
Trafiknämnden 1 (1) 

Yrkande angående trafikkontorets rådgivning till företag 
för ökat hållbart resande bland deras medarbetare 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden: 

1. Trafikkontoret snabbt ser över status och utvecklingsmöjligheter för sin rådgivning till arbetsgivare i
Göteborg att öka personalens hållbara resande som cykelpendlande.

2. Trafikkontoret återkommer senast på trafiknämndens februarimöte

Yrkandet 
Idag erbjuder trafikkontoret arbetsgivare rådgivning och stöd för att öka det hållbara resande bland deras 
medarbetare. Då ingår att kartlägga nuläge och se vilka potentialer som finns, planera för åtgärder och stötta 
vid genomförandet. Rådgivningen har gått på sparlåga under pandemin. 

Med tanke på det långvariga planerade underhållet av Tingstadstunneln vill vi att trafikkontoret snabbt ser 
över sin rådgivning, vad den omfattar, om den kan utvecklas och utökas. Om fler väljer hållbara resval som 
cykling så skulle trängseln kunna minska. En sådan satsning har potentialen att nå väldigt många. Inte minst 
kan staden jobba med sina egna 55 000 anställda.  

Enligt Trafikverket kan det bli upp till tre gånger så långa restider för de som ska åka genom 
Tingstadstunneln när den ålderstigna tunneln ska renoveras under tiden 25 april 2022 - december 2023. När 
endast ett körfält i vardera riktning är öppet så kommer trafikpåverkan att spridas ut i staden. 
Trafikmängderna totalt är nu dessutom tillbaka på samma nivåer som innan pandemin. Det blir också 
kostnadsökningar för färdtjänst och näringslivets transporter när köer ger längre restid.  

Enligt Trafikverket så måste biltrafiken minska och fler behöver välja andra alternativ för sin resa, som cykel 
och kollektivtrafik. Samtidigt som vi riskerar trafikinfarkt på vägarna så finns det gott om plats på 
cykelbanorna vilka kan bli ett attraktivt alternativ. Med cykel är det dessutom enklare att parkera. Det är ett 
extremt bra tillfälle att få fler cykelpendlare i Göteborg. Tunnelarbetet börjar i april när vädret kan locka fler 
att cykla. Potentialen är stor. Västra Götalandsregionens cykelpotentialstudie från 2018 visar att nästan 
hälften av invånarna i Göteborg har ett cykelpendlingsavstånd under 30 minuter, med elcykel är det nästan 6 
av 10. 

Sannolikt kommer intresset att cykla öka kraftigt när alla ser trafikproblemen. Då är det bra om 
trafikkontoret är förberett att stötta företagen i Göteborg. Ju fler som hinner börja cykla innan april desto 
mindre trafikproblem. Även andra åtgärder skulle trafikkontoret kunna ta upp i sin rådgivning, till exempel 
möjligheten till distansarbete vissa dagar vilket skulle avlasta trafiksituationen. 

Det är många fördelar med fler cyklande utöver att minska trängseln under reparationerna, bättre miljö med 
en omställning till hållbara resesätt, attraktivare arbetsgivare och inte minst friskare personal.  
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