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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I perioden 2014-2017 har Västra Götalandsregionen, Göteborg, Mölndal, Partille 

och Västtrafik arbetat med att ta fram en målbild för stadstrafiken i Göteborg, 

Mölndal och Partille. Målbilden berör stomtrafiken, vilket i dagsläget innebär, 

stombuss, spårvagn och expressbuss. Inom ramen för detta arbete har frågan ställts 

om vilka konsekvenser ett införande av nya trafikslag och byggande av nya kollek-

tivtrafiklänkar kan få. Därför har en VISUM-modell tagits fram där först dagens 

kollektivtrafiknät (år 2014) har kodats in och validerats tillsammans med en ur 

Sampers framtagen resmatris. 

Modellen är framtagen i olika steg och baseras på tidigare framtagna versionsfiler; 

särskilt nulägesnätet såsom det är definierat i modellfilen K2020-_2015-01-08.ver. 

I detta PM beskrivs översiktligt de olika stegen och mer utförligt de senaste stegen 

och erfarenheter från modellarbetet. VISUM:s scenariohanterare har använts för 

att kunna analysera ett flertal olika scenarier för framtida trafikupplägg.  

 

Utifrån denna nulägesmodell har därefter ett linjenät för 2035 kodats in. Metoden 

för inkodningen av linjer och tidtabeller har utgått från en automatiserad inläsning 

av kollektivtrafikdata från Samtrafikens Riksdatabas. Vid kontroll av utdata av 

denna modell har det visat sig att modellen innehållit flera fel och var i behov av 

en mer omfattande granskning. Modellen är i övrigt uppbyggd baserad på VI-

SUM:s scenariohanterare vilket innebär att det finns möjligheter att lägga till och 

dra ifrån delar av modellen för att skräddarsy vad som analyseras i en specifik kör-

ning. 

I detta resultat PM ligger fokus på att redovisa och lyfta fram resultat ur VISUM-

modellen vilka använts som underlag i målbildsarbetet. En mer utförlig beskriv-

ning av själva modellen återfinns i PM:et Målbild Koll2035 Kollektivtrafikmodell i  

Visum – Tekniskt PM, Trivector 2017. 

1.2 Syfte med modellarbetet 

Ta fram och kvalitetssäkra ett modellsystem för kollektivtrafiken i Göteborgsom-

rådet som kan användas inom kommande analyser av utbyggnader och linjeföränd-

ringar. Ett antal scenarier har även kodats in och analyserats med hjälp av den 

framtagna modellen. Modellen ska bistå med underlag för vilka kollektivtrafiklös-

ningar som bör prioriteras i ett framtida stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille. 



 

4 

Trivector Traffic 

 

1.3 Analyserade scenarier 

Under arbetets gång har ett flertal olika scenarier studerats. Arbetet har dock ut-

mynnat i två huvudscenarier; ett nulägesscenario och ett utvecklingsalternativ för 

år 2035. I detta PM är det endast resultat från dessa scenarier som beskrivs och re-

dovisas. 

Nulägesscenario 

Utbudet i nuläget 2015, i form av hållplatser och tidtabeller med körtider och antal 

turer, har tagits fram av Ramböll och har hämtats från Samtrafikens Riksdatabas 

med uttagsdatum 2014-01-14 men har i sin tur uppdaterats i augusti 2015 med 

Badhuslänken Järntorget – Brunnsparken vilket berör spårvägslinjerna 1 och 9 

samt de busslinjer som trafikerar Stenpirens resecentrum. Linjenätet omfattar all 

lokal, regional busstrafik samt spårvägstrafiken, älvfärjorna och tågtrafiken.  

2035-scenariot 

I arbetet med framtagning av framtidsscenarier har det tagits fram flera olika sce-

narier innehållande paket av infrastruktur. Det 2035-scenario som beskrivs när-

mare i detta kapitel är de satsningar som finns beskrivna i Målbild Koll2035 -Kol-

lektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille. De större ut-

vecklingarna av stomnätet utgörs av förstärkningar i spårvagnsnätet genom bl a 

Lindholmsförbindelsen, Kortedalatunneln, Allélänken samt det faktum att vissa 

spårvagnslinjer förses med större fordon för att uppnå en ökad kapacitet. I utred-

ningsalternativet ingår även ett omarbetat linjenät där antalet huvudlinjer i spår-

vägssystemet reducerats i syfte att uppnå bättre förutsättningar för tät spår-

vagnstrafik. 

Vid sidan av spårvägssatsningar innehåller 2035-scenariot en bred satsning på 

högkvalitativ busstrafik i form av Metrobuss (trafikerar företrädesvis på större tra-

fikleder på eget reserverat utrymme och Citybuss (vidareutveckling av dagens 

stombusslinjer). Det ingår även tre st linbanor vilka utgör nya förbindelser över 

Göta älv.  

De nya spårvägslänkar som finns inlagda i modellen tillsammans med satsningar 

på högprioriterad busstrafik i form av Metrobuss och Citybuss samt linbanor 

Dessa infrastruktursatsningar finns beskrivna mer ingående i PM:et Målbild 

Koll2035 Kollektivtrafikmodell i  Visum – Tekniskt PM, Trivector 2017. 

Skillnader i modellen gentemot Förslagshandling Målbild 

Koll2035 

Det finns ett par skillnader mellan vad som ingår i Målbilden och vad som finns 

med i VISUM-modellen. I VISUM-modellen finns det inlagt tre st linbanor medan 

målbilden i slutversionen endast innehåller en linbana (mellan Wieselgrensplatsen 
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och Järntorget). Kollektivtrafikstråket längs Dag Hammarskjölds led har i målbil-

den försetts med stadsbana medan modellen trafikerar leden med Citybussar.  
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2. Modellresultat 

I detta kapitel redovisas flera resultat utifrån modellkörningar av dels nulägessce-

nariot och dels 2035-scenariot.  

2.1 Resultat på en övergripande nivå 

Övergripande bilder av resandet i storstadsområdet nu 

och år 2035 

I de kartbilder som följer illustreras hur resandet fördelas i storstadsområdet1 dels 

med dagens kollektivtrafiknät och dels med det fiktiva linjenätet för år 2035.  

Skillnaderna kartbilderna emellan består av ett generellt ökat resande men där re-

sandet ökar framförallt på de tvärgående länkarna runt city samt på de större tra-

fiklederna. Det går även att utläsa att det blir en avlastning av Hisingsbron i och 

med att Lindholmsförbindelsen ingår i 2035-scenariot. 

Likt beskrivet ovan innebär UA2035 en generell resandeökning och ett ökat turut-

bud i kollektivtrafiken.   

 Antalet påstigande per dygn ökar med 64 %.  

 Antalet vagnkilometer ökar med 41 %. 

 Kapacitetsutnyttjandet per dygn ökar från 41 % till 44 %  

 Kapacitetsutnyttjandet i maxtimmen ökar från 57 % till 62 %. 

Vilka konsekvenser detta får på enskilda sträckor beskrivs närmare i kapitel 2.2. 

                                                 
1 Med storstadsområdet avses Göteborgs mellanstad och innerstad, Mölndals tätort och de centrala delarna av Partille kommun. 

Figur 2-1 Kartbilderna ovan visar på en övergripande nivå hur kollektivtrafikflödena ser ut i dagens linje-
nät samt hur de skulle se ut med det fiktiva linjenätet för år 2035.  
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Resor per färdslag 

Det är intressant att studera hur resandet förändras mellan nulägesmodellen och 

2035-modellen. Med resor avses i detta sammanhang antalet påstigande och redo-

visas här på dygnsnivå. Linjenätet i 2035-modellen attraherar fler spårvagnsrese-

närer men framförallt fler bussresenärer. 

Tabell 2-1 Påstigande per färdslag enligt VISUM-modellen. 

Trafikslag Dygnsresor 2014 Dygnsresor 2035 Resandeökning 

Spårvagn 248 000 380 000 +53 % 

Stombuss/Citybuss & 
Metrobuss 

114 000 300 000 +163 % 

Övriga bussar 296 000 386 000 +30 % 

Övrigt 83 000 143 000 +72 % 

Totalt 741 000 1 209 000 +63 % 

 

Nulägesresandet kan jämföras med Västtrafiks samlade resandestatistik, vilken 

dock är på årsbasis. För att omvandla dygnsresandet till årsresande används ap-

proximationen att ett år motsvarar ca 300 vardagsdygnsekvivalenter. Det innebär 

att modellårsresandet motsvarar ett resande enligt nedanstående Tabell 2-2 nedan. 

Tabell 2-2 Jämförelse modellresor med verkligt resandeutfall. Angivna resandemängder har angivits som 
miljontals resor. 

Trafikslag Dygnsresor 2014   
enl VISUM-modell 

Dygnsresor 2014 
Västtrafiks stat. 

Differens Modell – 
Västtrafik 2014 

Spårvagn 74 113 -35 % 

Stombuss/Citybuss & 
Metrobuss 

40 45 -11 % 

Övriga bussar 89 48 +30 % 

Övrigt 25 14 +72 % 

Totalt 228 220 +4 % 

 

Som synes i tabellen ger modellen ett relativt väl överensstämmande totalresande 

gentemot verkligt resandeutfall. Däremot fördelar modellen resorna annorlunda 
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genom att bl a antalet resor med spårvagn underskattas medan resandet med vanlig 

buss överskattas. Detta är ett vanligt förekommande problem i modellsammanhang 

och kan bero på flera olika orsaker. En viktig grundläggande skillnad mellan mo-

dell och verklighet är att i de fall spårväg och busstrafik trafikerar i samma korri-

dorer kan VISUM endast ta hänsyn till den objektiva resstandarden, främst i form 

av turtäthet och restid. Dvs faktorer som att spårvägssystemet kan utgöra ett tydli-

gare resalternativ (färre linjer och tydliga körvägar än buss) vägs inte in i färdme-

delsvalet.  

Vid sidan om modellosäkerheter finns det även osäkerheter rörande den verkliga 

trafiken. I Göteborgstrafiken är andelen stämplande resenärer väsentligt lägre än i 

andra delar av Västra Götaland. Faktorer som bidrar till osäkerhet i verklig res-

data: 

 Påstigning i alla dörrar leder till en ökad andel fuskåkning, dvs alla resenä-

rer betalar inte för sin resa. risk för underskattning av verkligt resande. 

 Bland resenärerna är det en stor andel som reser med periodkort och långt 

ifrån alla dessa resenärer stämplar sitt kort vilket ger osäkerheter kring hur 

många resenärer som faktiskt reser med trafiken. För att komma tillrätta 

med detta bortfall tillämpar Västtrafik olika överslagsberäkningar (baserade 

på stickkontroller) för att kompensera för icke stämplande resenärer. I några 

fall motsvarar stämplingsbenägenheten att endast var femte resenär stämp-

lar sitt kort. Med så stora differenser mellan biljettstatistik och framräknat 

resande finns det stora osäkerheter kring hur stort det verkliga resande 

egentligen är per linje. risk för överskattning av verkligt resande. 

Sannolikt erbjuder spårvagnen en lägre tröskel för att börja resa kollektivt då det är 

lättare att förstå systemet. Det är lättare att lära sig hur spårvagnen går än hur ett 

större antal busslinjer trafikeras (där även körvägen kan förändras över tid). Detta 

sammantaget leder sannolikt till att dagens verkliga resenärer kan föredra att resa 

med spårvagn framför buss. VISUM-modellen tar dock endast hänsyn till reseför-

bindelseprestandan och missar den här typen av effekter. Detta kan vara en förkla-

ring till varför modellen underskattar spårvägens attraktivitet.  
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Fördelning av byten/direktresor 

Fördelningen mellan direktresor och bytesresor är mycket likartad mellan nuläges-

modellen och UA2035-modellen sett till dygnsnivå. Det finns stora likheter även 

sett till maxtimmen även om UA2035-modellen innebär en något högre direktrese-

andel.  

Tabell 2-3  

 Nulägesmodellen UA2035-modellen 

Andel direktresor i maxh 32 % 35 % 

Andel enbytesresor i maxh 54 % 48 % 

Andel flerbytesresor i maxh 14 % 17 % 

Andel direktresor per dygn 36 % 37 % 

Andel enbytesresor per 
dygn 

51 % 49 % 

Andel flerbytesresor per 
dygn 

13 % 14 % 

 

Genomsnittlig restid nuläge respektive UA 2035 

UA2035-scenariot erbjuder tydligt förbättrade restider, se Tabell 2-4 nedan. Störst 

restidsbesparing blir det om man ser till alla resor som sker på dgynsnivå. Resorna 

i maxtimmen är generellt något kortare men även här erbjuder UA2035-scenariot 

kortare restider.  

Tabell 2-4 Genomsnittlig restid avser alla kollektiva resor som finns med i resematriserna, dvs inkluderar 
resor med såväl tåg-, region- och stadstrafik. 

 Nulägesmodellen UA2035-modellen 

Genomsnittlig restid maxh 23,3 min 18,5 min 

Genomsnittlig restid dygn 28,8 min 21,7 min 

 

2.2 Länkbelastningar i olika gatusnitt 

Införandet av ett stomnätssystem likt det som presenteras i UA2035-scenariot in-

nebär bland annat en stor satsning på spårvägssystemet. För att få en känsla av 

huruvida denna satsning är tillräcklig är det intressant att studera vilket resande det 

blir i maxtimmen för ett antal spårvägslänkar och relatera detta resande till den 
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transportkapacitet, i form av komfortkapacitet som erbjuds med föreslaget stom-

nät. Resultatet redovisas i tabellen nedan. Det skall betonas att det fortsatt förelig-

ger behov av att ta fram mer tillförlitliga resematriser men resultaten nedan ger lik-

väl en indikation om att föreslaget trafikutbud även med ett något större resande 

skulle ge en tillräcklig transportkapacitet. 

Tabell 2-5 Framräknade maxtimflöden (avrundade till närmaste 50-tal) i den mest belastade reseriktningen 
i UA2035-scenariot. 

Spårvägslänk Maxtimflöde mest 
belastade riktning 

Komfortkapacitet Kapacitetsut-
nyttjande 

Angeredsbanan (strax norr 
om Kortedalatunnelns myn-
ning) 

2450 4300 56 % 

Kortedalatunneln 1700 3600 47 % 

Bergsjöbanan (strax öster 
om Gamlestadstorget) 

1000 3600 28 % 

Citybusstråk Backa norr om 
Balladgatans hpl 

850 2500 34 % 

Spårväg Norra Älvstranden 
norr om Regnbågsgatan 

557 5384 10 % 

Citybusstråk Eriksberg strax 
väster om Lindholmen 

1010 2150 47 % 
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2.3 Restidsisokroner till stadens tyngdpunkter 

I kartbilderna som följer visas hur långt man når inom restidsintervallen 15, 30 re-

spektive 45 minuter från respektive tyngdpunkt, dels i dagens linjenät och dels 

med det fiktiva linjenätet för år 2035. Den restid som illustreras innefattar tiden 

från påstigning vid hållplats, eventuell bytestid, väntetid och gångtid. 

Resa från Navet 

Dessa kartbilder kan vid en första anblick se förvillande lika ut men om man ser 

närmare återfinns det skillnader framförallt för resor mot Majorna och mot 

nordöstra Göteborg där det senare är en effekt av ny Kortedalatunnel. Skälet att 

förändringarna i övrigt ser ut att bli små är att fokus för resor till/från centrum inte 

varit att kapa restid utan snarare att höja transportkapaciteten för centrumrelaterade 

resor. 

 

 

  

Figur 2-2 Kartbilderna illustrerar hur långt man når med kollektivtrafiken från Navet år 2014 respektive 
med föreslaget kollektivtrafiknät för år 2035. Mörkgrönt indikerar vad som nås inom 15min, 
grönt vad som nås inom 30 min samt ljusgrönt för det som nås inom 45min.Som synes är det 
störst förändring avseende vilka områden som nås år 2035 inom restidsintervallet 30-45min 
jämfört med år 2014.  
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Resa från Mölndals Bro 

Förbättringarna för resor till och från Mölndals Bro härrör från satsningarna på 

Metrobuss utmed E6/Söderleden samt Citybusstråket genom Toltorpsdalen. 

 

 
Resa från Rymdtorget 

I nedanstående kartor ser man restidseffekten av ny Kortedalatunne, vilken medför 

en tydlig ökning av vilka områden som nås inom 30 respektive 45 min restid från 

Rymdtorget. 

 

 

Figur 2-3 Kartbilderna illustrerar hur långt man når med kollektivtrafiken från Mölndals Bro år 2014 re-
spektive med föreslaget kollektivtrafiknät för år 2035. Mörkgrönt indikerar vad som nås inom 
15min, grönt vad som nås inom 30 min samt ljusgrönt för det som nås inom 45min.Som synes 
är det störst förändring avseende vilka områden som nås år 2035 inom restidsintervallet 30-
45min jämfört med år 2014. 

Figur 2-4 Kartbilderna illustrerar hur långt man når med kollektivtrafiken från Rymdtorget i Bergsjön år 
2014 respektive med föreslaget kollektivtrafiknät för år 2035. Mörkgrönt indikerar vad som nås 
inom 15min, grönt vad som nås inom 30 min samt ljusgrönt för det som nås inom 45min.Som 
synes är det en stor förändring av vilka områden som nås år 2035 inom restidsintervallet 30-
45min jämfört med år 2014. 
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Resa från Partille centrum 

Restidsbilderna för Partille visar på små skillnader för det korta restidsintervallet, 

medan det går snabbare att nå framförallt västra Göteborg och Hisingen tack vare 

de nya Metrobusslinjerna.  

 

 

  

Figur 2-5 Kartbilderna illustrerar hur långt man når med kollektivtrafiken från Partille centrum år 2014 re-
spektive med föreslaget kollektivtrafiknät för år 2035. Mörkgrönt indikerar vad som nås inom 
15min, grönt vad som nås inom 30 min samt ljusgrönt för det som nås inom 45min.Som synes 
är det störst förändring avseende vilka områden som nås år 2035 inom restidsintervallet 30-
45min jämfört med år 2014. 
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Resa från Frölunda torg 

Frölunda torg är ett av de områden där det är svårare att identifiera restidsförbätt-

ringar. Områdets närhet till Söderleden och spårvägen erbjuder redan idag bra res-

tider till centrala Göteborg. Restidsförbättringarna märks främst för längre resor 

genom att Metrobuss förbinder Frölunda med Brunnsbo och Partille. 

 

 

  

Figur 2-6 Kartbilderna illustrerar hur långt man når med kollektivtrafiken från Frölunda torg år 2014 re-
spektive med föreslaget kollektivtrafiknät för år 2035. Mörkgrönt indikerar vad som nås inom 
15min, grönt vad som nås inom 30 min samt ljusgrönt för det som nås inom 45min.Som synes 
är det störst förändring avseende vilka områden som nås år 2035 inom restidsintervallet 30-
45min jämfört med år 2014. 
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Resa från Angered centrum 

I kartbilderna ses tydligt restidseffekten av höjd hastighet på Angeredsbanan och 

Allélänken vilket innebär att man inom 30 respektive 45 min når betydligt större 

delar av Göteborg. Det faktum att modellen innehåller en linbana Hjällbo-Körkar-

lens gata (denna ingår inte längre i Målbilden) ger en överskattning av vilka områ-

den som nås på Hisingen. 

 

 

  

Figur 2-7 Kartbilderna illustrerar hur långt man når med kollektivtrafiken från Angered centrum år 2014 
respektive med föreslaget kollektivtrafiknät för år 2035. Mörkgrönt indikerar vad som nås inom 
15min, grönt vad som nås inom 30 min samt ljusgrönt för det som nås inom 45min.Som synes 
är det en stor förändring av vilka områden som nås år 2035 inom restidsintervallen jämfört med 
år 2014. 
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Resa från Backaplan 

Restidsförbättringarna för resor med start vid Backaplan innebär framförallt kor-

tare restider till Västra Göteborg samt till Mölndal till följd av det nya Metrobuss-

linjesystemet. Skälet att det inte blir några större skillnader för resor till övriga Hi-

singen beror på att UA2035 inte innebär några större skillnader mot nuläget i dessa 

relationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-8 Kartbilderna illustrerar hur långt man når med kollektivtrafiken från Backaplan (Hjalmar Bran-
tingsplatsen) år 2014 respektive med föreslaget kollektivtrafiknät för år 2035. Mörkgrönt indike-
rar vad som nås inom 15min, grönt vad som nås inom 30 min samt ljusgrönt för det som nås 
inom 45min. 
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Resa från Brunnsbotorget 

I likhet med Backaplan är det framförallt restidsförkortningar till Västra Göteborg 

och Mölndal till följd av Metrobusslinjerna. Förekomsten av en linbana Brunnsbo-

Svingeln (endast i modellen, ej i Målbilden) ger en underskattning av restiden i 

denna relation för UA2035. 

 

 

  

Figur 2-9 Kartbilderna illustrerar hur långt man når med kollektivtrafiken från Brunnsbotorget år 2014 re-
spektive med föreslaget kollektivtrafiknät för år 2035. Mörkgrönt indikerar vad som nås inom 
15min, grönt vad som nås inom 30 min samt ljusgrönt för det som nås inom 45min. 
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Resa från Gamlestadstorget 

De restidsförbättringar som återfinns i kartorna nedan härrör från satsningarna på 

höjd hastighet på Angeredsbanan, ny Kortedalatunnel och Allélänken. Den förbätt-

rade restiden till Frölunda, Askim och Mölnda/Mölnlycke härrör från satsningarna 

på Citybuss, Metrobuss och den genomgående tågtrafik som blir möjlig med Väst-

länken.  

 

 

 

 

  

Figur 2-10 Kartbilderna illustrerar hur långt man når med kollektivtrafiken från Gamlestadstorget år 2014 
respektive med föreslaget kollektivtrafiknät för år 2035. Mörkgrönt indikerar vad som nås inom 
15min, grönt vad som nås inom 30 min samt ljusgrönt för det som nås inom 45min. 
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Resa från Marklandsgatan 

Kartbilderna indikerar att UA2035 kan innebära försämringar för västra Mölndal 

om inte busstrafiken parallellt med Söderleden bibehålls i någon form. I gengäld 

erbjuder UA2035 en bättre täckning av Hisingen inom 30-45min restid tack vare 

Citybussatsningarna. 

 

 

 

  

Figur 2-11 Kartbilderna illustrerar hur långt man når med kollektivtrafiken från Marklandsgatan år 2014 re-
spektive med föreslaget kollektivtrafiknät för år 2035. Mörkgrönt indikerar vad som nås inom 
15min, grönt vad som nås inom 30 min samt ljusgrönt för det som nås inom 45min.  
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Resa från Selma Lagerlöfs torg 

De förbättrade restiderna till Partille, Mölndal och södra delarna av Centrum här-

rör från de nya Citybuss- och Metrobusslinjerna. 

 
Resa från Vallhamra torg 

Kartbilderna indikerar att UA2035 erbjuder snabbare förbindelser till framförallt 

Mölndal och västra Göteborg till följd av det nya Metrobussystemet. 

 

 

 

Figur 2-12 Kartbilderna illustrerar hur långt man når med kollektivtrafiken från Selma Lagerlöfs torg år 2014 
respektive med föreslaget kollektivtrafiknät för år 2035. Mörkgrönt indikerar vad som nås inom 
15min, grönt vad som nås inom 30 min samt ljusgrönt för det som nås inom 45min. Kartbilderna 
indikerar att det blir kortare restider för att nå såväl Mölndal som östra Göteborg. 

Figur 2-13 Kartbilderna illustrerar hur långt man når med kollektivtrafiken från Vallhamra torg år 2014 re-
spektive med föreslaget kollektivtrafiknät för år 2035. Mörkgrönt indikerar vad som nås inom 
15min, grönt vad som nås inom 30 min samt ljusgrönt för det som nås inom 45min. Kartbilderna 
indikerar att UA2035 erbjuder snabbare förbindelser till framförallt Mölndal och västra Göteborg. 
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Resa från Vårvärderstorget  

Kartbilderna visar att UA2035 erbjuder snabbare förbindelser till framförallt västra 

Göteborg. Detta beror på de nya Citybuss- och Metrobusslinjerna längs Västerle-

den/Söderleden samt Yrvädersgatan. 

 

 

 

  

Figur 2-14 Kartbilderna illustrerar hur långt man når med kollektivtrafiken från Vårväderstorget år 2014 re-
spektive med föreslaget kollektivtrafiknät för år 2035. Mörkgrönt indikerar vad som nås inom 
15min, grönt vad som nås inom 30 min samt ljusgrönt för det som nås inom 45min.  
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Resa från Wieselgrensplatsen 

Tack vare linbanan uppnås kortare restider för resor till Linnéstaden men även 

effekterna avMetrobussatsningarna märks genom förkortade restider till Mölndal 

och Askim. 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 2-15 Kartbilderna illustrerar hur långt man når med kollektivtrafiken från Wieselgrensplatsen år 2014 
respektive med föreslaget kollektivtrafiknät för år 2035. Mörkgrönt indikerar vad som nås inom 
15min, grönt vad som nås inom 30 min samt ljusgrönt för det som nås inom 45min.  
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2.4 Kvalitetsmål för restid 

Vid sidan av restidsisokronkartorna har det även tagits fram ett par restidsmatriser 

som beskriver hur lång restiden2 är i dagens linjenät respektive vad restiden skulle 

bli år 2035 med föreslaget linjenät för resor mellan tyngdpunkter och viktiga mål-

punkter.  

Max 30 minuter restid mellan två godtyckliga tyngdpunk-

ter eller viktiga målpunkter 

En restidsmatris för dagens linjenät visas i  Figur 2-16 och en resematris för år 

2035 visas i Figur 2-17 nedan. Vid en snabb jämförelse av de båda resmatriserna 

finner man att linjenät för år 2035 innebär en stor restidsförbättring där flertalet re-

serelationer uppfyller restidsmålet max 30min restid mellan tyngdpunkterna. 

 

Figur 2-16 Restider mellan tyngdpunkter och andra viktiga målpunkter i storstadsområdet med dagens lin-
jenät. Restider <=30 min är grönmarkerade, restider <35 min är orangemarkerade och om resti-
den överstiger 35 min är det rödmarkerat. 

 

                                                 
2 Med restid avses här tiden från första påstigning vid starthållplatsen till avstigning vid sluthållplatsen. Restiden inkluderar 

därmed utöver restid i fordonet även eventuell bytestid och gångtid vid byten. 

Restider mellan tyngdpunkter och viktiga målpunkter nulägesmodellen.
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Angereds centrum 28 32 34 19 47 14 41 41 32 29 35 38 30 30 31 34 34 31 47

Backaplan 28 31 4 4 29 17 18 31 25 10 26 10 3 16 6 19 21 19 36

Bergsjön/Rymdtorget 33 31 37 22 51 18 44 44 31 44 40 42 34 33 35 37 43 36 57

Brunnsbotorget 33 3 34 7 33 20 24 30 28 7 27 15 8 21 9 25 33 22 41

City (navet) 19 5 22 9 22 8 12 15 16 16 15 15 8 6 8 10 16 13 26

Frölunda torg 49 29 50 33 19 36 9 22 44 40 42 30 29 17 20 14 18 40 15

Gamlestadstorget 14 17 18 23 8 37 30 31 21 30 23 28 21 19 21 23 28 19 37

A D torg / Marklandsgatan 40 20 42 25 11 8 28 24 35 32 32 31 24 8 16 5 28 32 15

Mölndals centrum 41 31 44 34 15 20 31 22 36 40 36 37 34 17 30 13 36 27 4

Partille centrum 31 23 22 28 13 40 19 34 34 35 10 32 25 21 22 25 35 17 45

Selma Lagerlöfs torg 35 11 43 8 16 42 28 33 38 37 36 23 16 30 17 32 33 30 49

Vallhamra torg 34 22 37 28 15 42 24 35 37 12 35 32 25 24 29 28 38 7 48

Vårväderstorget 38 9 42 13 14 30 28 28 37 35 22 40 6 23 16 32 13 33 48

Wieselgrensplatsen 32 3 36 7 8 31 21 22 35 29 16 34 7 18 10 24 21 27 43

Chalmers 32 17 33 24 7 17 20 11 21 27 31 25 24 18 22 4 29 23 27

Lindholmen 32 6 35 10 8 22 21 17 32 24 17 27 17 10 18 23 13 24 39

Sahlgrenska sjukhuset 35 21 36 27 9 13 23 7 14 30 33 27 32 24 3 24 25 26 19

Sörred 39 13 46 18 18 16 32 25 43 36 25 39 15 13 29 12 28 36 37

Östra Sjukhuset 30 18 32 24 11 40 19 33 33 18 31 6 31 23 21 25 25 34 44

Östra Åbro 51 41 57 47 28 17 42 18 7 52 53 50 48 46 26 39 20 34 38
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Figur 2-17 Restider mellan tyngdpunkter och andra viktiga målpunkter i storstadsområdet med linjenät för 
år 2035. Restider <=30 min är grönmarkerade, restider <35 min är orangemarkerade och om 
restiden överstiger 35 min är det rödmarkerat. 

  

Tyngdpunkter Restider mellan tyngdpunkter och viktiga målpunkter 2035-modellen.
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Angereds centrum 20 21 17 12 33 10 26 28 30 24 28 29 23 18 26 21 32 26 35

Backaplan 20 27 3 4 20 15 18 17 19 10 24 7 2 14 6 10 12 22 21

Bergsjön/Rymdtorget 21 25 29 16 37 13 31 31 21 33 31 31 26 27 29 30 37 28 40

Brunnsbotorget 17 3 30 6 22 18 21 14 19 6 21 13 7 17 9 14 24 18 18

City (navet) 12 4 17 7 15 5 10 12 10 14 15 13 7 5 8 6 16 13 19

Frölunda torg 35 20 39 22 15 29 8 13 28 31 32 16 22 12 17 10 19 27 12

Gamlestadstorget 10 14 14 18 5 27 20 16 15 19 17 22 16 15 21 18 27 15 22

A D torg / Marklandsgatan 27 18 32 21 9 7 21 17 29 28 30 18 27 5 11 4 21 28 15

Mölndals centrum 28 17 33 14 13 13 17 18 19 23 25 31 25 13 21 15 26 17 7

Partille centrum 30 19 18 15 10 28 15 29 19 27 10 28 22 25 21 23 30 14 23

Selma Lagerlöfs torg 22 10 35 7 14 32 23 28 23 29 25 20 14 22 17 24 24 22 29

Vallhamra torg 28 25 31 22 15 32 17 34 24 12 27 33 27 23 31 27 38 4 28

Vårväderstorget 29 7 35 12 13 17 23 18 31 29 20 33 6 25 12 22 12 32 29

Wieselgrensplatsen 23 2 29 6 7 22 17 26 25 23 13 27 6 17 9 14 15 27 23

Chalmers 18 14 27 17 5 12 15 6 13 25 22 23 25 17 8 3 20 21 20

Lindholmen 27 6 32 9 8 16 22 11 20 21 17 31 13 9 9 5 10 28 28

Sahlgrenska sjukhuset 20 10 29 13 6 10 18 4 16 23 24 27 21 13 3 4 16 23 19

Sörred 30 12 40 14 18 17 29 22 26 31 23 35 12 14 20 10 16 32 30

Östra Sjukhuset 27 23 27 19 13 27 15 29 17 12 23 4 31 25 20 28 23 33 21

Östra Åbro 33 21 41 18 18 12 23 16 7 23 28 29 29 23 20 28 20 30 21
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Max 15 minuters restid till City från alla tyngdpunkter 

Vid sidan av 30-minutersmålet anges även att restiden från respektive tyngdpunkt 

till City, för en resa längs stråken, som högst skall uppgå till 15 minuter. De resul-

terande restiderna för nuläget och för UA2035 redovisas i Figur 2-18 nedan. Som 

synes är det redan i dagsläget flertalet tyngdpunkter som uppfyller restidsmålet 

men med UA2035 är det ytterligare fler tyngdpunkter som når centrum inom 15 

minuter och flertalet tyngdpunkter får ytterligare förkortad restid. 

 

Figur 2-18 Restider från respektive tyngdpunkt och andra viktiga målpunkter till City med nuvarande linje-
nät och för fiktivt linjenät för år 2035. Restider <=15 min är grönmarkerade, restider <20 min är 
orangemarkerade och om restiden överstiger 20 min är det rödmarkerat. 

I förslagshandlingen för Målbild Koll2035 finns ytterligare ett kvalitetsmål avse-

ende restid; restidskvot3. För att kunna räkna ut restidskvoten förutsätts kunskap 

om vilka restider som gäller för bilresor i framtiden. Då dessa uppgifter saknas har 

det i detta PM inte varit möjligt att räkna ut restidskvoter för år 2035. 

 

2.5 Fordonsbelastning på ett antal större hållplat-
ser år 2035 

För att få en uppfattning om vilka hållplatser som kan komma att behöva en ut-

byggnad/ombyggnad till följd av analyserat trafiksystem för år 2035 följer här en 

redogörelse för hur stor hållplatsbelastningen, avseende antal fordon per max-

timme, kan bli följer här ett par kapitel som beskriver belastningen dels per färds-

lag och dels sammanslaget för buss och spårvagn. Observera att resultaten inte 

skall tolkas som någon sanning, studerat linjenät är ett fiktivt linjenät, utan snarare 

som en indikation.  

                                                 
3 Restidskvot är en jämförelse mellan hur lång restiden blir med kollektivtrafiken i relation till vilken restid motsvarande resa 

tar med bil. 

Tyngdpunkt Nuläge UA2035

Angereds centrum 19 12

Backaplan 4 4

Bergsjön/Rymdtorget 22 16

Brunnsbotorget 7 6

Frölunda torg 19 21

Gamlestadstorget 8 5

A D torg / Marklandsgatan 11 9

Mölndals centrum 19 18

Partille centrum 13 10

Selma Lagerlöfs torg 16 14

Vallhamra torg 15 15

Vårväderstorget 14 13

Wieselgrensplatsen 8 7

Chalmers 7 5

Lindholmen 8 8

Sahlgrenska sjukhuset 9 6

Sörred 18 18

Östra Sjukhuset 16 13

Östra Åbro 28 18

Restid till City (Navet)
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Fordonsbelastning på spårväghållplatser år 2035 

Hållplats Polhemsplatsen övertar dagens Centralstationshållplats som den cen-

trala samlingshållplatsen för spårvagnstrafiken. Hållplatsen trafikeras av fem spår-

vagnslinjer (1, 2, 3, 5, 7). Detta är en långt högre belastning än vad det är vid nå-

gon av Brunnsparkens hållplatslägen, där den maximala timbelastningen är 55 tu-

rer (spårvagnar och bussar vid hållplatsläge A och B). Hur hållplatsen kommer att 

utformas är inte bestämt än men det kommer finnas stort behov av flera hållplats-

lägen för att klara trafikbelastningen, som totalt uppgår till 96 turer/riktning i max-

timmen. 

Hållplats Korsvägen trafikeras av spårvägslinjerna 4, 5, 6, 7 och 8. Den maximala 

hållplatsbelastningen blir därmed 82 turer/riktning, dvs betydligt mer än en spår-

vagn per minut.  

Vid hållplats Frihamnsviadukten, som trafikeras av spårvägslinjerna 5, 6, 7 och 8 

blir maximal hållplatsbelastning 72 turer/riktning, dvs mer än en spårvagn i minu-

ten. Även Linnéplatsen får en kraftigt ökad spårvägstrafik med totalt 70 spår-

vagnsturer per riktning i maxtimmen, dvs mer än en spårvagn i minuten.  

Hållplats Chalmers och Wavrinskys plats trafikeras av linjerna 3, 6, 7 och 8 vil-

ket sammanlagt innebär 68 turer/riktning och hållplats.  

Hållplats Sahlgrenska trafikeras av linjerna 3b, 6, 7 och 8. Det innebär 60 tu-

rer/riktning.  

Hållplats Järntorget trafikeras av tre spårvagnslinjer (linje 1, 2 och 8). Det inne-

bär en hållplatsbelastning på 60 turer/riktning. 

Såväl hållplatserna Scandinavium som Ullevi södra trafikeras av tre spårvagns-

linjer (linje 5, 6 och 7) med totalt 56 turer/riktning.  

Hållplats Hjalmar Brantingsplatsen trafikeras av spårvagnslinje 5, 6 och 8 har 

totalt 56 turer/riktning. 

Hållplats Gamlestadstorget trafikeras av totalt tre spårvagnslinjer (linje 1, 2 och 

6) där linje 1 och 2 delar hållplatslägen med varandra. Det innebär 54 turer/rikt-

ning i maxbelastning. 

Marklandsgatan trafikeras av tre spårvagnslinjer (linje 2, 4 och 8). Det innebär 

att det avgår 50 turer/riktning i maxtimmen. Samma belastning gäller även för 

hållplats Botaniska trädgården. 

Charles Felix Lindbergs plats blir plats för en ny spårvagnshållplats i och med 

Allélänken. Den trafikeras av linje 1 och 2 med totalt 44 turer/riktning. Detta gäl-

ler även för hållplats Haga. 

Hållplats Kortedala torg men även Allhelgonakyrkan trafikeras av linje 1 och 6 

vilka tillsammans ger en hållplatsbelastning på 40 turer/riktning i maxtimmen. 
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Hållplats Svingeln av spårvagnslinjer 3 och 6 medan linje 1 och 2 passerar på 

snabbspåret. Hållplatsbelastningen uppgår till 36 turer/riktning. 

Övriga hållplatser på Biskopsgårdsbanan t o m Eketrägatan trafikeras av linje 6 

och 8b. Det innebär en hållplatsbelastning på 28 turer/riktning.  

I Tabell 2-6 nedan följer en sammanställning över de högst belastade hållplatslä-

gena för spårvagnstrafiken. Att döma av tabellen framgår att det är ett flertal håll-

platser där nuvarande antal hållplatslägen inte är tillräckligt för att uppnå en robust 

spårvägstrafik. 

Tabell 2-6 Sammanfattande tabell för maximal hållplatsbelastning i spårvagnstrafiken 

Hållplats Max antal fordonspassager/max-
timme per hpl 

Spårvagnslinjer som 
trafikerar hållplatsen 

Hållplats Polhemsplatsen 96 1, 2, 3, 5 och 7 

Korsvägen 82 4, 5, 6, 7 och 8 

Frihamnsviadukten 72 5, 7 och 8 

Linnéplatsen 70 2, 4, 6 och 7 

Chalmers, Wavrinskys plats 68 3, 6, 7 och 8 

Sahlgrenska 60 3b, 6, 7 och 8 

Järntorget 60 1, 2 och 8 

Scandinavium, Ullevi södra 56 5, 6 och 7 

Hjalmar Brantingsplatsen 56 5, 6 och 8 

Marklandsgatan, Botaniska 
Trädgården 

50 2, 4, 8a och 8b 

Gamlestadstorget 44 1, 2 och 6 

Charles Felix Lindbergs plats 44 1 och 2 

Kortedala torg och Allhelgona-
kyrkan 

40 1, 2 och 6 

Svingeln  36 (1, 2 på snabbspåret), 3 
och 6 vid hållplatsen 
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Hållplatsbelastning avseende Citybuss och Metrobuss 

Beskrivningen av hållplatsbelastning för busstrafiken koncentreras till att beskriva 

de mest frekventerade hållplatserna avseende antalet avgående citybuss- och 

metrobussavgångar per maxtimme och riktning. En snabb titt på citybusslinjenätet, 

vilket illustreras i Bilaga 1 till denna PM, visar att det som mest är två citybusslin-

jer vid en och samma hållplats. Vardera Citybusslinje trafikeras med som mest 10 

turer/maxtimme och således är den maximala hållplatsbelastningen avseende City-

bussavgångar 20 turer/maxtimme och riktning. De hållplatser som trafikeras av 20 

turer/maxtimme och riktning är: 

 Hjalmar Brantingsplatsen 

 Järnbrottsmotet (i VISUM-modellen benämnt som Radiomotet) 

 Askims Stationsväg 

 Hovåsskolan 

 Korsvägen 

 

Övriga Citybusshållplatser trafikeras med 10 turer/maxtimme och riktning. 

Flertalet av de mest trafikerade busshållplatserna har utöver Citybusstrafik även 

omfattande Metrobusstrafik. Sannolikt utformas dessa hållplatser som separata 

hållplatslägen men i denna sammanställning redogörs hållplatsbelastningen samlat 

per hållplats. 
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Tabell 2-7 Tabellen redogör de mest trafikerade Metrobusshållplatserna år 2035 och vilka Metrobusslinjer 
som trafikerar respektive hållplats. För att ge en mer samlad bild av hur många högprioriterade 
busslinjer som angör hållplatserna redovisas även antal Citybussturer i kolumnen till höger. 

Hållplats Max antal fordonspas-
sager/maxtimme per 
hpl 

Metrobusslinjer 
som trafikerar 
hållplatsen 

Antal City-
bussturer/max-
timme 

Centralen Norra 56 A, B, C, E, G - 

Järnbrottsmotet 52 B, D, E, F, H 20 (linje 10, 13) 

Kungssten, Beryllgatan 
och Frölunda torgs Metro-
busshållplatser 

44 B, D, E, H - 

Gustavsplatsen 40 B, D, G, H - 

Hjalmar Brantingsplatsen 36 D, F, G, H 20 (linje 12, 14) 

Järnvågen 36 B, C, E - 

Askims Stationsväg, 
Hovåsskolan 

32 D, E, F 20 (linje 10, 13) 

Ullevi Norra 32 A, C, G - 

Delsjömotet 24 A, C - 
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Total hållplatsbelastning 

Utöver Citybuss- och Metrobuss finns det fortsatt även trafik med andra stadsbuss-

linjer. Även dessa kommer i flera fall att trafikera samma hållplatser som City-

buss- och Metrobusslinjerna. I tabellen nedan redogörs för de hållplatser som har 

flest antal avgående turer år 2035 oaktat kollektivt färdmedel. Då det är en bland-

ning av ändhållplatser och genomgående hållplatser redovisas antalet avgångar to-

talt, oberoende av riktning för maxtimmen. Inom parentes redovisas även antalet 

avgångar per riktning för hållplatser med enbart genomgående trafik. 

Tabell 2-8 I tabellen redogörs för antalet avgångar/maxtimme  

Hållplats Max antal for-
donspassager 
totalt/max-
timme 

Spårvagn 

Per riktning 

Citybuss 

Per riktning 

Metrobuss 

Per riktning 

Korsvägen 256 (148) 82 20 - 

Hjalmar Brantings-
platsen 

247 56 20 36 

Gamlestadstorget 196 44 10 - 

Chalmers 184 (92) 68 - - 

Linnéplatsen 178 (89) 70 20 - 

Wavrinskys plats 164 (82) 68 - - 

Sahlgrenska 162 (81) 60 10 - 

Frihamnsviadukten 164 (82) 72 10 - 

Järntorget 156 (78) 60 - - 

Lindholmen 155 36 10 - 
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2.6 Rimlighetsbedömning 

Det är viktigt att vara medveten om ett par saker när man använder VISUM-mo-

dellen och de resultat som det går att ta fram med hjälp av modellen.  

Exempel på användningsområden för VISUM-modellen: 

 Modellen lämpar sig mycket väl för att göra tillgänglighetsanalyser, likt de 

restidsisokroner som redovisats i tidigare kapitel. Det går även att hämta ut 

uppgifter om vilka fordonsflöden som gäller för olika länkar.  

 Ser man till det övergripande resandet, hur många resor som genomförs i 

modell respektive verkligheten ger modellen ett resande som ligger nära det 

resande som redogörs i Västtrafiks statistik.  

 Modellen kan användas för att analysera skillnader mellan direkt- och by-

tesresande mellan olika scenarier. 

 Modellen kan användas för att illustrera vilken transportkapacitet som det 

nya linjenätet erbjuder. 

 

Inom följande användningsområden skall modellresultaten tolkas med försiktighet:  

 Precis som med alla modeller utgör även denna modell en förenkling av 

verkligheten. Modellen kan exempelvis inte ta hänsyn till alla faktorer som 

påverkar resenärers resepreferenser. Exempelvis underskattar modellen re-

sande med spårvagn medan resandet med buss överskattas. Således är mo-

dellen inte tillämpbar för att titta närmare på hur resandet fördelas mellan 

olika linjer i ett enskilt stråk. 

 Resandeunderlaget för år 2035 i modellen innehåller inte alla de ut-

byggnadsområden som planeras i storstadsområdet. Därför bör modell-

resultat om hur många som reser med olika färdslag på specifika länkar 

tolkas med stor försiktighet till dess att nya uppdaterade resematriser 

som inkluderar allt resande från alla de planerade utbyggnadsområdena  

 Det faktum att det i modellen är inkodat att Dag Hammarskjölds led trafike-

ras med buss medan målbilden har utgångspunkten stadsbana innebär att 

modellen underskattar hur stor transportkapaciteten kan bli i denna länk. 

Beroende av hur stadsbanan kopplas till övriga spårvägsnätet kan även di-

rektresemöjligheterna skilja sig åt gentemot modellen. Förklaringen till 

denna skillnad i trafikupplägg beror på att beslutet om stadsbana togs i ett 

senare skede.  

Med detta sagt kan det sammanfattas som att modellen i dagsläget lämpar sig 

mycket väl analyser av restider och total transportkapacitet. Modellen kan även an-

vändas för att analysera hur resandet ser ut på en övergripande nivå. Innan ana-

lyser av resandet i enskilda stråk kan genomföras behöver dock en uppdaterad re-

sematris tas fram.  
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Bilaga 1  

Schematiska kartor över linjenät för spårväg, Citybuss 

och Metrobuss som har studerats i VISUM- 

modellen 

 

 

Fiktivt linjenät för spårvagn och Citybuss år 2035. 
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Fiktivt linjenät för Metrobuss år 2035. 

 


