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Svar på yrkande (V), (MP) och (S) angående 
Styr och Ställ Saltholmen och Hinsholmen för 
hållbart resande sommar 2021 
Förslag till beslut
I trafiknämnden

1. Trafiknämnden förklarar uppdraget att ta fram förslag för tillfälliga Styr och 
Ställstationer på Saltholmen och Hinsholmen för hållbart och smittreducerande 
resande under sommaren 2021 (TN 92021-04-23 § 152) för fullgjort. 

Sammanfattning
Trafiknämnden gav vid nämndens sammanträde 2021-04-23 trafikkontoret i uppdrag att 
ta fram förslag på tillfälliga stationer för Styr & Ställ. Trafikkontoret har sedan tidigare 
beslutat om tre stationer för Styr & Ställ i området. 

Bedömning ur ekonomisk dimension
Trafikkontoret kommer under sommaren 2021 att ha tre tillfälliga stationer i området 
Saltholmen/Långedrag. Varje station kostar 20.000 kronor per månad. Kostnaden för 
dessa tre sommarstation är därmed 180.000 kronor. 

Bedömning ur ekologisk dimension
Möjligheten att använda cykel minskar utsläpp av avgaser och farliga partiklar och 
minskar bullret jämfört med användande av bil. 

Bedömning ur social dimension
Den som vill använda Styr & Ställ måste vara 18 år eller äldre och kan därför inte 
användas av samtliga som besöker Saltholmen.

Biljettpriset för Styr & Ställ är lågt jämfört med kostnaden för exempelvis 
kollektivtrafiken, men det finns ändå grupper som inte har möjlighet att nyttja cyklarna 
eftersom de inte har råd. 

Förhållande till styrande dokument
Förslaget går i linje med de mål för resor som beskrivs i Trafikstrategin och 
Cykelprogrammet, till exempel ett lättillgängligt regioncentrum samt attraktiva 
stadsmiljöer och ett rikt stadsliv. Det går även i linje med målen i Klimatstrategiskt 
program om minskad klimatbelastning från resor och transporter, samt Miljöprogrammets 
mål om begränsad klimatpåverkan och god bebyggd miljö.

Trafikkontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-04-23
Diarienummer 3586/20

Handläggare
Maria Lundin/Trafikkontoret/GBGStad
Telefon: 031-368 28 75
E-post: maria.lundin@trafikkontoret.goteborg.se 
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Bilagor
1. Yrkande från (V), (MP) och (S) (TN 2021-04-23, § 152)
2. Protokollsutdrag TN 2021-04-23, § 152
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Ärendet 
Vid trafiknämndens sammanträde 2021-04-23 fick trafikkontoret i uppdrag att ta fram 
förslag för tillfälliga Styr och Ställstationer på Saltholmen och Hinsholmen för hållbart 
och smittreducerande resande under sommaren 2021.

Beskrivning av ärendet
Under sommaren 2020 satte trafikkontoret upp en tillfällig station vid Saltholmens 
färjeläge. Stationen var väl använd och uppskattad. Inför sommaren har trafikkontoret 
planerat tre sommarstationer i området Saltholmen/Långedrag för att kompensera de 
parkeringsplatser som inte längre finns tillgängliga närmast Saltholmens färjeterminal, för 
att öka möjligheterna till smittsäker transport mellan parkeringsplatserna och för att 
möjliggöra resa med cykel från olika delar av stan till Saltholmen/Långedrag och därmed 
minska trycket på kollektivtrafiken. De tre platserna kommer att finnas vid Saltholmens 
färjeterminal, Vikebackens parkeringsplats samt vid Hinsholmskilens parkeringsplats. 

Utöver de tre sommarstationer som kommer att finnas på Saltholmen/Långedrag kommer 
stationer finnas även vid Askimsbadet, Delsjöbadet och Härlanda tjärn. Det kommer 
under perioden 1 juni och 31 augusti också att finnas en station vid Frölunda torg för att 
minska avståndet mellan det befintliga systemet och sommarstationerna i väster.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att fler sommarstationer för Styr & Ställ skapar förutsättningar för 
fler göteborgare att ta sig till badplatser under sommaren utan att använda kollektivtrafik. 
I området Saltholmen/Långedrag skapar Styr & Ställ möjlighet att ta sig mellan de 
parkeringsplatser som finns i området. 

Kerstin Elias

Avdelningschef

Kristina Lindfors

Trafikdirektör
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