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Göteborgsförslag 4209 - Styr & Ställ i Angered 
Förslag till beslut 

1. Trafiknämnden beslutar att ej genomföra Göteborgsförslag 4209 - Styr & Ställ i 
Angered. 

2. Trafiknämnden förklarar uppdraget att bereda Göteborgsförslag 4209 - Styr & 
Ställ i Angered (TN 2020-12-17 § 494) för fullgjort.  

Sammanfattning 
Trafikkontoret kan konstatera att det finns ett intresse för lånecyklar i hela staden, men att 
det inte finns ekonomi att sätta cyklar överallt eftersom det är en relativt hög kostnad 
förenat med drift av lånecykelsystemet. Därför har ett systemområde valts ut med de 
områden i staden där resandeunderlaget bedöms vara som högst eftersom investeringen 
då står i relation till nyttan. Det låga resandeunderlaget, avsaknaden av större målpunkter 
och det stora avståndet till närmsta station i lånecykelsystemet, i kombination med ökade 
kostnader, gör att trafikkontoret bedömer att det i dagsläget inte är motiverat att utöka 
Styr & Ställ till Angered. Det pågår en löpande anpassning och komplettering av systemet 
i de områden där reseunderlaget bedöms tillräckligt högt och bidrar till att knyta ihop 
systemet och öka användningen.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Avtalet för lånecykelsystemet möjliggör för trafikkontoret att utvidga lånecykelsystemets 
systemområde genom att köpa till stationer. Förslaget innebär att ett antal Styr & Ställ-
stationer etableras i Angered. Kostnaden för att köpa till en station är 20 000 kr/månad. 
Trafikkontorets kostnad per station som köps till i Angered skulle därmed bli 240 000 
kr/år.  

Angered ligger cirka 10 kilometer utanför det systemområde där cyklarna finns. Närmsta 
station är Gamlestads torg. För att systemet skulle ge nytta för den som vill nyttja Styr & 
Ställ i Angered krävs ett antal stationer i området där cyklar kan lånas och återlämnas. 
För att stationerna ska ge nytta i lånecykelsystemet som helhet krävs dessutom att 
systemet byggs ut med ytterligare ett antal stationer mellan Gamlestaden och Angered, 
t.ex. i Hjällbo och Hammarkullen. Med en kostnad på 240 000 kr/år per station skulle det 
innebära en avsevärd ökning av trafikkontorets årliga driftskostnad för lånecykelsystemet. 

Den beslutade systemområde där lånecyklarna finns beslutades eftersom det är inom detta 
område som det finns potential till ett högt nyttjande av cyklarna. Eftersom lånecyklar är 
relativt kostsamma är det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv viktigt att satsa på 
lånecyklar i områden där de potentiellt används flitigt, för att få ner kostnaden per 
cykelresa. 

Trafikkontoret 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Styr & Ställ bidrar till ett hållbart och klimatsmart resande både i det korta perspektivet 
såväl som i ett längre perspektiv med cykel som ett naturligt val av färdmedel. 

Bedömning ur social dimension 
Den som vill använda Styr & Ställ måste vara 18 år eller äldre. Det innebär att en stor del 
av målgruppen som förslagslämnarna vill öka cyklingen hos inte har möjlighet att nyttja 
cyklarna. 

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. 

 

Bilagor 
1. Göteborgsförslag 4209 - Styr & Ställ i Angered 

2. Protokollsutdrag 2020-12-17 § 494  
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Ärendet  
Trafiknämnden beslutade 2020-12-17 att ge trafikkontoret i uppdrag att bereda 
Göteborgsförslag 4209 – Styr & Ställ i Angered. 

Beskrivning av ärendet 
Göteborgsförslag 4092 – Styr & Ställ i Angered 
Göteborgsförslaget innebär att Göteborgs Stad genom att etablera Styr & Ställ i Angered 
skulle främja hälsan, miljön, ekonomin och cyklingen i Angered. Förslaget har lämnats in 
av en grupp ungdomar som jobbat med att främja cyklingen i Angered i projektet Camp 
Vision 424. 

Förslagslämnarna menar att många i Angered redan cyklar men att cirka 44 procent 
uppger att de saknar motivation att cykla enligt en enkät som de har genomfört. En annan 
orsak till att många i Angered inte cyklar är den ekonomiska faktorn, att alla inte har råd 
att köpa en egen cykel. 

Förslagslämnarna jämför Angered storleksmässigt med Lundby och Mölndal där det finns 
lånecyklar. I Lundby fanns det när förslaget lämnades in 11 Styr & Ställ-stationer och i 
Mölndal fanns det vid tillfället 12 stationer. Förslagslämnarna menar att befolkningen är 
större i Angered än i exempelvis Lundby och att kollektivtrafiken i Angered är sämre. 
Förslagslämnarna menar att det därför borde finnas ett antal Styr & Ställ-stationer även i 
Angered. Förslagslämnarna pekar också på att intresset för Styr & Ställ finns i Angered 
eftersom man på kartan på hemsidan vid tillfället som förslaget lämnades in kunde se att 
Styr & Ställ-cyklar fanns i Angered, men att förutsättningar att använda lånecyklarna inte 
finns eftersom det inte finns några stationer att låna eller återlämna cyklar vid.  

Förslagslämnarna menar att om det fanns möjlighet att använda Styr & Ställ i Angered 
skulle fler välja cykel som färdmedel. Tre huvudanledningar listas: 

• Kostnaden för att resa med Styr & Ställ är lägre än kostnaden för resor med 
kollektivtrafiken. Eftersom genomsnittslönen är lägre i Angered än i de stadsdelar 
där Styr & Ställ finns är bör Styr & Ställ också finnas i Angered så att personer 
med sämre ekonomi inkluderas i systemet och motiveras att cykla. 

• Många sträckor i Angered tar bara 5-15 minuter att cykla. Att ersätta dessa korta 
buss- och spårvagnsresor med cykel skulle underlätta att ta sig fram i Angered 
samt minska luftföroreningar och utsläpp. 

• Folkhälsan och livslängden i Angered är generellt sämre än i de stadsdelar där 
Styr & Ställ finns. Cykling är bra för hälsan och reducerar risken att utveckla 
sjukdomar samt ökar välbefinnandet för den som lider av ohälsa.  
 

Styr & Ställ 
För att utreda vilka geografiska områden som var aktuella att inkludera i det nya 
lånecykelsystemet gjordes en systemområdesanalys. Med systemområde menas det 
område där det finns tillgängliga cyklar och stationer. Syftet med analysen var att ta fram 
ett underlag för att kunna besluta om hur stort systemområdet för det nya 
lånecykelsystemet skulle vara samt vilka områden det skulle täcka in. Syftet var också att 
ge en bild av hur många cyklar och stationer som skulle behövas inom detta område, 
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siffror som var nödvändiga för att kunna göra en kostnadsuppskattning inför 
upphandlingen av det nya lånecykelsystemet. 

Utredningen bestod av flera delar. I en kvantitativ analys studerades demografisk statistik 
för att se vilka primärområden som hade ett tillräckligt gott befolknings- och 
målpunktsunderlag. Resultatet för varje primärområde granskades och bedömdes sedan 
mer i detalj. Hur stor potential det fanns för antal användare och antal resor i Göteborg 
vägdes också in i analysen. I utredningen specificerades inte exakta stationsplaceringar 
utan endast aktuella områden och hur många cyklar som bedömdes vara aktuella för 
systemet som helhet.  

I ett första steg sorterades de primärområden som bedömdes vara lämpliga att studera mer 
ingående ut. Bedömningen byggde på demografisk statistik och avstånd till centrum och 
bebyggelsekaraktär, där målet var att definiera ett systemområde med hög befolknings- 
och målpunktstäthet samt god funktionsblandning. Detta för att lånecykelsystemet skulle 
få ett så högt befolknings- och resandeunderlag som möjligt. I detta skede genomfördes 
en analys av statistik för alla primärområden i Göteborg samt en fördjupad studie av 
lämpliga och möjliga primärområden. Det bör nämnas att nyckeltalen som analyserades 
utgick från området där det gamla lånecykelsystemet fanns eftersom det var svårt att hitta 
bra, jämförbara data från andra städer. Det gamla lånecykelsystemet fanns som bekant 
bara i centrala Göteborg. 

Angered bedömdes redan i det första skedet inte uppfylla de kriterier som ställdes för de 
områden som skulle ingå i lånecykelsystemet, exempelvis närhet till målpunkter och 
resandeunderlag. Även om det till viss del finns underlag utifrån dessa kriterier t i 
Angered så gör det stora avståndet till andra målpunkter och underlaget för området som 
helhet att bedömningen blev att Angered inte skulle ingå i systemområdet.  

Socialt perspektiv 
Lånecykelsystemet skulle kunna vara ett sätt att stärka det sociala kapitalet för flera 
områden i Göteborg. Med socialt kapital menas graden av tillit i olika mellanmänskliga 
relationer och i relationer till offentliga institutioner. Det sociala kapitalet ökar när olika 
människor får tillfälle och möjlighet att mötas i den offentliga miljön. Att inkludera den 
sociala nyttan i bedömningen öppnar för ett större systemområde. Lånecykelsystemet kan 
bidra till ett ökat socialt kapital genom att: 

• Investeringen sänder ut signaler om att invånarna i området är prioriterade. Ju 
lägre socialt kapital desto större är behovet av infrastruktursatsningar och desto 
större blir effekten av satsningen. Ett väl utformat lånecykelsystem kan ses som 
en social investering. 

• Trafiksystemets funktionalitet ökar. Ett välfungerande, tryggt och pålitligt system 
skapar bättre förutsättningar för resor till och från områden. 

• Överbryggande möten som handlar om de chanser som uppstår för människor att 
mötas när områden länkas bättre till varandra. I en sammanhållen stad med 
många relationer finns en förståelse för andras villkor då människor korsar 
varandras stråk i större utsträckning. Störst social nytta fås när områden med 
stora sociala skillnader kopplas samman. 

Systemets geografiska utbredning påverkar dess sociala nytta. I det beslutade 
systemområdet ingår områden i Göteborg med vitt skilda karaktär och platser som stora 
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delar av befolkningen rör sig på, exempelvis Backaplan, Lindholmen, Gamlestaden, 
Johanneberg och Linnéstaden. En utvidgning av det rekommenderade systemområdet 
skulle potentiellt kunna omfatta ännu fler socialt olika områden. En utvidgning av 
systemet innebär dock en större kostnad för systemet. 

Det beslutade området antogs för att analysen visade var det fanns potential till ett högt 
nyttjande av cyklarna. Eftersom lånecyklar är relativt kostsamma är det ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv viktigt att satsa på lånecyklar i områden där de potentiellt 
används flitigt, för att få ner kostnaden per cykelresa. Ett lägre resandeunderlag utanför 
det beslutade området gör att det inte är motiverat att utvidga lånecykelsystemet dit.  
Även om störst social nytta fås när områden med stora sociala skillnader kopplas samman 
innebär osäkerhet utifrån resandeunderlag och incitament att välja Styr & Ställ i stället för 
andra färdmedel att investeringen inte anses stå i relation till nyttan.  

Förvaltningens bedömning 
Erfarenheter från det tidigare lånecykelsystem visade att en av de största bristerna var att 
systemområdet var låst i avtalet. Därför har det nya lånecykelsystemet upphandlats med 
större flexibilitet vilket kan möta upp förändringar i stadens karaktär och anpassas till 
rådande utmaningar. Flexibiliteten innebära att fler områden kan kopplas på systemet 
(och eventuellt tas bort) om det finns behov och finansiering. I avtalet finns det möjlighet 
att göra tillköp av fler stationer och cyklar som permanent kan placeras ut utanför samt 
inom det föreslagna systemområdet. Det är också möjligt för externa aktörer, exempelvis 
fastighetsägare, att köpa till stationer som kan ingå i lånecykelsystemet. 

Det beslutade systemområdet där lånecyklarna finns antogs eftersom det är inom detta 
område som det finns potential till ett högt nyttjande av cyklarna. Eftersom lånecyklar är 
relativt kostsamma är det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv viktigt att satsa på 
lånecyklar i områden där de potentiellt används flitigt, för att få ner kostnaden per 
cykelresa. Placeringen av stationerna och det beslutade systemområdet följer i stort de 
centrala delarna av Göteborgs utbyggnadsstrategi. Stora förtätnings- och 
nybyggnadsprojekt är planerade i Göteborg de kommande decennierna. Frihamnen, 
Ringön och Backaplan är exempel på områden som framöver kommer få ett betydligt 
större befolknings- och besöksunderlag än i dagsläget. Stora delar av Hisingen kommer 
alltså framöver att få andra förutsättningar, men även Norra Masthugget och Skeppsbron 
samt stråk mot Frölunda och mot nordost prioriteras i utbyggnadsstrategin. Därför bör det 
vid en eventuell utvidgning av systemområdet prioriteras att tillgodose behovet av 
lånecyklar i de områden där resandeunderlaget kommer att öka de närmsta åren. En 
mindre utvidgning av stationsplaceringarna inom det befintliga systemområdet har redan 
gjorts. Till exempel täcks en större del av Gamlestaden, Kungsladugård och 
Marklandsgatan in jämfört med det ursprungliga förslaget gällande stationsplaceringar. 
Det beror på att resandeunderlaget bedöms vara tillräckligt högt på dessa platser och att 
placeringen av de nya stationerna knyter ihop systemet på ett sätt som bidrar till att öka 
användandet av cyklarna.  

Angered ligger cirka 10 kilometer utanför det så kallade systemområdet där lånecyklarna 
finns. Närmsta station är Gamlestads torg. Trafikkontoret bedömer att avståndet mellan 
Gamlestaden och Angered är för långt för att lånecyklar i Angered ska ge nytta. För att 
systemet ska ge nytta för den som vill nyttja Styr & Ställ i Angered krävs att det finns ett 
antal stationer där cyklar kan lånas och återlämnas i området. Trafikkontoret gör därför 
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bedömningen att det i dagsläget inte är aktuellt att utvidga systemet till Angered. 
Trafikkontorets bedömning grundar sig i att den extra kostnad det skulle medföra inte står 
i relation till resandeunderlag och potentiell användning av cyklarna samt det stora 
avståndet till övriga stationer i lånecykelsystemet. 

Trafikkontoret kan konstatera att det finns ett intresse för lånecyklar i hela staden, men att 
det inte finns ekonomi att sätta cyklar överallt eftersom det är en relativt hög kostnad 
förenat med drift av lånecykelsystemet. Därför har ett systemområde valts ut med de 
områden i staden där resandeunderlaget bedöms vara högst eftersom investeringen då står 
i relation till nyttan. Det pågår en löpande anpassning och komplettering av systemet i de 
områden där reseunderlaget bedöms tillräckligt högt och bidrar till att knyta ihop 
systemet och öka användningen. 
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