 18 %, samåkning för 8 % och cykling (med och utan el) för 7 %.  
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Arbetsplatsens geografiska läge och andra lokala förutsättningar har stor påverkan på valet av 

färdsätt vid pendling. För centrala Jönköping är tillgången till kollektivtrafik till arbetet bättre än 

någon annanstans i kommunen. Även cykelmöjligheterna är förhållandevis goda. I centrala 

Huskvarna är kollektivtrafiken förhållandevis bra. I både Jönköpings och Huskvarnas centrala 

delar tas det ut parkeringsavgift vilket är ett styrmedel som påverkar många att välja andra 

färdmedel. Utanför stadens centralare delar, och ännu mer utanför staden, ökar andelen bil och 

andelen cykel minskar bland kommunens anställda. 

 

 
 

I nedanstående diagram beskrivs andelarna av kommunens utsläpp av koldioxid från färdsätt 

relaterade till persontransporten i tjänsten eller till och från arbetet (totalt ca. 9500 ton CO2). 

Bilpendlingen där den anställde kör ensam utgör 79 % av dessa utsläpp. Det blir därför tydligt att 

åtgärder som påverkar de anställda att välja alternativa färdmedel till bil vid arbetspendling har 

stor potential att sänka växthusgasutsläppen för arbetsgivaren Jönköpings kommun.  

 

 
 

58 % av personalen tycker att kommunen ska arbeta för att sänka utsläppen vid personalens 

pendling medan 10 % 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 

2019 noterades sex månader med rekord för högst antal passager och enbart maj månad var 

resultatet inte bland de två bästa för månaden. Jämfört med rekordåret 2018 var cykelvädret inte 

riktigt lika bra, särskilt inte i maj då vi får gå tillbaka till 2015 för att får sämre siffror. 

Uppnått cykelmål 

Det politiskt antagna målet om att cyklingen till och från centrum skulle öka med 25 % (perioden 

april – oktober jämfört med siffrorna från 2015) uppnåddes först 2018 och nu även 2019. 

Målsättningen var att det skulle ske senast 2020. Målet klarades med bred marginal då ökningen 

2018 var hela 32 % och 29 % 2019. 
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Intern klimatväxling till cykel 
De kommunala förvaltningarnas verksamheter leder på olika sätt till klimatpåverkande utsläpp. 

Som en kombinerad piska och morot för att minska utsläppen finns sedan några år tillbaka ett 

internt klimatväxlingssystem i Jönköpings kommun. De koldioxidutsläpp som genereras kostar en 

summa (i direkt relation till mängden utsläpp) som förvaltningarna själva ansöker om att spendera 

på klimatbesparande insatser.  

Under 2019 användes klimatväxlingspengar till både inköp av cyklar och installation av 

cykelparkeringar. Förvaltningarna som på detta sätt skaffade cyklar/elcyklar var kultur och fritid, 

VA på tekniska kontoret och utbildningsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen skaffade 

dessutom s.k. kompiscyklar till förskoleverksamheter. Utanför rådhuset och i garaget vid den 

största kommunala arbetsplatsen, Hoven (Juneporten), installerades och förbättrades 

cykelparkeringen. 
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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.  

Sedan en bit in på 2015 ändrades reglerna för inrapportering av olyckor så att det nu helt bygger på 

samtycke från den olycksdrabbade. Detta märktes tydligt i antalet svar, som drastiskt sjunker efter 

2015. Därför redovisas här enbart statistik från 2016 och framåt.  

 

STRADA-rapporterade cykelolyckor 2016-19.  

Vanligaste olyckstyper med cykel 

2019 har det skett en minskning av antalet STRADA-rapporterade olyckor där cykel varit 

inblandat. Enbart 42 olyckor 2019 jämfört med de föregående årens 50-53 olyckor. Om det är en 

permanent förändring eller ej återstår att se. 

Det sker glädjande nog färre cykelolyckor med inblandning av förare av personbil 2019 jämfört 

med 2018. Mindre glädjande är det att dessa olyckor 2019 ändå ligger på en hög nivå jämfört med 

2016-17. 2019, liksom 2018, utgör cykelolyckor med bilister inblandade ungefär hälften av 

olyckorna. Statistiken visar också att cyklisternas singelolyckor har minskat och visar de lägsta 

siffrorna sedan rapporteringen till STRADA ändrades. Singelolyckorna utgör ungefär 30 % av 

cykelolyckorna. 

Bland de 42 cykelolyckorna i STRADA 2019 inträffade 17 (40 %) på gång- och cykelbana, 7 (17 

%) på gatu- eller vägsträcka och 6 (14 %) i gatu- eller vägkorsning. Fyra olyckor hände på 

övergångsställen, tre på gångbana/trottoar, tre på cykelöverfart, och två i rondell.  

Av de inrapporterade cykelrelaterade olyckorna 2019 klassades en som allvarlig, elva av olyckorna 

som måttliga och 30 som lindriga.  
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Om cykelolyckor från nöjdhetsundersökningen 
328 cyklister som deltog i nöjdhetsundersökningen, 21 % av de svarande, uppgav att de har råkat 

ut för sammanlagt 386 cykelolyckor under det senaste året. De vanligaste olyckstyperna handlar 

om ishalka och rullgrus som tillsammans utgör 42 % av det totala antalet olyckor. Olyckor med 

andra trafikanter (gående, cyklister och bilister) utgör tillsammans 29 % av det totala antalet 

olyckor. Enbart kollision med bilister står för 13 % av olyckorna. 

 

Ett antal av dessa olyckor har blivit så pass allvarliga att de orsakat vård på akuten eller rapport av 

Polisen. De polisrapporterade olyckorna samt de där den olycksdrabbade fyllt i ett hemskickat 

formulär för olycksrapportering läggs in i STRADA. 28 cyklister, eller 2 % av samtliga svarande i 

undersökningen, uppger STRADA-rapportering vid sammanlagt 33 olyckor. Dessa siffror tyder på 

att 8,5 % av cykelolyckorna rapporterats till STRADA. Mörkertalet gällande cykelolyckor skulle 

då vara 91,5 % men flera anledningar gör att siffran bör betraktas med viss skepsis: trolig 

överrapportering av olyckor i enkäten likaväl som en överrapportering av påstådda STRADA-

rapporterade olyckor. 
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Olyckor relaterade till vinterväghållning av cykelvägar 
Jönköpings kommun genomförde en enkät för att få information om cykelolyckor kopplade till 

ishalka, frusen spårbildning, snö och rullgrus. Förhoppningen var att resultatet eventuellt skulle 

kunna användas för att jämföra traditionell halkbekämpning med sopsaltning. 

Enkäten skickades till kommunens 600 referenscyklister. Då frågeställningen handlade om 

specifika olyckor som skett på kommunens cykelvägar var det bara en begränsad del av 

referensgruppen som berördes. 117 cyklister uppgav dock att de råkat ut för sammanlagt 192 

olyckor kopplade till vinterväghållningen sedan fem år tillbaka.  

Respondenterna fick ange olika typer av begränsad information. Typen av olycka markerades, 

olycksåret angavs och olyckan har sedan beskrivits för att kunna identifiera olycksplatsen 

geografiskt och även fått en allvarlighetsgrad mellan 1 (inga skador) och 10 

(sjukvård/sjukskrivning). 

46 % av olyckorna handlar om ishalka, 32 % om rullgrus, 16 % om frusen spårbildning och 4 % 

om snö. 2 % är en kombination av olycksorsaker. 

Allvarlighetsgradens genomsnitt var högst för olyckor orsakade av rullgrus (4,5 av 10 i snitt) följt 

av frusen spårbildning (3,7) övriga hade ett snitt på 3,0-3,3. Även när det gäller andelen av de 

allvarligaste olyckorna sticker rullgrus ut med 8 % av de grusrelaterade olyckorna uppe på 9 och 

10. För ishalka blev siffran 6 % medan övriga hade 0 %. 

Olyckorna placerades geografiskt och där så var möjligt kopplades de samman med olika 

huvudstråk i cykelvägnätet. Här framträder att korsningar, tunnlar och liknande som specifika 

problempunkter. Undantaget Högskolerondellen rapporterades 16 olyckor på stråket Centrum-

Råslätt, 11 olyckor längs Herkulesvägen och Råslätt-Ryhov 10 st. Cykelräknare finns för ett 

jämförelsevärde för antal olyckor per passage för Herkulesvägen samt Centrum-Råslätt. 

Det verkar vara förhållandevis få olyckor som rapporterats längs den sopsaltade sträckan 

(Bankeryd-Piren-Huskvarna) och flera av dem verkar inte bero på själva sopsaltningen utan på 

andra faktorer (korsande bilväg som orsakar slask eller att cyklisten kommit utanför den sopsaltade 

delen). Även för den här sträckan finns två cykelräknare för ett jämförelsevärde för antal olyckor 

per passage. För sträckan Jkpg – Hva rapporterades 4 olyckor och för Jkpg-Bankeryd 4 st. 

När olyckor och passager för perioden från vintern 2016/17, då sopsaltningen var helt införd 

mellan Bankeryd och Huskvarna, och framåt jämförs så är olyckorna på de traditionellt 

vinterväghållna sträckorna 4,2 gånger vanligare än längs det sopsaltade stråket. Men som redan 

påpekats är resultatet osäkert.  

Vad som står helt klart är dock att utformningen i tunnlar och korsningar leder till svängar och 

inbromsningar vilket vid halka orsakar olyckor. Flera av Jönköpings tunnlar vid rondeller och 

under vägar samt sträckor med många riskpunkter har en högre koncentration av halkolyckor. 

Högskolerondellen (5 olyckor), Museirondellen (4) och GC vid Jordbrovägen (8). 
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Kampanjer och aktiviteter 
Låt bilen stå! 

Med inspiration från Umeå lanserade Jönköping, Linköping och Eskilstuna kampanjer med lite 

olika erbjudanden till kommuninvånare om att leva 90 dagar utan bil. I Jönköping erbjöds 

deltagarna erbjöds deltagarna att låna busskort, elcyklar och lådcyklar under den bilfria perioden. 

Motkravet var att de ställde av sina bilar och att de skulle vara aktiva på Instagram. 

50 barnfamiljer ansökte till de nio platser som erbjöds. Genomförandet skedde i tre omgångar: vår, 

höst och vinter, Samtliga familjer genomförde projektet och var generellt sett nöjda med sitt 

deltagande. Ingen djupare undersökning har ännu gjorts av familjernas beteenden efter deltagandet 

men de flesta har uttryckt att de i varierande grad har minskat sin bilanvändning. 

 

Familjerna som deltog under våromgången 2019.  



- 26 - 

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. 

Barns cykling 

Under sommaren annonserades på Facebook med en film om barns cykling. Insatsen 

kompletterades med en kampanj och tävling riktad till skolor där målsättningen var att få barnen 

att gå eller cykla till skolan så ofta som möjligt. 

 

Vintercykling 

Inför vintersäsongen 2019/20 (som sedan aldrig blev en riktig vintersäsong) 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.  
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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 2019 lämnades 112 cyklar till Cykelköket efter kommunens rensning av övergivna cyklar i 

kommunens cykelställ. 
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Kommunvelometern – 

Rekommendationer 
Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2020 sammanfattar deltagande kommuners cykelinsatser på 

en rad olika områden för verksamhetsåret 2019. Rekommendationerna som presenteras nedan är 

de som ges till Jönköpings kommun i den individuella kommunrapporten. 

Jönköping har arbetat målinriktat med cykelfrågor under många år nu och har haft höga 

placeringar i Kommunvelometern som resultat de senaste åren. I år faller kommunen i 

placeringarna något till en 17:e plats i totalrankningen. Som orsak är kommunens resultat i 

delområdena rörande investeringar och resurser som satsas på cykling där kommunen minskar sina 

poäng jämfört med i fjol. I resterande fem delområden har kommunen maxpoäng eller nästintill 

maxpoäng och visar på ett gediget cykelfrämjande arbete.  

Inom infrastrukturinvesteringar får Jönköping i år 6 av 20 möjliga poäng. Jönköping har under 

2019 investerat 171 kronor per invånare i cykelinfrastruktur och 46 kronor per invånare i drift och 

underhåll av cykelinfrastruktur, totalt 217 kronor per invånare. Detta är nästan hälften så mycket 

som snittet för stora kommuner: 427 kronor per invånare. Många av de högst rankade 

kommunerna satsar betydligt mer än så. Samtidigt jobbar Jönköping med att förbättra 

cykelinfrastrukturen i kommunen på många olika sätt och får tio av tio möjliga poäng i delområdet 

infrastrukturåtgärder. Kommunen har därmed en bred verktygslåda för att utveckla cykelvägnätet. 

Med färre resurser än andra stora kommuner blir frågan i vilken utsträckning och takt Jönköping 

kan arbeta för ett attraktivt och säkert cykelvägnät som bidrar till ökad cykling i kommunen.  

Jönköping ligger även under snittpoängen för stora kommuner i delområdet informations- och 

marknadsföringsinvesteringar där kommunen får 7,5 av 20 möjliga poäng. Att satsa på 

informations- och marknadsföringsåtgärder för cykling är en viktig del av att nå ut till potentiella 

nya cyklister eller förstärka cykelvanorna bland befintliga. Jönköping har flera lyckade satsningar 

inom delområdet och har under 2019 bland annat arbetat med en “låt bilen stå”-kampanj där nio 

barnfamiljer söktes för att ersätta familjebilen med elcyklar, lådcyklar och kollektivtrafikkort 

under tre månader. Frågan för Jönköping blir snarare, vilka nya målgrupper skulle kunna nås eller i 

vilken skala skulle befintliga satsningar kunna genomföras med mer resurser inom området. 

Jönköping får 29 av 30 möjliga poäng totalt i området organisation. Det poäng som saknas för 

fulla poäng är inom delområdet cykelpolitik där det saknas en underhållsplan som prioriterar 

cykelinfrastruktur. Drift och underhåll av befintlig infrastruktur är viktig för ett attraktivt 

cykelvägnät med hög komfort och trygghet. Inom delområdet organisatoriska åtgärder genomför 

Jönköpings kommun flera aktiviteter för att främja cykling internt bland kommunanställda, bland 

annat ett lyckat förmånscykelprogram. Kommunen leder med exempel som arbetsgivare och skulle 

kunna arbeta aktivt för att sprida lyckade koncept vidare genom påverkansinsatser för ökad 

cykling direkt med andra organisationer, kommunala bolag, företag och/eller företagsanställda. 

Jönköping har flera politiskt antagna mål om hur cyklingen ska öka i kommunen. Bland annat ska 

andelen resor med cykel som görs av boende i kommunen öka från 10 procent 2014 till minst 15 

procent senast 2030. Då andelen cykelresor av det totala antalet resor har varit förändrad från 10 

procent i kommunens två senaste resvaneundersökningar från 2014 och 2019 rekommenderas 

Jönköping se över om medel och personresurserna som satsas på cykling är tillräckliga för att nå 

kommunens uppsatta mål. 
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