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37% av de arbetande i Västra Götaland

kan cykla till arbetet på 30 minuter
Hur stor andel av invånarna i Västra Götaland kan nå sitt arbete inom 30 minuter cykling? Den frågan
sökte Hållbart resande väst ett svar på under våren 2018. Utgångspunkten för studien är det regionala
Trafikförsörjningsprogrammets mål om att öka andelen hållbart resande i hela Västra Götaland.
Cykeln är ett viktigt transportsätt för att öka det hållbara resandet. Ökad och säker cykling bidrar till att
minska resandets miljöpåverkan, minskar trängseln i tätorter samt bidrar till bättre folkhälsa. I den studie
som Hållbart resande väst låtit göra har potentialen i mer hållbar pendling i Västra Götaland undersökts
genom att analysera hur många som potentiellt kan gå, cykla eller elcykla mellan bostad och
arbetsplats/skola inom givna tids- och avståndsintervall. Studien kan på ett effektivt sätt bidra till en
ökad cykling genom att visa var potentialen för cykling är som störst. Resultatet av studien är även ett
visuellt kommunikationsunderlag för prioriteringar av framtida insatser. I ett första skede analyseras
potentialen med gång, cykel och elcykel för att i nästa etapp undersöka kombinationer av färdmedel så
som gång, cykel, kollektivtrafik och bil.

Hur många kan nå sitt arbete inom 30 min cykling?
Studien bygger på geografiska närhetsberäkningar mellan bostad och arbetsplats/skola för
befolkningen i Västra Götaland. Studien har delats upp i två delar; en för den arbetande befolkningen,
och en för skolelever. Nedan redovisas metod och resultat för den del som rör den arbetande
befolkningen i Västra Götaland.
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För varje individ har bostads- och arbetsplatsadress används för att analysera den snabbaste resvägen
mellan hem och arbetsplats med gång-, cykel och elcykel. Beräkningarna förutsätter en gånghastighet
på 5 km/h, en cykelhastighet på 16 km/h och en elcykelhastighet på 22 km/h. Resultatet av studien
visar på stor potential i ett hållbart resande. I kommuner som Åmål och Borås kan närmare 50% av den
arbetande befolkningen nå sitt arbete inom 30 minuters cykling!
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Figur 1. Andel invånare som kan nå sitt arbete inom 30 min cykling eller elcykling i respektive kommun i Västra Götaland.

Var uppstår flaskhalsar? Var finns det potential i utbyggnad?
Resultatet av studien indikerar att det finns stor potential i ett mer hållbart resande. I medel kan 37% av
den arbetande befolkningen i Västra Götaland nå sitt arbete inom 30 minuters cykling.
Genom att överlagra alla invånares potentiella resor från bostad till arbetsplats går det att simulera en
möjlig belastning på olika vägsträckor. Detta görs bland annat för att identifiera var resorna uppstår
och var det finns potential till prioriteringar av utbyggnad och riktade insatser. I figur 2 illustreras hur
Alingsås gator skulle belastas om alla som kan cykla till arbetet inom 30 min gjorde det. Kartan visar att
cykelresorna är utspridda över staden men att de starkaste stråken återfinns i de centrala delarna.
Tjockleken på stråken indikerar ett större antal passerande på sträckan. I figur 3 illustreras i rött det
befintliga cykelnätet enligt den nationella vägdatabasen 2018 samt i blått de potentiella
belastningsstråken.
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Figur 2. Belastning på cykel- och vägnät om alla i Alingsås
som kan cykla på 30 min till arbetsplatsen gör det. Ju tjockare
sträck, ju fler passerande.

Figur 3. Belastade stråk (blått) samt befintligt cykelnät (rött)
enligt Nationell vägdatabas (NVDB) 2018.
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Mer information
Vill du veta hur det ser ut i din kommun? Eller ha mer information om studien? Läs mer på:
http://www.vgregion.se/potentialstudie

Kontakt: Karin Ryberg

