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Återrapportering av sommarbuss Saltholmen  
Bakgrund 
Under sommaren 2021 trafikerade trafikkontoret sträckan Hinsholmen-Saltholmen- 
Hinsholmen med Flexlinjebuss för att kompensera för de besöksparkeringsplatser vid 
Saltholmens färjeterminal som Göteborgs Stads Parkering AB under 2020 omvandlade 
till tillståndsparkering för boende i södra skärgården. Såväl sommarbussen som de 
omvandlade p-platserna var ett uppdrag från kommunfullmäktige i arbetet med 
trafiksäkerhet och parkering i Långedrag/Saltholmen (KF 2019-09-12, § 22).  

Genomförande 
Trafikkontoret trafikerade sträckan Hinsholmen-Saltholmen-Hinsholmen under åtta 
veckor sommaren 2021 med en till två bussar. Bussarna gick varje dag mellan 8-18. 
Trafikkontoret och P-bolaget samarbetade med att informera trafikanter om 
parkeringssituationen i Långedrag/Saltholmen och trafikkontoret etablerade också 
sommarstationer för Styr & Ställ vid Hinsholmen och Saltholmen för att underlätta för 
resenärer att ta sig mellan parkering och färjeläge.  

Utvärdering 
Totalt gjordes 10 024 resor mellan Hinsholmen och Saltholmen med sommarbussen. 
Under högsäsong och på varma dagar var efterfrågan hög och förarna körde bussarna i 
skytteltrafik och fick ibland neka passagerare då bussen endast tog 6 resenärer på grund 
av coronarestriktioner.  

Vecka Buss 1 Buss 2 Totalt 
25 83 91 174 
26 218 270 488 
27 301 306 607 
28 666 787 1453 
29 928 1026 1954 
30 777 960 1737 
31 836 1197 2033 
32 652 926 1578 

 

Förarna var överlag positiva till uppdraget och rapporterade att det var många positiva 
kunder som tyckte att det var en bra idé men att information om bussen hade kunnat nå ut 
bredare.  
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Kostnaden för trafikeringen under dessa veckor beräknades till 310 000 SEK vilket också 
blev den faktiska kostnaden för bussen (309 502 SEK). Varje genomförd personresa 
kostade därmed cirka 31 kronor. 

Vidare arbete 
Trafikkontoret konstaterar att sommarbussen har varit uppskattad bland de resenärer som 
har parkerat på Hinsholmen och kunnat ta den kostnadsfria bussen därifrån. Den 
samhällsfinansierade kostnaden per resa har dock varit hög.  

Sommarbussen ligger inte i linje med Västra Götalandsregionens riktlinjer för tillköp då 
trafikeringen inte överensstämmer med trafikförsörjningsprogrammet och det 
övergripande målet att öka andelen hållbara resor. Västtrafik ser också en risk att 
trafikering med parallell busstrafik vid befintlig spårvagn kan ha en negativ 
systempåverkan och att en buss från parkeringen på Hinsholmen primärt hjälper personer 
som har tillgång till bil och behöver bli av med den innan Saltholmen istället för att 
utgöra en del av det allmänna kollektivtrafiknätet.  

Trafikkontorets sammanvägda bedömning är att inte fortsätta med sommarbussen.  

 

 

Kerstin Elias 
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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