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Inledning  
Detta är en uppdaterad version av remissrapporten från oktober 2016. Den innehåller kommentarer 

på lämnade synpunkter och beskrivningar av hur synpunkterna har hanterats och påverkat innehållet 

i förslagshandlingen.  

Tilläggen är gjorda i vinröd text med kantlinje och återfinns efter varje delområde i kapitel 3 och efter 

varje organisations synpunkter i kapitel 4. I anslutning till den ursprungliga sammanfattningen av 

remissvaren, sammanfattas de viktigaste förändringarna mellan remissversion och förslagshandling. 

Vi tackar för alla värdefulla synpunkter som initierade många fördjupningar och diskussioner inom 

och utom projektet. Ett intensivt arbete under det senaste året har resulterat i en förslagshandling 

som är en ännu mer utvecklad, sammanhållen och lättillgänglig plan för utvecklingen av stomnätet i 

storstadsområdet.  

Remissynpunkterna har sorterats och bedömts och i många fall lett till vidare studier och analyser. 

Vissa synpunkter har lett till förändringar, andra till förtydliganden och de som ligger utanför 

målbildens avgränsningar kommer att hanteras i den fortsatta planeringen och utformningen av 

åtgärder eller hos den part där de hör hemma. Vi försöker i denna version av remissrapporten även 

förklara varför vissa synpunkter inte har påverkat målbilden, allt för att för att skapa transparens, 

spårbarhet och en ökad förståelse för de avväganden projektet gjort.  

 

Än en gång ett stort tack för er hjälp! 

 

Jörn Engström, projektledare, Västra Götalandsregionen 

Mattias Sjöholm, biträdande projektledare, Göteborgs Stad 
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1 Sammanfattning av remissvaren 

Hög kvalitet och vilja att bidra 

Totalt lämnade 60 kommuner, nämnder, myndigheter och organisationer samt enskilda personer och 

företag synpunkter på remissversionen av Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 

2035. Det inkluderar målbildsprojektets fyra parter och Västtrafik, där Göteborgs Stad via sina 

nämnder och bolag stod för 26 svar. De sistnämnda sammanställdes av Göteborgs 

Stadsledningskontor men behandlades i remissarbetet som separata svar.  

Överlag var remissvaren av hög kvalitet och synpunkterna relevanta antingen för själva målbilden 

eller för det fortsatta arbetet med att planera, utforma och genomföra åtgärder. Detsamma gäller 

svaren från enskilda personer och företag som i nästan hälften av fallen innehöll mer eller mindre 

genomarbetade förslag snarare än enstaka synpunkter. 

På grund av sin funktion och sina egenskaper påverkar kollektivtrafiken i hög grad hur en region och 

ett stadsområde fungerar och utvecklas. Det märks tydligt på de frågor som lyfts i svaren: 

målkonflikter mellan restider och stadsmiljökvaliteter, sociala effekter, kopplingen till omgivande 

områden och trafikslag, utformning av åtgärder, finansiering och genomförandet av målbilden. Det 

märks också på att kommunerna, och i Göteborgs fall framförallt fack- och stadsdelsnämnderna, är 

de som lämnat flest synpunkter.  

Det kanske viktigaste budskapet i dessa remissvar är viljan och beredskapen att vara med i nästa steg 

då målbilden ska konkretiseras och åtgärderna planeras, utformas och genomföras. 

 

Positiva till  målbilden 

Med undantag för några enskilda personer är remissvaren överlag positiva till att målbilden tagits 

fram och hur den tagits fram: att den omfattar hela stadsområdet och involverar de tre kommunerna 

och Västra Götalandsregionen, att den tar ett helhetsgrepp om den strukturerande kollektivtrafiken 

på relativt lång sikt, att den inkluderar tydliga kvalitetsmål och att förslagen stämts av och låtit sig 

påverkas av en bred medborgardialog.  

De strategiska delarna av målbilden – övergripande mål, kvalitetsmål för resenären, människan i 

staden och stadsutvecklingen samt utvecklingsprinciper och struktur – får också ett brett stöd. Det 

gäller i huvudsak även vilka stråk som behöver förstärkas.  

Göteborgs Stad,
nämnder och bolag (26)

Övriga myndigheter,
Kommuner eller
organisationer (12)

Enskilda personer och
företag (22)
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Arbetet med beslutsversionen av målbilden har därför främst handlat om att komplettera, 

konkretisera och förtydliga. Samtidigt har det funnits systempåverkande synpunkter som behövt 

analyseras – sådana som skulle kunna leda till förändringar i strukturen, men också påverka valet, 

genomförandetakten och utformningen av föreslagna och tillkommande åtgärder. 

Några av de viktigaste synpunkterna 

Målkonflikter 

Den viktigaste målkonflikten som lyfts fram är den mellan stadsmiljö och stadsutveckling kontra 

framkomlighet i de utpekade prioriterade kollektivtrafikstråken. Att koncentrera tunga linjer till 

prioriterade stråk är en viktig utvecklingsprincip och en lösning för att kombinera kvalitetsmålen för 

resenären med kvalitetsmålen för människan i staden. Den leder dock till att stadsmiljöaspekterna 

ställs mot kapaciteten, restiderna och pålitligheten i en kollektivtrafik som bara bitvis föreslås 

planskiljas under den närmaste 20-årsperioden. Frågor som behöver hanteras är hur stråken ska 

utformas i olika typer av befintliga och blivande stadsmiljöer, om det finns bättre val av prioriterade 

stråk och om ambitionen för planskiljning ska höjas.  

Flera av trafiklederna i det statliga vägnätet är utpekade som riksintresse med anledning av deras 

funktion som länk till Göteborgs hamn och de större industrierna i Göteborg. Det betyder att 

utformningen av snabbussnätet kommer att behöva ske i nära samverkan med Trafikverket.  

Längre tidshorisont och hantering av osäkerheter 

Flera remissvar pekar på behovet av att se fram mot det storstadsområde som kan finnas 2050. Det 

är längre än parternas befintliga strategier och planer. Men det finns även fler osäkerheter som 

behöver hanteras – ändrade förutsättningar som att befolkningsökningen och bostadsbyggandet går 

snabbare än beräknat och att fler områden bebyggs eller förtätas. Det kan finnas icke medtagna 

åtgärder som blir aktuella redan före 2035 och vissa länkar som borde göras planskilda tidigare för 

att minska barriäreffekterna och öka framkomligheten. Kommer vi inom överskådlig tid att passera 

brytpunkter som borde påverka valet av trafikslag eller placeringen av länkar redan nu eller göra så 

att vissa av åtgärderna blir temporära? Vad händer om vissa systemkritiska länkar inte kan byggas?  

Det värt att notera att målbilden, liksom K2020, landar i att den mest robusta och resurseffektiva 

lösningen är att bygga vidare på de trafikslag och den infrastruktur vi har. Utvecklingsprinciper och 

struktur medger att kapacitet och framkomlighet kan öka med nya körfält, nya spår eller planskiljning 

i takt med att resandebehoven ökar eller att områden exploateras eller förtätas.  

Tydligare koppling mellan åtgärder och brister och mål 

Flera remissvar vill se en tydligare koppling mellan åtgärder och brister. Genom att förtydliga 

kopplingen blir det enklare att hitta andra lösningar som får samma effekt om huvudalternativet 

visar sig vara svårt att genomföra. Några önskar se alternativa scenarier för att hantera osäkerheter 

enligt förra punkten.  

Mycket om åtgärder 

Även om remissvaren överlag är positiva till de flesta åtgärder, går åsikterna mer isär när det 

kommer till konkreta åtgärder, prioriteringar och teknikval. Synpunkterna handlar om en högre grad 

av planskildhet, förslag på nya eller alternativa länkar och ytterligare uppsnabbningar, mer av 

spårvagn eller BRT, om Lindholmsförbindelsen ska vara bro eller tunnel samt om osäkerhet kring 

linbanor som en del av systemet etc.  

Flera utredningar kring objekt pågår eller är redan initierade inom ramen för åtgärdsplaneringen, 

inklusive kapacitetsutredningar för hårt belastade bytespunkter. Fler behöver initieras för att värdera 

och ta hand om de ytterligare förslag som kommit in. Vissa är mer systempåverkande än andra och 
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har därför behövt bedömas till beslutsversionen av målbilden, exempelvis duo-spårvagnar, en 

utvidgad innerstadsring i österled, planskildhet genom city, liksom Alléstråkets funktion och 

utformning. 

Ett viktigt medskick från framförallt fackförvaltnings- och stadsdelsnämnderna är att planeringen för 

flera områden redan är inne i kritiska faser och att man därför skyndsamt önskar besked om vad som 

ska gå var och när.  

Mer fokus på bytespunkterna 

Bytespunkternas och snabbnätsstationernas placering, utformning, kapacitet och integration med 

stadsmiljön behöver utvecklas mer. 

Genomförande och finansiering – process och organisation 

Det finns ett stort behov av att klargöra hur den fortsatta planeringen, genomförandet och 

finansieringen ska gå till och hanteras mellan parterna (liksom inom Göteborgs Stad) och hur den ska 

samordnas med olika stadsutvecklingsprojekt. Åtgärderna behöver prioriteras och tidsättas. En fråga 

är också vilken status ett beslutat målbildsdokument har inom och mellan parterna.  

Avgränsningar 

Många synpunkter handlar om avgränsningar – att de behöver förtydligas och motiveras eller vidgas. 

Det gäller geografiska gränser (ytterstad och grannkommuner), det gäller andra delar av 

kollektivtrafiken (KomNära och båttrafiken), andra trafikslag (cykel, gång och hela resan), fler 

målpunkter och trafikering kopplat till rekreation och turism. Uppdraget för målbilden är tydligt 

avgränsat, men det kan vara relevant att förtydliga relationen och samspelet med andra trafikslag 

(exempelvis det prioriterade cykelnätet) och den semiregionala kollektivtrafiken som i många fall 

kommer att samutnyttja målbildens infrastrukturstråk.  

I kommunikationen kring målbilden behöver vi lyfta fram helheten för att bilden ska bli begriplig och 

relevant; målbilden behandlar ”bara” den senaste pusselbiten som läggs till tidigare beslutade 

dokument som K2020 och Målbild Tåg 2035 och till utbyggnadsplaner, trafikstrategi, cykelprogram 

etc. En beslutad målbild ger oss alltså en chans att berätta om kollektivtrafikens utveckling de 

närmaste 20 åren. 

Fler och djupare konsekvensbedömningar 

Många remissvar efterlyser mer utförliga konsekvensbedömningar av föreslagna åtgärder – ur ett 

socialt, barn-, mångfalds-, kultur- och miljöperspektiv. Det antagna dokumentet Jämlikt Göteborg bör 

ingå i bedömningen. Länsstyrelsen ställer frågan om målbilden – som blivande planeringsunderlag för 

exempelvis översiktsplaner – eventuellt bör inkludera en bedömning av de samlade effekterna gjord i 

samverkan med fler aktörer, inklusive en Miljökonsekvensbedömning, MKB.  

I huvudsak är det åtgärderna som behöver konsekvensbedömas, men man vill också se en mer 

utförlig redovisning av positiva och negativa effekter av utvecklingen och systemet som helhet.  

Förtydliganden och förenklingar 

Flera saker behöver förtydligas och förenklas i dokumentet: relationen till K2020, avgränsningar, 

begrepp, kartor etc. Konkretiseringar och exemplifieringar kan visserligen göra dokumentet mer 

lättillgängligt, men riskerar också att skymma helheten, vilket de många invändningarna mot 

kartexemplen över hur ett linjenät för spårvagn och stombussar skulle kunna se ut visar.  
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Viktiga förändringar mellan remissversion och förslagshandling  

Sammanfattning  

Förslagshandlingen är en vidareutveckling av remissversionen 

Behandlingen av synpunkterna på remissversionen, och de extra utredningar och analyser som 

dessa initierade, har resulterat i ett flertal förtydliganden och kompletteringar.  

Flera remissyttranden har lyft behovet av att konkretisera och förtydliga mål, struktur och 

koncept, att göra en utblick mot 2050 och att höja ambitionen vad gäller restider, att beskriva 

samspelet med andra delar av kollektivtrafiksystemet samt att ytterligare belysa konsekvenser 

och målkonflikter, framförallt mellan stadsmiljö och kollektivtrafikens framkomlighet.  

Förslagshandlingen har på några områden tagit ett steg till och målbilden ger nu ännu tydligare 

planeringsförutsättningar för den fortsatta kollektivtrafik- och stadsutvecklingen i 

storstadsområdet. 

Tydligare trafikkoncept 

Stomnätet utgörs av fem olika sammanhållna trafikkoncept med tydliga uppdrag och 

egenskaper som innefattar allt från trafikering, fordon, infrastruktur och hållplatser till 

stadsutveckling och hållbarhet. I remissversionen var detta inte lika utvecklat. 

- Metrobuss (fd snabbuss) som i förslagshandlingen med något enstaka undantag trafikerar 
längs genomfarts- och kringleder på egen infrastruktur och har stationsliknande hållplatser. 
Metrobusslinjerna får ett tydligare uppdrag att koppla ihop tyngdpunkter och andra viktiga 
målpunkter – inklusive City – och omfattar nu även dagens stadsnära expressbusstrafik (de 
så kallade färgade expresserna).  

- Stadsbana trafikerar de långa stråken in mot City som har många resenärer och där 
spårvägen redan idag i stora delar håller stadsbanekvalitet (egen banvall, planskilda 
korsningar etc). I utblicken mot 2050 kommer dessa att behöva trafikeras med 60-
metervagnar, vilket i sin tur kräver planskildhet genom centrum. I remissversionen var hela 
spårvägen och spårvagnstrafiken ett löst sammanhållet koncept. De fem befintliga 
stadsbanestråken kompletteras med ett nytt stråk längs Dag Hammarskjöldsleden. 

- Spårvagn, liksom Citybuss (fd Stombuss 2.0), trafikerar övriga viktiga stråk in mot City. 
Stadsbana, Spårvagn och Citybuss betjänar stråken och konceptens linjer kommer med få 
undantag att erbjuda restider om maximalt 15 minuter till City längs hela stråket, medan 
Metrobuss betjänar noderna och erbjuder restider om maximalt 30 minuter mellan dessa.  

- En av remissversionens tre stadslinbanor finns med i förslagshandlingen, den mellan 
Järntorget och Wieselgrensplatsen via Lindholmen. De två övriga finns med i utblicken mot 
2050. 

- Uppdraget för stomnätets linjer i förhållande till övrig kollektivtrafik förtydligas genom att 
Områdestrafiken beskrivs. Stomnätets fem trafikkoncept knyter ihop storstadens delar med 
varandra, medan områdestrafiken i första hand binder samman en stadsdel. 
Områdestrafiken har alltså ett tydligt lokalt uppdrag och karaktäriseras av att vara mer 
anpassningsbart vad gäller linjenät och tidtabell. Områdestrafikens lokala linjer utgår från 
någon av de utpekade bytespunkterna (exempelvis Frölunda Torg) där de ansluter till 
stomnätet.  

Tydligare struktur och stråk 

Som framgår av förändringarna under Tydligare trafikkoncept, görs en tydligare åtskillnad 

mellan nod- och stråkbetjäning. Mellanstadsringen – som i förslagshandlingen sluts med 

metrobusstråk på E6 mellan Mölndal och Tingstadstunneln – är central för nodbetjäningen och 

stadsbanestråken för stråkbetjäningen.  
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En uppdaterad version av den generella strukturbilden ledsagar läsaren genom kapitlet Struktur 

och utveckling och vidare i kapitlet Koncept, stråk och bytespunkter och relaterar också till 

restids- och direktresemålen. 

En viktig skillnad från remissversionen är att körvägarna för det som i K2020 kallades KomFort 

(ungefär det uppdrag Metrobuss har) och KomOfta (ungefär det uppdrag Stadsbana, Spårvagn 

och Citybuss har) separeras. Metrobuss (inklusive de så kallade färgade expresserna) trafikerar 

längs trafiklederna för att uppnå snabba och pålitliga resor mellan tyngdpunkter och andra 

viktiga målpunkter och trafikerar därmed inte Dag Hammarskjöldsleden, Allén, Korsvägen, Södra 

vägen, runt Centralstationen eller Hisingsbron. Förändringen ökar framkomligheten och avlastar 

vägar och gator i centrala staden.  

Utblicken mot 2050 visar att strukturen håller för ytterligare ökad trafik och komplettering med 

fler länkar för att möta ett ökat byggande i fler områden, men också att stadsbanestråken 

genom centrum kommer att behöva planskiljas. Stråken från Angered och Bergsjön vidare mot 

Frölunda och Dag Hammarskjöldsleden nyttjar under målbildens tidshorisont en nybyggd 

Allélänk och Linnégatan, medan stråket från Länsmansgården nyttjar Hisingsbron och nya spår 

runt Centralstation. Strukturen med genomgående och korsande stråk vid Polhemsplatsen 

öppnar för en framtida ”hel” Stadsbana, men kryssets och linjeläggningens betydelse visar också 

behovet av att parallellt arbeta med detaljer och helhet. För att bibehålla eller förbättra 

framkomligheten i samband med ytterligare exploatering kan det bli aktuellt att planskilja fler 

sträckor. 

Utblicken mot 2050 har också visat behovet av att värna befintlig framkomlighet i flera viktiga 

stråk, parallellt med förtätningar och ökade stadskvaliteter. 

Utpekade stråk, stadsmiljö och Guidelines  

Det ligger en stor utmaning i att hantera målkonflikten mellan god framkomlighet och förbättrad 

stadsmiljö, alltså mellan stomnätets uppdrag att binda samman hela storstadsområdet kontra 

risken för negativa effekter lokalt. Remissvaren har dels resulterat i att frågeställningen 

fördjupats för att ytterligare beskriva konsekvenserna, dels påverkat struktur, utpekade stråk, 

koncept och åtgärder. 

I remissversionen delades stråken upp i prioriterade respektive integrerade stråk med en 

svagare koppling till trafikslag. I förslagshandlingen pekas körvägarna för respektive koncept ut, 

som benämns utpekade stråk, och som i centrala Göteborg är färre än remissversionens 

prioriterade stråk. Det gäller framförallt delar av spårvägsnätet som klassas som lokalbana och 

delar av metrobussnätet som flyttar ut på lederna, vilket nämnts under Tydligare struktur och 

stråk. 

De utpekade stråken är kopplade till ett visst trafikkoncept och kan därför anpassas efter 

konceptets övergripande uppdrag och behov och de lokala förutsättningarna. Verktyget för att 

göra det är de framtagna Guidelines som utgår från Svensk Kollektivtrafiks Guidelines för BRT 

och spårväg. Guidelines anger, per trafikkoncept, riktvärde (grön) och gränsvärde (gul) för 

kvalitetskrav på turtäthet, hållplatsavstånd, minsta max-hastighet, framkomlighet i korsningar 

och graden av planseparering.  

För att en linje ska tillhöra exempelvis citybusskonceptet, måste huvuddelen av körvägen 

uppfylla grön nivå. På kortare delsträckor kan gul nivå accepteras – om det är motiverat av 

exempelvis trafiksäkerhets- eller stadsmiljöskäl – och i speciella undantagsfall även röd nivå. 
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Underkapitlen om kvalitetsmålen för Människan i staden respektive Stadsutveckling har 

omarbetats något för att så långt som möjligt ha samma form och konkretiseringsnivå som 

kvalitetsmålen för Resenären, men utan att ändra innebörden. 

Bytespunkter 

I remissversionen delades bytespunkterna in i regionala portar, innerstadsportar och övriga 

viktiga bytespunkter. I förslagshandlingen benämns de enbart som utpekade bytespunkter och 

trafikeras av linjer i ett eller flera trafikkoncept, inklusive pendeltåg och områdestrafik. Det gör 

att bytespunkterna får något olika roller, men de är alla systemviktiga och deras anspråk på plats 

och framkomlighet är en viktig förutsättning vid planering och utformning av bytespunkten och 

dess omgivning.  

I första hand ska en bytespunkt vara placerad där det finns, eller kan uppstå, stadsliv som skapar 

trygghet och bra utbud av service. Förändringar i andra delar av målbilden har gjort att 

bytespunkter som Liseberg, Stigberget och Gustavsplatsen lagts till listan, medan 

Wieselgrensplatsen och Rymdtorget i första hand är tyngdpunkter med mycket god 

kollektivtrafik, men inte utpekade bytespunkter. 

Kapacitetsanalyser har också lett till att behovet av specifika körrelationer och hållplatslägen har 

pekats ut på ett antal centralt belägna bytespunkter. 

Beskrivning av konsekvenser och brister 

En övergripande social konsekvensanalys har genomförts och sammanfattas i 

förslagshandlingen. Den konstaterar att en genomförd målbild ger stora sociala nyttor för de 

boende i storstadsområdet, men kan leda till negativa konsekvenser på lokal nivå om inte den 

vidare planeringen och utformningen görs på rätt sätt.  

Effekt- och konsekvensbedömningarna är generellt vidareutvecklade och exemplifierade i 

förslagshandlingen. Kopplingen mellan bristerna i dagens stomnät och målbildens lösningar har 

förtydligats i den löpande texten. De största bristerna som identifierats i underlagsrapporterna 

sammanfattas i kapitlet Utgångspunkter.  

Utvecklade åtgärder 

Beskrivningen av åtgärderna är i flera fall kompletterade med beräknat antal resenärer år 2035 

och uppskattade kostnader. Förslagshandlingen innehåller också ett appendix där alla åtgärder 

och deras planeringsstatus beskrivs mera utförligt. 

Åtgärderna är etappindelade baserat på en kombination av i vilken ordning bristerna behöver 

lösas och vad som bedöms vara möjligt med hänsyn till omvärldsfaktorer, såsom andra stora 

infrastrukturprojekt. Kostnadsuppskattningarna är fördelade per koncept respektive per etapp. 

Bland åtgärder som tillkommit märks ett metrobusstråk längs E6 från Mölndal till och med 

Tingstadstunneln med station vid Liseberg/Örgrytemotet och ett stråk via Ullevigatan över 

Bangårdsviadukten och ner på E45 (behöver utredas vidare). Ett stadsbanestråk längs Dag 

Hammarskjöldsleden har ersatt remissversionens snabb-/expressbusstråk på grund av en högre 

ambitionsnivå för exploatering. Citybusstråket från Eriksberg är förlängt till Länsmansgården och 

Citybusstråket över Gullbergsvass och Gamlestaden går hela vägen upp till Rymdtorget där det 

kompletterar spårvägen i den södra delen av Bergsjön. 

En av remissversionens tre linbanor är med fram till målåret 2035, förlängningen av spårväg till 

Åbro finns inte med och inte heller metrobusslänken mellan Bergsjön och Angered. Dessa ligger i 

stället med i utblicken mot 2050. 
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Alla förslag på nya, alternativa och förändrade åtgärder har bedömts och i vissa fall utretts 

vidare, vilket redovisas i kapitlet Inkomna synpunkter under Koncept och åtgärder, liksom under 

respektive förslagslämnare i kapitlet Viktiga synpunkter per organisation. 

På ett uppslag beskrivs utvecklingsmöjligheterna i form av nya eller planskilda länkar för de olika 

koncepten. De grundar sig på behov som framkommit under arbetet med målbilden men är 

åtgärder som inte bedöms behöva vara på plats förrän efter 2035. Några av åtgärderna behöver 

däremot utredas vidare redan i närtid, exempelvis planskild Stadsbana genom centrum. 

Avgränsningar och relationer: 

Målbilden omfattar kollektivtrafikens stomnät i storstadsområdet med målåret 2035, inklusive 

identifierade åtgärder, men inte dess fysiska utformning eller genomförande. Detta har 

ytterligare förtydligats i förslagshandlingen, bland annat genom att beskriva vad som inte ingår 

och hur det relaterar till stomnätet. Exempel på det är ”blå sidor” om hela resan, 

områdestrafiken, utmaningen framkomlighet–stadsmiljö och möjlig utveckling efter 2035. 

Exemplen på linjenät har tagits bort eftersom linjedragning i likhet med annan utformning inte 

ingår i målbilden.  

Konceptet Metrobuss inbegriper i förslagshandlingen dagens färgade expresser och täcker alltså 

även ytterstad och grannkommuner, även om målbildens infrastrukturåtgärder enbart återfinns 

inom storstadsområdet. Flera av de utpekade bytespunkterna kommer att trafikeras även av 

region- och områdestrafik, vilket målbilden tar höjd för, även om de inte ingår stomnätet.  

Andra förenklingar och förtydliganden 

Innehållet i kapitlen har rensats för att följa strukturen mål–struktur och utvecklingsprinciper–

koncept–åtgärder–effekter. Detta för att undvika hopp i konkretionsnivåer och för att i 

möjligaste mån bara beskriva varje sak på ett ställe. Remissversionens kapitel Koncept och 

åtgärder har delats upp i ett mer strategiskt kapitel – Koncept, stråk och bytespunkter – och ett 

kapitel som beskriver de åtgärder som behöver genomföras för att uppnå målen, stödja 

strukturen och göra det möjligt för trafikkoncepten att utföra sina uppdrag. 

Begrepp som regionala portar och integrerade stråk har bytts ut och dubbeltydiga ord som 

region har förtydligats. Dessutom innehåller förslagshandlingen en begreppsordlista. Ett mindre 

antal fel har korrigerats. Namnet på förslagshandlingen har kompletterats med namnet Koll2035 

och Kollektivtrafikprogram för att bättre återspegla dess innehåll och status.  

Kartorna har gjorts tydligare och i flera fall delats upp, dels för att göra det lättare att följa 

resonemang, dels på grund av den tydligare uppdelningen i koncept. Den generella 

strukturbilden (den runda med ringar och stråk) är ett genomgående tema i de första kapitlen 

för att förtydliga kopplingen mellan kvalitetsmål, utvecklingsprinciper, struktur och 

trafikkoncept. 

Viktiga synpunkter tas vidare i andra processer 

Målbilden pekar ut nödvändiga åtgärder, inte hur de ska utformas eller genomföras. Det betyder 

att många viktiga synpunkter kommer att lyftas in i kommande steg, framförallt som 

åtgärdsplanering och genomförandestudier hos en eller flera av målbildens parter och andra 

nyckelparter såsom Trafikverket. Synpunkter som berör sådant som ligger utanför målbilden har 

vidarebefordrats till relevant organisation eller verksamhet. 
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2 Remissprocessen och inkomna svar  

2.1 Remissförfarande 
Remissutgåvan av målbilden skickades ut den 10 mars 2016 till följande parter: 

Västra Götalandsregionen 

Göteborgs Stad 

Mölndals stad 

Partille kommun 

Västtrafik 

Delregionala kollektivtrafikråden 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Trafikverket Region Väst 

Västsvenska Handelskammaren 

Fastighetsägarna Göteborg 

Företagarföreningen Göteborg 

Remissdokumentet lades även ut på www.vgregion.se samt www.nextstop2035.se.  

Sista svarsdatum var den 10 juni. Göteborgs Stad, Västtrafik och Trafikverket beviljades förlängd 

svarstid till 30 juni. Inom Göteborgs Stad skickades remissen till ett antal förvaltningar och bolag 

enligt nedan, liksom ett antal externa parter. Några behandlade sina remissyttrande politiskt medan 

andra lämnade in tjänstemannasvar. En sammanställning av Göteborgs Stads olika remissvar gjordes 

sedan av stadsledningskontoret (ej politiskt behandlad).  

Vid sidan av de 4 parterna (där Göteborgs Stads nämnder och bolag lämnade sammanlagt 26 svar 

och där Västtrafik lämnar separat svar) har 8 externa organisationer och myndigheter samt 24 

enskilda personer eller företag lämnat synpunkter på remissversionen.  

 

Hantering av remissvaren och framtagande av förslagshandling  

Inkomna synpunkter har sorterats och bedömts och i flera fall initierat fördjupningar. Fem nya 

underlagsrapporter har publicerats och till det kommer en mängd arbetsmaterial som har 

bidragit till nya eller justerade ställningstaganden.  

Analysmodellen har förfinats och uppdaterats, vilket bland annat gjort det möjligt att göra 

bättre kapacitetsbedömningar. Workshopar med extern expertis har hållits bland annat kring 

bytespunkter och i samband med den sociala konsekvensanalysen; diskussionerna med 

Trafikverket kring metrobussnätet har konkretiserats. Mycket analys- och utvecklingsarbete har 

kretsat kring bedömning och hantering av målkonflikten mellan framkomlighet och stadsmiljö 

och de mer sammanhållna trafikkoncepten och deras utpekade stråk.  

Arbetsgruppens förslag har löpande diskuterats i ledningsgruppen (utsedda tjänstemän från 

parterna) och regelbundet stämts av med Stadstrafikforum GMP (den politiska styrgruppen). 

  

http://www.vgregion.se/
http://www.nextstop2035.se/
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2.2 Inkomna svar  

 
Tabell 1: Målbildsprojektets parter 

Västra Götalandsregionen (KTN) 

Mölndals Stad (KS) 

Partille kommun (KS) 

Västtrafik (styrelsen) 

Göteborgs Stad (26 nämnder och bolag): 

För yttrande 

 Byggnadsnämnden 

 
Trafiknämnden 

 
Fastighetsnämnden 

 
Miljö- och klimatnämnden 

 
SDN Angered 

 
SDN Askim-Frölunda-Högsbo 

 
SDN Majorna-Linné 

 
SDN Västra Göteborg 

 
SDN Östra Göteborg 

 
SDN Lundby 

 
SDN Örgryte-Härlanda 

 
SDN Västra Hisingen 

 
SDN Centrum 

 
SDN Norra Hisingen  

 
Älvstranden utveckling AB 

 
Göteborgs Spårvägar AB 

 
Förvaltnings AB Framtiden 

För kännedom (och eventuellt yttrande) 

 
Kulturnämnden 

 
Park- och naturnämnden 

 
Ungdomsfullmäktige 

 
Idrotts- och föreningsnämnden 

 
Social resursnämnd 

 
Göteborg Energi AB 

 
Göteborgs Stads Parkering AB 

 
Liseberg AB 

 
Göteborgs Hamn AB 

 
Inom Göteborgs Stad sändes remissen för kännedom och eventuellt yttrande även till kretslopp- och 
vattennämnden, utbildningsnämnden, lokalnämnden, BRG Göteborg & Co vilka har valt att inte 
lämna något svar. 
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Tabell 2: Externa organisation och enskilda 

Officiellt inbjudna myndigheter och organisationer 

 
GR/Delregionala kollektivtrafikrådet 

 
Länsstyrelsen 

 
Trafikverket Region väst 

 
Västsvenska Handelskammaren 

Övriga externa organisationer 

 
Cykelfrämjandet 

 
HSO Göteborg (Handikapporganisationernas samarbetsorganisation) 

 
Härryda kommun 

 
Spårvägssällskapet Ringlinjen 

Enskilda personer eller företag  

 Leif Ahlberg 

 Mikael Bigert 

 Trafikistan (Rolf Broberg) 

 Peter Borchardt & Ola Sölscher 

 Niklas Claesson 

 Melica (Einar Hansson & Stefan Bydén) 

 Michael Hjortstierna 

 Bo Janstrand 

 
Barbro Johansson 

 Erik Jonson 

 Hans Jörgensen 

 Joachim Keim 

 Sten Ludvigsson 

 Henrik Munck 

 Per-Olov Nyberg 

 Kent Olsson 

 David Palm 

 
Gunnar Persson 

 Per Stenberg 

 
Claes-Göran Waborg 

 
Annette Winqvist 

 
Anonym (3 svar) 
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3 Inkomna synpunkter  

3.1 Övergripande synpunkter 
Remissvaren är positiva till att målbilden tagits fram, att den omfattar hela storstadsområdet, tar ett 

helhetsgrepp över den strukturerande kollektivtrafiken på relativt lång sikt och att den formulerar 

tydliga kvalitetsmål. Behovet av något att förhålla sig till i planeringen av stadsutvecklingsprojekt är 

stort, vilket även gäller den redan pågående planeringen. Även hur målbilden tagits fram ses som 

positivt: att de tre kommunerna och Västra Götalandsregionen arbetat fram förslaget tillsammans 

och att kvalitetsmål, struktur, principer och trafikkoncept stämts av med och låtit sig påverkas av en 

bred medborgardialog.  

Som framgår längre fram i denna sammanställning får målbildens förslag på övergripande mål, 

kvalitetsmål för resenären, människan i staden och stadsutvecklingen samt utvecklingsprinciper och 

struktur ett brett stöd. Den slutsatsen tar stöd i tydliga ställningstaganden och överlag positiva 

kommentarer, men också i att synpunkterna, med få undantag, pekar på behovet av att konkretisera 

och närmare belysa målkonflikter och effekter, inte målen och principerna i sig. Det är naturligtvis 

lättare att få medhåll på en strategisk nivå än på en konkret, men inte heller synpunkter på valda 

stråk, förstärkningsåtgärder och trafikkoncept går emot de bärande delarna av målbilden.  

Det är framförallt synpunkter från parterna själva och i synnerhet från Göteborgs Stads 

samhällsbyggande nämnder som kan föranleda ytterligare utredningar, exempelvis kring 

målkonflikter och uppsnabbningar. Stadsdelsnämnderna saknar konsekvensbedömningar (SKA, BKA) 

och nya eller förstärkta länkar i den egna stadsdelen. 

Av synpunkterna att döma är dokumentet inte nog tydligt vad gäller olika typer av avgränsningar, hur 

utvecklingsprinciper och åtgärder kopplar till identifierade brister och hur det skulle kunna se ut på 

marken.  

Många kommentarer handlar om att det kan vara svårt att ta till sig alla nya begrepp, att kartorna 

innehåller för mycket information och att dokumentets struktur kan bli tydligare. För att göra 

dokumentet mer lättgängligt föreslår de som lämnat synpunkter att: 

• begreppen ses över med syfte att förenkla, förtydliga eller hitta bättre namn. Det är svårt att 

hänga med i vad som är snabb- eller stomnät, prioriterade eller integrerade stråk samt 

infrastrukturåtgärder och linjenät. Det är bra om de begrepp som används kan förstås såväl av 

politiker och tjänstemän som av allmänheten. Åsikterna går isär om Kom-begreppen från K2020 

ska användas eller inte. 

• kartorna arbetas igenom för att göra dem enklare, till exempel genom att dela upp och 

introducera informationen stegvis. Utförligare kartor skulle kunna samlas i en bilaga. 

Definitionerna av storstadsområdets delar kan göras tydligare. 

• strukturen i dokumentet ses över. Framställningen växlar mellan olika konkretiseringsnivåer. 

• fler exemplifieringar och konkretiseringar används: Vad innebär systemet för olika resenärer 

eller typresor? Hur ser ett prioriterat stråk ut i innerstaden? Vilka kvaliteter har en snabbuss? 

Etc. Förklaringar kan stödjas med fler illustrationer. 

Exemplen på linjenätskartor har uppfattats som skarpa förslag, vilket förvirrat och lett till synpunkter 

på något som inte ingår i målbilden. Till det kommer ett antal otydligheter, fakta- eller korrekturfel i 

texten eller i kartorna. Begreppet region används på flera sätt, skillnaden mellan infarts- och 

pendelparkering förklaras inte, 40-procentsmålet gäller hela GR, i kartorna har några länkar fel färg 
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(och har därmed hamnat i fel nät) eller saknas. Centrala Mölndal ska konsekvent heta Mölndals 

stadskärna. 

Av en del synpunkter att döma finns det risk för missförstånd om vad som ingår i begreppet 

vardagsresor, varifrån restidsmålet kommer och vad som ingår i de geografiska definitionerna etc. 

Namnet på dokumentet behöver innehålla orden kollektivtrafik och stomnät. Ett par remissvar 

föreslår att dokumentet görs om till en kort sammanfattning som beslutas och en längre rapport med 

förklaringar.  

 

Hantering av synpunkter: 

Stort arbete har lagts på att analysera och hantera målkonflikten mellan framkomlighet och 

stadsmiljö. Det har både lett till förändringar i strukturen och en klarare bild av effekterna och 

hur konflikten kan hanteras. De så kallade Guidelines för trafikkoncepten är ett resultat av det 

parallella arbetet med stadsmiljöaspekterna och konceptutvecklingen. Förslagshandlingen är i 

flera avseenden mer konkret och ger därför även tydligare planeringsförutsättningar för 

kommande steg. 

Avgränsningarna har förtydligats, i flera fall genom att på ”blå sidor” eller i ”blå rutor” beskriva 

det som ligger utanför målbilden och hur det relaterar till och har påverkat målbilden. Bristerna i 

dagens kollektivtrafik är väl beskrivna och analyserade i underlagsrapporter. De viktigaste 

bristerna är nu inlyfta i förslagshandlingen och refereras till i texten när det ökar förståelsen för 

valda mål, principer, struktur och åtgärder. 

Begreppsfloran har rensats. Framförallt gäller det begrepp som port för några bytespunkter 

samt prioriterade respektive integrerade stråk som förvirrade mer än de förklarade. Med de 

sammanhållna trafikkoncepten, som inkluderar allt från infrastruktur till fordon och trafikering, 

försvann även förvirringen av begrepp som stom- respektive snabbnät, infrastrukturkoncept 

kontra trafikeringskoncept etc. Förslagshandlingen refererar till K2020, men även här har de 

tydliga trafikkoncepten ersatt de mer abstrakta begreppen KomFram och KomFort. 

Kartorna har gjorts tydligare och delats upp för att så långt som möjligt bara visa en sak i taget. 

Det gäller även strukturen på dokumentet i sig som nu mer entydigt går från en högre 

abstraktionsnivå till en lägre. Kapitlet Koncept och åtgärder har delats upp i två. 

Målbilden pekar ut åtgärder men inte den fysiska utformningen eller genomförandet, vilket gör 

det vanskligt att visa alltför många exempel på anläggningar. Däremot har exempelvis 

trafikkoncepten konkretiserats och vissa egenskaper exemplifierats. Linjenätsexemplet är 

borttaget eftersom det genererade många detaljsynpunkter utan att på något sätt vara utrett. 

Linjenätet ingår i likhet med andra utformningsfrågor inte i målbilden. Vissa illustrationer har 

utvecklats, och den generella strukturbilden, den med radiella stråk och ringar, följer läsaren 

genom flera kapitel för att förtydliga kopplingen mellan kvalitetsmål, utvecklingsprinciper, 

struktur och trafikkoncept 

Ett antal korrekturfel och enstaka faktafel är rättade. Namnet är bytt och förklarar nu både att 

det är ett kollektivtrafikprogram och att det berör stomnätet: Målbild Koll2035 – 

Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille. Tillägget Koll2035 visar på 

släktskapet med K2020 och kommer att användas för att göra det lättare att hitta till rätt sida på 

Västra Götalandsregionens webbplats (www.koll2035.se). 

Det har inte funnits något stöd för att göra en kort beslutsversion. Däremot tas det fram en 

kortversion som ska fungera som en introduktion, samt externt kommunikationsmaterial då 

målbilden behandlats politiskt hos parterna. 

  

http://www.koll2035.se/
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3.2 Utgångspunkter, omfattning och avgränsningar etc 
Målbildens avgränsningar behöver bli tydligare och motiveras. Det handlar om: 

Geografi 

Flera remissvar önskar att målbilden ska omfatta ett större geografiskt område och pekar på att 

exempelvis Torslanda är en del av Göteborg. Målbilden avser det sammanhängande stadsområdet – i 

målbilden kallad storstadsområde – inte ytterstaden eller den övriga regionen vad gäller kvalitetsmål, 

struktur, utvecklingsprinciper, åtgärder och de flesta trafikkoncept. Målbilden exkluderar däremot 

inte resor som startar eller slutar utanför området. Det, liksom kopplingen till övriga regionen och 

nyttan av en genomförd målbild för hela regionen, behöver förtydligas i såväl text som illustrationer. 

Det finns synpunkter på att Mölnlycke borde ingå i storstadsområdet redan under målbildens 

tidshorisont och att även bytespunkter i ytterstaden såsom Saltholmen bör ingå. Några remissvar 

påpekar att de målpunkter som pekats ut som viktiga framförallt är relaterade till arbete och service, 

medan sådana som har med rekreation, kultur och turism saknas. Saknas gör även Mölndals sjukhus. 

Hantering av synpunkter:  

Förslagshandlingen förtydligar och motiverar avgränsningen men beskriver även kopplingen till 

grannkommuner och övriga regionen på ett bättre sätt. Kungälv, Mölnlycke och Göteborgs 

ytterstad kommer att trafikeras av Metrobuss som är ett mer sammanhållet koncept än de så 

kallade färgade expresserna. Rollen för vissa bytespunkter som nav i områdestrafiken kommer 

att bli tydligare. Regionbussar kommer att kunna utnyttja de separata bussbanor som byggs 

längs trafiklederna vilket förbättrar framkomligheten och ger en snabbare väg till Nils 

Ericsonterminalen. De kommer också kunna stanna vid några av stationerna/bytespunkterna på 

mellanstadsringen för att erbjuda bra byten längre ut i systemet. 

 

Övrig kollektivtrafik 

Flera remissvar önskar att målbilden ska inkludera all kollektivtrafik. Målbilden omfattar 

kollektivtrafikens stomnät som står för merparten av resorna, är strukturerande och kräver längre 

planeringshorisonter och större investeringar. I stomnätet ingår inte färjetrafik eller det som i K2020 

kallades KomNära, inte heller KomTill eller Kom Långt. Det betyder inte att övriga delar av 

kollektivtrafiksystemet är mindre viktigt för många resenärer och områden. Nämnda delar omfattas 

av K2020 och målbilden har inte funnit skäl att omvärdera något i det som där anges för denna 

trafiks funktion eller egenskaper, inte heller vad som sägs om marknadskommunikation, incitament 

eller tjänster. Kopplingen till övrig kollektivtrafik behöver däremot bli tydligare, bland annat hur 

KomNära ansluter till stomnätet i (bland annat) målbildens utpekade bytespunkter och att 

utvecklingen av övrig kollektivtrafik behöver fortgå parallellt med målbildens genomförande. I 

kartorna kan den vidare kopplingen till regionen visas tydligare. 

Hantering av synpunkter:  

Det har inte funnits anledning att ändra målbildens avgränsning, däremot har den förtydligats 

och motiverats bättre. Genom att beskriva det som i målbilden kallas områdestrafiken, och dess 

samspel med stomnätet, förtydligas inte bara avgränsningen utan även hur de olika uppdragen 

skiljer sig åt. Det blir exempelvis tydligt att linjerna i ett trafikkoncept behöver upphandlas 

sammanhållet, men att utvecklingen av Områdestrafiken kan ske lokalt i samarbete med 

respektive operatör och stadsdel(ar). Områdestrafiken kan vara överlappande men det är i 

huvudsak bara stomlinjer som ska trafikera City för att undvika allt för många fordon i kritiska 
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punkter. Det är också viktigt att poängtera att turtätheten för lokala linjer tidvis kan vara minst 

lika hög som för en linje i stomnätet och att lokalt inte betyder lägre kvalitet.  

 

Övriga färdmedel och kombinerad mobilitet 

Flera remissvar önskar att målbilden i olika omfattningar inkluderar gång, cykel och kombinerad 

mobilitet, allt från att belysa målkonflikter mellan pendlingscykelnätet och de prioriterade 

kollektivtrafikstråken och utformningen av cykelstråk runt bytespunkter till att peka ut åtgärder och 

ansvar för att öka cyklingen. Målbilden är liksom K2020 ett kollektivtrafikprogram och fokuserar på 

kollektivtrafikens utveckling. För att nå resandemålen krävs även satsningar på gång- och cykeltrafik 

samt beteendeförändringar etc. Det arbetet omfattas inte av målbilden, vilket bör förtydligas. 

Samspelet med övriga trafikslag liksom att underlätta kombinerade resor genom exempelvis bra 

tillgänglighet till bytes- och hållplatser, parkeringsmöjligheter för cykel och – beroende på plats – för 

bil kan behöva utvecklas mer.  

Hantering av synpunkter:  

Förutom att vikten av koppling och relation till övriga färdmedel förtydligats och beskrivits, 

utvecklas ämnet på en ”blå sida” om framtidens vardagsresor i storstaden. Målbilden fokuserar 

på den tunga kollektivtrafiken – alltså stomnätet– som oavsett de flesta trender fortsatt 

kommer att vara viktig för människors sätt att resa och för stadens utveckling. Den kommer 

troligen också vara den viktigaste komponenten i tjänster för kombinerad mobilitet – om det 

görs satsningar så att den är konkurrenskraftig. 

 

Övergripande mål och målbildens bidrag 

Flera remissvar tar upp det övergripande målet om färdmedelsfördelning och konstaterar att 
utveckla en attraktiv kollektivtrafik inte räcker för att nå målet. För att nå dit behövs exempelvis 
styrande åtgärder. Dessa borde därför tas med i målbilden; åtminstone borde behovet av sådana 
åtgärder lyftas fram. Målbilden sätter inte de övergripande målen, men ska visa hur den utveckling 
ser ut som bäst bidrar till att uppnå dem – och hur det ökade resandet ska hanteras.  

Det bör alltså förtydligas att målbilden inte har satt upp egna mål för resandeutvecklingen utan att 
den utgår från parternas antagna mål och strategier och beskriver hur kollektivtrafiksystemet 
behöver utvecklas för att förverkliga dessa. För att nå resandemålen krävs även satsningar på gång- 
och cykeltrafik samt beteendeförändringar etc. Det arbetet omfattas inte av målbilden, men dessa 
satsningar är en förutsättning, vilket bör förtydligas.  

Hantering av synpunkter:  

Att ett utvecklat stomnät är nödvändigt men inte tillräckligt för att nå de övergripande målen 

förtydligas – liksom behovet av andra åtgärder – men dessa inkluderas fortsatt inte i målbilden. 

 

Tidshorisont och scenarier 

Flera remissvar anser att tidshorisonten är för snäv och önskar utblickar mot 2050 för att se hur 

föreslaget system klarar en ännu större befolkning och en ökad förtätning. Passeras brytpunkter som 

gör det vettigt att tidigarelägga vissa åtgärder eller låta andra bli provisoriska? Vilka länkar eller 

bytespunkter blir flaskhalsar? Utvecklingspotentialen i målbildens stomnät behöver göras tydligare. 

Flera synpunkter pekar även på behovet av någon form av känslighetsanalys – vad händer om en länk 
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inte blir av eller om befolkningen ökar snabbare än planerat? Borde man spela med flera olika 

scenarier? 

Det behöver även finnas en flexibilitet i målbilden när det kommer till stråk och vad som ska trafikera 

var. Målbilden utgår från kommunernas utbyggnadsplaner, men redan idag förbereds en högre eller 

tidigare exploatering av områden som inte finns med i dessa planer. Ett tydligt exempel är Dag 

Hammarskjölds boulevard och nordöstra Högsbo, områden som inte var aktuella när strategin för 

utbyggnadsplaneringen skrevs.  

Hantering av synpunkter:  

Ett antal fördjupningar har gjorts utifrån synpunkterna om en längre tidshorisont. Syftet har 

varit att bedöma strukturens och trafikkonceptens förmåga att hantera ett ännu större resande i 

en miljonstad, möjliga vidareutvecklingar i form av nya länkar och var det kommer att uppstå 

behov av ytterligare stora åtgärder efter 2035.  

I förslagshandlingen betjänas Dag Hammarskjöldsleden av Stadsbana baserat på de ändrade 

exploateringsplanerna för området. Den etappindelning som gjorts av åtgärderna bygger på en 

bedömning av idag kända behov och vad som är genomförbart med hänsyn till bland annat 

andra projekt, men indelningen kan komma att ändras om kommunernas utbyggnadsplaner 

justeras. För att hålla målbilden relevant föreslås att den aktualiseras med jämna mellanrum och 

att detta arbete i tillämpliga delar samordnas med aktualisering av kommunernas 

översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och övrig stadsutveckling. 

Det har inte bedömts relevant att i ett kollektivprogram, som ska peka ut utvecklingen av 

stomnätet och ge tydliga planeringsförutsättningar, lyfta fram olika scenarier. Däremot ska 

målbilden vara tillräckligt robust för att kunna hantera förändringar i planer samt andra 

omvärldsfaktorer. 

Tillsammans med en önskan att höja ambitionen vad gäller resetider och hantera målkonflikter 

mellan framkomlighet och stadsmiljö har utblicken mot 2050 bidragit till en renodling av 

strukturen och koncepten. Exempelvis kör metrobussarna i förslagshandlingen, med ett 

undantag, enbart längs de större trafiklederna. En renodling av stombusskonceptet (nu Citybuss) 

i kombination med en välanpassad områdestrafik minskar antalet linjer genom City. Att 

spårvagnstrafiken redan nu konceptuellt separeras mellan Spårvagn och Stadsbana ger tydligare 

planeringsförutsättningar. Strukturen med genomgående och korsande stråk vid 

Polhemsplatsen öppnar för en framtida ”hel” Stadsbana. I utblicken mot 2050 kommer några 

stadsbanelinjer att behöva trafikeras med 60-metervagnar, vilket i sin tur kräver planskildhet 

genom centrum. För att bibehålla eller förbättra framkomligheten i samband med ytterligare 

exploatering eller förtätning av områden längs stråken kan det bli aktuellt att planskilja fler 

sträckor. 

De mest kritiska bytespunkterna har specialstuderats, vilket bland annat lett till att 

förslagshandlingen pekar ut vilka körrelationer som måste vara möjliga på dessa. 

Flera andra utvecklingsmöjligheter beskrivs på två ”blå sidor”, bland annat en nordligare del av 

mellanstadsringen och fler linbanor. Målbildens tidshorisont är fortsatt 2035, men några möjliga 

framtida åtgärder behöver utredas vidare redan i närtid.  

Utblicken mot 2050 har också visat behovet av att värna befintlig framkomlighet i flera viktiga 

stråk, parallellt med förtätningar och ökade stadskvaliteter. 
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Relation till andra dokument 

Relationen till K2020 behöver bli tydligare, dels genom att slå fast att målbilden är en 

vidareutveckling och fördjupning av K2020 med fokus på stadstrafiken (i förordet står det att 

målbilden ersätter K2020 i tillämpliga delar), dels genom att ange vilka delar i K2020 som 

vidareutvecklas eller ändras i målbilden.  

Målbildens status, roll och tillämpning i relation till andra styrande och vägledande dokument 

behöver klargöras så att alla berörda aktörer känner att de har stabila planeringsförutsättningar. 

Listan med de viktigaste styrande och vägledande dokumenten bör kompletteras med Vision 

Älvstaden och andra dokument som är relaterade till kollektivtrafikutvecklingen.  

Hantering av synpunkter:  

Formuleringar har justerats för att förtydliga relationen till K2020. Målbilden vidareutvecklar 

K2020, vilket i förslagshandlingen framgår genom mer sammanhållna trafikkoncept, en 

konkretisering jämfört med strategiska begrepp som KomOfta och KomFort. En utgångspunkt i 

målbilden var att se hur långt K2020 ”räcker”, vilket med annat fokus och annan tidshorisont 

naturligtvis har resulterat i både bekräftelser och förändringar. Där målbilden tydligt avviker från 

principer i K2020 framgår detta, däremot inte när det kommer till enskilda stråk eller åtgärder 

som kommit till, ersatts eller ändrats jämfört med K2020.  

I namnet har till Målbild lagts Kollektivtrafikprogram – som även var det formella namnet på 

K2020 – för att förtydliga dess status. Listan med de viktigaste styrande och vägledande 

dokumenten har kompletterats med Vision Älvstaden samt Översiktsplan och trafikstrategi för 

Mölndal. Utöver dessa finns det naturligtvis fler nationella, regionala och kommunala dokument 

som målbilden har tagit hänsyn till, hämtat fakta från eller som kan spela roll vid ett 

genomförande, något som förklaras i förslagshandingen. 

 

Innehåll och djup 

Flera remissvar efterlyser fler konkretiseringar och exempel, mer utvecklade trafikkoncept samt 

konkreta lösningar på målkonflikter och prioriteringar i tid av föreslagna åtgärder. Det finns ett behov 

av att ytterligare beskriva genomförande, ansvarsfördelning och finansiering, hur samplaneringen av 

stadsutveckling och kollektivtrafik ska gå till i praktiken, stadstrafikforums roll och andra 

processfrågor. 

Hantering av synpunkter:  

Förslagshandlingen är i flera avseenden mer konkret, framförallt vad gäller de sammanhållna 

trafikkoncepten, och åtgärderna är nu även indelade i tre utbyggnadsetapper. Målkonflikterna 

är ytterligare beskrivna och delvis hanterade på ett strukturellt plan. Däremot omfattar 

målbilden inte den fysiska utformningen av åtgärder, såsom hantering av målkonflikter på 

specifika platser. 

Genomförande- och processfrågor är avgörande för att målbilden ska förverkligas och kommer 

troligen att tas upp i besluten i parternas fullmäktige, men ingår inte i själva målbilden. Däremot 

pekas olika finansieringsmöjligheter ut i målbilden.  

 

 

 



Målbild Koll2035: Sammanställning av remissvar med kommentarer och hantering    version 2.0 2017-10-02 

 

  20(89) 

3.3 Mål, struktur, utvecklingsprinciper, stråk och bytespunkter 
Flera remissvar vill se en tydligare koppling mellan utvecklingsprinciper, struktur och åtgärder och de 

brister de ska lösa samt hur de bidrar till måluppfyllelse. Detta för att öppna för andra lösningar på 

samma problem om de föreslagna åtgärderna visar sig svåra att genomföra eller om 

förutsättningarna förändras. Som information kan nämnas att en bristanalys fanns med i PM 

diskussionsunderlag, men inte i remissversionen av målbilden.  

Hantering av synpunkter:  

De viktigaste bristerna sammanfattas på en ”blå sida” baserat på ett antal underlagsrapporter. 

Där det är relevant, görs kopplingar till vilket problem en utvecklingsprincip eller åtgärd löser 

och vilket uppdrag eller behov ett trafikkoncept svarar mot etc. Målbilden pekar ut nödvändiga 

förstärkningsåtgärder i stråk och bytespunkter och har även studerat lösningar för att kunna 

bedöma kostnader och genomförande, men slår inte fast det fysiska utförandet, vilket sker i den 

vidare åtgärdsplaneringen.  

 

Höjda ambitioner och målkonflikter i stadsmiljö 

Framförallt Göteborgs Stads trafiknämnd önskar höja ambitionen i målbilden vad gäller restider till 

och genom centrala Göteborg. Där målbilden pekar på möjligheten att sänka ner eller lyfta upp 

sträckor vid behov, exempelvis av stadsmiljöskäl, vill trafiknämnden utreda fler eller tidigarelagda 

planskilda sträckor i och genom innerstaden samt uppsnabbningar av de spårvägar som går på egen 

banvall för att ytterligare korta restiderna i viktiga reserelationer. Observera att det inte handlar om 

att skapa ett separat tunnelbane- eller högbanesystem eller att ersätta strukturen med mellan- och 

innerstadsringar. 

Framförallt Göteborgs Stads stadsbyggnadsnämnd och fastighetsnämnd lyfter målkonflikten mellan 

kollektivtrafikens framkomlighet och stadsmiljön i framförallt innerstaden och områden som förtätas. 

Dessa målkonflikter behöver klargöras och konsekvensbedömas.  

Att koncentrera tung trafik till ett antal prioriterade stråk är en bärande princip för att kombinera 

attraktiva stadsmiljöer och en attraktiv kollektivtrafik som till största delar även i framtiden kommer 

att gå i markplan. Men målbilden behöver tydligare visa hur målkonflikten ska hanteras. Allélänken är 

ett tydligt exempel som flera nämnder har invändningar mot. Överhuvudtaget behöver det 

konkretiseras vad ett prioriterat stråk innebär i olika typer av stadsmiljöer vad avser hastighet och 

utformning, liksom medelhastighet i enskilda stråk i förhållande till de överordnade restidsmålen. 

De flesta utpekade bytespunkter ligger i tyngdpunkter som är eller ska bli täta blandstadsområden 

vilket även gäller stråken mellan dem. Utformningen av dessa stråk och miljöer påverkar stadens 

bostadsförsörjning i merparten av de tyngdpunkter där stora resevolymer förväntas de kommande 

20 åren. Då är det viktigt att redan nu göra klart vilka ytbehov kollektivtrafiken har och hur man 

hittar ytsmarta lösningar. 

Hantering av synpunkter:  

Olika alternativ för att planskilja stadsbanestråken genom centrala Göteborg, inklusive att köra 

duospårvagnar i Västlänken har studerat. Det har gjorts för att bedöma genomförbarheten, inte 

för att föreslå ett visst alternativ. Resandeutvecklingen pekar på ett behov av att köra med 60-

metersvagnar från bland annat Angered efter 2035, vilket inte är önskvärt att göra i markplan. 

Utblicken mot år 2050 pekar också på fler sträckor som kan behöva planskiljas efter 2035 för att 

förbättra framkomligheten eller möjliggöra förtätning. 
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Flera möjligheter att snabba upp befintliga stråk anges, såsom att öka hastigheten på 

Angeredsbanan och att slå samman hållplatser etc. Bland konkreta åtgärder märks 

Kortedalatunneln och innerstadsringens nordvästra halva från Linnéplatsen till Stigberget och 

Linholmen och vidare till Frihamnen. 

Mycket arbete har ägnats åt att analysera den potentiella målkonflikten mellan framkomlighet 

och stadsmiljö. Det har lett till faktiska förändringar och utvecklade beskrivningar i dokumentet 

men också bidragit med underlag till den pågående planeringsprocessen, framförallt inom 

Göteborgs Stad. En viktig komplettering är Guidelines för de olika koncepten, ett verktyg för att 

balansera systemövergripande framkomlighetskrav för ett stråk och lokala förutsättningar som 

inbegriper maxhastigheter, korsningspunkter etc. Samtidigt är det viktigt att förtydliga att den 

fysiska utformningen av spår-, gatu- och hållplatsanläggningar inte ingår i målbilden. 

Begreppen prioriterade respektive integrerade stråk ledde till flera missförstånd. I 

förslagshandlingen pekas ett antal stråk ut som ur flera perspektiv är de mest lämpliga 

körvägarna för de olika trafikkoncepten. Det betyder att stomnätstrafiken på ett antal gator i 

framförallt innerstaden begränsas jämfört med remissversionen, eller lyfts bort helt. 

Allélänkens betydelse har snarare ökat än minskat. Den är avgörande för den nödvändiga 

avlastningen av Brunnsparken och andra delar av City och för kapacitet och pålitlighet för 

stadsbane- och spårvagnslinjer. Allélänken har specialstuderats ur ett stadsmiljöperspektiv för 

att bättre kunna konsekvensbedömas, även om den fysiska utformningen – exakt sträckning, 

trafiksäkerhets- och barriäreffektsåtgärder etc – utreds vidare i pågående planeringsarbeten. 

Vad gäller bytespunkter är enigheten stor om att de i första hand ska placeras i tyngdpunkter 

eller på andra platser där många människor rör sig, även om vi med det bygger in en målkonflikt 

mellan stadsmiljö och kollektivtrafikens krav på framkomlighet och yta för bytespunkterna. 

Förslagshandlingen ger ännu tydligare planeringsförutsättningar, bland annat vad gäller 

kapacitet och körrelationer i bytespunkter. Den slutliga fysiska utformningen ligger dock utanför 

målbilden.  

 

Övriga målkonflikter 

Flera remissvar lyfter upp konflikten mellan kollektivtrafik och cykel, framförallt att de prioriterade 

stråken i stora delar sammanfaller med det utpekade pendlingscykelnätet och vad det innebär i form 

av konfliktpunkter vid korsningar, samt att cykelns framkomlighet förbises vid bytespunkter.  

Flera av de stora trafiklederna är riksintressen med anledning av deras funktion som länk till 

Göteborgs hamn och de större industrierna i Göteborg. Snabbusstråk längs de statliga lederna måste 

placeras och utformas så att riksintresset inte skadas på kort eller lång sikt. Som riksintresse räknas 

till exempel även älven och flera kajer (sjöfarten) och Kungsparken (kulturmiljö). 

Hantering av synpunkter:  

Att de utpekade kollektivtrafik- och pendelcykelstråken sammanfaller är i sig varken konstigt 

eller problematiskt. Det är framför allt i korsningspunkterna som det kan uppstå målkonflikter 

som behöver hanteras, varav de mest komplexa finns i Centralenområdet. Både kollektivtrafik 

och cykel är prioriterade färdmedel vilket behöver hanteras i planering och utformning av 

åtgärderna. Åtgärderna är en möjlighet att förbättra dagens inte alltid optimala situation; det 

gäller även cykelns framkomlighet och tillgänglighet till och förbi bytespunkter. 

Det finns en etablerad samverkan mellan Trafikverket och målbildens parter vad gäller 

utvecklingen av metrobusskonceptet och en bedömning är att det kommer att krävas extra 
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körbanor vid, i eller ovan de hårt belastade trafiklederna – som å andra sidan kan minska 

behovet av att bygga fler körfält för biltrafik.  

Sjöfartens behov ingår i det pågående arbetet med Lindholmsförbindelsen (bro eller tunnel). 

Valet av sträckning och utformning av Allélänken kommer ta hänsyn till kulturmiljövärden i 

Kungsparken.  

 

Övrigt om mål 

Kvalitetsmålen har med mycket få undantag ett stort stöd i remissvaren. Kvalitetsmålet för komfort 

som jämför med bilresan behöver dock preciseras att omfatta själva åk-komforten och inte värden 

som ligger i att åka själv. Det vore önskvärt om det gick att göra kvalitetsmålen för människan i 

staden och stadsutveckling lika konkreta och kvantitativa som kvalitetsmålen för resenären.  

Kvalitetsmålen är i första hand strävans- eller planeringsmål, men frågan lyfts om målbilden borde 

beskriva hur målen ska följas upp, liksom att kvalitetsmålen även borde omfatta KomNära- och 

älvtrafiken 

I texten om kvalitetsmålen, liksom på andra ställen, refereras det ofta till resultatet från 

medborgardialogen. Några synpunkter tyder på att det inte framgår i tillräckligt hög grad att svaren i 

mycket liten utsträckning skilde sig åt beroende på kön, ålder eller bostadsområde.  

Hantering av synpunkter:  

Kvalitetsmålet för komfort är omformulerat för att undvika missförstånd.  

Kvalitetsmålen för Människan i staden och Stadsutveckling har omformulerats och de 

förklarande texterna omarbetats för att följa samma struktur som kvalitetsmålen för resenären, 

utan att ändra på innebörden. De är dock, i likhet med några av kvalitetsmålen för resenären, av 

en karaktär som gör dem svårare att kvantifiera.  

Målbilden innehåller ingen uppföljningsplan, däremot föreslås att den ska aktualiseras med 

jämna mellanrum i samband med revideringar av översiktsplaner och regional och nationell 

infrastrukturplan. 

Kvalitetsmålen omfattar i princip inte Områdestrafik (som KomNära och älvtrafiken), men det är 

rimligt att i utvecklingen av den lokala trafiken tillämpa de kvalitetsmål i målbilden som är 

relevanta. 

I avsnittet om medborgardialogen framgår det nu att skillnaden mellan kön, ålder och 

bostadsområde i de flesta fall var mycket liten. När så inte är fallet framgår det av skrivningen. 

 

Strukturen 

Nätstrukturen med en mellanstadsring, en innerstadsring och en förbifart runt city, som bland annat 

ska göra det snabbare att resa runt än genom city, får med mycket få undantag ett stort stöd i 

remissvaren. Synpunkterna rör att inner- och mellanstadsringen tangerar varandra på ett par ställen, 

vilket även gäller innerstadsringen och förbifarten runt city vilket kan skapa kapacitetsproblem och 

otydligheter. Bland förslag på åtgärder finns därför till exempel länkar som vidgar innerstadsringen 

österut, och att det med Operalänken och Allélänken kan skapas en hel cityring. Varje ring bör endast 

trafikeras av endast ett trafikslag. Några remissvar innehåller konkreta förslag som skulle kunna ha 

en viss påverkan på systemet som helhet och på valet av länkar, men inte på strukturen i sig.  

Det finns synpunkter att även de yttre bytespunkterna skulle bindas ihop med tangentiella 

tvärlänkar.  
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Hantering av synpunkter:  

Mellanstadsringen sluts i och med länken E6 Knutpunkt Mölndalsbro–Tingstadstunneln, vilket 

betyder att den inte tangerar innerstadsringen, och att metrobussar inte heller trafikerar 

Hisingsbron. Däremot föreslås ett stråk från E6 till Nils Ericsonsplatsen via Ullevigatan över 

Bangårdsviadukten och vidare ner på E45/Oscarsleden. 

Under målbildens tidshorisont kommer inte innerstadsringen (som är ett rent spårvägsstråk) 

utvidgas eller kompletteras med länkar utöver den nordvästra halvan. Det är ett problem att 

stadsbanelinjer behöver nyttja den öppningsbara Hisingsbron och runda Centralstationen till 

Polhemsplatsen (vilken även visas med annan färg i kartorna). På sikt, och med ännu längre 

vagnar, är det inte heller lämpligt att köra stadsbanelinjer i Alléstråket och på Linnégatan. 

Planskiljning genom centrala Göteborg ligger dock efter målåret 2035. 

Operalänken kommer inte göra en nytta som motiverar kostnaderna förrän den kan förlängas 

genom Gullbergsvass mot Gamlestaden, vilket sannolikt inte kommer att ske före 2035.  

Redan idag förbinds några yttre bytespunkter med varandra av behovsanpassade linjer utanför 

stomnätet. De betjänar sådana relationer som saknar ett underlag över större delen av dygnet 

som motiverar att de ingår i metrobussnätet. I utblicken mot 2050 visas ett antal nya, möjliga 

tvärförbindelser i metrobussnätet, exempelvis en nordlig del av mellanstadsringen som skulle 

kunna binda samman Biskopsgården, Tuve, Backa, Hjällbo och Bergsjön samt en tvärförbindelse 

mellan Partille över Öjersjö till Mölnlycke. 

Utvecklingsprinciper 

Utvecklingsprinciperna har med mycket få undantag ett stort stöd i remissvaren. Vid sidan av den 

tidigare beskrivna målkonflikten mellan framkomlighet och stadsmiljö, handlar synpunkterna om 

huruvida systemet i realiteten blir mer attraktivt och begripligt av principen att förenkla linjenätet 

(färre linjer med högre turtäthet) som även leder till fler byten. Om principen om rymligare fordon 

även gäller expressbussar och andra linjer som startar i bostadsområden kan det få negativa effekter 

lokalt.  

Principen om att koncentrera tunga linjer till prioriterade stråk behöver förtydligas och motiveras 

bättre. Utvecklingsprincipernas långsiktighet och utvecklingspotential behöver också förtydligas. 

Hantering av synpunkter:  

Uttag ur analysmodellen visar att det totala antalet byten i systemet inte blir fler, trots en 

förenklad linjestruktur. Metrobussar (som skulle kunna vara rymligare än dagens expressbussar) 

kommer som huvudregel inte att trafikera bostadsområden, vilka istället kommer att betjänas 

av Områdestrafik som bättre kan anpassas till lokala förhållanden. 

Med tydligare trafikkoncept och deras tillhörande utpekade stråk har innebörden i 

utvecklingsprinciperna blivit tydligare. Principerna och strukturen har också bedömts i ett 2050-

perspektiv. 

Bytespunkter på övergripande nivå 

Bland annat Västtrafik önskar ett större fokus på bytespunkterna. Hur de behöver förstärkas borde 

beskrivas på samma sätt som stråkens utveckling görs. 

En förutsättning för att göra city till målpunkt (snarare än bytespunkt) och att sprida Brunnsparkens 

funktion på fler punkter är att övriga bytespunkters kapacitet och attraktivitet förbättras. Att 

utveckla fler och attraktiva bytespunkter som alternativ till city är i sig en viktig utvecklingsprincip. 

Det kan även behövas fler cityhållplatser än de som pekats ut i kartan. Flaskhalsar och 
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kapacitetsbehov behöver utredas ytterligare. Nils Ericsonterminalens och Järntorgets roller som 

regional port respektive innerstadsport behöver framhävas. (I remissversionen nämns inte Nils 

Ericsonterminalen specifikt).  

Begrepp och funktioner för olika typer av bytespunkter och portar behöver förtydligas och 

kompletteras med en storleksindelning kopplad till funktion, trafikutbud, förväntad service etc. 

Målbilden behöver även ett klargörande hur utbredd en bytespunkt kan vara liksom hur en utbredd 

bytespunkt ska utformas för att upplevas som en och samma punkt, liksom hur det ska illustreras i 

kartorna. Två exempel är Lindholmen och Rymdtorget. 

En strävan ska vara att bytespunkterna är en del av tyngdpunkterna och andra täta stadsmiljöer. 

Därför borde exempelvis den bytespunkt som idag ligger vid Körkarlens gata flyttas närmare Selma 

Lagerlöfs torg. Extra omsorg behöver ägnas utpekade bytespunkter som inte är placerade i 

stadsmiljö, såsom Kungssten. Det krävs god planering och stora investeringar för att de ska uppnå en 

bra kvalitet och bli attraktiva för alla resenärer.  

Hantering av synpunkter:  

Baserat på remissvaren har bytespunkterna varit föremål för fördjupningar, dels vad gäller 

definition, funktion, begrepp och i några fall urval, dels när det kommer till funktion och 

körrelationer på ett antal kritiska bytespunkter. Bakom förändringarna ligger allt från 

kapacitetsanalyser till workshopar. I förslagshandlingen poängteras att bytespunkterna är en 

integrerad del av strukturen 

För de mest kritiska bytespunkterna i innerstaden där flera stråk och trafikkoncept möts visar 

målbilden på nödvändiga körrelationer. Många bytespunkter i innerstaden har flera korsande 

stråk, liksom flera hållplatslägen, allt på en begränsad yta. För att säkerställa att de 

reserelationer som pekas ut i målbilden blir möjliga, behöver utformningen av bytespunkterna 

utredas snarast. Nils Ericsonterminalen förutsätts fortsatt trafikeras av regionbussar, men inte 

av Metrobuss som i likhet med dagens färgade expresser har genomgående linjer som dock kan 

få hållplatser ovanpå den nya Nils Ericsonterminalen.  

I förslagshandlingen finns enbart utpekade bytespunkter, inte regionala portar, innerstadsportar 

och övriga viktiga bytespunkter. En utpekad bytespunkt trafikeras av linjer i ett eller flera 

trafikkoncept, inklusive pendeltåg och Områdestrafik. Det gör att bytespunkterna får något olika 

roller, men de är alla systemviktiga. Deras anspråk på plats och framkomlighet är en viktig 

förutsättning vid planering och utformning av bytespunkten och dess omgivning. Exakta nivåer 

på serviceutbud med mera i bytespunkterna (och på metrobusstationerna) är en fråga för den 

vidare planeringen, till vilken målbildsprojektet bidragit med arbetsmaterial. Utmaningen att 

hantera kraven på basservice, bemanning, trygghet etc i bytespunkter som ligger utanför 

tyngdpunkter eller platser med stadsliv har lyfts fram ytterligare. 

En bytespunkt ska vara sammanhållen, vilket gjort att några metrobusstationer på längre 

avstånd definitionsmässigt frikopplats från en närliggande bytespunkt, men behållit namnet. Ett 

exempel är Lindholmen. Förändringar i andra delar av målbilden har gjort att bytespunkter som 

Liseberg, Stigberget, Gustavsplatsen och Delsjön lagts till listan, medan Wieselgrensplatsen och 

Rymdtorget i första hand är tyngdpunkter med mycket god kollektivtrafik, men inte utpekade 

bytespunkter. 

I första hand ska en bytespunkt vara placerad där det finns, eller kan uppstå, stadsliv som skapar 

trygghet och ett bra utbud av service. Att Backadalen i anslutning till Selma Lagerlöfs torg 

ersätter Körkarlens gata och att Vårväderstorget ersätter Eketrägatan (som nav i 

områdestrafiken) behöver utredas vidare. 
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3.4 Koncept och åtgärder 
Även på denna mer konkreta nivå behöver koncept och förstärkningsåtgärder tydligare kopplas till 

brister och måluppfyllelse. Flera remissvar önskar också se en tydligare prioritering av åtgärderna och 

gärna en tidsatt etappindelning.  

Koncept – infrastruktur, fordon och trafikering 

”Att arbeta med hela koncept för fordon, trafikering och infrastruktur ökar tydligheten för 
resenärerna och gör att stomnätet kan fylla sin roll som ryggrad i staden”, skriver Västtrafik. 

Flera remissvar efterlyser en utförligare beskrivning av trafikkoncepten, som inkluderar 

infrastrukturen i form av körbanor, stationer och hållplatser. Frågan har också bäring på de 

synpunkter som efterfrågar tydligare beskrivningar av och lösningar på de målkonflikter som uppstår 

där stråken går genom olika typer av stadsmiljöer.  

Som tidigare nämnts vill trafiknämnden att målbildsprojektet utreder kortare restider till och genom 

city, fler planskilda sträckor samt möjligheten och nyttan av att använda duo-spårvagnar, vilket kan 

påverka valet av prioriterade stråk och prioriteringen av vissa länkar samt lyfta frågan om vissa 

spårvägslänkar ska räknas till snabbnätet. 

Utvecklingen av snabbusstråk längs trafiklederna måste ske i nära samarbete med Trafikverket och 

också ta hänsyn till att transporter till och från hamnen och industrierna säkerställs (riksintresset). 

Stationernas placering har stor betydelse för hur områden på ömse sidor om lederna, framförallt 

längs Söder-Västerleden, kan stadsutvecklas och vilket resandeunderlag snabbusslinjerna kan få. 

Planeringen behöver gå hand i hand med utbyggnadsplaneringen.  

Det kan finnas behov av att justera vad som är snabbuss- respektive spårvagns- och stombusstråk. 

Om Dag Hammarskjölds boulevard förverkligas kan det till exempel även behövas ett stombusstråk 

som betjänar hela området. Det finns behov att utveckla K2020:s Den ideala bytespunkten, främst för 

de stationer som är en del av snabbusskonceptet. 

Det behöver förtydligas att dagens färgade expressbussar ska kunna utnyttja snabbuss-

infrastrukturen – eftersom de har en liknande funktion i storstadsområdet – samt att de regionala 

bussarna inte nödvändigtvis vänder vid de regionala portarna.  

Åsikterna går isär vad gäller satsningen på att bygga ut spårvägen. Älvstranden utveckling, liksom den 

politiska minoritetetn i några av Göteborgs Stads nämnder förordar satsningar på buss och BRT 

framför föreslagna spårvägslänkar på exempelvis Norra Älvstranden. Lindholmsförbindelsen byggs då 

som bro. Handelskammaren uppmanar till att hålla fast vid BRT och andra buss-satsningar. Göteborgs 

Spårvägar och flera remissvar från allmänheten lyfter fram spårvägens högre kapacitet och vill se 

ytterligare satsningar på spårtrafik, framförallt genom kompletteringar för att förbättra pålitlighet, 

restid och kapacitet. 

Remissvaren är överlag positiva till linbanor, men många varnar för att redan nu bestämma sig för de 

föreslagna linjerna. Till att börja med måste en första linje (från Järntorget till Lindholmen och 

eventuellt vidare mot Wieselgrensplatsen) utvärderas. Därför är det värdefullt att hålla öppet för 

andra alternativ i stadsutvecklingsområdena, studera andra lösningar och identifiera länkar som inte 

får byggas bort. 

Elektrifieringens betydelse för stadsmiljö, hälsa och förtätning kan lyftas mer och borde på ett 

tydligare sätt ingå i målbilden. 
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Diskussionen om att trafikera vissa linjer med dubbelriktade spårvagnar behöver påskyndas, 

eftersom det finns en stor potential för bostadsbyggande om ytorna vid dagens vändslingor kan 

frigöras. 

Ett remissvar lyfter upp fördelarna med hängande högbana och som exempel på storskaligt 

införande av förarlösa fordon nämns H-Bahn i Dortmund. 

Hantering av synpunkter:  

Trafikkoncepten har vidareutvecklats med extra stöd från Västtrafik och är nu sammanhållna 

och tydligt kopplade till funktion, struktur och utpekade stråk.  

Planskildhet genom centrum, inklusive möjligheten att köra duospårvagnar i Västlänken, har 

studerats. Planskildhet kommer att behövas efter 2035 och är möjlig att genomföra, men det är 

komplicerat. Duospårvagnar är inte en långsiktig lösning (någon gång efter 2035 behövs 

Västlänkens hela kapacitet för pendeltåg) och som kortsiktig lösning relativt kostsam och 

komplicerad. 

Spårvagnsnätet separeras. De längsta spårvägsbanorna med stort resandeunderlag – som till 

stor del går på egen bana, helt separerad från annan trafik – ingår i stadsbanenätet, där befintlig 

framkomlighet måste säkras och förbättras där det är möjligt. De betjänar i likhet med spårvagn 

och Citybuss stråk mot City, till skillnad från metrobussnätet som knyter ihop målpunkter i 

mellanstaden, ofta på tvären. 

Samverkan kring utvecklingen av metrobusstråken med Trafikverket pågår sedan våren 2016 

och separat infrastruktur längs Söder- och Västerleden spelades in till revidering av nationell 

infrastrukturplan (2018-2029). Målbilden pekar ut stationer som sammanfaller med utpekade 

bytespunkter eller ligger i anslutning till stora befintliga målpunkter, och anger ytterligare 

möjliga lägen mellan dessa stationer. Den slutliga placeringen är nära kopplad till 

stadsutvecklingsplanerna. I flera fall utgör metrobusstationerna en del av en bytespunkt och ska 

då planeras i enlighet med K2020:s Den ideala bytespunkten, men även i andra lägen är kraven 

på attraktivitet och trygghet stora. 

Några stråk har justerats. Längs Dag Hammarskjöldsleden har ett stadsbanestråk ersatt 

remissversionens snabbusstråk, vilket kan kombinera behovet av både snabb och 

kapacitetsstark kollektivtrafik.  

I förslagshandlingen kan dagens färgade expresser inte bara utnyttja metrobussarnas 

infrastruktur, de är i själva verket en del av konceptet, vilket ökar turtätheten och nyttan av 

investeringarna. Även regionbussarna nyttjar metrobussbanorna och kan angöra Nils 

Ericsonterminalen utan omvägar genom innerstaden. De kommer också kunna stanna vid någon 

av de utpekade bytespunkterna på mellanstadsringen för ett erbjuda snabbare resor till 

slutdestinationen för resenärer som inte ska till centrala Göteborg. 

De sammanhållna trafikkoncepten kan lösa en del av de skilda åsikterna kring spårvagn kontra 

buss. Busstrafik har svårt att ersätta stadsbanenätet vad gäller kapacitet. Med undantag för den 

nordvästra delen av innerstadsringen och Kortedalatunneln är infrastrukturen redan på plats, 

även om det finns behov av förbättringar. Lindholmsförbindelsen och spår på Norra Älvstranden 

handlar inte bara om kapacitet och kortare restider mellan platser på Hisingen och västra och 

södra innerstaden. Det handlar lika mycket om att minska sårbarheten i hela spårvägsnätet. Den 

största investeringen kommer att göras i metrobussystemet (cirka 10 mdkr, följt av 6 mdkr för 

Stadsbana). 
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Det är också tydligt att Citybuss är ett eget koncept och inget som körs i väntan på spårvagn. 

Devisen ”tänk spårvagn, kör buss” handlar om att långsiktigheten och kvaliteten hos ett 

BRT/citybusstråk ska vara minst densamma som för ett spårvagnsstråk. 

Förslagshandlingen innehåller en av de tre linbanor som fanns med i remissversionen. Efter 

utvärdering av den första linbanan kan det bli aktuellt med fler, troligen de två andra som nu 

finns med i utblicken mot 2050. 

Behovet av att så snart som möjligt gå över till elektrifierade bussar lyfts tydligare, även om val 

och utformning av fordon ligger utanför målbilden. 

Trafikering med dubbelriktade spårvagnar (ej att förväxla med duospårvagnar) ligger med som 

en av tio utpekade frågor för vidare utredning. 

Vid sidan av stadslinbanan innehåller målbilden inga helt nya och helt separata trafikslag som 

kräver ett relativt storskaligt införande för att göra märkbar nytta och underlätta för mer än en 

begränsad mängd resenärer. 

 

Infrastrukturåtgärder 

Flera av remissvaren, varav en hel del från enskilda personer och företag, innehåller förslag på 

kompletterande eller alternativa länkar samt förstärkningar eller uppsnabbningar. Dessa bör 

värderas utifrån om de kan påverka systemet som helhet och i övrigt ingå som underlag i 

åtgärdsplaneringen. Några förslag har lämnats in under målbildsprojektets gång och har redan 

utretts tillsammans med andra åtgärdsförslag. Det är bara i undantagsfall som remissvaren föreslår 

nya trafikslag eller principer för utvecklingen. 

Nedan sammanfattas några av de synpunkter som preliminärt bedömts som viktiga. De är indelade i 

systempåverkande synpunkter och förslag på nya, ändrade eller förstärkta länkar, men 

gränsdragningen är lite flytande. För en utförligare beskrivning av synpunkterna, se vidare under 

respektive remissvar i nästa kapitel. 

Hantering av synpunkter:  

Synpunkterna kommenteras här (efter respektive lista) men svaren utvecklas i vissa fall 

ytterligare kring specifika synpunkter under respektive organisation i nästa kapitel. 

 

Systempåverkande synpunkter 

Några länkar lyfts särskilt i remissvaren och valet av lösning kan påverka andra delar av kollektiv- eller 

trafiksystemet liksom stadsutvecklingen:  

- Alléstråket behöver specialstuderas. Det är utpekat som prioriterat stråk och är systemkritiskt 

för pålitligheten och för att avlasta city. Sträckningen förbi Centralstationen är också en viktig 

komponent. Åtgärder för att avlasta Brunnsparken måste ske inom en 10-årsperiod. Men en 

utbyggd kollektivtrafik (med bland annat tunga spårvagnslinjer parallellt med expressbusstrafik) 

kan leda till en ökad barriäreffekt och påverka områdets kultur- och rekreationsvärden.  

- Lindholmsförbindelsen är tänkt att förverkligas som bro eller tunnel. Planerna på ytterligare en 

älvförbindelse för spårvagn var en förutsättning för att Västtrafik skulle acceptera en lägre (och 

oftare öppen) Hisingsbro och linbanan löser bara delar av resenärsbehoven. En (låg-)bro gör det 

möjligt att även knyta ihop cykel- och gångtrafik över älven, men den innebär begränsningar i 

sjöfarten och medför också återkommande avbrott i kollektivtrafiken anför Västtrafik och 

Göteborgs Hamn.  
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- Snabbusstråk i eller längs trafikleder behöver utredas vidare för att hitta bästa lösningen på 

olika sträckor, exempelvis Oscarsleden. Vissa sträckor påverkar och påverkas av pågående 

planering, exempelvis överdäckningen av E45 och möjligheten att anlägga en hållplats.  

- Linbana 2 och 3: Som tidigare nämnts anser några remissvar att det är riskfyllt att redan nu fatta 

beslut om linbana från Svingeln över Gullbergsvass och Ringön till Brunnsbo torg och linbana 

från Backa över till Hjällbo och Kortedala. Detta kan behöva konsekvensbedömas och alternativa 

lösningar som ger motsvarande effekt kan behöva utredas.  

- Planskilda sträckor genom centrala Göteborg. Trafiknämnden vill se detta vidare belyst, 

inklusive utredning av duospårvagn och ytterligare uppsnabbningar av spårvagnstrafiken från 

förorterna. Det sistnämnda återkommer i flera remissvar och kan ske genom så kallad skip-

stop/förbigångsspår eller genom att ta bort hållplatser helt. Det förstnämnda kan påverka behov 

av och krav på andra länkar, exempelvis att spårvagnstrafiken behöver kompletteras med buss- 

eller stombusstrafik. 

- Operalänken bör dras vidare genom Gullbergsvass redan under målbildens tidshorisont, menar 

ett antal remissvar. Det gör även att en hel ring skapas runt city. Även kapacitetsbehoven i 

Gamlestaden kan göra det nödvändigt att anlägga spår i stråket. 

- Gropegårdslänken: Flera remissvar förordar en länk från Gropegårdsgatan till Lindholmen 

istället för mellan Ivarsberg och Vårväderstorget. Den ger större restidsvinster, knyter 

Länsmansgården, Biskopsgården och Wieselgrensplatsen till Lindholmen och till de västra 

delarna av innerstaden på fastlandssidan samt avlastar i högre grad Hisingsbron och city. 

- Västlänken bör vidareutvecklas istället för att lägga stora resurser på BRT. Grenar mot Särö, 

Torslanda, Landvetter och Kungälv ger ett system liknande S-tågen i Köpenhamn.  

 

Hantering av synpunkter:  

- Allestråket, inklusive länken förbi Centralstationen till Nordstan, ingår i den första och 

andra utbyggnadsetappen och ska kunna vara öppen för trafik senast 2027. I 

förslagshandlingen går det inga metro-/express-regionbussar i Allestråket, enbart 

spårvagns-/stadsbanelinjer och på kortare sträckor Citybuss. 

- Fördjupade studier kommer att göras för att bland annat avgöra om Lindholmsförbindelsen 
över älven ska utföras som bro eller tunnel samt för att klarlägga tekniska och trafikmässiga 
förutsättningar. 

- Metrobusstråken kommer att utredas vidare, där bland annat stråket längs Oscarsleden 
genom centrala Göteborg innehåller ett antal utmaningar, bland annat möjliga 
stationslägen. 

- Endast en första linbana ingår som åtgärd i förslagshandlingen.  

- Planskilda sträckor genom centrala Göteborg och duospårvagn i Västlänken har 
specialstuderats. Planskildhet kommer med största sannolikhet bli nödvändig av både 
framkomlighets- och stadsmiljöskäl efter 2035, medan nyttan med duospårvagn under en 
begränsad tid inte står i proportion till kostnaden. Uppsnabbningar längs stadsbanestråken 
kommer att utredas vidare. 

- Nyttan med en Operalänk är begränsad innan den kan fortsätta genom Gullbergsvass till 
Gamlestaden, något som behöver studeras vidare. I förslagshandlingen finns den dock med 
som ett citybusstråk som efter Gamlestaden går vidare till Komettorget i den södra delen av 
Bergsjön. Fram till 2035 bedöms inte resandeunderlaget vara tillräckligt stort för att 
motivera spårvagnstrafik genom Gullbergsvass. 

- Gropegårdslänken har studerats igen, men nu utifrån en mer renodlad struktur och tydliga 
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trafikkoncept vad gäller funktion. Den kortar restiderna och antalet byten för resenärer från 
Länsmansgården och Biskopsgården till västra innerstaden, men inte till City. I jämförelse 
med andra åtgärder bedöms inte nyttan med en spårvägslänk över Lundbyleden vara 
tillräckligt stor. Däremot finns det ett behov av att koppla Hjalmar Brantingsstråket mot 
Lindholmen, vilket under målbildens tidshorisont kan lösas med busstrafik. 
Gropegårdslänken finns med bland utvecklingsmöjligheter efter 2035. 

- Målbilden fokuserar på storstadsområdet och i det ingår inte en eventuell vidareutveckling 
av pendeltågstrafiken mot Särö, Torslanda och Kungälv, även om en sådan på sikt skulle 
kunna ersätta delar av metrobusstrafiken på dessa stråk. 

 

Förslag på nya, ändrade eller förstärkta länkar 

- Tvärförbindelse Nordost behöver gå via Partille C som varande regional port och inte bara via 

Mellbymotet samt kopplas vidare mot busstråk i Landvettervägen. Ett hållplatsläge för Bergsjön 

placeras sannolikt i Mellbyleden, ett läge som riskerar att bli mindre attraktivt och ge en 

försämrad koppling till bebyggelseområdena i Bergsjön. 

- Andra länkar i Partille: Gamla Kronvägen ska pekas ut som prioriterat stråk och Ugglumsleden 

ska vara stombusstråk istället för snabbusstråk.  

- Nya länkar i Innerstadsringen: Snabblänkar för spårväg föreslås byggas mellan Liseberg och 

Svingeln. Spårtunnel byggs vidare från Chalmers till Linnéplatsen. 

- Spårtunneln från Kortedala till Alelyckan: Det är bra att snabba upp förbindelsen, men ett par 

remissvar är tveksamma till att det är rätt lösning. Åtgärden behöver dock förtydligas snarast då 

den påverkar pågående programarbeten. 

- Ett snabbusstråk genom Tingstadstunneln kan få stor betydelse och behöver utredas. 

- I stråk som i målbilden ska vara förberedda för spårväg – exempelvis Backastråket och stråket 

från Lindholmen till Vårväderstorget – kan det behövas anlägga spårväg tidigare än till 2035 om 

stadens utveckling sker i snabbare takt. 

- Lisebergslänken (Örgrytevägen-Mölndalsvägen) bör inkluderas i målbildens kartunderlag för att 

finnas med i kommande utformning av Korsvägen. 

- En tvärlänk mellan Örgryte-Härlanda till östra Göteborg saknas, påpekar två stadsdelsnämnder. 

I andra remissvar finns förslag på snabblänkar för spårväg mellan Munkebäcks torg och 

Gamlestaden över motorvägen eller i en tunnel till Gustavsplatsen. 

- En spårvägsförbindelse mellan Gamlestaden och Brunnsbo som tunnel eller bro föreslås. 

- Uppsnabbning av spårvägen till Frölunda borde finnas med som åtgärd. 

- På sikt kan förbindelsen mellan Partille och Mölndal via Öjersjö vara en viktig tvärlänk som kan 

behöva förstärkas. 

I ett remissvar påpekas att delar av Göteborg har mycket goda förutsättningar för tunnelsträckor. 

Bergen som utgör barriärer för alla markbundna trafiksätt skulle tvärtom kunna medge snabblänkar 

för kollektivtrafiktunnlar. Ett exempel är sträckan Korsvägen–Linnéplatsen (och vidare mot Stigberget 

och Lindholmen). 

 

Hantering av synpunkter:  

- Resande från Bergsjön till Partille centrum kan erbjudas bra områdestrafik istället för att de 

som reser hela vägen från Bergsjön till City eller någon av stationerna på mellanstadsringen 

ska ta en omväg via Partille centrum. 

- Andra länkar i Partille ingår i en väl utbyggd områdestrafik, inte i stomnätet. 
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- Nya länkar i innerstaden: På innerstadsringens delsträcka Frihamnen–Centralen–

Polhemsplatsen går det inte att uppnå kraven för Stadsbana på grund av en öppningsbar bro 

och spår i blandtrafik förbi Centralstationen. På sikt kan det bli aktuellt att flytta ut 

innerstadsringen från City och skapa en planskild spårväg mellan Frihamnen och Korsvägen. 

Redan när Chalmerstunneln planerades diskuterades möjligheten att förlänga spårtunneln 

från Chalmers vidare mot Sahlgrenska–Linnéplatsen, vilket skulle ge flera fördelar. Bägge 

dessa planskilda länkar finns med i utblicken mot 2050. 

- Spårtunneln från Kortedala till Alelyckan förbinder Bergsjöbanan med snabbspåret från 

Angered och den innebär mycket stora tidsvinster för boende i Bergsjön och minskar även 

sårbarheten.  

- I förslagshandlingen ingår stråket längs E6 från Åbro till och med Tingstadstunneln i 

mellanstadsringen som genom det sluts. 

- De analyser som gjorts visar inte att resandeunderlaget längs Backastråket och stråket 

Lindholmen-Västra Eriksberg– Vårväderstorget blir så stort att det motiverar spårväg inom 

målbildens tidshorisont. Samtidigt utvecklas bussar med bland annat teknik för fordonståg, 

vilket gör att kapaciteten för Citybuss kan öka. 

- Lisebergslänken gör det möjligt att köra spårvagnslinjer från Örgrytehållet mot Mölndal, 

Chalmers och Sahlgrenska. Det innebär att de som kommer med Metrobuss till stationen vid 

Örgrytemotet och ska till någon av dessa målpunkter slipper byta två gånger på kort tid. 

Förläggandet av metrobusstrafik till lederna för att korta restider och avlasta Korsvägen och 

ett antal gator i innerstaden förutsätter att det finns en Lisebergslänk. 

- Det finns ett behov av en tvärlänk som knyter Örgryte-Härlanda till östra Göteborg, men 

den kan lösas genom väl anpassade områdestrafiklinjer under målbildens tidshorisont. 

- Tangentiella tvärförbindelser i mellanstaden ingår i metrobussnätet, medan spårvägen i 

huvudsak är radiell. En spårvägsförbindelse mellan Gamlestaden och Brunnsbo bryter mot 

stomnätets struktur. Den skulle blanda stadsbane- och spårvagnsstråk och kräver relativt 

stora investeringar. Förbindelsen ligger också för långt österut för att kunna tjäna som en ny 

planskild nordöstlig länk i innerstadsringen 

- I utblicken mot 2050 visas en möjlig hel tvärlänk för Metrobuss mellan Partille och 

Landvetter/Mölnlycke via Öjersjö, men däremot inte en fortsättning till Mölndal. 

Stomnätet kan med målbildens struktur och trafikkoncept sägas vara förberett för planskildhet 

om och när behovet uppstår, vilket speciellt gäller på stadsbanesträckor.  

Bytespunkter, hållplatser och depåer 

- Hur (bil-)parkeringen vid bytespunkter och stationer ska hanteras behöver utredas vidare och 

göras för de specifika bytespunkterna eller stationerna. Det är dessutom redan fullt på flera 

Pendelparkeringar som exempelvis vid Radiomotet. Parkeringsbolaget diskuterar ett förslag om 

att bygga flervånings-parkeringar, och samtidigt införa avgifter för att skapa incitament för att 

parkera längre ut. 

- Betydelsen av Mölndals station – och av att den regionala tågtrafiken mot Borås går via Mölndal 

– behöver förtydligas.  

- Tuve borde finnas med som en viktig plats eller bytespunkt. 

- Lämpliga hållplatslägen längs Mellanstadsringen bör utredas snarast. 

- Det brådskar att klargöra ytanspråken för de bytespunkter som får en ökad belastning. Detta för 
att inte omöjliggöra goda och kostnadseffektiva lösningar vid exempelvis Gamlestaden, Hjalmar 
Brantingsplatsen, Linnéplatsen, Polhemsplatsen, Korsvägen och Frihamnen. 

- Behovet av depåer behöver lyftas, då planeringsprocessen är komplicerad.  
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Hantering av synpunkter:  

- Behovet av fler och rymligare pendelparkeringar utanför och på randen till 

storstadsområdet är stort. Målbilden lyfter fram vikten av att möjliggöra byte till stomnätet 

så långt ut som möjligt. Förslaget att skapa incitament för just detta är intressant i den 

vidare planeringen. Det är framförallt vid metrobusstationer och några bytespunkter på och 

utanför mellanstadsringen som det finns möjlighet att anlägga pendelparkeringar.  

- Knutpunkt Mölndalsbro, inklusive Mölndals station är en viktig utpekad bytespunkt. Den 

trafikeras av pendel- och regiontåg och medger byten till Metrobuss för snabba resor till 

andra delar av storstadsområdet. Däremot omfattas inte den regionala tågtrafiken av 

målbilden. 

- Tuve är inte en utpekad tyngdpunkt i Göteborgs Stads utbyggnadsplanering, men i 

målbilden är stråket fram till Tuve ett utpekat citybusstråk med samma funktion och 

egenskaper som övriga citybusstråk som trafikerar tyngdpunkter.  

- Målbilden pekar ut ett antal metrobusstationer längs mellanstadsringen, sådana som ligger 

i anslutning till en utpekad bytespunkt eller en stor målpunkt. Utöver dessa visar målbilden 

på fler möjliga stationer utan att peka ut det exakta läget, något som behöver samordnas 

med kommande exploateringar 

- Genom att visa behoven av olika körrelationer och direkt eller indirekt behovet av 

hållplatser i de mest kritiska bytespunkterna, ges tydliga planeringsförutsättningar för 

utformningen av dessa. 

- Depåer ligger fortsatt utanför målbilden och hanteras av andra pågående 

planeringsprocesser.  

 

3.5 Effekter av koncept och åtgärder 
Remissversionen av målbildens kapitel om effekter redogör för nyttorna av koncept och åtgärder på 

ett relativt övergripande plan. Flera remissvar önskar att även negativa effekter ska redovisas. 

Framförallt Göteborgs Stads stadsdelsnämnder önskar se betydligt mer utvecklade effekt- och 

konsekvensbedömningar av de föreslagna åtgärderna. Speciellt lyfts behovet av en social 

konsekvensanalys och en barnkonsekvensanalys, men även barriäreffekter kring stråken i den egna 

stadsdelen behöver belysas bättre. 

Målbilden ska ha ett tydligare jämställdhets- och mångfaldsperspektiv och behöver analyseras utifrån 

fokusområden i Jämlikt Göteborg. Som exempel nämns fokusområde 4, Hållbara och hälsofrämjande 

miljöer och samhällen som behandlar ökad tillgänglighet till och användningen av kollektivtrafiken, 

barriärer och främjande av trygghet i offentliga miljöer. 

Målbildens förslag behöver analyseras utifrån vilken effekt de får för barns och ungas livsmiljö och 

möjligheten att ta sig fram på egen hand. Barns färdvägar, rörelsemönster och eventuella 

mötesplatser behöver belysas. Särskild uppmärksamhet måste ges åt hur barn och unga vistas och 

rör sig i området runt stationerna. 

Andra remissvar önskar en bättre redovisning av hur förslagen påverkar den lokala miljön och hälsan 

(buller, luftkvalitet etc) och rekreations- och kulturvärden, liksom konsekvenser av målbildens 

genomförande på exempelvis stadsbild, cykeltrafik, godstrafik samt vilka nödvändiga beslut för 

biltrafiken som behöver fattas. 

Länsstyrelsen hade gärna sett att remissversionen av målbilden hade miljöbedömts, även om det inte 

är ett lagkrav. Den är mer konkret vad gäller förslag och åtgärder än trafikförsörjningsprogrammet, 
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har en lång planeringshorisont och påverkar kommunala översiktsplaner och andra dokument som 

ska eller bör miljöbedömas.  

Tillgängligheten för resenärer med funktionshinder är inte nog väl belyst menar framför allt HSO, 

men kommenterar inte själva innehållet. Två viktiga styrdokument bör i betydligt högre utsträckning 

ligga till grund för eller vävas in i målbilden: Policy för Västra Götalandsregionens arbete med 

mänskliga rättigheter och Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning. 

Flera remissvar pekar på behovet av vad som skulle kunna kallas känslighetsanalyser – vad händer 

om befolkningen ökar snabbare, om fler områden exploateras eller förtätas ytterligare samt om 

viktiga länkar inte kan byggas etc. Se även kapitel 3.2 (längre tidshorisont). 

Kostnadsbedömningen behöver kompletteras med drift- och underhållskostnader, inklusive 

investeringar i att separera spårtrafik och busstrafik och hur dessa kostnader påverkas av att köra 

buss i samma körfält som spårvagn. Investeringar i depåer bör också ingå i kostnadsbedömningen. 

Hantering av synpunkter:  

En övergripande social konsekvensanalys, SKA som inkluderade barnperspektivet, genomfördes 

under våren 2017 och baserades på på remissversionen samt de viktigaste förändringarna. En av 

utgångspunkterna i denna var relevanta fokusområden i Jämlikt Göteborg. Den sociala 

konsekvensanalysen visar på stora nyttor på regional och stadsövergripande nivå och pekar på 

vikten av att anläggningarna utformas så att barriäreffekter på lokal nivå minimeras. Barn och 

ungas livsmiljö och behov av att ta sig fram på egen hand är perspektiv som ska tas med i den 

fortsatta planeringen av framförallt bytespunkter och hållplatser.  

Observera att målbilden pekar ut nödvändiga förstärkningsåtgärder men går inte in på fysisk 

utformning eller genomförande. Var och en av åtgärderna kommer att konsekvensbedömas 

längre fram i planeringsprocessen i enlighet med gällande regler och rutiner, det är inget som 

kan göras på målbildens detaljnivå. Målbildsprojektet har tagit fram ett stort antal 

underlagsrapporter och arbetsmaterial som kan användas vid exempelvis revideringar av 

översiktsplaner och konsekvensbedömningar av dem. 

En övergripande miljökonsekvensbedömning är gjord av målbilden som helhet. Effekterna på 

utsläpp av växthusgaser och energiförbrukning är mycket positiva, vilket redovisas. Utsläpp av 

kväveoxider och partiklar från fordon bedöms minska kraftigt fram till 2035. En ökning av 

kollektivtrafiken bedöms därmed inte påverka luftkvalitetsnivåerna ytterligare. Bullernivåerna 

bedöms minska – en minskning som blir kraftig om alla bussar i ett visst område elektrifieras.   

Precis som i fallet SKA, behöver de specifika åtgärderna miljökonsekvensbedömas, och ofta även 

konsekvensbedömas utifrån kultur- och rekreationsvärden, inverkan på stadsbilden samt 

framkomlighet för andra trafikslag etc. Vad gäller metrobussnätet och godstransporter på 

trafiklederna är redan samverkan med Trafikverket etablerad.  

Beslut som påverkar biltrafiken ligger utanför målbilden, men som en utgångspunkt slås fast att 

det kommer krävas åtgärder utanför kollektivtrafiksystemet för att nå de övergripande målen 

som målbilden ska bidra till att uppfylla.  

Kollektivtrafiken ska vara icke-exkluderande och på målbilden övergripande nivå finns inget som 

begränsar tillgängligheten. Tvärtom kommer orienterbarheten i stomnätet att öka, vilket 

underlättar för barn och personer med vissa funktionsnedsättningar. Alla resenärer kommer att 

dra nytta av kvalitetshöjningarna. Tillgängligheten till hållplatser och ombord handlar om rätt 
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utformning av anläggningar, fordon och biljettsystem. Där ska hänsyn tas till både styrande 

dokument och lagkrav.  

I utblicken mot 2050 bedömdes utvecklingsmöjligheterna för målbildens struktur och 

trafikkoncept efter 2035. Ett antal möjliga kompletterande länkar eller planskildheter 

identifierades, åtgärder som kan bli aktuella i takt med ytterligare exploateringar och 

förtätningar av befintliga områden. Strukturen med starka stråk mot City som möter 

mellanstads- och innerstadsringarna kan hantera ett ytterligare ökat resande. Men vissa 

sträckor, framförallt i innerstaden, kan behöva planskiljas. 

Målbilden omfattar åtgärder som är nödvändiga för att uppnå den kvalitet och kapacitet som 

förväntas av stomnätet och innehåller inga reservlösningar. Om en åtgärd av någon anledning 

inte kan genomföras, behöver den ersättas av en annan åtgärd som har samma funktion. 

Förslagshandlingen innehåller en bedömning av driftsekonomin. I åtgärdsplaneringen är drift- 

och underhållskostnaderna en parameter i valet av lösning i ett stråk. För alla trafikkoncept 

gäller att de enligt Guidelines inte ska blandas med andra koncept (grön nivå), men att Citybuss i 

samma körbana som Spårvagn kan accepteras på vissa delsträckor (gul nivå). Depåer ingår inte i 

målbilden och har inte heller kostnadsbedömts. Däremot pågår planeringen av depåer i andra 

processer. 

 

3.6 Finansiering och fortatt samverkan 
Flera synpunkter berör åtgärder och processer som inte nödvändigtvis är en del av själva 
målbildsdokumentet utan snarare berör själva genomförandet av målbilden eller sådant som 
identifierats tack vare arbetet med målbilden. Ett tydligt exempel är de förslag på konkreta åtgärder 
som går in i den pågående åtgärdsplaneringen, ett annat är behovet av samordning av 
investeringsplaneringen hos framförallt Göteborgs Stads stadsutvecklande nämnder, ett tredje att 
det tillförs resurser för det fortsatta arbetet hos parterna.  

Göteborgs Stads trafiknämnd förordar att en beskrivning av den fortsatta partsgemensamma 
arbetsprocessen medföljer beslut om målbilden. Stadstrafikforums roll behöver klarläggas. Nämnden 
föreslår också att påbörja ett arbete som omfattar den semiregionala kollektivtrafiken som omfattar 
inpendlingen från kranskommunerna och övriga delar av Göteborg (den trafiken ingår i K2020 men 
inte i målbilden). För Göteborgs Stads del kan en långsiktig utvecklingsplan för kollektivtrafiken 
samspela med framtagandet av en ny översiktsplan.  

Kollektivtrafiknämnden påpekar vikten av att ta kontakt med ansvariga hos möjliga finansiärer för att 
målbildens olika behov ska kunna spelas in i deras olika processer. Vad gäller fördelningen av 
finansieringsansvaret parterna emellan för investeringar i fordon och infrastruktur ska 
utgångspunkten vara dokumentet Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra 
Götaland. Grundprincipen är att kommunerna ansvarar för väginfrastrukturen och Västra 
Götalandsregionen för trafikeringen. 

Många remissvar anser att målbilden borde omfatta mer (ett större område, övriga delar av 
kollektivtrafiksystemet, fler färdmedel och åtgärder vid sidan av kollektivtrafikutvecklingen) – eller 
åtminstone relatera till övriga delar. Det visar på behovet av att i kommunikationen av målbilden 
sätta den i sitt sammanhang av redan antagna dokument, pågående arbeten och genomförda eller 
planerade satsningar. Då blir det också tydligare vilken uppgift stomnätet har i 
kollektivtrafiksystemet och stadsutvecklingen. 
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Hantering av synpunkter:  

Synpunkterna, som i princip inte berör innehållet i målbilden och i huvudsak kommer från 

parterna själva, är mycket relevanta och finns med i den diskussion som pågår på tjänstemanna- 

och politikernivå.  

En gemensam extern kommunikation är planerad att genomföras då målbilden är antagen hos 

de fyra parterna. Innehållet i målbilden kommer också att användas i parternas egen 

kommunikation.  
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4 Viktiga synpunkter per organisation 

Detta kapitel innehåller de viktigaste synpunkterna sorterade efter vem som lämnat dem. I de flesta 
fall är alla synpunkter som pekar på förtydliganden, kompletteringar och förändringar redovisade, 
om än kortfattat.  

Remissvaren från målbildsprojektets parter innehåller däremot fler konkreta och detaljerade 
synpunkter än vad som redovisas i denna sammanställning. De kommer att finnas med i arbetet med 
beslutsversionen. De är också representerade i projektledningsgruppen (i Göteborgs fall gäller detta 
Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret). 

Angående kommentarer:  

I detta kapitel kommenteras de synpunkter per organisation som inte redan kommenterats i det 

föregående, ämnessorterade kapitlet. Kommentarerna efter respektive remissvar behöver alltså 

inte vara kompletta. 

 

4.1 Målbildsprojektets parter utom Göteborgs Stad 
4.1.1 Västra Götalandsregionen (KTN) 
Kollektivtrafiknämnden, Västra Götalandsregionen ser positivt på målbildens breda grepp och höga 
ambition liksom att det genomförts en dialog med medborgarna. Målbilden ligger väl i linje med 
Trafikförsörjningsprogrammet (som är ute på remiss). Målbilden förtydligar var kollektivtrafiken 
behöver prioriteras. Det gör det möjligt att arbeta långsiktigt med utvecklingen av kollektivtrafiken 
och ger därmed ett bättre underlag för beslut om större investeringar. Målbilden är gemensam för 
de fyra parterna, vilka delar ansvaret för att nå målen vad gäller genomförande och finansiering.  

Mål, struktur, koncept och åtgärder utgör överlag en god avvägning mellan stadsutvecklingens och 
resenärernas behov i relation till kostnad och rimlighet i genomförande. Innerstads- och 
mellanstadsringen och tvärlänkar skapar nya fysiska och mentala samband vilket gynnar utvecklingen 
av en socialt hållbar region. 

Kollektivtrafiknämnden lyfter betydelsen av storstadsområdet som pendelnav i regionen och därmed 
vikten av att även den sista delen resorna inte får ta så lång tid att kollektivtrafiken tappar 
konkurrenskraft mot bilen. Hur de regionala resorna kopplas i de regionala portarna och hur 
reserelationerna påverkas behöver belysas bättre, liksom hur målbilden påverkar kringliggande 
kommuner och Västra Götalandsregionen. Det saknas befolknings- och resandeprognoser för övriga 
regionen och en beskrivning av hur resandevolymerna till och från storstadsområdet påverkas av en 
växande befolkning. 

Centralstationens roll behöver beskrivas och Mölndals sjukhus måste läggas till som viktig målpunkt. 

För att göra det lättare att identifiera alternativa åtgärder behöver det bli tydligare vilka brister de 
olika åtgärderna löser. Detta blir viktigt i de fall föreslagna åtgärder visar sig svåra att genomföra eller 
om det kommer fram nya lösningar.  

Det bör förtydligas att målbilden inte har satt upp egna mål för resandeutvecklingen utan att den 
utgår från parternas antagna mål- och strategidokument och beskriver hur kollektivtrafiksystemet 
behöver utvecklas för att förverkliga dessa. För att nå resandemålen krävs även satsningar på gång- 
och cykeltrafik, beteendeförändring etc. Det arbetet omfattas inte av målbilden, vilket bör 
förtydligas. Relationen till K2020 behöver bli tydligare, exempelvis genom att ange vilka delar i K2020 
som vidareutvecklas i målbilden. 

Dokumentet växlar mellan olika konkretionsnivåer; struktur, kartor och bilder bör ses över så att det 
blir enklare för läsaren att navigera och förstå. I högre utsträckning bör inarbetade begrepp 
användas. 
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Även om effekterna av åtgärderna kommer att konkretiseras i åtgärdsplanerna, behöver målbildens 
beskrivning av de övergripande effekterna utvecklas och omfatta även negativa effekter. 

I målbilden listas ett antal möjliga finansieringskällor. Det är viktigt att kontakter tas med ansvariga 
aktörer för dessa för att målbildens olika behov ska kunna spelas in i de olika processerna. 
Kollektivtrafiknämnden framhåller att utgångspunkten för fördelning av finansieringsansvar för 
investeringar i fordon och infrastruktur är dokumentet Avtal om ansvar för den regionala 
kollektivtrafiken i Västra Götaland. I åtgärdsplaneringen ska åtgärder som bedöms ge mest nytta för 
pengarna prioriteras så tidigt som möjligt. 

Kommentar: 

Relationen till det regionala resandet har förtydligats, inklusive de utpekade bytespunkternas 

funktion med kopplingen till stadstrafiken. Metrobussnätet inkluderar i förslagshandlingen den 

stadsnära regiontrafiken, den som idag sker med de så kallade färgade expresserna. Restiderna 

till City kortas med det nya metrobusstråket – som även kan utnyttjas av regionbussarna – längs 

E6 och via Ullevigatan över Bangårdsviadukten via en ny Nils Ericson Terminal och vidare österut 

på Oscarsleden. Samtidigt finns det bytesmöjligheter längs mellanstadsringen vid exempelvis 

Lisebergs station. 

I analysmodellen ingår ett prognosticerat ökat regionalt resande. Hur specifika reserelationer 

påverkas är däremot svårt att dra några slutsatser om eftersom målbilden inte lämnar ett förslag 

på nytt linjenät 

Centralstationen har framförallt en regional och nationell roll och behandlas inte specifikt i 

målbilden – utöver att tillgängligheten från hela storstadsområdet, ytterstad och 

grannkommuner kommer att förbättras. Utvecklingsprincipen att City ska bli mer målpunkt än 

bytespunkt gör att det blir enklare för de resenärer som faktiskt ska byta till tåg eller fjärrbuss. 

Arbetet med att finansiera åtgärderna är redan initierat, men processen omfattas inte av själva 

målbilden. Vad gäller några av de objekt som fanns med i underlaget till Sverigeförhandlingen 

har en överenskommelse om en nästan femtioprocentig medfinansiering slutits. Det gäller den 

nordvästra delen av innerstadsringen (spårväg från Linnéplatsen över eller under älven till 

Lindholmen och vidare mot Frihamnen) och en länk till Brunnsbo. Vidare ingår citybusstråken 

från Lindholmen till Vårväderstorget och från Backaplan till Backa samt linbanan från Järntorget 

till Wieselgrensplatsen. Metrobusstråket längs Söder- och Västerleden har lämnats som förslag 

till revideringen av den nationella infrastrukturplanen. Den etappindelning som är gjord, baseras 

dels på vilka brister som är viktigast att lösa i ett tidigt skede (vilket i stort sett motsvarar det 

som gör mest nytta i närtid), dels på vad som är möjligt att genomföra under en viss tidsperiod. 

Målbildens åtgärder ska dock ses som en helhet; den stora effekten på hela systemet bygger på 

att alla åtgärder genomförs. 

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.1.2 Västtrafik (styrelsen) 
Västtrafik ser målbilden som en förutsättning för att skapa en attraktiv och sammanhållande 
kollektivtrafik i Göteborgs storstadsområde och för att på ett bättre sätt integrera kollektivtrafik och 
stadsplanering. Det finns annars en risk att kollektivtrafiken får ge vika för andra intressen som 
konkurrerar om ytorna staden, samtidigt som den förväntas ta en större andel av resandet. 
Målbilden pekar ut var kollektivtrafiken ska prioriteras för att kunna hänga samman som ett system, 
istället för att hackas upp och ifrågasättas i enskilda detaljplaner. Att arbeta med hela koncept för 
fordon, trafikering och infrastruktur ökar tydligheten för resenärerna och gör att stomnätet kan fylla 
sin roll som ryggrad i staden. 
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Då parterna genom målbilden blir överens om ramar, förutsättningar och mål kommer samarbetet 
och dialogen med berörda kommuner och dess tjänstemän att underlättas. 

Västtrafik stödjer målbildens principer för utveckling av stomnätet men önskar se ett större fokus på 
bytespunkterna: 
- Hur bytespunkterna ska förstärkas i analogi med förstärkning av stråken.  
- Förtydligande av begrepp och funktioner för olika typer av bytespunkter/portar och en 

storleksindelning kopplad till funktion, trafikutbud, förväntad service etc. 
- Framhävning av Nils Ericsson Terminalens och Järntorgets roller (som regional port respektive 

innerstadsport). 
- Tillägg av viktiga bytespunkter (Lilla Varholmen och Saltholmen som portar för båttrafiken). 
- Klargörande av hur utbredd en bytespunkt kan vara och hur en utbredd bytespunkt ska utformas 

för att upplevas som en och samma (exempelvis Lindholmen och Rymdtorget), liksom hur det 
ska illustreras i kartorna. 

En förutsättning för att göra city till målpunkt snarare än bytespunkt är att övriga bytespunkter 

förbättras (kapacitet och attraktivitet). Att utveckla fler och attraktiva bytespunkter som alternativ till 

city är en viktig utvecklingsprincip. 

Betydelsen av Lindholmsförbindelsen behöver lyftas. Planerna på ytterligare en älvförbindelse för 
spårvagn var en förutsättning för att Västtrafik skulle acceptera en lägre (och oftare öppen) 
Hisingsbro. Linbanan löser bara delar av resenärsbehoven. Lisebergslänken (Örgrytevägen-
Mölndalsvägen) bör inkluderas i målbildens kartunderlag för att finns med i kommande utformning 
av Korsvägen. Behovet av depåer behöver lyftas, då planeringsprocessen är komplicerad. 
Investeringarna bör ingå i kostnadsbedömningen. 

Det behöver förtydligas att det krävs andra åtgärder, utöver de som skapar en attraktiv 
kollektivtrafik, för att nå resandemålen. Vad som menas med kvalitetsmålet för komfort (lika bra som 
bil) behöver omformuleras. Titeln på rapporten bör innehålla ordet stomnät för att förtydliga vilken 
del av kollektivtrafiken som avses. Västtrafik förordar en mer kortfattad beslutsversion av målbilden 
som kompletteras med en längre rapport.  

Västtrafik påpekar att finansieringen av genomförandet sker enligt Avtal om ansvar för den regionala 
kollektivtrafiken i Västra Götaland. Det är viktigt att Västtrafik som en del av Västra 
Götalandsregionen aktivt deltar i arbetet med åtgärdsplaneringen. 

Kommentar: 

Som tidigare beskrivits har extra arbete lagts på en vidareutveckling av de delar som berör 

bytespunkter – begrepp, funktion, karaktärisering, kapacitet och körrelationer i kritiska 

bytespunkter etc. Utvecklingen av bytespunkter är också ett utpekat område för fortsatt 

utredning.  

Järntorget ingår bland utpekade bytespunkter. Nils Ericsson Terminalen är en del av 

”bytespunkten” City men blir också en station/hållplats för genomgående metrobusslinjer som 

enligt förslagshandlingen trafikerar Bangårdsviadukten och ut på Oscarsleden via terminalens 

övre plan. 

Betydelsen av Lindholmsförbindelsen lyftes redan i remissversionen – att den som del av 

innerstadsringen och som sådan har stadsbanekvaliteter – gör detta ännu mer tydligt. Den ingår 

i ett av objekten som omfattas av överenskommelsen inom Sverigeförhandlingen. Om 

förbindelsen ska förverkligas som bro eller tunnel utreds, men att minimera störningar i 

spårvagnstrafiken i denna länk är en viktig aspekt. Betydelsen av den så kallade Lisebergslänken 

har ökat i och med att metrobussarna inte kommer att trafikera Korsvägen och bytet för 

resande mot Mölndal eller Chalmers och Sahlgrenska med spårvagn kommer att ske vid 
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Lisebergs station. Lisebergslänken finns utpekad i beskrivningen av viktiga körrelationer i 

Korsvägen.  

Västtrafik kommer att vara en aktiv part i åtgärdsplaneringen liksom i utvecklingen av 

trafikkoncepten och dess anläggningar. 

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.1.3 Mölndals stad (KS) 
Det är mycket positivt att arbetet drivits som ett gemensamt projekt och målbilden ligger i linje med 

de berörda parternas ambition om att kollektivtrafik och stadsutveckling behöver ske i samverkan. 

Den ligger också i linje med Vision Mölndal 2022. Man betonar vikten av att skapa garanterad 

framkomlighet för kollektivtrafiken i det utpekade stomnätet, liksom att staden ska förtätas i 

anslutning till utpekade tyngdpunkter och stråk i stomnätet.  

De övergripande målen ger en bra bild av kollektivtrafikens funktion i ett storstadsområde. 

Betydelsen för den omgivande regionen av ett effektivt kollektivtrafiksystem i kärnan kan göras 

tydligare. Det är mycket positivt att kvalitetsmål för resenären sätt upp som ram för vad systemet 

behöver klara av, exempelvis restidsmålet och att kvalitetsmålen har stämts av i en bred 

medborgardialog. Det är även positivt att det finns kvalitetsmål för människan i staden och 

stadsutvecklingen även om de är svårare att kvantifiera. Vissa kvalitetsmål kan behöva ses över och 

målbilden behöver redovisa hur och när de olika kvalitetsmålen ska följas upp. 

Samspelet mellan kollektivtrafikens och stadens utveckling kan exemplifieras med inriktning på att 

knyta ihop utpekade tyngdpunkter vilket skapar nya förutsättningar att utveckla staden i stråken 

mellan tyngdpunkterna. Mellanstadsringens stråk mellan Mölndal och västra Göteborg kan 

aktualisera en översyn av den planerade exploateringen i Fässbergsdalen för att se om den är 

tillräckligt tät och blandad. Ett uppgraderat stombusstråk med garanterad framkomlighet i 

Tolltorpsdalen kan kombineras med en förtätning längs stråket.  

Betydelsen av Mölndals station – och av att den regionala tågtrafiken mot Borås går via Mölndal – 

behöver förtydligas. Om Knutpunkt Mölndalsbro ska kunna fylla sin nya funktion (ny station och en 

del i ett utpekat stombusstråk) kommer staden att behöva anpassa platsen. Det är viktigt att skapa 

förutsättningar för en attraktiv kollektivtrafik även i stråk och områden som inte pekas ut i målbilden. 

Att målbildens utpekade stomnät inte utgör all kollektivtrafik kan behöva förtydligas.  

Kartorna behöver arbetas igenom, bland annat för att tydligare visa hur befintligt stomnät förhåller 

sig till föreslagna länkar och om några delar av det befintliga stomnätet ska ersättas. Det är bra om 

de begrepp som används, nya såväl som gamla, fungerar i kommunikationen med såväl tjänstemän 

och politiker som resenärer och medborgare.  

Kommunstyrelsen beslutade att skicka Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse som Mölndals stads 
yttrande. Kommunstyrelsen avslog ett förslag på ett tillägg om att ha kvar en avstämningspunkt 2025 
(enligt K2020). Om prognoserna då visar på en kraftigare befolkningsökning kan åtgärder behöva 
tidigareläggas och fler stombusstråk skapas. 

Kommentar: 

Kvalitetsmålen har inte karaktären av effektmål och någon uppföljningsprocess är inte 

föreslagen. Däremot slås fast att målbilden regelbundet behöver aktualiseras och att det 

lämpligen sker i samband med revideringar av översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner eller 

liknande. 
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Möjligheterna för ytterligare exploatering längs metrobusstråket Söder- och Västerleden har 

studerats översiktligt för att kunna bedöma potential för, och behoven av, kollektivtrafik och 

möjliga lägen för stationer. Den samhällsekonomiska bedömningen visar på stora nyttor både 

från restidsvinster och möjliggörande av stadsutveckling ibland annat Fässbergsdalen.  

Fördjupade utredningar är påbörjade.  

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.1.4 Partille kommun (KS) 
Partille kommun ser mycket positivt på det resultat som arbetats fram i målbilden och de föreslagna 

åtgärder och ställningstaganden som presenteras. Innehållet tar höjd för framtida behov med nya 

lösningar och trafikkoncept, samtidigt som den tar hänsyn till befintlig struktur och förstärker denna. 

Utbyggnaden av stomnätet behöver ta hänsyn till de lokalt specifika förutsättningar som finns i 

respektive stråk, både vad gäller bebyggelseplanering och transportbehov i övrigt. Kommunen önskar 

också en mer utförlig beskrivning av prioriterade respektive integrerade stråk, samt de 

utformningsprinciper och prioriteringar som blir vägledande vid utbyggnaden av stombusstråk och 

snabbusstråk.  

Kommunens synpunkter berör i synnerhet den utveckling och de förstärkningsåtgärder som föreslås 

utmed stråken i Partille. Rapporten behöver förtydligas när det gäller vilken typ av stråk och åtgärder 

som avses. Tvärförbindelse Nordost behöver inkludera Partille centrum som varande tyngdpunkt och 

regional port. Busstråk Landvettervägen bör integreras med Tvärförbindelse Nordost. Med hänsyn 

till planerad förtätning utmed stråket Vallhamra samt Ugglumsledens omvandling från 

transportled till stadsgata, bedöms stråket lämpa sig bättre som prioriterat stombusstråk än som 

prioriterat stråk i snabbnätet. 

Behovet av åtgärder utanför kollektivtrafiksystemet såsom anslutande gång- och cykelnät för att 
kunna nå målen bör lyftas fram tydligare, liksom att det finns ett lokalt trafikutbud i botten. 
Mölnlycke ingår inte i stadstrafikområdet; med en utblick mot 2035 finns det ett värde i att ta med 
Mölnlycke i motsvarande strategiarbeten framöver.  

Stråk- och åtgärdskartor behöver ses över så att de stämmer överens med varandra och med texten, 
exempelvis vad gäller busstråk Vallhamras olika klassningar. Det är svårt att skilja mellan snabbnät 
och stombussnät, prioriterat och integrerat nät, infrastrukturåtgärder och linjenät. 

Målbilden är genomarbetad och framåtsyftande, men innehåller många olika begrepp och den växlar 
mellan olika konkretionsnivåer vilket gör det svårt att ta till sig innehållet.  

Kommentar: 

Typ av stråk (trafikkoncept) och dess sträckningar har förtydligats och justerats genom Partille 

kommuns löpande medverkan i arbetet med målbilden. Tvärförbindelse Nordost ansluter även i 

förslagshandlingen till E20 vid Mellbymotet för att erbjuda en snabbare resa vidare på egen 

körbana till City eller stationer på mellanstadsringen. Det är viktigt att ytterligare stärka 

kopplingen mellan Bergsjön och Partille, något som löses med en väl anpassad områdestrafik 

med Partille resecentrum som nav.   

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 
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4.2 Göteborgs Stad (26 nämnder och bolag) 
Göteborgs Stad har valt att skicka remissen till 17 nämnder och bolag för yttrande (del 1) och 
ytterligare 13 nämnder och bolag för kännedom och eventuellt yttrande. 9 av de sistnämnda har valt 
att lämna synpunkter (del 2).  

Stadsdelsnämndernas synpunkter redovisas i många fall relativt kortfattat. Återkommande är 
behovet av att lyfta den sociala dimensionen och att bättre belysa konsekvenserna av föreslagna 
åtgärder (SKA, BKA), även om det inte syns i alla sammanfattningar av stadsdelsnämndernas svar. 
Fler av dem lyfter fram sin kunskap om de lokala förutsättningarna och önskan att vara delaktiga i det 
fortsatta arbetet med målbilden.  

Tre nämnder (TN, BN, FN) är via sina förvaltningar direkt representerade i målbildsprojektet. Deras 
svar innehåller fler konkreta och detaljerade synpunkter utöver de som ingår i sammanställningarna 
nedan. Dessa kommer dock att finnas med i arbetet med beslutsversionen och i vissa fall även leda 
till extra fördjupningar.   

Del 1: För yttrande 

4.2.1 Byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden är positiv till arbetet och syftet med målbilden. Kollektivtrafikens betydelse för en 

hållbar stadsutveckling är stor och en samordnad planering och utbyggnad för staden i samspel med 

kollektivtrafiken är avgörande för att Göteborg ska lyckas nå uppsatta mål kring transporter och 

stadsutveckling. Det finns behov av forum för fortsatt arbete kring målbilden samt arbete med att 

samordna kollektivtrafik- och stadsplaneringen. Målbildens roll och tillämpning är inte tillräckligt 

tydlig i förhållande till exempelvis stadens befintliga styrdokument. 

Målbilden innehåller inte några alternativa scenarier, utan är en bedömning som leder fram till en 

principstruktur, vilket ger sämre flexibilitet. Sammanvägningen gentemot andra trafikslag saknas, till 

exempel gång- och cykeltrafik eller biltrafik, och det finns en risk att kollektivtrafiken suboptimeras 

på ett sätt som får negativa konsekvenser för en rad faktorer, till exempel stadsmiljöaspekter.  

Målbildens relativt korta tidshorisont begränsar en ännu mer långsiktig planering. En större 

flexibilitet efterfrågas, till exempel kring frågan när det är ineffektivt att trafikera i markplan i allt 

tätare stadsområden. Målbildens tidshorisont resulterar i att den föreslagna strukturen inte 

innehåller ett utvecklingsperspektiv på längre sikt. Det finns ett behov av att målbilden kompletteras 

i frågan hur principstrukturen kan utvidgas när staden växer, men också hur den ska förhålla sig till 

nya stadsutvecklingsområden. Exempel är Dag Hammarskjölds boulevard och nordöstra Högsbo som 

inte var aktuella då strategin för utbyggnadsplanering arbetades fram. 

Det föreslagna lokala snabbnätet är en intressant struktur, dock krävs fortsatt utredning kring 

avvägningar och detaljer. 

Tillämpningen av målbilden utifrån kvalitetsmålen, principstrukturen och utvecklingsprinciperna 

kommer att leda till målkonflikter som inte är klargjorda och konsekvensbedömda, till exempel kring 

avvägningen mellan kollektivtrafik och stadsmiljö- och stadslivsfrågor. Målbilden behöver 

kompletteras med en redovisning av potentiella målkonflikter, konsekvenserna av dessa samt 

eventuellt hur staden bör prioritera.  

De i målbilden föreslagna prioriterade stråken innebär många målkonflikter som behöver studeras 

vidare. Innan konsekvenserna av de prioriterade stråken utretts mer noggrant, kan inte 

byggnadsnämnden ställa sig bakom principen. 

Det behövs en större förståelse för hur kollektivtrafiken och staden ska samspela, till exempel utifrån 

vilka olika stadsmiljöer som de olika delarna av stomnätet finns i.  
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Det är värdefullt med en gemensam målbild och till stora delar är det ett bra förslag som tagits fram, 

skriver den politiska majoriteten i sitt yttrande om remissen och instämmer i stadsbyggnadskontorets 

förslag på yttrande som det sammanfattats ovan. Man trycker särskilt på vikten av att tänka mer 

långsiktigt än 2035, att minska trafikens barriäreffekter inne i centrum samt att samordna 

kollektivtrafikens utbyggnad med stadens planer på stadsutveckling.  

Alliansens yrkande, som inte bifölls av nämnden, föreslår kompletterande synpunkter. Man bör 

främst förorda satsningar på buss och BRT, som jämfört med spårväg är ett billigare, mer flexibelt 

system som kan komma på plats snabbare. Utbyggnaden av ny kollektivtrafik får inte ske på 

bekostnad av befintlig infrastruktur. Man är positiv till linbanor, men vill att staden prövar och 

utvärderar trafikslaget på en begränsad sträcka, exempelvis över älven, innan beslut tas om 

ytterligare linbanor. Föreslagna åtgärder bör prioriteras och i yrkandet listas sju åtgärder som man 

ser som mest angelägna, medan övriga bör utredas ytterligare. 

Kommentar: 

Mycket arbete har lagts på att ytterligare analysera, beskriva och i vissa fall prova lösningar på 

den potentiella målkonflikten mellan framkomlighet för kollektivtrafiken och barriäreffekter i 

den lokala stadsmiljön. I målbildsprojektet har Göteborgs Stad varit representerat av såväl 

trafikkontoret som stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret vilket säkerställt att alla 

aspekter vägts in i utredningar, diskussioner och formuleringar. Fördjupningarna har lett till 

utvecklade konsekvensbedömningar och att förslagshandlingen innehåller tydligare 

planeringsförutsättningar, bland annat i form av de framtagna Guidelines för trafikkoncepten 

och mer renodlade stråk. Det har också förtydligats var målbilden slutar och åtgärdsplanering 

och utformning börjar. Att målbilden pekar ut en väl avvägd, storstadsövergripande struktur och 

inte flera olika möjliga scenarier är en förutsättning för en samlad kollektivtrafik- och 

stadsutveckling. Fördjupningarna har, i kombination med utblicken mot 2035 och tydligare 

trafikkoncept, även lett till ändringar i strukturen som minskar belastningen på vägar och gator i 

innerstaden och i City. 

Det bör också framhållas att det för stadsbane-, spårvagns- och citybusstråken i huvudsak 

handlar om att säkerställa befintlig framkomlighet, inte att snabba upp dem i befintliga täta 

stadsmiljöer utan planskildhet. 

De största investeringarna sker i metrobussnätet och stadsbanenätet och endast i begränsad 

omfattning i det övriga spårvägsnätet. Körbanorna för Metrobuss läggs invid eller ovanpå 

befintliga körfält. Förslagshandlingen har en etappindelning av åtgärderna som samtliga 

kommer att utredas vidare inom åtgärdsplaneringen.  

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.2.2 Trafiknämnden 
Trafiknämnden framför att målbilden utgör en grundläggande och helt avgörande förutsättning för 

att målen i trafikstrategin om hållbar tillgänglighet ska uppnås. Trafikstrategin är i sin tur en 

plattform för att målen om förtätning enligt utbyggnadsstrategin ska kunna genomföras. Målbilden 

svarar väl mot dessa mål. 

De föreslagna målen, strukturerna, koncepten och åtgärderna som beskrivs i målbilden utgör en 

välgrundad avvägning mellan nytta för staden och resenären gentemot kostnad och rimlighet i 

genomförandet. De övergripande målen och kvalitetsmålen är bra, dock behövs en djupare studie 

med fokus på de målkonflikter som kan uppstå mellan främst god stadsmiljö och framkomlighet. Det 
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är viktigt att förtydliga vad prioriterade och integrerade stråk för spårvägs-, stombuss- och snabbnät 

innebär i olika stadsmiljöer. 

Införandet av prioriterade stråk är en avgörande faktor för att säkerställa ett attraktivt och effektivt 

kollektivtrafiksystem. Det skapar även en tydlighet och robusthet i stadens framtida utveckling. De 

föreslagna prioriterade stråken är väl valda, men kompletterande studier önskas för att utreda om 

snabbnätet bör kompletteras med ett stråk genom Tingstadstunneln.  

Målbildens struktur som innebär att stomnätet utvecklas mot en nätstruktur gör att vissa 

knutpunkter kommer att få en ökad belastning med fler fordon och korsande trafikeringsmönster. 

Detta kommer att påverka utformningen av dessa knutpunkter. I flera fall är det brådskande att 

klargöra ytanspråken för att inte omöjliggöra goda och kostnadseffektiva lösningar. 

Den slutliga utformningen av åtgärderna kommer att arbetas fram i åtgärdsvalsstudier och/eller 

genomförandestudier. Där kan alternativa åtgärder sökas om de föreslagna åtgärderna inte visar sig 

genomförbara. Det kan bli aktuellt att vissa åtgärder av kapacitetsskäl behöver tidigareläggas, såsom 

anläggande av spårväg längs stombusstråk.  

Målbilden tar i kvalitetsmålen upp buller som en viktig aspekt utifrån möjligheten att utveckla staden 

ihop med kollektivtrafiken. Elektrifieringen av bussflottan är angelägen utifrån detta perspektiv, både 

för människan i staden och för möjligheten att förtäta staden. Detta kan förtydligas i målbilden. Nils 

Ericsson Terminalens betydelse i nära anslutning till centralstationen behöver förtydligas. Det finns 

behov att utveckla K2020:s Den ideala bytespunkten, främst för de stationer som är en del av 

snabbusskonceptet.  

Effekter av olika åtgärder kommer att konkretiseras i åtgärdsplaneringen, men i målbilden behöver 

de positiva och negativa effekterna på lokal nivå och på systemnivå belysas bättre. 

Kostnadsbedömningen behöver kompletteras med drift- och underhållskostnader. 

Ett antal delar behöver förtydligas. Ett exempel är förhållandet mellan målbilden och K2020. 

Målbilden är en vidareutveckling av K2020 och förslagen till åtgärder i målbilden både bekräftar och 

kompletterar K2020. Det är även viktigt att förtydliga att parallellt med förverkligandet av målbilden 

behöver utvecklingen av övrig kollektivtrafik fortgå såsom älvtrafiken och KomNära-trafiken. 

Ordet kollektivtrafik behöver ingå i titeln. Ur ett kommunalt perspektiv innebär ordet stadstrafik mer 

än kollektivtrafikens stomnät. Kartor och begrepp behöver utvecklas, avgränsningar motiveras, 

användningen av kvalitetsmålen exemplifieras, och dokumentet behöver ses över med avseende på 

lättillgänglighet. 

Kollektivtrafiksystemet är inte färdigutvecklat år 2035. Då planeringsprocesserna är långa bör ett 

arbete inledas relativt snart som blickar ytterligare framåt. En långsiktig utvecklingsplan för 

kollektivtrafiken kan samspela med framtagandet av en ny översiktsplan för Göteborg. 

Trafiknämnden förordar att en beskrivning av den fortsatta partsgemensamma arbetsprocessen 

medföljer beslut om målbilden. Vidare föreslås att ett arbete startas som omfattar den semiregionala 

kollektivtrafiken som ingår i K2020 men inte i målbilden. 

Trafiknämnden tillstyrker remissen under förutsättningar att synpunkterna beaktas och med tillägg 

enligt majoritetens bifallna yrkande: att principen om snabb kollektivtrafik till/från förorterna 

(halverade restider) och planskildhet genom centrum understryks; att utreda om ett lokalt snabbnät 

snarast kan skapas exempelvis längs stråk med spårväg på egen bana och genom att använda 

duovagnar i föreslagna stråk; och att utreda möjligheten och kostnaden för planskild kollektivtrafik 

genom centrum. 
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Alliansens yrkande, som inte bifölls av nämnden, föreslår kompletterande synpunkter. Se sista 

stycket under synpunkter från byggnadsnämnden. 

Kommentar: 

Tingstadstunneln ingår i det tillagda metrobusstråket längs E6 från Åbromotet. 

Utifrån de utpekade stråken för trafikkoncepten har de mest kritiska bytespunkterna studerats 

och viktiga körrelationer identifierats.  

Vikten av elektrifiering förtydligas. Driftskostnaderna är kostnadsbedömda. 

Hur den partsgemensamma arbetsprocessen ska fortsätta ingår inte i själva målbilden, men 

diskussioner pågår. Den semiregionala kollektivtrafiken, framförallt de så kallade färgade 

expresserna ingår i metrobussnätet, men utvecklingen av infrastruktur och hållplatser utanför 

storstadsområdet behöver utredas separat eftersom den inte omfattas av målbilden.   

Trafikering med duospårvagnar, bland annat genom Västlänken, har studerats men bedömts 

vara en kostsam och komplicerad lösning i förhållande till den relativt begränsade tidsperiod 

som Västlänken har överkapacitet. Planskild kollektivtrafik genom centrum har studerats och 

bedömts vara möjlig, om än komplicerad, och ingår i utblicken mot 2035. Säkerställande av 

befintlig framkomlighet, och i flera fall en uppsnabbning av de längre spårvägssträckorna från 

flera förorter, ingår i utvecklingen av trafikkonceptet Stadsbana. Det är också framförallt 

stadsbanestråken som kommer att behöva bli planskilda genom centrum. 

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.2.3 Fastighetsnämnden 
Fastighetsnämnden framför att målbilden kommer att vara ett värdefullt planeringsunderlag i det 

fortsatta arbetet med Göteborgs utveckling och utbyggnad. 

Målbilden påverkar direkt och indirekt alla stadsdelar inom det sammanhållna stadsområdet liksom 

utbyggnadsförutsättningarna för merparten av alla nya bostäder som planeras.  

I grunden tillför målbilden något positivt till merparten av alla befintliga och framtida 

bostadsområden men det finns även möjliga målkonflikter utifrån att vissa program och planer redan 

utformats och hanterat principerna för den framtida markanvändningen fram till 2035. Det krävs 

flexibilitet för att hantera inriktningen när förutsättningarna ändras. En viktig fråga är därmed de 

målkonflikter som uppstår i relation till stadens utbyggnadsstrategi.  

De i målbilden så kallade prioriterade eller integrerade stråken för stadstrafikens stomnät har en stor 

påverkan på stadsmiljön genom att utformningen av dessa stråk och miljöer påverkar stadens 

bostadsförsörjning i merparten av de tyngdpunkter där stora volymer förväntas de kommande 20 

åren. Det krävs mer underlag för att kunna ta ställning till de prioriterade stråken. 

Målbilden innehåller väl formulerade kvalitetsmål för resenären, stadsmiljön och stadsutvecklingen 

som underlättar en träffsäker planering. Restidsmålet (omvandlat till hastighet) kan dock få 

konsekvenser för stadsmiljön avseende till exempel barriärer och buller vilket även kan påverka den 

byggbara ytan för bostäder i olika prioriterade stråk. Det är viktigt att skapa ytsmarta lösningar –

vilket även gäller bytespunkter i tyngdpunkter och andra tätare områden. Framkomligheten behöver 

studeras närmare utifrån olika stadsbyggnadstypologier. 

Det är positivt att målbilden ska konkretiseras med en åtgärdsplan och en utbyggnadstakt, vilket ger 

alla inblandade aktörer stabila förutsättningar för sin planering. Resurser behöver tillföras som säkrar 
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det fortsatta arbetet, liksom att det skapas forum som involverar planerande förvaltningars 

samordning av långsiktig investeringsplanering.  

Målbilden borde lyfta behovet av yta, placering och finansiering av kollektivtrafikens nödvändiga 

komplement, exempelvis depåer och uppställningsplatser. Frågan om att hantera utrymmet för 

dessa funktioner både som ”problem” och ”möjligheter” behöver diskuteras i relationen stad/region.  

Snabbussnätets möjligheter att nyttja befintliga leder och skapa nya tvärgående kopplingar är något 

mycket positivt. Eftersom det pågår stora stadsutvecklingsprojekt är det bråttom att hitta de precisa 

lägena för stationerna, liksom att skissa på utformningen.  

Fastighetsnämnden påpekar också att tidigare volymstudier ofta blir inaktuella och att 

exploateringsgraden höjs. Resandebehoven kan därför öka snabbare än dagens prognoser. En utblick 

mot 2050 för olika delområden, stråk och tyngdpunkter efterfrågas. Hur påverkas innerstadsportars 

och andra bytespunkters roller när innerstaden utvidgas? Vilka brytpunkter finns det för när det är 

ineffektivt att trafikera i markplan i allt tätare stadsområden?  

Potentialen för bostadsbyggande är mycket stor om ytorna vid dagens vändslingor kan frigöras. 

Därför bör diskussionen om att trafikera vissa linjer med dubbelriktade spårvagnar påskyndas. Tre 

linbanor ingår i målbilden. Det kan vara riskabelt att bygga upp målbilden på tre linbanor om det 

visar sig att den första inte fungerar som avsett. Därför är det värdefullt att hålla öppet för andra 

alternativ i stadsutvecklingsområdena samt att studera andra lösningar och identifiera länkar som 

inte får byggas bort.  

Kollektivtrafikprogrammet har en omfattande inverkan på den framtida markanvändningen och 

möjligheterna att exploatera mark för såväl bostadsbyggande som för näringslivets behov. För att 

programmet ska få genomslag i den långsiktiga planeringen bör emellertid 

kollektivtrafikprogrammets status klargöras så att alla inblandade aktörer ska känna att de har stabila 

förutsättningar för sin egen planering. Osäkerheten kring hur och om alla delar av 

kollektivtrafikprogrammet kommer att genomföras (finansiering och rådighet över 

infrastrukturåtgärder) får inte bli ett hinder för angelägna exploateringar under lång tid. Det måste 

därför även finnas en flexibilitet om förutsättningarna förändras. 

Moderaternas yrkande, som inte bifölls av nämnden, föreslår kompletterande synpunkter. (Se sista 

stycket under synpunkter från byggnadsnämnden.) Liberalerna lyfter i ett yttrande vikten av en 

fossilfri fordonsflotta med elbussar som en viktig del. Med stadslivet som utgångspunkt behöver 

trafiken bullra mindre och utsläppen elimineras. På längre sikt behövs skilda körbanor, och en 

utredning kring eventuell framtida tunnelbana bör tas fram. Det behövs förtydligande kring 

färdmedlen cykel och gång som är viktiga transportslag i den tätare staden. 

Kommentar: 

I kommentarerna under avsnittet Byggnadsnämnden och på flera platser i föregående kapitel 

beskrivs hur synpunkterna om målkonflikten mellan kollektivtrafikens framkomlighet och en 

exploatering och förtätning av områden längs de utpekade stråken har tagits om hand. 

Fastighetsnämnden lyfter vikten av rätt utformning och lokala lösningar, vilket även målbilden 

gör inför den fortsatta planeringen av åtgärderna. 

Förslagshandlingens utblick mot 2050 syftar till att visa dels att strukturen och koncepten håller 

för miljonstaden, dels vilken utveckling i form av nya stråk som kan bli aktuella för att möta 

ytterligare exploateringar och förtätningar. Att bedöma vilka utbyggnadsplaner som blir aktuella 

och när ingår inte i målbilden.  
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Flera remissvar har påpekat att en första linbana behöver utvärderas innan man slår fast att det 

ska byggas fler. Förslagshandlingen innehåller enbart den första linbanan, mellan Järntorget och 

Wieselgrensplatsen.  

Frågan om dubbelriktade vagnar finns med på listan över fortsatt utredning.  

Målbilden beskriver ett antal finansieringsmöjligheter, medan processerna för att realisera dem 

är en del i den fortsatta samverkan mellan parterna och med framförallt Trafikverket. Som ett 

gemensamt program, antaget i de fyra parternas fullmäktige, ger målbilden dels långsiktiga 

planeringsförutsättningar vid exempelvis exploateringar av nya områden och förtätningar av 

befintliga, dels en sammanhållen plan för utvecklingen av kollektivtrafiken, inklusive åtgärder. 

Det är grunden för att kunna motivera och genomföra investeringarna. Målbilden kan ses som 

en systemlösning, vilket betyder att de åtgärder som ingår i målbilden är nödvändiga för att nå 

den förväntade kvaliteten och kapaciteten i stomnätet. Åtgärderna bottnar i befintliga och 

kommande brister, kvalitetsmålen sam utvecklingsprinciper och struktur, vilket gör det tydligt 

vad de ska bidra till. Om förutsättningarna ädras, exempelvis förändringar i kommunernas 

utbyggnadsplanering eller nya tekniska lösningar, medger målbilden att en åtgärd kan ersättas 

av en annan så länge effekten blir den samma eller att en åtgärd görs före en annan om det inte 

får stora systemeffekter. 

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

4.2.4 Miljö- och klimatnämnden 
Miljönämnden är generellt sett positiv till förslagen i målbilden. Nätstrukturen med en så kallad 

innerstadsring och en mellanstadsring är bra eftersom det ökar tillgängligheten till olika delar av 

staden och avlastar city. Även införandet av ett så kallat snabbnät är bra eftersom det med sin 

placering i eller vid stora trafikleder i mindre omfattning är förknippat med konflikter i stadsmiljön. 

Det är också positivt att kvalitetsmålen omfattar stadsmiljön och stadsutvecklingen.  

Målbilden behöver kompletteras med en djupare analys av de prioriterade stråken utifrån de 

målkonflikter som finns mellan en snabb och prioriterad kollektivtrafik och en god stadsmiljö som 

gynnar gång- och cykeltrafik både lokalt och inom staden som helhet.  

Kopplingen till cykeltrafik och cykelpendling är inte så utvecklad i målbilden och cykeltrafikens 

potential och behov som pendeltrafik tas inte upp på ett tillräckligt integrerat sätt. I många fall 

sammanfaller de prioriterade stråken med de utpekade stråken för pendlingscykelnätet, vilket inte 

hanteras i målbilden. 

En svaghet i målbilden är att miljömål och miljö- och klimatstrategiska program inte är integrerade på 

samma sätt som flertalet planeringsstrategier är. Någon form av ambitionsnivå eller mål för 

stomnätets påverkan på hälsa och miljö behöver beskrivas.  

Eldrift är den drivlina som bör prioriteras i områden av stadskaraktär vilket bör framgå och uttalas 

tydligare i målbilden. Biogas är ett bränsle med goda miljöegenskaper, men som drivmedel passar 

det bättre i mer perifera lägen.  

Forskning kring förtätning visar att täta städer tenderar att få ett ökat resande för rekreation, 

troligen som en följd av att rekreativa värden, som grönska och natur samt vilsamma platser med 

mera, inte bevarats och utvecklats. I målbilden är det otydligt vilka ambitionsnivåer som gäller för 

kollektivtrafikresor på kvällar, helger och i semestertider. En generellt minskad frekvens i 

kollektivtrafiken under dessa tider minskar också tillgängligheten till populära resmål för 

fritidsaktiviteter och möjligheten för hållbara fritidsresor. Samtidigt kan ett ökat behov av fritidsresor 

komma att innebära att nya målpunkter skulle behöva identifieras och tas med i målbilden.  
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I en tät stad kommer biltrafiken att behöva ta mindre plats och hastigheten kommer därför att 

behöva bli lägre vilket i sin tur kan innebära att även kollektivtrafikens hastighet kan behöva vara 

relativt låg, utan att det behöver leda till att den förlorar i konkurrenskraft.  

En förutsättning för att förverkliga stadens trafikstrategi och det klimatstrategiska programmet för 

Göteborg är att biltrafiken minskar med 25 procent. Målbilden framstår ur denna synvinkel som 

otillräcklig i sina antaganden. Ambitionsnivån i målbilden kan inte vara lägre än det som benämns 

”offensiv” med en 100-procentig ökning av cykeltrafiken och 20 procents minskning av biltrafiken 

jämfört med år 2013. 

Miljö- och klimatnämnden beslutade att inkludera Liberalernas tilläggsförslag i sitt remissvar (se 

sammanfattning av yttrandet under fastighetsnämnden).  

Kommentar: 

Kopplingen till cykeln som färdmedel har förtydligats, däremot omfattar inte målbilden 

cyklingens roll i storstadsområdets mobilitet. Kollektivtrafiken och cykeltrafiken delar i många 

fall utpekade stråk – oftast parallellt med biltrafiken – vilket är naturligt. Målkonflikter uppstår i 

korsningspunkterna och speciellt i de komplexa trafikmiljöerna runt Centralenområdet. I 

förslagshandlingen lyfts behovet av att hantera dem, men målbilden omfattar inte utformning 

eller tekniska lösningar. 

De styrande och vägledande dokument från de fyra parterna som specificeras under 

Utgångspunkter är de som mest påverkar målbilden. Utöver dessa har andra nationella, 

regionala och kommunala dokument använts som underlag i den mån de gett vägledning för hur 

kollektivtrafiken behöver utvecklas för att uppnå önskade effekter. Göteborgs klimatstrategiska 

program slår fast att det krävs satsningar på bland annat kollektivtrafiken för att nå målen från 

trafikstrategin; målbilden beskriver hur det ska gå till. Den miljökonsekvensbedömning som 

gjorts visar att tack vare nya drivmedel och ökad effektivitet kommer utsläppen av kväveoxider 

och partiklar från kollektivtrafiken inte att öka trots ett kraftigt ökat resande. Utebliven ökning, 

eller minskning, av biltrafiken har stor påverkan på koldioxidutsläppen. Vikten av elektrifiering 

lyfts fram. 

Ambitionsnivån – alltså den resandevolym som stomnätet ska kunna hantera 2035 – ligger i linje 

med ambitionen i Göteborgs Stads trafikstrategi. 

I förslagshandlingen beskrivs det ökade rekreationsresandet i förhållandet till stomnätet. 

Stomnätet täcker in en stor del av stadsparker, större fritidsanläggningar och kulturinstitutioner 

och erbjuder trafik i princip hela dygnet, vardag som helg. Andra rekreationsområden som 

Delsjön, Hisingsparken, Vättlefjäll, Näset och Lillebybadet omfattas av den lokala 

områdestrafiken som bättre kan anpassas till geografiska och säsongsbundna variationer och 

som ansluter till stomnätet i en eller flera bytespunkter. Viktiga målpunkter är i målbilden 

sådana som har ett stort resandeunderlag större delen av dygnet, året om och därför trafikeras 

av stomnätet. 

Restidsmålet handlar både om konkurrenskraft gentemot bilresor och om att erbjuda en god 

tillgänglighet till arbetstillfällen, mötesplatser, rekreation etc oavsett var man bor. Det finns 

alltså både ett absolut och ett relativt mått. Vi vet exempelvis att pendlingsbenägenheten faller 

skarpt vid pendlingstider runt 30 minuter. Därför finns det både ett restidsmål (15 minuter till 

City och 30 minuter mellan tyngdpunkter eller målpunkter) och ett mål för restidskvoten (1,25).  

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 
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4.2.5 SDN Angered 
Stadsdelsnämnd Angered tillstyrker målbilden och önskar att en utbyggnad av de förslag som stärker 

Angered ska prioriteras för att minska segregationen och uppfylla mål i stadens budget och Jämlikt 

Göteborg. Lösningar som stödjer barns självständiga resande behöver utvecklas och identifieras.  

Planeringen av Tvärförbindelse Nordost behöver starta omgående och synkroniseras med pågående 

detaljplanering för nya bostäder i Gårdsten/Lövgärdet och med stadsutveckling längs stråket 

Angered centrum–Hammarkullen. 20 procent av den arbetande befolkningen i Angered har sin 

arbetsplats på Hisingen, varför planeringen av den föreslagna linbanan föreslås påbörjas redan nu.  

Förslaget med tvåriktningsvagnar är intressant, dels för att terminalen vid Angereds Centrum utgör 

en barriär som begränsar torgets stadsmässighet och utveckling, dels för att minska sårbarheten vid 

oplanerade stopp på Angeredsbanan. Att uppgradera miljön längs banan är nödvändigt för att 

stråket ska upplevas attraktivt och integrerande.  

Kommentar: 

Stomnätets trafikkoncept karaktäriseras av bland annat hög turtäthet större delen av dygnet och 

en relativt stor kapacitet, vilket det inte bedöms finnas underlag för i relationen Angered till 

Rymdtorget och vidare in mot mellanstadsringen och City. Det betyder att metrobusstråket 

Tvärförbindelse Nordost i förslagshandlingen bara sträcker sig upp till väg 190 ut mot Gråbo. 

Däremot ingår Angered i metrobussnätet via stråket över Angeredsbron och ner till E6, vilket 

bland annat betyder god tillgänglighet till arbetsplatser på Hisingen för fler än vad en linbana 

hade kunnat åstadkomma. Angeredsbanan är en av de sträckor som i förslagshandlingen 

definieras som stadsbanestråk vilket betyder ett ökat fokus på kvalitet och kapacitet, 

inkluderande allt från infrastruktur till fordon och trafikering. Trafikering med tvåriktningsvagnar 

är en av de frågor som pekas ut för fortsatt utredning. 

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.2.6 SDN Askim-Frölunda-Högsbo 
Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo tillstyrker förslaget till Målbild för stadstrafiken i 

Göteborg, Mölndal och Partille 2035. Dock bör målbilden förtydligas med kopplingen till 

ytterområden, tvärförbindelser mellan och inom stadsdelar samt tillgängligheten till kusten och 

andra rekreations- och turistmål. Tyngdpunkten Frölunda Torg saknar kopplingar mot Askim, Hovås 

och Billdal. 

Hållplatslägen vid större trafikleder bör kopplas till den omgivande staden om stomnätet ska bidra till 

en tilltalande och funktionell stadsmiljö och det är viktigt med anslutningar till gång och cykelstråk 

kring bytespunkter. Vid nämndbehandlingen gjordes ett protokollstillägg om att i kommande 

planering beakta möjligheten att skapa fler pendelparkeringsplatser. 

Ett barnkonsekvensperspektiv är nödvändigt. Målbilden borde kopplas till Gör Göteborg Jämlikt och 

det är viktigt att ha med perspektivet att förbättra för personer med funktionsnedsättningar genom 

tillgänglighetsanpassade fordon och bytespunkter, liksom trygghetsperspektivet. 

Kommentar: 

I förslagshandlingen integreras dagens trafik med de så kallade färgade expresserna i 

metrobusskonceptet. För resenärer från ytterstad och grannkommuner betyder det bland annat 

snabbare resor till City och fler och bättre bytesmöjligheter. Målbilden slår fast kvalitetsmål och 

principer för bland annat trafikeringen samt pekar ut stråk, men föreslår inte själva linjenätet. 
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Metrobussarna kommer inte att köra längs Dag Hammarskjöldsleden (som är ett stadsbanestråk 

i förslagshandlingen), vilket gör det troligt att linjer från väg 158 dras norrut längs Västerleden 

via bland annat en station vid Frölunda Torg.  

Samspelet mellan metrobusstationerna och stadsutveckling förtydligas, liksom behovet av att 

skapa pendelparkeringar vid de stationer/bytespunkter där det är möjligt.  

Som redovisats i föregående kapitel har en social konsekvensanalys, inkluderande 

barnperspektivet, genomförts, med Jämlikt Göteborg som en utgångspunkt. 

Tillgänglighetsanpassade fordon och anläggningar är en del av utformningen och styrs av bland 

annat av Strategi för funktionshinderanpassning av kollektivtrafiken (VGR 2012). 

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.2.7 SDN Majorna-Linné 
Stadsdelsnämnd Majorna-Linné tillstyrker målbilden. Materialet är gediget och väl genomarbetat 

men kan med fördel konkretiseras och förtydligas.  

Det saknas beskrivningar och konsekvensbedömningar ur ett mångfalds- och 

jämställdhetsperspektiv. Den sociala dimensionen behöver stärkas, barnperspektivet lyftas fram och 

kompletteras med en bättre förståelse för olika målgruppers behov. Särskild uppmärksamhet bör ges 

åt hur barn och unga vistas och rör sig i området runt hållplatserna. Många äldre och 

funktionshindrade har svårt att klara byten. För att skapa ett tillgängligt och anpassningsbart stomnät 

som inkluderar bytespunkter, orientering, hållplatser och fordon och som utformas med människan i 

fokus. 

Att behandla älvtrafiken som en del av stomnätet är avgörande för en integrerad stad med ett 

levande älvrum. 

Det är angeläget att överväga prioriteringarna av kommunikationerna i och mellan stadsdelarna och 

bygga bort barriärer. Rapporten Jämlikt Göteborg, fokusområde 4, kan där vara en utgångspunkt. 

Nämnden ser fram emot ett fortsatt samarbete där stadsdelarna och social resursförvaltning har en 

mer framträdande roll. 

Kommentar: 

Detaljutformningen av bytespunkter, hållplatser och anslutande gång- och cykelvägar omfattas 

inte av målbilden, däremot kvalitetsmålen i K2020:s Den ideala bytespunkten och kvalitetsmål 

som berör trygghet, säkerhet och enkelhet. Flertalet av stadsdelsnämndens synpunkter 

stämmer väl överens med den sociala konsekvensanalysens rekommendationer för det fortsatta 

arbetet som även finns sammanfattade i förslagshandlingen. 

I den fortsatta planeringen och genomförandet av åtgärderna kommer berörda intressenter att 

involveras. Att vissa reserelationer inte syns i stomnätets stråkkartor betyder inte att dessa 

områden saknar bra kollektivtrafik inom och mellan sig. Utvecklingen av områdestrafikens lokala 

linjer omfattas inte av målbilden, men deras relation till stomnätet – bland annat hur de kopplas 

i utpekade bytespunkter – beskrivs på en blå sida i förslagshandlingen. Där står också att 

områdestrafiken med fördel utvecklas tillsammans med kommuner eller stadsdelsnämnder, 

arbetsplatser, skolor och andra lokala intressenter och den upphandlade operatören.  

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 
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4.2.8 SDN Västra Göteborg 
Stadsdelsnämnd Västra Göteborg tillstyrker målbilden. Det saknas ett ytterstadsperspektiv vilket 

exemplifieras av strukturbilden med ringarna där regionen verkar börja vid Västerleden som i sin tur 

ger en felaktig bild av stadens struktur och behov. Målbilden behöver lyfta behovet av att i ett nästa 

steg förbättra det finmaskiga kollektivtrafiknätet (KomNära och KomTill) som är minst lika viktigt för 

att underlätta vardagslivet. 

I målbilden saknas stomkollektivtrafikstråket ut till Saltholmen och Södra skärgården som en 

målpunkt. Kungssten och andra tilltänkta bytespunkter kräver god planering och stora investeringar 

för att uppnå en bra kvalitet och bli attraktiva för alla resenärer. Det gäller framförallt utmed 

trafikleder där ett samarbete med Trafikverket också är viktigt. Kungssten har i dag stora brister vad 

avser tillgänglighet, säkerhet, buller och luftkvalitet.  

Kollektivtrafik kan bidra till en ökad social sammanhållning, men som isolerad åtgärd är bidraget 

troligen marginellt. Förvaltningen anser att den sociala dimensionen behöver utvecklas i materialet 

och att de sociala nyttorna beskrivs mer utförligt. En utgångspunkt för att inkludera fler perspektiv är 

rapporten Jämlikt Göteborg.  

Det är viktigt att vissa expressbussar fortsätter att stanna vid hållplatser längs Västerleden utöver vid 

de stora bytespunkterna. Mål om att cykel ska bli en integrerad del av kollektivtrafiken saknas också. 

Det ska exempelvis vara möjligt att ta med cykel på fordon. 

Kommentar: 

Se även kommentarer under SDN Askim-Frölunda och Högsbo respektive SDN Majorna-Linné. 

Strukturbilden har justerats. Sträckan ut till Saltholmen från Kungsten har inte ett 

resandeunderlag som motiverar att det är ett utpekat spårvagns- eller metrobusstråk. Det 

betyder inte att kollektivtrafiken till områdena längs stråket och ut till södra skärgården blir 

sämre, bara att de försörjs med anpassade lokala linjer som kopplar till stomnätet på en eller 

flera platser – och att spårvagnarna fortsätter in mot innerstaden. 

Utmaningen med att skapa attraktiva bytespunkter i lägen som Kungssten har gjort ännu 

tydligare. Metrobusstationerna läggs på platser som är eller blir stora målpunkter, varav flera 

sammanfaller med utpekade bytespunkter. I metrobusskartan framgår att det kommer bli 

aktuellt med fler stationer mellan de stationer som pekats ut i målbilden. Den exakta 

placeringen kräver vidare utredning och koordinering med utbyggnadsplaner. 

Frågan om cykel ombord på fordon finns med på listan över områden för fortsatt utredning.  

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.2.9 SDN Östra Göteborg 
Stadsdelsnämnd Östra Göteborg stödjer fortsatt arbete med Målbild för stadstrafiken i Göteborg, 

Mölndal och Partille 2035. Särskilt efterlängtat är fler tvärförbindelser även om åtgärdernas innebörd 

behöver förtydligas ytterligare. Förslag saknas om tvärförbindelser söderut, mellan Östra Göteborg 

och Örgryte-Härlanda.  

Förslagen om linbana Lärje samt en ny spårtunnel från Kortedala till Alelyckan behöver förtydligas 

snarast, då de påverkar arbetet med Program för Kortedala och möjligheterna till stadsutveckling i 

området. Det är positivt med åtgärder för effektivare resor från och till Bergsjön. Det är tveksamt om 

föreslagen tunnel är rätt lösning. Förslaget om linbana över barriärerna Lärjeån och Göta älv är 

positivt men mycket skissartat beskrivet i målbilden.  
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Även förslaget Tvärförbindelse Nordost i snabbstråket behöver förtydligas. För att skapa mervärde 

till Bergsjön är det viktigt att förbindelsen knyter an till snabbstråket i E20, Partille–Göteborgs city, till 

exempel i ett framtida Mellbymot. Hållplatsläget för tvärförbindelsen, som i Bergsjön sannolikt 

placeras ute i Mellbyleden, riskerar att bli mindre attraktivt och ge en försämrad koppling till 

bebyggelseområdena i Bergsjön. Om snabbussen ska ersätta befintlig busstrafik på sträckan bör 

utgångspunkten vara att även dagens trafikering av Komettorget försvinner.  

Det saknas en social konsekvensanalys samt ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Liksom SDN 

Västra Göteborg ställer man sig undrande till påståendet om att möten mellan människor i 

kollektivtrafiken bidrar till ett starkt socialt kapital och till en ”betydande problemlösningskapacitet i 

området”. Analys saknas av vilken effekt målbildens förslag får för barns och ungas livsmiljö och 

självständiga möjligheter till framkomlighet. Barns färdvägar, rörelsemönster och eventuella 

mötesplatser behöver belysas. 

Kommentar: 

Se även kommentarer under de föregående stadsdelsvisa sammanfattningarna då de inte 

upprepas under varje sammanfattning. 

Utifrån målbildens struktur lämpar sig en tvärförbindelse mellan Örgryte/Härlanda och östra 

Göteborg bäst som en del av den lokala områdestrafiken. Den kommer att koppla ihop flera 

områden utanför innerstaden som saknar resandeunderlag större delen av dygnet.  

Linbanan mellan Backa, Hjällbo och Kortedala torg finns inte med som en åtgärd före 2035, 

däremot Kortedalatunneln som har en nyckelfunktion för att korta de långa restiderna från 

Bergsjön. I förslagshandlingen är stadsbanestråket (och metrobusstråket) kompletterat med ett 

citybusstråk som trafikerar den södra delen av Bergsjön och som, via Gamlestaden och 

Gullbergsvass, landar i City. Tvärförbindelse Nordost är en del av metrobussnätet som ansluter 

vid ett kommande Mellbymot till infartsstråket E20 med direkt koppling till mellanstadsringen 

och City. Utformningen av hållplatsen för Metrobuss i höjd med Rymdtorget vid Mellbyleden 

och dess anslutande gång- och cykelvägar är viktig, då den i likhet med några andra hållplatser 

och stationer hamnar några hundra meter från själva målpunkten eller bytespunkten. 

Texten om det sociala perspektivet är delvis omarbetad efter den genomförda sociala 

konsekvensanalysen. 

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.2.10 SDN Lundby 
Stadsdelsnämnd Lundby ser mycket positivt på den övergripande ambitionen om ett förbättrat 

regionalt kollektivtrafiksystem och lyfter bland annat de fyra nya förbindelserna över älven. 

Målbildens ställningstaganden och förslag är goda på många sätt, till exempel nya tvärlänkar och 

förbindelser över älven. Konkretiseringar behövs dock, bland annat gällande framtidens 

kollektivtrafik som verktyg för stärkt integration, hur stomnätet ska koppla an till det finmaskiga 

nätet, innebörden av nya hållplatslösningar ur funktionsnedsättnings- och trygghetsperspektiv, barns 

och ungas behov såsom rörligheten till skolor, samt effekter för turismen kopplat till rekreation.  

Remissdokumentet är på platsmässig nivå svårbedömt ur ett lokalt perspektiv, exempelvis de 

prioriterade stråkens barriäreffekter och hur de riskerar att cementeras, vilket bland annat gäller en 

eventuell uppsnabbning av spårvagnstrafiken längs Hjalmar Brantingsgatan. Ett förslag är att avvakta 

med åtgärden för att hinna med studier av kopplingarna från nya Hisingsbron och en föreslagen 

uppdatering av programmet för Wieselgrensplatsen.  
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Målbilden tenderar att i för hög grad förhålla sig till dagens Göteborg och att inte till fullo ta hänsyn 

till en innerstad som kommer sträcka sig över bägge sidor av älven. Målbilden behöver därför 

tydligare relatera till genomförandet av Vision Älvstaden. Hur Västlänken påverkar resmönstren är 

inte nog tydligt belyst.  

Lindholmen och Hjalmar Brantingsplatsen som innerstadsportar, samt deras relation till 

mellanstadsringen behöver också studeras närmare. Att göra Hjalmar Brantingsplatsen enbart till 

innerstadsport minskar risken för att det skapas en flaskhals liknande Brunnsparken, men förslaget är 

avhängigt flera olösta nyckelfrågor såsom finansieringen av en pendeltågstation. 

Moderaterna och Liberalerna lämnade varsitt förslag på tilläggsyttrande som inte bifölls. Det 

förstnämnda förordar satsningar på BRT framför spårvägsutbyggnad och menar att utbyggnaden av 

kollektivtrafiken inte får ske på bekostnad av befintlig infrastruktur. Liberalerna önskar att 

stadsutvecklingen knyts starkare till målbilden. Det är viktigt att öka befolkningstäthet och 

funktionsblandning för att minska behovet av transporter men också att göra dem mindre 

enkelriktade, vilket resulterar i överbelastade trafikleder i rusningstid och ödsliga barriärer andra 

tider. 

Kommentar: 

Se även kommentarer under de föregående stadsdelsvisa sammanfattningarna då de inte 

upprepas under varje sammanfattning. 

Frågan om barn och ungas tillgänglighet till skolor är en del av utvecklingen av områdestrafiken. 

Effekter på turismen kopplat till rekreation har inte studerats. Vad gäller säsongsberoende resor 

till platser med ett vanligtvis litet resandeunderlag, kommer de behoven att mötas av 

områdestrafiken. 

För de flesta utpekade stråk, exempelvis stadsbanestråket längs Hjalmar Brantingsgatan, handlar 

det inte om att höja hastigheterna. Snarare handlar det om att bevara den framkomlighet som 

finns idag och att korta dagens alltför långa restider från exempelvis Länsmansgården genom att 

se om det är möjligt att slå samman hållplatser eller använda så kallas skip-stop. 

Målbilden utgår från storstadsområdet 2035, både vad avser resandebehov och 

utbyggnadsplanering. Det är även det underlaget, liksom en driftsatt Västlänken, 

analysmodellen utgår från. Vision Älvstaden har varit ett av flera viktiga underlag i arbetet med 

målbilden och nu är den också med på listan över styrande och vägledande dokument. 

Även om begreppen innerstadsport och regional port inte längre används, kommer inte Hjalmar 

Brantingsplatsen trafikeras av metro- eller regionbussar. Däremot kommer det att finns en 

station längs Lundbyleden på gångavstånd till bytespunkten. Målbilden pekar ut vad som 

behöver göras, finansieringen är en del av genomförandet. 

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.2.11 SDN Örgryte-Härlanda 
Stadsdelsnämnd Örgryte-Härlanda tillstyrker förslaget till målbild. De åtgärder som ligger inom och 

strax utanför stadsdelen Örgryte-Härlanda är anslutna till områdena Kallebäck, Östra sjukhuset, 

Torpamotet, Svingeln, Gamlestan, Gullbergsvass och Vallhamra torg.  

Det är positivt att förstärka kollektivtrafikens stomnät och att skapa tvärförbindelser i staden samt 

att minska belastningen på nuvarande bytespunkter. Remissens förslag om att förstärka kopplingen 
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mellan Örgryte–Härlanda och Partille är positivt, likaså en förstärkning av kollektivtrafiken till 

Kallebäck.  

Det är dock viktigt att det sociala perspektivet framkommer tydligare och att 

konsekvensbeskrivningar kring detta perspektiv lyfts fram. Målbilden bör kopplas till arbetet med 

Jämlikt Göteborg. Målkonflikter mellan prioriterade stråk, förtätning av blandstaden och det sociala 

samspelet bör tydliggöras. Behoven i Örgryte-Härlanda och kopplingarna till andra stadsdelar måste 

tillgodoses på ett bättre sätt. En utbyggnad av stomnätet måste följas av en utökning av närtrafiken 

och i målbilden måste kopplingen dem emellan, liksom till gång- och cykelstråk vid bytespunkter, 

förtydligas. 

Barnperspektivet behöver stärkas och förtydligas. Nämnden önskar i sammanhanget även få 

förtydligat hur könsfördelningen och den geografiska spridningen såg ut i respektive åldersgrupp i 

medborgardialogens enkät.  

Det finns en risk att snabbnätets hållplatser vid stora trafikleder skapar tillgänglighetsproblem. Ett 

stort tryck på korta restider kan leda till stress, och färre linjer i kombination med färre byten kan 

försämra tillgången till god kollektivtrafik för dem som bor utanför stomnätet. Det behöver 

förtydligas hur prioriterade stråk ska fungera om det sker nybyggnation och framkomligheten 

därmed riskerar att försämras. Det är viktigt att stombusstråket i Kallebäck är på plats innan den 

planerade bebyggelsen är på plats. Målet att linjetrafik ska vara bemannad bör även innefatta 

linbanegondoler. 

Ytterstaden saknas i nätstrukturen, som övergår direkt från mellanstadsring till regionen. Det saknas 

en tydlig tvärförbindelse mellan Örgryte-Härlanda och östra Göteborg. En sådan är viktig för att 

skapa nya resmönster och främja en sammanhållen stad. En sträckning med stombuss från Kviberg 

via Munkebäcksmotet och vidare längs Delsjövägen till Korsvägen kan i kombination med närtrafik 

även förbättra tillgängligheten till Skatås och Delsjöområdet. Att boende och besökare enkelt kan nå 

även friluftsområden, rekreation och sevärda platser utan bil är en förutsättning för ett hållbart 

Göteborg.  

Målbildsdokumentet skulle bli mer överblickbart genom att koppla mål, principer och struktur till 

respektive åtgärder. 

Kommentar: 

Se även kommentarer under de föregående stadsdelsvisa sammanfattningarna då de inte 

upprepas under varje sammanfattning. 

I målbilden har kopplingen till områdestrafiken – och områdestrafikens uppdrag i sig – 

förtydligats, bland annat att den även kan knyta ihop två områden utanför innerstaden. 

Spridningen i enkätsvaren mellan olika grupper var relativt liten, vilket betyder att det inte har 

varit meningsfullt att dra några slutsatser på gruppnivå. 

Färre linjer byten betyder inte att turtätheten eller bytesmöjligheterna försämras. Tvärtom ökar 

regulariteten och med tydligare koncept blir också resan, inklusive byten, mer överskådlig. Det 

stora flertalet av dem som bor i glesare områden som inte täcks av stomnätet drar nytta av att 

det är enklare att resa vidare efter ett byte från en lokal linje, bil eller cykel. 

Om det skulle vara aktuellt att höja framkomligheten i befintliga stadsmiljöer, kan det inte ske 

utan att de negativa effekterna hanteras. På samma sätt kan en förtätning längs ett utpekat 

stråk inte försämra framkomlighet för kollektivtrafiken, speciellt i längre stråk där restiderna till 

utsatta områden redan idag kan vara för långa.   



Målbild Koll2035: Sammanställning av remissvar med kommentarer och hantering    version 2.0 2017-10-02 

 

  53(89) 

Citybusstråket till Kallebäck ligger med i den första åtgärdsetappen. Frågan om bemannade 

gondoler blir en fråga för systemutformning och drift av linbanan, men med den höga 

turtätheten går det att tänka sig att ett antal jämt utspridda gondoler är bemannade. 

Citybuss betjänar radiella stråk med relativt stort resandeunderlag och ska medge direktresa till 

City. Tvärförbindelser mellan stadsdelar har kommenterats tidigare och kan i många fall med 

fördel lösas av områdestrafiken, liksom linjer till Skatås och Delsjön. Problemet med vissa 

tvärförbindelser är att resandeunderlaget blir för lågt över dygnet om det inte handlar om 

tydliga målpunkter dit många har skäl att resa; speciellt om flera av reserelationerna redan täcks 

av det radiella nätet.  

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.2.12 SDN Västra Hisingen 
Stadsdelsnämnd Västra Hisingen tillstyrker remissen. Materialet är gediget och väl genomarbetat. 

Nämnden uppskattar den omfattande medborgardialog som har genomförts. Önskemålen är 

samstämmiga: snabbare kollektivtrafik med färre stopp och kortare bytestider, enklare biljettsystem, 

ökad trygghet, förbättrad kontakt mellan ytterområden samt tillgång till bra kollektivtrafik vid 

bostaden. 

Den sociala dimensionen behöver förtydligas i målbilden. För att undersöka hur olika grupper 

påverkas bör barnkonsekvens- och social konsekvensanalys göras under hela processen. Särskild 

uppmärksamhet måste ges åt hur barn och unga rör sig i området runt stationerna. Barn och ungas 

färdvägar och mötesplatser behöver belysas, och bytessystem och trafikering göras begripliga ur ett 

barnperspektiv. 

I underlagsmaterialet saknas både beskrivningar och konsekvensbeskrivningar ur mångfalds- och 

jämlikhetsperspektiv. Kollektivtrafiken kan användas som ett integrationsverktyg. Hur det kan ske 

genom exempelvis linjesträckningar och placering av hållplatser behöver förtydligas. Prioriteringar av 

åtgärder behövs med Jämlikt Göteborg som utgångspunkt.  

Nämnden anser att målbilden bör innehålla koppling till fler målpunkter i ytterstaden och jämför 

med Partille som har ungefär lika många invånare som Torslanda/Arendal och Öckerö kommun och 

dessutom många arbetstillfällen, som kommer att bli ännu fler. Det behövs en strategi för trafiken 

som kopplar och matar till stomnätet från ytterstaden. Målbilden löser inte alla brister vad gäller att 

åka tvärs över Hisingen. En lösning är en utbyggnad av spårväg mellan Länsmansgården, Volvo och 

Skra bro. Nämndens lokala utvecklingsprogram pekar på att koppla samman Biskopsgården och 

Lundby. 

Målbilden behöver belysa Trafikverkets utbyggnad av vägar som Halvors länk och Hisingsleden som i 

första hand är avsedda för godstransporter. Större godsmängder kan skapa ännu större barriärer och 

försvåra för kollektivtrafiken (samt gång och cykel) att ta sig fram. 

Tillgången till kusten behöver underlättas med bra kollektivtrafik. På västra Hisingen finns 

småbåtshamnar, badplatser, campingplatser, naturstigar etc av intresse för hela regionen. En linbana 

från Öckerö till Hjuvik och vidare till Biskopsgården och Lindholmen skulle även kunna avlasta 

trafiken på väg 155. 

Nämnden ser fram emot ett fortsatt dialogarbete gärna i samarbete med stadsdelarna och social 

resursförvaltning. 
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Kommentar: 

Se även kommentarer under de föregående stadsdelsvisa sammanfattningarna då de inte 

upprepas under varje sammanfattning. 

Torslanda och Öckerö ingår inte, till skillnad från Partille centrum, i stadstrafikområdet (det 

sammanhängande stadsområdet som i målbilden kallas storstadsområdet) och därför har heller 

inte exempelvis Torslanda torg/Amhult pekats ut som en viktig målpunkt. I förslagshandlingen 

ingår den stadsnära expressbusstrafiken (de färgade expresserna) i metrobusskonceptet, vilket 

betyder att linjenätet även omfattar bland annat Torslanda och Öckerö. Områdestrafik utgår 

från en utpekad bytespunkt i stomnätet, en princip som kan gälla även utanför 

storstadsområdet. Redan idag fungerar Amhult resecentrum som ett nav för trafiken på Västra 

Hisingen med god koppling till expressbussnätet. 

Det kvarstår brister även efter målbilden. I utblicken mot 2050 ingår en möjlig nordligare del av 

mellanstadsringen som skulle knyta ihop Länsmansgården med Backa via Tuve och kunna 

ansluta till metrobusstråket från Skra Bro. Biskopsgården (och Länsmansgården) knyts till Västra 

Eriksberg och vidare längs Norra Älvstranden med ett nytt citybusstråk vid sidan av spårvägen 

som kommer att klassas som stadsbana. Det saknas resandeunderlag över dygnet för att bygga 

vidare på spårvägen i ett stråk från Länsmansgården mot Volvo och Skra bro. För dem som ska 

resa från Skra bro mot innerstaden går det mycket snabbare med Metrobuss. Bytespunkten vid 

Vårväderstorget föreslås utvecklas till ett nav för områdestrafiken som kan utvecklas för att 

skapa flera av dagens saknade länkar. 

Om en ökad godstrafik skulle påverka framkomligheten för kollektivtrafiken på lederna på ett 

avgörande sätt, kan det bli aktuellt med egna körbanor på samma sätt som längs trafiklederna 

längre in i systemet, men det är inget som studerats i målbilden. 

Infrastruktur för kollektivtrafiken utanför stadstrafikområdet omfattas inte av målbilden. 

Däremot kan sägas att den typ av linbanor som utretts för Göteborg inte är lämplig för en så 

lång sträcka som från Öckerö till Biskopsgården och vidare mot Lindholmen. Med en hastighet 

på cirka 25 km/h passar linbanor bra för att överbrygga tydliga barriärer men inte för att 

trafikera långa stråk. 

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

 

4.2.13 SDN Centrum 
Stadsdelsnämnd Centrum tillstyrker förslaget till Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och 

Partille 2035 förutom Alléstråket, spårvägs- och stombusstråk i Nya Allén, som avstyrks. Ett yrkande 

från Liberalerna om att tillstyrka målbilden i sin helhet (alltså utan reservationen för stråket i Nya 

Allén) avslås. 

Det är positivt att målbilden tagits fram i samverkan mellan berörda kommuner. Möjligen kunde 

målbilden även ha omfattat kommunerna mot nordväst för att ge en fylligare bild av hela systemet.  

Som offentligt rum är kollektivtrafiken också en mötesplats för olika befolkningsgrupper. Nya fordon 

och sträckningar bör därför utredas och värderas även ur trygghets- och integrationsperspektiv. 

I målbilden används begreppet vardagsliv som omfattar mer än arbetspendling. För att få en 

möjlighet att gå på djupet i vad målbilden innebär för det dagliga livet behöver den kopplas till andra 
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trafikslag och till närtrafiken. Vardagen består också av fritid vilket behöver stödjas av målbilden med 

målpunkter som relaterar även till detta.  

Det finns en målkonflikt mellan idén om en attraktiv kärna och restidsmålet för regionen. 

Allélänken kommer att minska Kungsparkens rekreativa värden. Kungsparken är viktig för de boende 

både för aktivitet och för vila i vardagen samtidigt som den är en tillgång för stadens besökare. Med 

prioriterad kollektivtrafik i täta intervaller blir väntetider och passagetider tvärs stråket besvärande 

för ett enkelt vardagsliv. Längre fordon betyder längre perronger och mitträcken och därmed en risk 

för större upplevda barriärer. 

Stadsdelsförvaltningen bör involveras tidigt vid planering av tyngre kollektivtrafikering av stråk i 

innerstaden, även om de inte kräver detaljplaneändringar. 

Kommentar: 

Se även kommentarer under de föregående stadsdelsvisa sammanfattningarna då de inte 

upprepas under varje sammanfattning. 

Vardagslivet omfattar mer än pendling och stomnätet ska enligt målbilden erbjuda en attraktiv 

kollektivtrafik större delen av dygnet alla dagar. I förslagshandlingen beskrivs kopplingen och 

relationen till områdestrafiken. Flera målpunkter för fritidsaktiviteter finns i anslutning till 

stomnätet, och övriga – de som har ett mindre eller ojämt resandeunderlag – trafikeras av lokala 

linjer i områdestrafiken. 

Allélänken har specialstuderats som tydligt exempel på ett stråk där det finns en målkonflikt 

mellan kollektivtrafikens framkomlighet och gående och cyklisters tillgänglighet. Däremot ingår 

inte utformning eller exakt placering av spårvägen i stråket i målbilden. Allélänken är avgörande 

dels för att avlasta Brunnsparken och City, dels för att skapa ett robust system. I 

förslagshandlingen trafikerar inte metro- eller regionbussar Allén, vilket begränsar 

barriäreffekten. Alléstråket blir alltså i huvudsak ett spårvägsstråk vilket kan minska 

komplexiteten i utformningen. 

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.2.14 SDN Norra Hisingen  
Stadsdelsnämnd Norra Hisingen anser att förslaget till målbild är gediget och väl genomarbetat. Två 

viktiga målpunkter ligger på norra Hisingen: Brunnsbotorget och Selma Lagerlöfs torg.  

Frågan om stärkta tvärförbindelser i kollektivtrafiken i stadsdelen behöver lyftas mer i 

målbildsarbetet. Det är idag svårt att åka kollektivt tvärs över norra Hisingen men också tvärs över 

hela Hisingen. Förbindelser bör i större utsträckning binda samman stadsdelen. 

Utvecklandet av kollektivtrafikmässiga tyngdpunkter och bytespunkter hänger samman med 

stadsutvecklingen och var i staden som flest bostäder och arbetsplatser kommer att tillskapas. På 

norra Hisingen är det Selma Lagerlöfs torg och Brunnsbo torg som kan tänkas få denna 

kollektivtrafikstyngd. Körkarlens gata, som idag är en bytespunkt, behöver flyttas och knytas till 

Selma Lagerlöfs torg, som kommer bli stadsdelens nya lokalcentra med nya bostäder, handel, 

kulturhus och nytt stadsdelshus, för att nämna några exempel. 

Målbilden bör innehålla koppling till fler målpunkter i ytterstaden dit många personer pendlar från 

andra delar av staden, till exempel Torslanda/Arendal och Öckerö kommun med sammanlagt 38 000 

invånare och 32 000 arbetstillfällen. Även Kungälv är en ort med stor arbetsinpendling till Göteborg.  
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Ytterstaden behöver också knutpunkter, exempelvis snabbusslinjer, pendelparkeringar, service med 

mera till exempel i Säve, Rödbo, Klareberg eller E6 i höjd med Kärra. Det behövs en målbild för 

trafiken som kopplar och matar till stomnätet från ytterstaden.  

Det är positivt med den medborgardialog som genomförts inom ramen för målbildsarbetet. Ett 

fortsatt dialogarbete är önskvärt, gärna i samarbete med stadsdelarna och social resursförvaltning. 

Målbilden behöver analyseras utifrån fokusområden i Jämlikt Göteborg, till exempel fokusområde 4, 

Hållbara och hälsofrämjande miljöer och samhällen: ökad tillgänglighet till och användning av 

kollektivtrafiken, bygg bort barriärer samt främja trygghet i offentliga miljöer. 

Särskild uppmärksamhet måste ges åt hur barn och unga vistas och rör sig i området runt 

stationerna. Deras färdvägar, rörelsemönster och eventuella mötesplatser behöver belysas. Det är 

viktigt att gång- och cykelvägar runt stationerna görs tydliga, trygga och begripliga ur ett 

barnperspektiv.  

Kommentar: 

Se även kommentarer under de föregående stadsdelsvisa sammanfattningarna då de inte 

upprepas under varje sammanfattning. 

I förslagshandlingen föreslås att den utpekade bytespunkten i Backa placeras i anslutning till 

Selma Lagerlöfs torg med en metrobusstation i anslutning till Backadalsmotet. Som tidigare 

nämnts löser målbilden inte alla brister vad gäller tvärförbindelser på Hisingen (i stomnätet). I 

utblicken mot 2050 visas en möjlig nordligare del av mellanstadsringen som skulle knyta ihop 

Länsmansgården med Backa via Tuve. Det är ett stråk som även kan möjliggöra ett ökat 

bostadsbyggande på centrala Hisingen, vilket kan vara ett inspel till kommande revidering av 

översiktsplanen. 

Som tidigare också nämnts ingår den stadsnära expresstrafiken i metrobussnätet, även om 

målbilden inte innehåller infrastrukturåtgärder utanför stadstrafikområdet. 

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.2.15 Älvstranden utveckling AB 
Älvstranden Utveckling tillstyrker målbildsdokumentet och ser positivt på det samlade greppet.  

Det är viktigt att stadsutvecklingen och kollektivtrafikens utveckling sker i samverkan. I arbetet finns 

utmaningar och Älvstranden ser behov av gemensamt formulerade arbetssätt och rutiner för att 

samverkan ska säkerställas på ett tillfredsställande sätt. Eftersom utbyggnadstakten i olika områden 

sannolikt kommer att justeras, måste det finns flexibilitet i kollektivtrafikens utbyggnadsordning. 

Det finns en målkonflikt mellan stadsutveckling/stadsmiljö/stadsliv och barriäreffekter där 

prioriterade stråk för stombuss och spårvagn ska dras. Sannolikt krävs planseparering i större 

omfattning än vad som beskrivs i remissutgåvan. Vikten av att behålla färjetrafiken som knyter ihop 

älvstränderna poängteras. När kollektivtrafiken byggs ut, är det även viktigt att se vad som kan tas 

bort, exempelvis hållplatser. 

Det är angeläget att invånarens/stadsbons behov och upplevelse belyses mer tydligt i 

kollektivtrafikplaneringen, allt från taxegränser och betallösningar till bytespunkternas utformning. 
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Målbilden behöver stödja trafikstrategin och därmed inkludera hela resan så som övriga 

mobilitetstjänster och trygghet omkring hållplatser inklusive belysning i anslutande gång- och 

cykelvägar och vid övergångsställen.  

En sammankoppling av staden måste prioriteras med syftet att hela (i betydelsen förena) staden med 

dess stadsdelar och invånare. Ett exempel är hur den föreslagna linbanan knyter samman centrala 

Hisingen med Norra Älvstranden. 

Lindholmsförbindelsen är en avgörande förutsättning för en fungerande innerstadsring. Hur 

Gamlestaden ska knytas till centrum via Gullbergsvass behöver diskuteras.  

Lämpligheten med spårbunden trafik i Frihamnen och på Lindholmen behöver omprövas. Det är 

viktigt att det finns flexibilitet i planen och att den inte låser utbyggnaden till spårbunden trafik. Med 

motivet att minska barriäreffekterna samt med hänsyn till investeringskostnader, områdenas 

förändringsprocesser över tid och teknikutveckling bör möjligheterna för mer elbuss (BRT) också 

vidare prioriteras och utredas som alternativ. 

Älvstranden Utveckling anser att Vision Älvstaden ska finns med som ett av de styrande och 

vägledande dokumenten, efterlyser förenklingar och att det förtydligas att tidsplan och 

prioriteringsordning sker i samband med åtgärdsplanen. 

Kommentar: 

I utblicken mot 2050 visas många sträckor som kan bli aktuella för planseparering i takt med 

ytterligare förtätning eller behov av ökad framkomlighet eller kapacitet för kollektivtrafiken. 

Flertalet sträckor är inte realistiska att planskilja före 2035, vilket inte betyder att utredning och 

planering ska skjutas upp. I samband med exploateringar längs stråk kan det finnas skäl att väga 

ökade intäkter för markupplåtelse mot kostnaderna för en planskild lösning.  Målbildens 

struktur och trafikkoncept (framförallt Stadsbana) är förberedda för etappvis planseparering. 

Västra Götalandsregionen genomför just nu en revidering av både zonindelning och 

prismodeller för kollektivtrafiken. Enkelhet, inklusive begripligt biljettsystem, är ett av 

kvalitetsmålen, men lösningen ligger utanför målbilden. 

I remiss- och förslagshandlingen trafikeras Gullbergsvass av Citybuss från Gamlestaden 

(Bergsjön) till City. Det ger en kapacitet som bedöms vara tillräcklig under målbildens 

tidshorisont. 

Spårvägen längs Norra älvstranden är en del av innerstadsringen som i sin tur är en kritisk del av 

strukturen. Vid sidan av att hantera ett stort resande, ökar den nordvästra delen av 

innerstadsringen inklusive Lindholmsförbindelsen avsevärt robustheten i hela spårvägsnätet. 

Stomnätets utpekade stråk gör mer än att betjäna ett visst område, de knyter ihop 

storstadsområdets delar med varandra. Den stadsövergripande funktionen är en viktig 

planeringsförutsättning för planprocesserna. Stomnätsstråken ska skapa förutsägbarhet och 

vara stabila över tid och de kommer att ha en relativt hög trafikering, oavsett om trafikeringen 

utgörs av spårvagns- eller citybusslinjer. 

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.2.16 Göteborgs Spårvägar AB 
I målbilden föreslås nya spårvägssträckor, Hagakyrkan–Allén–Stampbroarna, Lindholmen–Frihamnen, 

Linneplatsén–Stigbergstorget–Lindholmen, Hjalmar Brantingsplatsen–Brunnsbo, Kortedala–Alelyckan 

samt Mölndal–Åbro, alla som prioriterade sträckor med mycket god framkomlighet. Det kan finnas 
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trafik- och driftstekniska fördelar med att inte avvakta med förlängning/utbyggnad av vissa 

spårsträckor, till exempel Lindholmen–Vårväderstorget och Brunnsbo–Backa, vilket bör beaktas i den 

kommande detaljplaneringen. 

Det är bra att målbilden tydligt beskriver vilka egenskaper som krävs av en prioriterad sträcka. 

Utformning kan bidra till att minska den upplevda barriäreffekten, vilket det finns goda exempel på i 

nya spårvägar på kontinenten.  

För att öka framkomligheten och minska restiderna bör i det kommande detaljarbetet med 

lokalisering av och avstånd mellan spårvagnshållplatser på befintliga och nya sträckor utredas. Som 

exempel nämns de fem hållplatserna på den cirka 1 200 meter länga sträckan i Kålltorp. 

Spårvagnstrafiken behöver fungera även vid störningar samt vid akuta och planerade 

trafikomläggningar. Lösningar behövs som minskar sårbarheten, ger möjligheter till rationell och 

flexibel drift samt anpassning av trafikutbudet. Ändamålsenliga förbindelsespår och vändslingor, 

utöver vad som är nödvändigt för den ordinarie linjetrafikens upplägg, behövs. Det ska, oavsett 

vagnstyp, vara möjligt att köra trafik som normalt går på prioriterade sträckor även på integrerade 

sträckor och tvärtom. 

Spårvagnslinjernas antal föreslås minimeras samt linjernas turtäthet öka. Målbildens 

trafikeringsförslag prioriterar generellt sett kortare restider före direktresor. Ett sådant upplägg är väl 

anpassat för längre resor där ett eller flera byten utgör en mindre del av restiden. I spårvagnstrafiken 

är dock även fortsättningsvis en strävan mot hög andel direktresor viktig. Resorna i spårvagnstrafiken 

är relativt korta. För äldre resenärer och resenärer med funktionshinder ska tillgängligheten i 

kollektivtrafiken öka. Direktresor är i dessa sammanhang mycket viktiga. 

Jämfört med dagens upplägg riskerar målbildens linjenät med få linjer i spårvagnstrafiken, särskilt i 

lågtrafik, att kraftigt öka såväl byten som bytestider och därmed restiden. Ett linjenät motsvarande 

dagens upplägg borde däremot fungera genom mobila och fasta IT-lösningar med bland annat 

realtidsinformation och reseplanerare. Även om nuvarande linjestruktur, applicerad på målbildens 

spårnät, skulle ge en viss överkapacitet jämfört med målbildens, överväger ändå kvalitetsfördelarna 

med hög andel direktresor i spårvagnstrafiken. 

I målbilden anges att många väljer bostad utifrån hur bra kollektivtrafiken är. Ur 

resenärsperspektivet är det därför också väsentligt att linjenätet är förhållandevis stabilt och inte 

förändras ofta. Nuvarande linjestruktur är därför lämplig att utveckla vidare och den kan med vissa 

förändringar anpassas till rollen som stomnät med de föreslagna sträckorna och länkarna. 

Kommentar: 

Kapacitetsbehovet på sträckor som Lindholmen–Vårväderstorget och Brunnsbo–Backa 

motiverar inte anläggande av spårväg under målbildens tidshorisont och de citybusstråk som 

kan ses som en förlängning av spårvägen fyller en funktion även på de delar där de går parallellt 

med spårvagnstrafiken.  

I förslagshandlingens Guidelines för de olika trafikkoncepten är riktvärdet för hållplatsavstånd 

1 000 meter för stadsbana (600 m som gränsvärde) och 600 m för Spårvagn (400 m som 

gränsvärde). Möjligheterna att slå ihop hållplatser kommer att analyseras i de stråkvisa studier 

som pekas ut som ett område för fortsatt utredning.  

Även om spårvagnstrafiken differentieras, är det i grunden samma tekniska system vilket gör det 

möjligt att vid störningar leda om trafiken. Riktvärdet för alla hållplatser är att de ska klara minst 

45 meter långa vagnar.  
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En förenkling av linjenätet ökar regulariteten, effektiviteten och överskådligheten. Den 

överkapacitet som dagens linjenät har innebär onödigt många fordon på kritiska platser. För att 

utvärdera effekterna av målbilden konstruerades ett fiktivt linjenät som bygger på 

utvecklingsprinciperna och de utpekade stråken och detta lades in i analysmodellen. Även om 

antalet byten i vissa reserelationer kan öka (eller minska), visar simuleringarna att det 

genomsnittliga antalet byten inte ökar i systemet. 

De långa stråken klassas som stadsbanor och kommer att trafikeras av genomgående 

stadsbanelinjer, nordväst–syd och nordost–sydväst. Även om det innebär förändringar mot 

delar av dagens linjenät, skapas en större stabilitet för framtiden.  

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.2.17 Förvaltnings AB Framtiden 
Framtidenkoncernen är positiv till förslaget. Framtiden anser att målbilden är en bra och nödvändig 

ansats för att möta de krav på ökad tillgänglighet som en förväntad befolkningstillväxt med 200 000 

nya invånare och 100 000 nya arbetsplatser kommer att innebära.  

Framtiden konstaterar att koppla samman storstadsområdets och regionens olika delar i en ny 

nätstruktur med mellanstadsring och innerstadsring samt nya tvärkopplingar och bytespunkter ger 

kortade restider och en större tillgänglighet till skola, arbete, bostad, handel och service. Det ökar 

sannolikt människors livskvalitet och bidrar till ökade möjligheter att leva hållbart, utan att vara 

beroende av egen bil. En modern och pålitlig kollektivtrafik kommer att stärka storstadsområdets och 

regionens attraktivitet och därmed stärka ekonomin.  

Framtidenkoncernen instämmer med ställningstagandet om kopplingen mellan stadsutveckling och 
kollektivtrafikutveckling. Framtidenkoncernen ser möjligheten att bidra med nya bostäder i 
anslutning till stationer och tyngdpunkter och längs med stråken mellan stationerna. Att skapa 
attraktiva stadsmiljöer som med bostäder, handel, service och arbetsplatser ger förutsättning för ett 
gott och levande stadsliv. 

Not: Remissvaret är koncerngemensamt för samtliga dotterbolag: Poseidon, Bostadsbolaget, 
Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget, Framtiden Byggutveckling, Bygga Hem och 
Störningsjouren.  

 

Del 2: För kännedom (och ev yttrande) 

4.2.18 Kulturnämnden 
Kulturnämnden ser positivt på remissens ambition att lyfta och stärka identitet, karaktär och 

kulturmiljö. För att säkerställa denna ambition rekommenderas att en kulturkonsekvensanalys utförs 

redan i ett tidigt skede. Delar som behandlar sociala nyttor, inklusive trygga hållplatsmiljöer, får inte 

tappas bort vid förverkligandet. 

Utöver goda boende- och arbetsmöjligheter bygger en stads attraktivitet på möjligheten att ta del av 

kulturarrangemang, kulturinstitutioner, nöjen, sport och friluftsliv. Att göra dessa områden 

tillgängliga innebär i visa fall behov av kommunikationer dygnet runt, alla dagar i veckan. Exempelvis 

nämns inte Götaplatsen, som rymmer flera kulturinstitutioner, liksom det kulturhus som byggs i 

Bergsjön, som viktiga målpunkter. 

Remissen beskriver inte eventuella konsekvenser för kulturmiljön angående Allélänken. Nämnden 

bedömer att länken allvarligt riskerar att skada kulturmiljövärden av riksintresse och avstyrker därför 

delförslaget. Trafikens dominans i Kungsparken bör istället mildras och Nya Allén återfå sin karaktär 
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av väg i park. Även Lindholmsförbindelsen riskerar att komma i konflikt med områdets 

kulturmiljövärden, framförallt anslutning och tunnelmynning vid Linnéplatsen, lösningar vid 

Stigbergstorget samt eventuellt vid Slottsberget. Konsekvensanalyser för områdets kulturmiljövärden 

behöver genomföras innan slutgiltigt beslut fattas. En tydlig motivering behövs till varför stadens 

båttrafik inte behandlas i remissen, speciellt om det ska tolkas som att den inte är en del av 

framtidens kollektivtrafik.  

Kommentar: 

I stort sett alla kulturinstitutioner ligger i tyngdpunkter eller i innerstaden, har god tillgänglighet 

med stomnätet och nämns därför inte specifikt som målpunkter.  

Påverkan på kulturmiljön kommer vägas in vid de vidare utredningarna av föreslagna åtgärder 

och kan påverka den slutliga utformningen. Gällande Allélänken specifikt, se kommentar under 

remissvaret för SDN Centrum. Båttrafiken – liksom flera lokala busslinjer – är en viktig del av 

kollektivtrafiken, men ingår inte stomnätet som målbilden omfattar, vilket ytterligare förtydligas 

i förslagshandlingen. 

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.2.19 Park- och naturnämnden 
Målpunkter i form av exempelvis parker och andra rekreationsområden saknas. Det är viktigt att 

kollektivtrafiken även försörjer platser som inte är relaterade till arbetspendling.  

Målet om restid på 15 minuter in till City respektive 30 minuter till annan målpunkt inom staden bör 

ställas i relation till miljömål som God bebyggd miljö. I vissa delar av staden innebär snabba stråk 

större barriäreffekter än i andra delar. Kan målen ha olika prioritet i olika delar av staden? 

Målkonflikter lyfts i målbilden, men de behöver studeras på en mer konkret nivå; hur ska de 

hanteras? 

För att minimera trafikens barriäreffekter för djurlivet bör man i ett tidigt skede identifiera viktiga 

spridningsstråk samt skapa passager av olika slag för små och stora djur. Snabbare och längre fordon 

riskerar att öka bullret, men elektriska fordon kan bidra till en lösning. Miljöförvaltningen har tagit 

fram riktvärden för buller i parker som målbilden bör relatera till. 

Målbilden bör ta avstånd från planskildheter i form av traditionella gång- och cykeltunnlar som 

innebär barriäreffekter och otrygghet.  

Underlag som behandlar utformningen av det offentliga rummet, det sociala perspektivet samt 

Göteborgs Stads Grönstrategi för en tät och grön stad saknas i målbilden. Detta är olyckligt då 

kollektivtrafiken har en så strategiskt viktig roll att spela i utvecklingen av våra städer, både i stor och 

i liten skala. 

Alléstråket berör Kungsparken som är klassad som riksintresse för kulturmiljö och enligt 

Grönstrategin som en stadspark. Nya Allén går rakt genom parken, och en ytterligare satsning på 

stombuss och spårvagnstrafik kan förstärka barriäreffekten i detta stråk. Förslaget innebär troligen 

även att många gamla träd behöver tas ned. Förslaget tillgodoser endast behoven under den 

kommande tioårsperioden. Nämnden efterfrågar en mer långsiktigt hållbar lösning som ger tydligare 

prioritet åt fotgängare och cyklister. Däremot går inte nämnden så långt som att avstyrka ett spår- 

och stombusstråk i Allén. Stråket är av strategisk betydelse för kollektivtrafiken och viktigt för en 

långsiktig miljö- och klimathänsyn, enligt det bifallna tilläggsyrkandet. Däremot måste lösningen bli 

långsiktigt hållbar och resultera i minsta möjliga påverkan på naturvärdena i området. 
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Nämnden kommenterar även de specifika förutsättningar som gäller för ett antal övriga utpekade 

stråk vad gäller stadsmiljö, tillgänglighet till park- och naturområden samt barriäreffekter för 

människor och djur. En barnkonsekvensanalys bör genomföras.  

Kommentar: 

Restidsmålen gäller för resor över stora delar av storstadsområdet och målen kan i sig inte 

prioriteras olika i olika områden. Däremot ger förslagshandlingens introduktion av Guidelines för 

de olika koncepten en möjlighet att acceptera exempelvis en lägre hastighet på en kortare 

sträcka, så länge restidsmålet för stråket eller mellan målpunkter uppfylls. En lägre hastighet kan 

även kompenseras med färre hållplatser eller passager. Vilka lösningar för passager som passar 

bäst längs ett stråk är en fråga för de föreslagna stråkvisa utredningarna eller får hanteras i 

samband med program eller detaljplaner vid exploateringar eller förtätningar. 

De styrande och vägledande dokument från de fyra parterna som specificeras under 

Utgångspunkter är de som mest påverkar målbilden. Mycket av innehållet i Göteborgs Stads 

Grönstrategi för en tät och grön stad är relevant för planeringen och den fysiska utformingen av 

stråk, bytespunkter och miljöerna intill. 

Synpunkterna på Alléstråket kommenteras på flera andra platser i rapporten. Behovet av 

avlastning av Brunnsparken och andra delar av city och att öka pålitligheten i hela 

spårvagnssystemet är både stort och akut. I utblicken mot 2050 är spårvägen för 

stadsbanelinjerna planskild genom de centrala delarna av Göteborg. En studie av olika 

alternativ, deras genomförbarhet och kostnader har gjorts inom målbildsprojektet, men med 

tanke på att frågan är komplex och kräver långa planeringstider, behöver mer omfattande 

utredningar påbörjas snarast. Det är omöjligt att redan nu bedöma hur en slutlig utformning av 

Alléstråket kommer att påverka befintliga träd. 

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.2.20 Ungdomsfullmäktige 
Ungdomsfullmäktige framför att målet att vi ska kunna röra oss i Göteborg utan bil är mycket bra för 

barn och unga. Det ska vara enkelt och säkert att ta sig fram för alla i staden. Förutsättningar för 

tillgänglighet kan se väldigt olika ut beroende på bland annat ålder och bakgrund. Att kunna ladda 

mobiler samt fri wifi är kvalitet. 

Det är viktigt att skolor och ungas mötesplatser ligger nära hållplatser. Barn och unga ska inte behöva 

få skjuts med bil.  

Tung trafik ska inte finnas nära mindre barns platser i staden med tanke på avgaser, säkerhet och 

buller. Trafiksäkerhet för barn och unga kan se ut på helt andra sätt än för vuxna. Unga väljer ofta 

snabba genvägar. När barn och ungdomar går och cyklar ska det vara lätt, tryggt och trafiksäkert. Det 

ska vara logiskt och lätt att förstå hur man tar sig fram i stan, från A till B. 

Förslaget om bilfria prioriterade stråk för cyklar och fotgängare, samt snabba stråk för kollektivtrafik 

och bilar till knutpunkterna är bra. Det ska vara lika enkelt och bekvämt att ta sig in till staden från 

alla stadsdelar. Det är viktigt att tänka på att bilen ibland behövs som transportmedel.  

Att minska kollektivtrafiken i Brunnsparken är en nyckel till att förbättra kollektivtrafiken, så att det 

blir en jämnare fördelning av människor i rusningstid.  

Knutpunkterna Backaplan och Gamlestan behöver prioriteras i arbetet fram till 2035.  
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Ungdomar behöver vara med vid planeringen av nya resecentrum. 

Det ska vara enkelt och lätt för barn och unga att förstå kollektivtrafiken. Ungdomar behöver vara 

med som referensgrupp när man tar fram nya linjekartor. Man ska inte vara beroende av mobil/wifi 

för att få information om kollektivtrafiken. 

Det är positivt med linbana. Komforten ombord på höghastighetsspårvagnarna behöver beaktas med 

tanke på buller och skakningar. Hållplatser för snabbussar måste fungera för barn och vara trygga för 

unga på kvällen. Det är bra med dubbeldäckare och elbussar. 

Kollektivtrafik är särskilt viktig för barn och unga, som inte kan ta sig fram på egen hand vid längre 

sträckor. Det ger en frihet att kunna röra sig i staden på egen hand och inte behöva be sina föräldrar 

om hjälp eller pengar. För integration och rättvisa vill Ungdomsfullmäktige se gratis, grön och trygg 

kollektivtrafik för unga (helst alla) året om, dygnet runt, 7 dagar i veckan. 

Kommentar: 

Det finns mycket att ta med sig från ungdomsfullmäktiges svar i den fortsatta planeringen och 

utformningen av stråk, hållplatser och områdestrafiken, men också vad gäller komfort och 

utrustning i fordon, orienterbarhet och enkelhet i linjenät, samspel med gång och cykel – och 

inte minst viljan att bidra i det fortsatta arbetet med exempelvis linjenätet.  

Prissättningen av kollektivtrafiken för barn och ungdomar ligger utanför målbilden, men att barn 

och unga ska inte behöva få skjuts med bil borde kanske ha varit med som ett kvalitetsmål.  

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.2.21 Idrotts- och föreningsnämnden 
Idrotts- och föreningsnämnden ser positivt på intentionerna att skapa ett mer hållbart resande i det 

sammanhängande storstadsområdet Göteborg-Mölndal-Partille och avstår från ställningstagande till 

enskilda delar av målbildens förslag. 

 

4.2.22 Social resursnämnd 
Social resursförvaltning anser att den största kvaliteten med målbilden är tvärkopplingarna mellan 

olika stadsdelar som bidrar till att överbrygga barriärer, minska avstånd och skapa fler attraktiva 

lägen i staden. Den stora utmaningen blir att minimera de prioriterade kollektivtrafikstråkens 

barriäreffekter i staden, som riskerar att skärma av bostadskvarter från rekreationsområden och att 

istället skapa trygga och tillgängliga bytespunkter och hållplatser för alla. Alléstråket och Hjalmar 

Brantingsgatan nämns som exempel. 

Målbilden är otydlig kring hur längre och större bussar kommer att röra sig i stadskärnan med en tät 

stadsstruktur som prioriterar gång- och cykeltrafik. För att stomnätet ska kunna skapa en tydlig och 

begriplig struktur behöver arkitektoniska förutsättningar formuleras för bytespunkter och hållplatser 

och deras koppling till gång- och cykelnät och omkringliggande bostäder och verksamheter. 

I listan över viktiga målpunkter saknas platser som möter behoven av vardaglig rekreation. 

Tillgänglighet till exempelvis Delsjön, Vättlefjäll och skärgården blir viktigare i en mer förtätad stad.  

Det saknas en tydlig strategi för att nå målgruppen barn. Målbilden fokuserar också på KomFort och 

KomOfta, men utan KomNära är det svårt att bedöma attraktiviteten för exempelvis ett barn som ska 

åka mellan skola och ridskola. 
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Kommentar: 

I förslagshandlingen begränsas antalet och storleken på fordon i de känsligaste och mest 

befolkade stadsmiljöerna ytterligare, bland annat genom att metrobussarna, med ett enda 

undantag, enbart trafikerar de stora lederna och att stadsbanelinjerna leds runt City, med 

undantag för sträckan förbi Centralstationen. Alléstråket kommer att bli en viktig länk i 

spårvägsnätet, men kommer bara i begränsad omfattning att trafikeras med buss.  

I bytespunkterna möts den omgivande staden och trafikkoncepten. Det ska alltså vara enkelt att 

förstå var man är, men också med vad man ska resa – och att ta sig bytespunkten till fots eller 

med cykel. Det är viktiga aspekter för den fortsatta planeringen och utformningen av 

bytespunkter och hållplatser. 

Till förslagshandlingen har genomförts en social konsekvensanalys som inkluderar 

barnperspektivet. Den kan även användas vid utvecklingen av områdestrafiken och dess 

koppling till stomnätets trafikkoncept och linjenät, liksom i utformningen av åtgärder. En av 

rekommendationerna som räknas upp i förslagshandlingen är att ha ett ökat 

målgruppsperspektiv på fortsatt arbete, särskilt vid utformning av bytespunkter. Ta exempelvis 

hänsyn till barn, äldre, människor med funktionsnedsättning, besökare, pendlare och 

verksamma inom kollektivtrafiken. 

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.2.23 Göteborg Energi AB 
Göteborg Energi (GE) ser positivt på denna utveckling då den ligger i linje med visionen om ett 

hållbart samhälle. GE står för produktion av två av de viktigaste drivmedlen för att realisera denna 

vision och åstadkomma en fossilfri fordonsflotta: förnybar el och biogas. Därför ser GE fram emot att 

aktivt delta i den fortsatta utvecklingen av kollektivtrafiksystemet. 

Som en stor arbetsgivare i staden ser GE det som viktigt att kollektivtrafiken fungerar allt bättre så 

att företagets anställda både kan förflytta sig i tjänsten på ett effektivt sätt och ta sig till och från sin 

arbetsplats utan att behöva använda bil. 

 

4.2.24 Göteborgs Stads Parkering AB 
Parkeringsbolaget tillstyrker målbilden, och understryker vikten av att utveckla liknande strategier 

även för den nära kollektivtrafiken (KomNära och älvtrafiken) som inte är inkluderad i detta arbete.  

Bolaget menar också att tillgänglighet med bil till större noder och bytespunkter, åtminstone i 

mellanstadsringen och utåt, är av stor vikt, både för angöring (hämta/lämna) och 

pendelparkering/infartsparkering. Vid flera attraktiva knutpunkter inom staden överstiger 

efterfrågan utbudet. En potentiell men dyr lösning är att bygga pendelparkeringar i flera våningar. I 

områden där annan besöksparkering är avgiftsbelagd kan man överväga att avgiftsbelägga även 

pendelparkering. Det rör de mest centrala pendelparkeringarna, där efterfrågan på parkering är hög. 

Parkeringar längre ut i systemet skulle kunna vara fortsatt avgiftsfria. Det vore intressant att utreda 

effekterna av en sådan avgiftsstruktur, eftersom det skulle skapa ekonomiska incitament för bilister 

att byta till kollektivtrafik så långt ut i systemet som möjligt, istället för att de idag motiveras av 

taxegränser att köra bilen så långt in som möjligt. 
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Kommentar: 

Behovet av pendelparkeringar har förtydligats, speciellt i anslutning till metrobusstationerna på 

och utanför mellanstadsringen där det  är fysiskt möjligt eller ekonomiskt rimligt. Att skapa 

incitament för att parkera så långt ut i systemet kan ge många positiva effekter, men kräver ett 

helhetstänk. Prissättning etc behöver ingå i planeringen av bytespunkter, stationer och 

hållplatser. 

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.2.25 Liseberg AB 
Liseberg är positiva till den förslagna målbilden då Liseberg är beroende av en attraktiv och 

kapacitetsstark kollektivtrafik. Lisebergs uppfattning är att det finns en tydlig fördel med att 

sammankoppla och göra bytespunkterna attraktiva för resenärerna. I målbilden framgår att 

Korsvägen ska fungera som regional port, innerstadsport samt bytespunkt. Lisebergs inställning till 

detta är positiv. Då även Korsvägen kommer att ha en stationsbyggnad för Västlänken ser Liseberg 

att det finns goda förutsättningar för Korsvägen att bidra till att göra kollektivtrafiken inom Västra 

Götalandsregionen mer konkurrenskraftig. 

 

4.2.26 Göteborgs Hamn AB 
Godsvolymerna över Göteborgs hamn kommer att öka och transporter på järnväg är betydelsefulla 

för godstransporterna till och från Göteborgs hamn. Därför är det viktigt att tillräcklig kapacitet finns i 

järnvägssystemet för godstransporter på kort och lång sikt. På vägnätet är det viktigt att ta särskild 

hänsyn till godstrafiken på de större motorlederna i och kring Göteborg när kollektivtrafiken planeras 

få ett större utrymme på dessa. I trafikanalyser och konsekvensanalyser av utökade 

kollektivtrafikstråk bör påverkan på godstransporterna analyseras separat och inte enbart hanteras 

tillsammans med persontrafiken. 

I handlingarna nämns en ny förbindelse mellan Stigberget och Lindholmen, Lindholmsförbindelsen. 

Om förbindelsen blir en bro mellan Stigbergstorget och Lindholmen får det konsekvenser för 

sjöfarten i en omfattning som beror på utformningen vad gäller höjd, möjligheter att öppna bron 

med mera. Möjligheterna att bygga en bro beror också på avtalet med Stena Line för 

Danmarksterminalen som är på väg att förlängas till 2035 med option att sägas upp till 2025 

(nuvarande löper ut 2019). 

Hamnbolaget kommer att iordningsställa Stigbergskajen utanför Amerikaskjulet för att där kunna ta 

emot kryssningsfartyg när nuvarande kryssningsterminal i Frihamnen avvecklas i slutet av 2017. 

Hamnbolaget har tillstånd enligt Miljöbalken att bedriva hamnverksamhet inom området och är även 

här markägare. Det finns endast ett fåtal lägen i innerhamnen som är lämpliga för att ta emot 

kryssningsfartyg. Stigbergskajen är ett av dessa. Hamnbolaget anser därför att det är viktigt att det 

går att hitta placering och utformning av den nya förbindelsen mellan Stigberget och Lindholmen där 

kryssningsfartyg kan ligga vid Stigbergskajen. 

Såväl farleden i älven som kajplatser och hamnterminalytor vid Masthuggskajen/ 

Danmarksterminalen och Stigbergskajen är av riksintresse för sjöfarten. I det fortsatta arbetet måste 

konsekvenser för sjöfarten beskrivas, speciellt vad gäller påverkan för hamnverksamheten vid 

Danmarksterminalen och en kryssningsterminal vid Stigbergskajen. Hamnbolaget ser gärna att 
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berörda parter har som mål att försöka minimera påverkan för sjöfarten om en förbindelse byggs 

mellan Stigberget och Lindholmen.  

Med tanke på ovanstående förordar Hamnbolaget en tunnelförbindelse under Göta älv då 

konsekvenserna för sjötrafiken på älven och hamnverksamheten på Stigbergskajen och 

Masthuggskajen på så vis minimeras.  

Kommentar: 

Planering och utformning av de separata körbanorna för metrobuss längs lederna kommer att 

ske i nära samverkan med Trafikverket, som bevakar riksintresset för godstransporter. Arbetet 

är redan påbörjat.  

Om Lindholmsförbindelsen kommer att förverkligas som bro eller tunnel är under utredning, där 

både sjöfartens behov och kollektivtrafikens behov av störningsfri spårvagnstrafik 

(stadsbanekvalitet) är viktiga aspekter. 

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.3 Externa organisationer och enskilda 
Del 1: Officiellt inbjudna myndigheter och organisationer 

Av de externa organisationer som remissversionen skickades ut till, har Fastighetsägarna och 
Företagarföreningen valt att inte lämna skriftliga synpunkter. Av de delregionala kollektivtrafikråden 
har endast Göteborgsregionen lämnat synpunkter. 

 

4.3.1 GR/ Delregionala kollektivtrafikrådet 
DKR ser mycket positivt på initiativet att arbeta fram en gemensam målbild och sättet som 

kommunerna och VGR arbetat tillsammans. DKR ser även positivt på den ambitiösa medborgardialog 

som förts i arbetet med målbilden. Dokumentet som helhet förmedlar en positiv och framsynt 

målbild grundad på ett ambitiöst arbete.  

DKR saknar en konsekvensanalys av hur målbilden påverkar omkringliggande kommuner och resten 

av Göteborgsregionen. Med hänsyn till geografiska förhållanden och Mölnlyckes utveckling är det 

även motiverat att snarast utvidga stadstrafikområdet med Mölnlycke tätort och företagspark.  

Den föreslagna nya nätstrukturen med en mellanstadsring och en innerstadsring med tvärlänkar 

mellan platser utanför City skapar kopplingar som tidigare saknats, vilket är positivt. Dokumentet 

borde kompletteras med en analys av hur ändhållplatserna skulle kunna kopplas samman, 

exempelvis Selma Lagerlöfs torg med Tuve och Vallhamra med Partille C. 

DKR ser positivt på fastställda kvalitetsmål för turtäthet med tidtabellslös trafik dagtid och trafikering 

under dygnets alla timmar.  

DKR motsätter sig förordets formulering att ”målbilden utgör planeringsinriktning för 

kollektivtrafikens utveckling i stadstrafikområdet och ersätter därmed K2020 i tillämpliga delar”. 

Istället bör det förtydligas att målbilden är en vidareutveckling och fördjupning av K2020 med fokus 

på stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille. Om dokumentet ersätter K2020 i utvalda delar, 

måste det tydliggöras vilka dessa är och beslut även fattas av GR:s Förbundsstyrelse. 

Det bör bli tydligare att det finns andra delar av kollektivtrafiknätet (utöver stomnätet) som inte 

påverkas av målbilden. För att nå målen krävs även mer än åtgärder i kollektivtrafiken. Målbilden 

borde presentera hur man vill arbeta för att utveckla kombinerad mobilitet, gång, cykel och annan 
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hållbar mobilitet, liksom hur cykelinfrastrukturen kan utvecklas för att komplettera och avlasta 

kollektivtrafiken. Det kan omfatta utveckling av cykelstråk, utbyggnad av snabbnät för cykel i 

samband med utbyggnad av kollektivtrafik, cykelparkering och cykel på bussen/vagnen.  

Kommentar: 

Två relativt viktiga förändringar är gjorda vad gäller den semiregionala trafiken. Dels omfattar 

metrobusskonceptet dagens färgade expresser, även om målbilden inte pekar ut 

infrastrukturåtgärder utanför storstadsområdet. Dels beskriver målbilden det som kallas 

områdestrafiken och dess relation till stomnätet och dess bytespunkter, även om utvecklingen 

av den inte omfattas av målbildens åtgärder. Det betyder att Mölnycke resecentrum ingår i 

metrobussnätet och troligen, i likhet med Amhult, är ett nav i områdestrafiken. Den regionala 

busstrafiken inom och utom GR kan utnyttja metrobussnätets körbanor och väl valda stationer 

på väg mot Nils Ericsonterminalen. Målbildens struktur och trafikkoncept kan alltså fungera som 

en plattform för utvecklingen av den övriga trafiken inom Göteborgsregionen. Relationen till 

utvecklingen av Göteborgsregionens övriga kollektivtrafik har vägts in i utformningen av 

koncepten, men det har inte genomförts en specifik konsekvensanalys. 

Utblicken mot 2015 pekar ut en möjlig nordlig sträckning av mellanstadsringen som kan förbinda 

Länsmansgården, Tuve, Selma Lagerlöfs torg och vidare över älven, och som även skulle skapa 

möjligheter för bostadsbyggande. 

Den missvisande formuleringen om K2020 i förordet är borttagen och det är i förslagshandlingen 

ännu tydligare att målbilden är en vidareutveckling av K2020. Det gäller exemeplvis de 

sammanhållna trafikkoncepten, som i princip ersätter begreppen KomOfta och KomFort, och en 

mer konkret utvecklingsplan. När målbilden på ett avgörande sätt skiljer sig från K2020 anges 

det. Exempel är separeringen av stråken för KomFort och KomOfta och renodlingen av 

koncepten som bland annat gör att innerstad och City kan avlastas. 

Den finmaskiga och lokalt anpassade kollektivtrafiken – områdestrafiken – och dess koppling till 

stomnätet beskrivs i förslagshandlingen, liksom relationen till, och vikten av, bra tillgänglighet 

för gång och cykel. Stomnätets roll i en mer multimodal framtid beskrivs på en blå sida. Däremot 

omfattar målbilden inte utvecklingen av övriga hållbara färdmedel. Att i den fortsatta 

planeringen och utformningen inte bara underlätta cykel och gång i anslutning till bytespunkter 

utan även på en mer övergripande nivå är däremot en viktig synpunkt.   

Möjligheten att ta med cykel ombord på bussar och spårvagnar finns med på 

förslagshandlingens lista över fortsatt utredning.  

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.3.2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen välkomnar samlade ansatser om stadstrafiken för Göteborg, Partille och Mölndal, 

ambitionen om en mer ömsesidig process mellan bebyggelseplanering och kollektivtrafik samt 

kvalitetsmålen för resenärerna. En attraktiv kollektivtrafik är av avgörande betydelse för att uppnå 

miljömålet om en god bebyggd miljö och en hållbar utveckling.  

Länsstyrelsen hade gärna sett att Målbild Koll2035 hade miljöbedömts, även om det inte är ett 

lagkrav. Programmet är mer konkret vad gäller förslag och åtgärder än trafikförsörjningsprogrammet, 

har en lång planeringshorisont och påverkar kommunala översiktsplaner och andra dokument som 

ska eller bör miljöbedömas. Generellt saknas också konsekvenser av målbildens genomförande på 

exempelvis stadsbild, cykeltrafik, godstrafik samt vilka beslut för biltrafiken som är nödvändiga i 

samma område. 
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Målbilden borde kopplas till de nationella miljömålen, i synnerhet God bebyggd miljö, där 

kollektivtrafiken har en viktig roll. Sedan hösten 2015 finns också en regional precisering av 

miljömålen. Målbildens status i förhållande till andra dokument kan förtydligas.  

Flera föreslagna åtgärder i målbilden avser det statliga vägnätet, samtidigt som i princip samtliga 

större statliga vägar i Göteborgsområdet är utpekade som riksintresse för kommunikation. Ett 

riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 

anläggningen, i detta fall funktionen hos transportsystemet. Länsstyrelsen önskar därför att Västra 

Götalandsregionen och de tre kommunerna samverkar med Trafikverket. Det bör ske genom 

förberedande arbete och gemensamma ställningstaganden så att inte principiella frågor måste lyftas 

i varje enskilt projekt, även om de slutliga bedömningarna om påtaglig skada på riksintresset kan 

göras i ett senare skede.  

Eftersom trafikutvecklingen, som målbilden utgår från, räknar med en avsevärd ökning av cykel som 

färdmedel, borde cykeltrafikens behov i samma område synliggöras, liksom ansvaret för exempelvis 

cykelpooler. Satsningar på cykeltrafiken kräver utrymme och måste erbjuda orienterbarhet och 

effektivitet, vilket innebär målkonflikter med kollektivtrafiken. Överenskommelser mellan stat, region 

och kommuner är avgörande för att inte stora principiella frågor ska behöva lösas i varje kommande 

projekt. 

Länsstyrelsen konstaterar att målbilden är av stor betydelse för utvecklingen i Göteborg, Mölndal och 

Partille. Men för att den ska kunna utgöra ett underlag för kommunernas planering måste de 

samlade effekterna och konsekvenserna belysas i samverkan med fler aktörer och sedan ingå i 

överenskommelser med berörda parter. 

Kommentar: 

En övergripande miljökonsekvensbedömning är gjord av målbilden som helhet. De specifika 

åtgärderna kommer att konsekvensbedömas i samband med planering och utformning, ofta 

utifrån fler aspekter såsom kultur- och rekreationsvärden, inverkan på stadsbilden, 

framkomlighet för andra trafikslag etc. Måbilden pekar ut kollektivtrafikens behov, men 

omfattar inte olika typer av åtgärder för att påverka biltrafiken.  

Målbilden refererar inte specifikt till den nationella miljömålen, som i flera fall är integrerade i 

kommunernas styrande dokument. Miljömålet God bebyggd miljö spänner i likhet med 

målbilden över allt från struktur (om att underlätta resurseffektiva transporter) till lokala 

förhållanden (om god tillgänglighet i kollektivtrafiken och om att minska negativa effekter i form 

av luftföroreningar och buller).  

Vad gäller metrobussnätet och godstransporter på trafiklederna är redan samverkan med 

Trafikverket etablerad och kommer att omfatta både konceptutveckling, där de generella 

frågorna hanteras, och de specifika åtgärderna. I de flesta fall kommer det att behöva anläggas 

nya körbannor vid eller över befintliga körbanor. 

Samspelet med cykeltrafiken har förtydligats i målbilden, liksom behovet av att i den fortsatta 

planeringen och utformningen hantera de målkonflikter som uppstår – eller redan existerar – i 

korsningspunkter framförallt i de centrala delarna av Göteborg. Måbilden fokuserar på 

stomnätets behov och utveckling, en av de pusselbitar som saknats i planeringen av 

storstadsområdets transportsystem för att nå överenskomna mål. Övriga trafikslags 

infrastruktur eller ansvaret för olika tjänster ingår inte i målbilden, utan återfinns i exempelvis 

Göteborgs Stads cykelprogram. 
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Under genomförandet av målbilden kommer fler berörda parter att medverka, med Trafikverket 

som ett tydligt exempel. Kapitlet om effekter och konsekvenser har vidareutvecklats och 

sammanfattar bland annat den genomförda sociala konsekvensanalysen. För de tre 

kommunerna och Västra Götalandsregionen ger förslagshandlingen ännu tydligare 

planeringsförutsättningar för kollektivtrafikutvecklingen såväl som för stadsutvecklingen.   

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.3.3 Trafikverket Region väst 
Trafikverket ser positivt på att ett samlat grepp tas för planeringen av kollektivtrafiksatsningarna i 

Göteborg, Mölndal och Partille och håller med om att omfattande satsningar behövs.  

De statliga lederna E6, E6.21, E45, E6.20 i Göteborg är utpekade som riksintresse med anledning av 

deras funktion som länk till Göteborgs hamn och de större industrierna i Göteborg. När målbilden 

föreslår snabbusstråk längs/på statliga leder måste det beaktas och satsningarna måste ske på ett 

sådant sätt att riksintresset inte skadas på kort eller lång sikt. Det fortsatta arbetet behöver ske i tät 

samverkan mellan Trafikverket och övriga parter för att hitta lösningar som tillgodoser regionens 

behov av kollektivtrafik och samtidigt säkerställer ledernas funktion som utpekat riksintresse. Frågor 

vad gäller specifika åtgärder kräver fortsatt dialog. 

För att kollektivtrafikåtgärderna ska vara aktuella som namngivna objekt  i Trafikverkets kommande 

planer behöver materialet kompletteras med kostnads- och effektbeskrivningar (exempelvis 

resandepotentialer, överflyttningar och restider) för att den samhällsekonomiska effektiviteten av 

åtgärderna ska kunna bedömas. Grundscenariot är Trafikverkets prognoser. 

Samordningen mellan kollektivtrafikplanering och markanvändningsplanering som framgångsfaktor 
för effektiva kollektivtrafikstråk behöver tydliggöras. Effekterna på resandeutvecklingen kan studeras 
och beskrivas bättre, exempelvis antal resande, andel och förändring av genomsnittlig restid med 
kollektivtrafik. 

Kommentar: 

En samverkan med Trafikverket kring utvecklingen av metrobusskonceptet och stråken längs 

trafiklederna är redan etablerad. I de flesta fall kommer det att behöva anläggas nya körbannor 

vid eller över befintliga körbanor. Ett underlag för infrastrukturåtgärder för Söder-Västerleden 

lämnades in till den senaste revideringen av nationell plan baserat på utredningar som gjordes i 

samband med arbetet med remissversionen av målbilden. 

Förslagshandlingens beskrivning av åtgärderna innehåller bedömt resande och i flera fall 

skattade nyttor. Effekter på restider, kapacitet etc har verifierats i en vidareutvecklad version av 

analysmodellen. 

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.3.4 Västsvenska Handelskammaren 
Västsvenska Handelskammaren är positiva till restidsmålen som i stor utsträckning innebär kortare 
restider än idag. Innerstaden och city, inte minst Brunnsparken, måste avlastas. Handelskammaren 
välkomnar förslaget om en nätstruktur som innebär att city blir målpunkt istället för bytespunkt.  

Det är positivt att målbilden ser BRT-system som ett sätt att göra kollektivtrafiken mer effektiv och 
attraktiv och uppmanar till att hålla fast vid BRT och andra bussatsningar. Flera stombusstråk är 
förberedda för spårutbyggnad och det finns en risk att aktörerna faller tillbaka i gamla hjulspår och 
satsar på spårbunden trafik. 
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Handelskammaren delar åsikten att stadsutveckling och kollektivtrafikutveckling måste ske 
samordnat, speciellt med tanke på de enorma stadsutvecklingsprojekt som planeras de kommande 
30 åren. Det är mycket bra att de tre kommunerna och Västra Götalandsregionen tar fram en 
gemensam målbild utan hänsyn till de administrativa gränserna. 

Kommentar: 

De största investeringarna sker i metrobussnätet och stadsbanenätet och endast i begränsad 

omfattning i det övriga spårvägsnätet. Det handlar om Allélänken som är avgörande för att 

avlasta Brunnsparken och skapa ett robustare spårvägsnät och en en dragning fram till 

Brunnsbo. Sträckan Linnéplatsen–Stigberget–Lindholmen–Frihamnen ska hålla 

stadsbanekvalitet, även om den även kommer att trafikeras av spårvagnslinjer. Vid sidan av att 

kraftigt korta restiderna mellan Norra Älvstranden och de västra delarna av innerstaden minskar 

den nordvästra delen av innerstadsringen sårbarheten i spårvägsnätet. 

Stadsbanenätet består annars i huvudsak av de längre stråken in mot City med mycket stort 

resande, som till stor del redan håller stadsbanekvalitet och som vore mycket svårt och knappast 

önskvärt att ersätta med busstrafik. Sträckan Linnéplatsen–Stigberget–Lindholmen–Frihamnen 

ska hålla stadsbanekvalitet, även om den även kommer att trafikeras av spårvagnslinjer. 

Vid sidan av metrobussnätet, renodlas dagens stombuss till ett sammanhållet trafikkoncept. 

Citybusslinjer betjänar de något kortare stråk som inte har spårväg, vilket inte betyder att det är 

något som körs i väntan på spårvagn. Devisen ”tänk spårvagn, kör buss” handlar om att 

långsiktigheten och kvaliteten hos ett BRT-/citybusstråk ska vara minst densamma som för ett 

spårvagnsstråk. 

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

Del 2: Övriga externa organisationer 

4.3.5 Cykelfrämjandet 
Cykelfrämjandet är generellt sett positiv till skrivelsen och delar åsikten om att kollektivtrafik, gång 

och cykelresor måste öka för ett hållbart trafiksystem, men ställer sig tvekande till att resandet måste 

öka och hur det i så fall stämmer med bilden av en ”nära storstad”. 

En viktig aspekt för att öka både cyklingen och kollektivtrafikresandet är kombinationen av de bägge 

färdmedlen. Därför är det viktigt med bland annat säkra cykelparkeringar i nära anslutning till 

knutpunkter och pendelparkeringar (och närmare läge än parkeringen för bil). En förebild kan vara 

Malmös ”Bike & Ride”, större parkeringsgarage med olika typer av service. System likt Styr & Ställ bör 

finnas vid kollektivtrafiknoderna och betalningen för de olika tjänsterna bör kunna ske med samma 

kort. Fler lösningar kan behövas, exempelvis för föräldrar som behöver barnsadel eller personer med 

funktionsnedsättning som behöver specialcyklar. 

Att kunna erbjuda cyklister att ”i mån av plats” ta med vanliga cyklar ombord är ytterligare ett sätt 

att göra kollektivtrafik och cykling mer attraktiv och att underlätta ett enkelt vardagsliv utan bil. Det 

är rimligt att ta ut en avgift, men inte för hopfällbara cyklar som alltid ska få tas med.  

Vid förstärkning av spårvagns- och stombussnätet kommer antalet konflikter att öka mellan de olika 

trafikslagen. Prioritering mellan cykeltrafik och kollektivtrafik måste diskuteras mer. Ett exempel är 

Nya Allén som är ett stort pendlingsstråk för cyklister, men alla platser där prioriterade cykelstråk 

korsar andra vägar eller spår för kollektivtrafik och biltrafik bör diskuteras.  

De prioriterade stråken för kollektivtrafiken sammanfaller med de stråk som prioriteras för cykel i 

Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025. Om lösningen blir som vid Stenpiren så kommer 
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kollektivtrafiken att försvåra för cyklister genom staket, onödiga konfliktpunkter med gångtrafikanter 

och onödiga omvägar.  

Kommentar: 

Synpunkterna på lösningar för cykelparkeringar och cykeltjänster kommer att beaktas i den 

fortsatta planeringen och utformningen av bytespunkter och metrobusstationer. Cykel ombord 

på bussar och spårvagnar är en av de frågor som är utpekade för fortsatt utredning. 

De utpekade kollektivtrafik- och pendelcykelstråken fyller samma funktion – att binda samman 

olika delar av storstadsområdet vilket gör att de sammanfaller. Det är framför allt i 

korsningspunkterna som det kan uppstå målkonflikter, varav de mest komplexa finns i 

Centralenområdet. Målkonflikterna behöver hanteras i planering och utformning av åtgärderna. 

Åtgärderna i stomnätet är en möjlighet att förbättra dagens inte alltid optimala situation; det 

gäller även cykelns framkomlighet och tillgänglighet till och förbi bytespunkter. 

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.3.6 HSO Göteborg (Handikapporganisationernas samarbetsorganisation) 
HSO:s svarar utifrån sitt uppdrag att verka för att människor med funktionsnedsättning ska ha full 

delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället. I bedömningen ställs målbilden även i relation 

till andra relevanta rapporter och styrdokument. 

HSO kommenterar inte själva innehållet kring stomnätet, infrastruktursatsningar och nya 

trafikkoncept, utan fokuserar på frågan om vem som är resenären och vem som är människan i 

staden i dokumentet, samt vem som tilltalas i texten. 

Nyckelbegrepp i remissvaret är mänskliga rättigheter, social hållbarhet och normkritik. Av allra 

största vikt för oss är delaktighet, tillgänglighet och användbarhet för personer med 

funktionsnedsättning. Målbilden har brister när det gäller att visa att den utgår från ett 

rättighetsarbete. Ett prioriterat utvecklingsområde i kommande Trafikförsörjningsprogram är ett 

strukturerat arbete utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Ett av målbildens övergripande mål är 

att stödja en hållbar region- och stadsutveckling, men social hållbarhet lyfts inte fram i tillräcklig 

utsträckning vad gäller samtliga kategorier av kvalitetsmål för resenären, för människan i staden och 

för stadsutvecklingen. 

Perspektiv som rör funktionsnedsättning och tillgänglighet är mycket osynliga. Det förekommer ett 

särskiljande där tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning inte integreras i helheten som 

ett självklart rättighetsperspektiv i olika styrdokument, utan behandlas som ett särintresse. Texten 

kan omarbetas utifrån ett mer rättighetsbaserat och normkritiskt perspektiv och skulle då bli 

betydligt mer inkluderande av personer med funktionsnedsättning i talet om Resenären och 

Människan i staden. 

Två viktiga styrdokument bör i betydligt högre utsträckning ligga till grund för eller vävas in i 

målbilden: Policy för Västra Götalandsregionens arbete med mänskliga rättigheter och Göteborgs 

Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. 

Kommentar: 

Medborgardialogen 2015 omfattade 30 fokusgrupper varav två var målgruppspecifika: 

Ungdomar och människor med funktionsnedsättningar. Den sistnämnda gruppen lyfte bland 

annat frågor om byten, på och avstigning och biljettsystem. Mellan remissversionen och 
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förslagshandlingen har en övergripande social konsekvensanalys, bland annat utgående från 

Jämlikt Göteborg. 

Centralt i utvecklingen av kollektivtrafiken är att den ska vara icke-exkluderande och på 

målbildens övergripande nivå finns inget som begränsar tillgängligheten. Tvärtom kommer 

orienterbarheten i stomnätet att öka, vilket underlättar för personer med vissa 

funktionsnedsättningar. Alla resenärer kommer att dra nytta av kvalitetshöjningarna. 

Tillgängligheten till hållplatser och ombord handlar om rätt utformning av anläggningar, fordon 

och biljettsystem. Där ska hänsyn tas till både styrande dokument och lagkrav.  

De styrande och vägledande dokument från de fyra parterna som specificeras under 

Utgångspunkter är de som mest påverkar målbilden. Utöver dessa har andra nationella, 

regionala och kommunala dokument använts som underlag i den mån de gett vägledning för hur 

kollektivtrafiken behöver utvecklas på för att uppnå önskade effekter. 

Även om HSO har avstått från att lämna synpunkter på remissversionens föreslagna 

trafikkoncept och åtgärder, kommer det vara viktigt med ett engagemang från dem som berörs i 

den fortsatta planeringen och utformningen av anläggningar, fordon, linjenät, bytespunkter, 

betalsystem etc. 

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.3.7 Härryda kommun (KS) 
Härryda kommun anser att målbilden generellt sett är väl genomarbetad, utgör en bra grund för ett 

fortsatt arbete för kollektivtrafikens utveckling och innehåller en rad betydelsefulla 

ställningstaganden avseende kollektivtrafikens framtida inriktning. I målbilden framhålls även att 

gränsen för arbetet dragits vid nuvarande stadstrafikområde. Det konstateras att Mölnlycke tätort 

inom målbildens planeringshorisont kan komma att bli en del av det sammanhängande 

storstadsområdet samt att Götalandsbanan och dess eventuella koppling till Mölnlycke kan förändra 

förutsättningarna och att detta får beaktas i det fortsatta planeringsarbetet. 

Härryda kommun anser att det med hänsyn till såväl geografiska förhållanden som Mölnlyckes 

utveckling är motiverat att snarast utvidga stadstrafikområdet med Mölnlycke tätort och 

företagspark. Trots den geografiska avgränsningen hade det varit lämpligt att inkludera 

kollektivtrafikförsörjningen till Landvetter flygplats. 

Målbilden betonar en trafikering med rymligare fordon istället fler. Större fordon kan kräva en 

anpassning av befintlig infrastruktur och att det blir en ökad påverkan på närmiljön genom buller 

med mera. Eftersom expressbussar utgör en yttäckande trafikering inne i bostadsområden i början 

och slutet av sina linjedragningar, är det viktigt att en trafikering med större fordon görs på ett 

genomtänkt sätt och i dialog med berörda kommuner.  

Kommentar: 

Förslagshandlingen har samma avgränsningar som remissversionen, däremot omfattar 

metrobusskonceptet nu dagens färgade expresser, även om målbilden inte pekar ut 

infrastrukturåtgärder utanför storstadsområdet. Ur det perspektivet är Mölnycke en del av 

stomnätet. Målbilden beskriver även det som kallas områdestrafiken och dess relation till 

stomnätet och dess bytespunkter, även om utvecklingen av den lokala trafiken inte omfattas av 

målbildens åtgärder. Det betyder att Mölnycke resecentrum ingår i metrobussnätet och bör, 

liksom Amhult eller Kungälvs resecentrum, vara ett nav i områdestrafiken. Det blir också den 

lokalt anpassade områdestrafiken som kommer stå för den yttäckande trafikeringen av 
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bostadsområden, då de relativit stora metrobussarna bara angör bytespunkter och större 

hållplatser. 

I utblicken står också att Mölnlycke tätort inom målbildens planeringshorisont kan bli en del av 

det sammanhängande storstadsområdet och att även Götalandsbanan och dess eventuella 

koppling till Mölnlycke kan förändra förutsättningarna.  

I utblicken mot 2050 visas möjliga tvärlänkar, bland annat från Partille via Öjersjö till Mölnlycke 

och/eller Landvetter. Kollektivtrafikförsörjning av Landvetter flygplats är en fråga för 

linjedragning och kollektivtrafiklagstiftningen. 

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.3.8 Spårvägssällskapet Ringlinien 
Inledande kommentar till denna sammanfattning: Spårvägssällskapet Ringlinjen har lämnat ett 

omfattande förslag till utveckling av spårvägen i storstadsområdet. De konkreta förslagen på nya, 

förstärkta eller uppsnabbade länkar kommer att analyseras utifrån ett systempåverkande perspektiv i 

samband med revideringen av målbilden och även föras in i åtgärdsplaneringen. I denna 

sammanfattning presenteras översiktligt huvudförslaget med motiveringar. 

Ringlinjen lyfter fram nyanläggning av spårväg i kapacitetsnischen mellan buss och tunnelbana och 

uppsnabbning och kapacitetsförstärkning i befintligt nät. För att bedöma hur motiverat det är att 

bygga en spårväg enligt ett visst förslag jämförs befolkningens storlek i ett område med längden på 

spårväg som bör byggas. Om projektet då anses befinna sig i nischen över tung busstrafik är spårväg 

mer eller mindre det givna valet. Om spårväg istället anses befinna sig i samma nisch som tung 

busstrafik, får överväganden göras utifrån det tätbebyggda områdets storlek etc.  

Som jämförelsetal används invånare per kilometer byggd spårväg. Enbart boende räknas och 1 km i 

tunnel jämställs med 2 km ytspår. Detta multipliceras med den tidsbesparing som förslaget ger för 

att bli ett slags nyttoindex.  

I särklass mest motiverat är den länk som kallas tvärförbindelse Väst (101 000 invånar-minuter per 

km), följt av en Mariaplanstunnel, en Kortedalatunnel, en tunnel mellan Johannesplatsen och 

Slottsskogsvallen och en tunnel under Sahlgrenska (alla tre drygt 30 000 invånar-minuter per km) 

samt därefter spårväg till Backa (cirka 7 000 invånar-minuter per km). 

Jämförelsetalet är svårare att använda i centrala delar, där resande kommer från olika stadsdelar och 

resandeunderlaget därmed är mindre väldefinierat. Det används därför inte i förslaget om snabbspår 

i centrum. 

Ringlinjens huvudförslag binder samman viktiga delar av spårvägsnätet, sänker restider radikalt, löser 

centrala kapacitetsproblem, snabbar upp trafiken där den går som långsammast och försörjer stora 

befolkningskoncentrationer med miljövänlig spårväg. Den innehåller tre delar: 1) Tvärförbindelse 

Väst (spårväg till Lindholmen och vidare till Gropegårdsgatan i norr och via en Lindholmsförbindelse 

och tunnel till Linnéplatsen; 2) snabbspår i centrum som åtgärdar kapacitetsproblemen och i viss mån 

snabbar upp trafiken, samt 3) spårväg till Backa. 
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Kommentar: 

Ringlinjens lyfter upp och motiverar relevanta länkar, varav några helt eller delvis finns med i 

målbildens åtgärder eller i utblicken mot 2050. Exempelvis finns Tvärförbindelse Väst med 

(exklusive Gropegårdsslänken med tunnel hela vägen från Linnéplatsen), Allélänken och 

Kortedalatunneln. Just Gropegårdslänken har varit föremål för ytterligare en fördjupning, men 

nu utifrån en mer renodlade struktur och uppdragen för de tydligare trafikkoncepten. Den 

kortar restiderna och antalet byten för resenärer från Länsmansgården och Biskopsgården till 

västra innerstaden, men inte till City. I jämförelse med andra åtgärder bedöms inte nyttan med 

en spårvägslänk över Lundbyleden vara tillräckligt stor. Däremot finns det ett behov av att 

koppla Hjalmar Brantingsstråket mot Lindholmen, vilket under målbildens tidshorisont kan lösas 

med busstrafik. Gropegårdslänken finns med bland utvecklingsmöjligheter efter 2035. 

Spårväg till Backa uppvisar enligt – de i sig intressanta – jämförelsetalen en mycket liten nytta 

jämfört med Tvärfärbindelse Väst (även utan Gropgårdslänken).  

Även om inte några av de övriga föreslagna snabbspårslänkarna ingår i målbilden, ligger de i linje 

med de utvecklingsmöjligheter för stadsbanenätet som målbilden pekar ut – att göra spårvägen 

planskild där och när kraven på framkomlighet eller minskade barriäreffekter uppkommer.  

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

  



Målbild Koll2035: Sammanställning av remissvar med kommentarer och hantering    version 2.0 2017-10-02 

 

  75(89) 

 

4.3.9 Enskilda personer och företag 

4.3.9.1 Leif Ahlberg 

Leif Ahlberg tipsar om Thore Brynielssons doktorandpapper från 1975 på Chalmers tekniska högskola 

som innehåller många ”nya” idéer om bland annat framtidens busståg och förarlös busstrafik. 

4.3.9.2 Mikael Bigert 

Helheten är bra. Särskilt plus för fokus att avlasta Brunnsparken och för linbana över älven och 

Lindholmsförbindelsen. Mikael Bigert saknar redovisning över vilka alternativ som övervägts och hur 

de utretts samt konkreta tidplaner för åtgärderna. Exempelvis motiveras beslutet att inte inkludera 

Operalänken med bristande resandeunderlag, men underlaget för beslutet redovisas inte. Det saknas 

en tydlig bild över hur Drottningtorget och Polhemsplatsen ska se ut med spårvägar och andra 

trafiklösningar, hur en tunnelmynning vid Linnéplatsen ska se ut, samt om spår i Allén ska dras i gatan 

eller mellan träden.  

Det är tveksamt om spårväg i gatan kan nå tillräcklig kapacitet. Dragningen borde jämföras med 

tunneldragning vad gäller restider, kapacitet och kostnader (referens till dokument på Yimby.se). 

Med tanke på att regionen stöttar möjligheter att arbeta och studera hemifrån och målbildens långa 

tidshorisont saknas perspektivet virtuella kommunikationer.  

Kommentar: 

De kompletteringar som gjorts i förslagshandlingen täcker in flertalet av synpunkterna – såsom 

tidplaner och beskrivningar av nödvändiga körrelationer i kritiska bytespunkter. 

Förslagshandlingen slår också fast att för att det av stadsmiljö- och framkomlighetsskäl inte 

kommer att vara möjligt att köra stadsbanelinjer i markplan genom centrala Göteborg efter 

2035.  

I huvuddokumentet finns inte plats att redovisa alla avväganden mellan åtgärder som gjorts. För 

det hänvisas till framtagna underlagsrapporter, som finns publicerade på koll2035.se, och i vissa 

fall till arbetsmaterial.  

Målbilden har utgått från den önskade (vad gäller färdmedelsfördelning) och förväntade 

resandeutvecklingen. Det är svårt att bedöma hur de betydligt enklare och mer funktionella 

lösningarna för virtuell kommunikation kommer att påverka resandet, men hittills har antalet 

fysiska resor per person inte minskat.  

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.3.9.3 Trafikistan, Rolf Broberg 

Kollektivtrafiken behöver utvecklas, men Trafikistan påpekar att det riktigt hållbara är cykling, gång 

och förtätning. När cykelns framkomlighet inte planeras in redan från början skapar höga 

hastigheter, staket, spatiösa hållplatser och terminalanläggningar i de prioriterade stråken hinder, 

omvägar och konfliktzoner för cyklisterna. Målbilden måste beskriva hur kollektivtrafiken ska kunna 

kräva stadsrum och fri väg utan försvåra en utveckling mot mer cyklande. 

Trafikistan påvisar att pendlingscykelnätet i Göteborgs cykelprogram i stora delar överlappar de 

föreslagna prioriterade stråken för kollektivtrafiken. Med prioritet för kollektivtrafiken i signaler blir 

det svårt att nå upp till målet 20 km/h medelhastighet per 2-kilometerssträcka. Skeppsbron tas som 
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exempel på en plats där det inte längre är snabbt, enkelt och säkert att cykla. Att hälften av alla resor 

till arbete eller utbildning i Köpenhamn sker med cykel är ett exempel på vad som går att 

åstadkomma om man inte av gammal vana marginaliserar cykeln.  

Kommentar: 

Kollektivtrafiken och cykeltrafiken både överlappar och kompletterar varandra och de är båda 

prioriterade trafikslag. Att de utpekade kollektivtrafik- och pendelcykelstråken sammanfaller är 

därför naturligt och längs med stråken är det normalt inte ett stort problem. Det är framför allt i 

korsningspunkterna som det kan uppstå målkonflikter, varav de mest komplexa finns i 

Centralenområdet. Målbilden omfattar inte den fysiska utformningen av stråk, korsningspunkter 

eller bytespunkter, men lyfter vikten av att målkonflikterna hanteras på rätt sätt i den fortsatta 

planeringen och i utformningen av åtgärder. Det finns både bra och dåliga exempel att lära sig 

av. 

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.3.9.4 Peter Borchardt & Ola Sölscher 

Peter Borchart och Ola Sölscher presenterade vid en hearing i Älvrummet den 14 oktober 2014 en 

högbana, Airway. I sitt remissvar påpekar de att endast högbana som separat system på räls fanns 

med bland andra studerade trafikkoncept, inte hängande högbanor som har lägre kostnader än 

spårvagnar på marken. Individualiserade trafiksystem med förarlösa fordon avvisades bland annat för 

att det saknas exempel på storskaligt införande.  

I sitt remissvar lyfter de fram H-Bahn i Dortmund som de även studerat på plats. Där körs fordon 

sedan 32 år förarlöst minst 5 meter högt upp i luften, hängande under en balk på stöd. En rapport, 

”Systembeskrivning av H-Bahn i Dortmund” är bifogad remissvaret (översättning av en rapport 

skriven av en representant för H-Bahn 

GmbH). 

Bland H-Bahns egenskaper märks att 

den går fri från övrig trafik, har 1 minuts 

väntetid, mjuk acceleration och 

inbromsning, inga problem med is och 

snö, låg ljudnivå, låg investerings- och 

driftskostnad, liten markanvändning och 

hög säkerhetsnivå. Den totala 

linjelängden är nu knappt 4 km, varav 3 

km är enspårig. Fordonen har 16 

sittplatser och 29 ståplatser. 

En tänkbar sträckning för att avlasta 

Brunnsparken skulle vara mellan 

Drottningtorget via Allén till Järntorget. 

Kommentar: 

Andra tekniska lösningar har studerats inom målbildsprojektet. Även om system liknande H-

Bahn har lägre kostnad än tunnelbana eller högbana med spår, kvarstår problemet att separata 

system inte gör stor nytta förrän de är utbyggda över en större del av staden. Ett undantag kan 

vara linbanor som knyter ihop några få målpunkter över annars svårforcerade barriärer, vilket är 
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ett slags lokalt uppdrag. Huvuddelen av investeringarna i målbilden gäller infrastruktur för 

metrobussnätet i storstadsområdet, men med linjer som fortsätter till ytterstad och 

grannkommuner, och nya spårlänkar med stadsbanekvalitet som så att säga bygger färdigt 

spårvägsnätet. Stadsbane- och spårvagnstråken har hög kapacitet för att kunna hantera ett stor 

resandeunderlag och kan om 20 år behöva trafikeras med 60-metersvagnar. De lämpar sig alltså 

sämre för det i remissvaret föreslagna systemet.  

Övriga viktiga stråk in mot City trafikeras av Citybuss med relativt stor kapacitet. De kräver 

visserligen egna körbanor –  med god kvalitet på långa sträckor – men inte lika stora 

investeringar som en H-Bahn.  

Det är alltså svårt att se hur lösningar som H-Bahn skulle kunna spela någon avgörande roll i 

stomnätet. I täta stadsmiljöer är visserligen konkurrensen om plats stor, men även motståndet 

mot olika typer av högbanor kan förväntas vara stort. En sådan lösning måste ställas mot hur 

stor nyttan är och för hur många. Är sträckan begränsad, som i exemplet Drottningtorget till 

Järntorget, kommer många fler få oönskade byten. 

Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.3.9.5 Niklas Claesson 

Målbilden får inte bortse från cykelns överlägsna hållbarhet och därmed ta sig rätten att försämra 

framkomligheten för cyklister genom de så kallade prioriterade stråken. Målbilden måste därför även 

beskriva hur cyklingen ska utvecklas i Göteborg. Om man inte kan lösa framkomligheten på ett bra 

sätt ska man inte, som vid Skeppsbron, bygga en knutpunkt för kollektivtrafiken rakt över en av 

cyklingens mest trafikerade platser. 

När cykelns framkomlighet inte planeras in från början kan prioriterade kollektivtrafikleder med höga 

hastigheter, staket, spatiösa hållplatser och terminalanläggningar skapa hinder, omvägar och 

konfliktzoner för cyklisterna. Målbilden måste därför beskriva hur kollektivtrafiken ska kunna kräva 

fri väg utan att samtidigt försvåra för en utveckling mot mer cyklande. 

Om kollektivtrafikens stomnät ska bidra till att andelen cykelresor ökar så borde det även vara ett 

mål att man kan ta med cykel ombord på kollektivtrafiken. 

Kommentar: 

Målbilden fokuserar på stomnätets utveckling och omfattar inte cykeltrafikens utveckling (vilket 

exempelvis Göteborgs cykelprogram gör), däremot  beskriver den kollektivtrafikens samspel 

med gång- och cykeltrafik.  

De utpekade stråken är färre än dagens körvägar för stomnätstrafiken i de centrala delarna av 

Göteborg. Det är i huvudsak längs befintliga trafikleder som det tillkommer stråk.  

Det är framför allt i korsningspunkterna som det kan uppstå målkonflikter, och då framförallt i 

komplicerade miljöer som runt Centralstationen. Målbilden omfattar inte den fysiska 

utformningen av stråk, korsningspunkter eller bytespunkter, men lyfter vikten av att 

målkonflikterna hanteras på rätt sätt i den fortsatta planeringen och utformningen av 

åtgärderna. Det finns både bra och dåliga exempel att lära sig av. 

Möjligheten att ta med cykel ombord på bussar och spårvagnar finns med på 

förslagshandlingens lista över åtgärder som kräver fortsatt utredning.  

 Övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 
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4.3.9.6 Melica, Einar Hansson & Stefan Bydén 

Melica Miljökonsulter uppskattar att det kommit fram en helhetsbild med mycket material för den 

fortsatta utvecklingen av kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken lider av flera brister som långa restider till 

arbeten, ett par byten i många vanliga reserelationer, linjer med gles trafik även i högtrafik, fordon 

som fastnar i samma köer som biltrafiken, ett oöverskådligt system av linjer och knutpunkter och en 

kraftig överbelastning i Brunnsparken och på Nils Ericsonsplatsen. Kapaciteten kommer att behöva 

mer än fördubblas vilket gör att åtgärdsprogrammet behöver kompletteras med långsiktiga och 

stegvisa utbyggnadsstrategier. 

Melica saknar en analys som täcker in hela trafiken med båttrafik, andra busslinjer och alternativ som 

spårbilar, en färdig analys av trängseln i City samt behovet av snabbare resor till och genom olika 

delar av centrala staden, liksom en utbyggnadsstrategi med etappmål och skisser till fungerande 

linjenät med analys av restider, bytesproblem etc. Analysen skulle kunna göras som fullständiga och 

genomarbetade skisser av linjedragningar på 20 års sikt och som genomarbetade visioner på 40 års 

sikt. 

Målbildens stomlinjeplan visar inte hur en arbetsresa som inkluderar anslutningstrafik fungerar, den 

ojämna täckningen i regionen och fördelningen av knutpunkter behandlas inte, beprövade och 

oprövade system lyfts fram utan utvecklingsperspektiv och begreppen KomOfta och KomFort 

används utan att förklara vilka som får nöja sig med att åka ofta men inte fort till jobbet.  

Lösningar för många knutpunkter och konflikter redovisas inte, exempelvis hur spårvägslinjer ska 

ledas vidare i den överlastade stadsmiljön längs sträckan Lilla Bommen–Centralen–Drottningtorget–

Stampen, och kopplingen mellan Allélänken och Hisingsbron är oklar. Knutpunkten Järntorget är 

uppdelad vilket kräver en samordningsplan för att byten mellan Västlänken och olika spårvagnslinjer 

ska fungera. 

Busstrafiken i mer perifera bytespunkter behöver förtätas till 15-minuterstrafik och i exempelvis 

Kungssten måste ”bra” linjer stanna, vilket inte alla gör idag. Hjällbos läge skulle kunna utnyttjas 

bättre, med pendeltågsstation och förbindelse över älven. 

Kollektivtrafikplaneringen måste integreras med exempelvis utbyggnadsplaneringen, idén om 

boulevarder användas i fler stråk än i Dag Hammarskjöldsleden och överdäckningar av motorleder 

kan bädda för nya spårdragningar. 

Spårtrafiken kan utvecklas mer och i remissvaret föreslås en snabbspårväg i en ”tripodtunnel” från 

Lindholmen och Åkareplatsen till Linnéplatsen, vilket skulle göra det möjligt att anlägga en light-rail-

förbindelse mellan Kungälv och Borås. Operalänken behövs, utöver Allélänken, för att skapa en hel 

ringlinje (Kringen) som inte belastar Brunnsparken. Bytespunkterna Haga och Korsvägen får inte 

underdimensioneras eftersom det är attraktivare för resenärer att byta mellan pendeltåg och 

spårvagn där än vid Centralen. 

Melica föreslår också en utbyggnad av ett spårbilssystem i en nätstruktur i centrala Göteborg som 

ansluter vid större bytespunkter. Spårbilbanor är ett lätt system som går smidigt att anpassa till olika 

miljöer, dra i kurvor, i två våningar, i smala tunnlar och genom större byggnader. De passar därför i 

en tät stadsmiljö, där man vill minska avstånden och eliminera biltrafik. Nils Ericssonterminalen skulle 

kunna ställas om till en central terminal för spårbilar. 

Färjelinjerna nämns inte i målbilden, men en utveckling med tät trafik med älvbussar längs och tvärs 
älven är angelägen. För att lösa problemet med bilismen i Högsbo föreslås en hopkoppling med nya 
spårvägar mellan Mölndal/Åbro och Dag Hammarskjölds boulevard samt att det byggs en 
pilotanläggning för spårbilar från Frölunda torg med flera stationer i Sisjön. 
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Melica hänvisar till ett antal rapporter på sin hemsida. 

Kommentar: 

Under den första etappen av målbildsprojektet gjordes omfattande analyser av olika scenarier 

med olika kombinationer av befintliga och nya trafikslag. Efter vidare utredningar, 

medborgardialog och interna diskussioner hos parterna, ledde det fram till den struktur och de 

trafikkoncept som beskrivs i målbilden. I botten låg en bristanalys av dagens system. Restider, 

flöden etc har utvärderats i en omfattande analysmodell, med ett fiktivt linjenät som utgår från 

kvalitetsmålen och utvecklingsprinciperna.  

Förslagshandlingen innehåller både en etapputbyggnad och en utblick mot 2050. Utblicken visar 

dels att strukturen är ytterligare skalbar, dels vilka utvecklingsmöjligheterna är i form av nya 

länkar och planskildheter. Efter 2035 kommer det troligen bli nödvändigt att planskilja 

stadsbanestråken genom centrum, exempelvis mellan Järntorget och förbi Polhemsplatsen. I 

målbilden trafikerar stadsbanenätet långa stråk enbart i storstadsområdet även efter 2035, 

medan Metrobuss, regionbussar och pendeltåg hanterar de något längre eller mycket längre 

resorna.  

De mest kritiska bytespunkterna har specialstuderats, vilket bland annat lett till att 

förslagshandlingen pekar ut vilka körrelationer som måste vara möjliga i dessa punkter.  

I förslagshandlingen är K2020:s begrepp KomOfta och KomFort ersatta av ett antal 

sammanhållna trafikkoncept med tydliga uppdrag och egenskaper. Båttrafik och lokala busslinjer 

ingår i det som benämns områdestrafik. Områdestrafiken och dess relation till stomnätet 

beskrivs i förslagshandlingen, men ingår egentligen inte i målbilden. 

Brunnsparken och andra delar av City kommer att avlastas, bland annat tack vare Allélänken, ett 

enklare linjenät samt andra körvägar för express- och metrobussar. Operalänkens bidrag är 

begränsat innan ståket kan kan fortsätta in i Gullbergsvass och vidare till Gamlestaden. 

Stomnätstrafiken kommer att vara ”tidtabellslöst” större delen av dygnet och ansluter till 

områdestrafiken i utpekade bytespunkter med lokalt anpassade linjer. 

Kollektivtrafiken och utbyggnadsplaneringen samspelar, vilket exemplifieras av att ett 

stadsbanestråk anläggs längs Dag Hammarskjöldsleden redan före 2035 för att möta den 

pågående planeringen. Metrobusstråket längs Söder- och Västerleden med ett antal stationer 

skapar möjligheter till en ökad explatering vid sidan av förtätning längs de starka stråk som 

trafikeras av Stadsbana, Spårvagn och Citybuss. 

Olika former av spårtaxisystem har studerats och förkastats. Ett vittförgrenat spårbilssystem 

bedöms inte kunna hantera de stora resandeströmmarna i centrala Göteborg utan att negativt 

påverka stadsmiljö, gång- och cykeltrafik. Samhällsekonomiskt är det svårt att motivera en ny 

heltäckande infrastruktur som har relativt låg kapacitet i en stor del av storstadsområdet. 

Självkörande fordon (utan extra infrastruktur) kan komma att spela en viktig roll för att öka 

tillgängligheten i icke centrala lägen – i första hand genom att köra människor till närmaste 

station eller bytespunkt – inte att trafikera centrum.  

Flertalet av övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.3.9.7 Michael Hjortstierna 

Om andelen kollektivtrafikresor ska öka till drygt 40 procent förefaller det märkligt att man resonerar 

om BRT-system med tanke på vad undersökningar visar om attraktiviteten för buss jämfört med 
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spårbundna trafikslag. Driftkostnaderna för busstrafik är dessutom högre per personkilometer och 

kapaciteten begränsad.  

Att separera den spårbundna trafiken genom City hade gjort stor skillnad för de lokala resornas 

restider. Bland snabba åtgärder nämns en minskning av antalet hållplatser på spårvägen med 30–40 

procent, planskildhet genom City (tunnel eller högbana), längre spårvagnståg, färre antal linjer, spår 

till Eriksberg/Volvo/Torslanda, Backa/Kärra och Askim/Billdal samt att expandera linjerna mot 

Balltorp/Peppared och Partille/Björndammen. 

Att Göteborg är mycket mindre än Stockholm och att det är dyrt att bygga tunnlar i lera håller inte 

som argument mot en planskild utbyggnad av kollektivtrafiken. Västlänken beräknas transportera 

40 000 resenärer per dygn; spårvägen transporterar 300 000 resenärer per dygn vilket kan öka till 

700–800 000. Kollektivtrafiken ska byggas för det staden ska bli, inte vad den är idag.  

Kommentar: 

Medborgardialogens fokusgrupper och webbenkät visar inte på några stora skillnader i 

preferens vad gäller buss eller spårvagn. Snarare verkar man gilla det man är van med. Ju större 

bussar och ju mer anpassad infrastruktur, desto mindre blir skillanderna mellan BRT och 

spårvagn, både vad gäller kapacitet och kostnad. I förslagshandlingen differentieras 

spårvagnstrafiken mellan Stadsbana för de längsta stråken med mycket stort resandeunderlag 

och Spårvagn för de något kortare stråken och stort resandeunderlag. I flertalet stråk vore det 

mycket svårt att hantera resandevolymerna med BRT. Stråk med stort resandeunderlag som 

saknar spårväg trafikeras med Citybuss som även bedöms kunna hantera en förväntad ökning av 

antalet resenärer.  

I utblicken mot 2050 kommer stadsbanestråken behöva planskiljas genom centrum, något som 

studerats och bedömts som möjligt men komplicerat. Ett av motiven för planskildhet är behovet 

av att kunna köra 60-metersvagnar i några relationer. Målbildens struktur och trafikkoncept är 

en kostym att växa i, bland annat genom att etappvis kunna planskilja spårvägen för att 

förbättra framkomligheten eller minska barriäreffekterna vid förtätning. 

En förlängning av stadsbanan ut till Askim finns med som en möjlig utveckling, men det är 

svårare att motivera spårväg ända till Billdal, Torslanda eller Balltorp både vad gäller restider och 

resandeunderlag längs stråket. Även om det innebär ett extra byte kommer det vara mer 

attraktivt att resa med Metrobuss.  

Flertalet av övriga synpunkter har kommenterats i föregående kapitel. 

 

4.3.9.8 Bo Janstrand 

Bo Janstrand anser att målbilden är mer av tråkig uppdatering än en framtidssatsning och efterlyser 

mer vision.  

4.3.9.9 Barbro Johansson 

Barbro Johansson påpekar att Lillhagen–S:t Jörgen–Skogome–Säve och Tuve är bortglömda. 

Tågstoppet i Brunnsbo är inte till stor nytta utan hållplatser i Säve, Skogome och S:t Jörgen. Få 

resenärer från Backa kommer att vilja byta där med tanke på att det är så nära Centralen. 
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Kommentar: 

Tuve är visserligen inte en utpekade tyngdpunkt i Göteborgs strategi för utbyggnadsplanering, 

men trafikeras med Citybuss och ingår därför också i stomnätet.  

Tågstoppet i Brunnsbo vänder sig framförallt till dem som kommer från Ytterby, Kode, 

Stenungsund etc och inte ska till innerstaden. I Brunnsbo kan de byta till till Metrobuss, Citybuss 

eller Spårvagn. 

 

4.3.9.10 Erik Jonson 

Istället för att lägga stora resurser på BRT borde Västlänken utvecklas enligt de tidiga utredningar 

som innehåll nya grenar mot Särö, Torslanda, Landvetter flygplats och Kungälv. Pendeltåg borde 

täcka in storstadsregionen med ett system liknande S-tågen i Köpenhamn. Med fyrspårsstationer 

kommer det att finnas kapacitet.  

Kompletterande åtgärder skulle vara en tunnel från Bohusbanan direkt på Västlänken, 

kompletterande dubbelspår på Hamnbanan och vidare mot Amhult, dubbelspår till Kungälv, 

Dubbelspår längs Säröleden till Kungsbacka, åtgärder på Götalandsbanan mot Landvetter flygplats 

och stambanan mot Alingsås. De nya banorna skulle skapa två attraktiva stråk inom 

utredningsområdet: Eriksberg–Lindholmen–Hjalmar Brantingsplatsen–Göteborg C–Haga–

Sahlgrenska–Marklandsgatan–Radiomotet respektive Partille–Gamlestaden/Gustavsplatsen–

Göteborg C–Haga–Korsvägen–Almedal–Mölndal. 

Kommentar: 

Västlänken medger en vidareutveckling med spår mot Hisingen och Särö, vilket öppnar för en 

utbyggnad av pendeltågstrafiken. Satsningarna på Metrobuss och Stadsbana är däremot både 

nödvändiga och möjliga att genomföra inom målbildens tidshorisont och det till en rimlig 

kostnad. 

Köpenhamns S-tåg knyter ihop Köpenhamnsområdet med hög kapacitet och korta restider, men 

är helt separerat från det övriga järnvägsnätet och är mer att likna vid tunnelbana (dock med 

flertalet sträckor i tråg snarare än i tunnel). Även om nätet sträcker sig några mil ut, finns 

majoriteten av stationerna i Köpenhamns tätort och de ligger ungefär lika tätt som i Stockholms 

tunnelbana. För att kunna göra samma jobb som målbildens Stadsbana och Metrobuss, skulle 

det alltså behöva anläggas fler stationer. Det ökar kostnaden ytterligare och sänker hastigheten 

och genomströmningen, vilket skulle stå i konflikt med dagens pendeltågstrafik.  

Att införa något som liknar S-tåg – som i Köpenhamn först skapades genom att bygga ihop redan 

befintliga lokalbanor – är i stort sett samma sak som att bygga en separat tunnelbana i Göteborg 

och som sådan skulle den inte göra större nytta förrän den var väl utbyggd. Baserat på ett 

remissvar gjordes en studie över möjligheten att trafikera Västlänken med duospårvagnar från 

Angeredsbanan till Frölundabanan. Slutsatsen var att det inte gick att motivera kostnaden för 

den relativt korta tid det beräknas finnas en överkapacitet i Västlänken 

Olika städer har olika förutsättningar. En stad kan ha en i sig effektiv lösning, men som i en 

annan stad skulle överlappa ett befintligt system. Målbilden lägger en struktur och definierar 

trafikkoncept som är utvecklingsbara. De längre och resandemässigt tyngre stadsbanestråken 

kan successivt planskiljas och utvecklas mot tunnelbana – ungefär som det skedde i Stockolm – 

men fortsätta att göra stor nytta under tiden. Satsningarna på BRT i form av Metrobuss sker 

framförallt längs kring- och genomfartslederna i storstadsområdet med linjer som fortsätter till 

ytterstaden och grannkommunerna, framförallt i stråk som saknar pendeltåg. Inom 
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storstadsområdet liknar metrobussnätets uppdrag också tunnelbanans, men framförallt för 

resor på tvären och längs längre stråk utan Stadsbana. Överlappningen med ett S-tåg skulle med 

andra ord vara mycket stor. 

 

4.3.9.11 Hans Jörgensen 

Målen är skapligt väl beskrivna och motiverade. Speciellt bra är kvalitetsmålen som är kvantifierbara 

och restidsmålet som måste hållas fast vid. Effekten av en ökad frekvens av bussar i innerstaden 

måste beskrivas bättre. 

Utvecklingsprinciperna är i stort sett mycket väl beskrivna. Det finns en risk att Brunnsparkens 

hektiska trafiksituation sprids på fler ställen på bekostnad av stadsmiljö, gång- och cykel och inte 

minst för kollektivtrafikens egen framkomlighet. De kapacitetssäkrade stråken behöver inte innebära 

en barriär under förutsättning att de planskiljs, allra helst med tunnel. Delar av Göteborg har mycket 

goda förutsättningar för tunnelsträckor: bergen som utgör barriärer för alla markbundna trafiksätt 

skulle tvärtom kunna medge snabblänkar för kollektivtrafiktunnlar. Det främsta exemplet är nog 

sträckan Korsvägen-Linnéplatsen (och vidare mot Stigberget och Lindholmen). Topografin kan vändas 

till en fördel om man lägger tunnlar tvärs genom åsarna och broar över dalsänkorna. 

Idén med innerstadsring och snabbnät är intressanta. Snabbnätet är kanske det som behöver störst 

förbättringar från idag, speciellt tvärförbindelser utanför innerstaden med ett starkt busstrafikstråk 

mellan Mölndal–Frölunda–Norra Älvstranden som ett tydligt exempel.  

Det är bra att bristen på älvförbindelse tydliggörs och att snabbnätet ritats in på kartor. Att man får 

utväxling av den nya Marieholmstunneln borde förtydligas. Vad gäller innerstadsringen utgör 

Lindhomsförbindelsen den största skillnaden mot i dag, men för att skapa en stark innerstadsring 

behöver också sträckan Korsvägen–Linnéplatsen förstärkas. 

Att snabbnätet på flera ställen tangerar och även går innanför innerstadsringen betyder ökad trafik 

med snabbussar även i innerstaden (vilket nämns i textstycken om Alléstråket) och därmed frångås i 

realiteten den schematiska uppdelningen mellan innerstadsring och snabbnät. Operalänken behövs 

för att inte Alléstråket ska bli ett överbelastat trafikstråk och en barriär. Med en Operalänk finns det 

större möjligheter att klara innerstadstrafiken i markplan.  

Kommentar: 

I förslagshandlingen begränsas ökningen av antalet bussar i innerstaden och på vissa gator 

minskar antalet. Metrobussarna (och övriga expressbussar) kör, med ett enda undantag, enbart 

längs trafiklederna och ett förenklat linjenät innebär en ökad regularitet utan fler avgångar. 

Brunnsparken kommer att avlastas, till viss del dock inom City, men framförallt tack vare 

Allélänken och innerstads- och mellanstadsringen.  

Planskildhet genom innerstaden och på andra sträckor betyder inte bara tunnel. Planskildhet 

Chalmers–Linnéplatsen är inte en specifik åtgärd i förslagshandlingen, men den ingår i den 

samlande rubriken Framkomlighetsförbättrande åtgärder. Vilka som genomförs och när beror 

på resultaten av de stråkvisa studier som ska göras, liksom på kommande exploateringar eller 

förtätningar. 

Mellanstadsringen är i förslagshandlingen sluten, med den östra halvan längs E6 genom 

Tingstadstunneln, och metrobussarna kommer inte att trafikera Hisingsbron, vilket eliminerar 

överlappet med innerstadsringen. Utredningar visar att Allélänken är viktigast för att avlasta 

City, medan effekten av Operalänken är realtivt liten innan spårvägen byggs vidare mot 
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Gamlestaden över Gullbergsvass. Att Alléstråket i stort sett blir ett rent spårvagnsstråk (express-

/metrobusstrafiken försvinner) gör trafiken mindre komplex och ökar möjligheterna att 

minimera barriäreffekterna. 

 

4.3.9.12 Joachim Keim 

Joachim Keim vill se ännu fler linbanor. 

Kommentar: 

Linbanor är effektiva punkt-till-punktförbindelser över annars svåröverbryggande barriärer, men 

passar på gund av sin relativt låga hastighet sämre för större system. En längre resa, där en 

etapp utgörs av linbana, bjuder troligen också på ett eller två extra byten. Det lokala 

resandeunderlaget, punkt till punkt, måste vara relativt stort för att en linbana ska vara 

motiverad. Av remissversionens tre linbanor finns en med i förslagshandlingen. Det finns ett 

behov av att utvärdera den första linbanan, samtidigt som utvecklingen av övriga delar av 

stomnätet förbättrar restiderna mellan flera av de tänkta linbanestationerna. 

4.3.9.13 Sten Ludvigsson 

Om stombussar ska gå på Tolltorpsgatan anser Sten Ludvigsson att bulleråtgärder bör övervägas, 

inklusive en höjning och förbättring av bullerplanket. Det finns 1 000–1 500 hushåll, främst villor, 

som skulle beröras av ökat buller från tyngre trafik på Tolltorpsgatan. 

Kommentar: 

Det är viktigt att utformningen av de uppgraderade citybusstråken genom bostadsområden tar 

hänsyn till buller och andra negativa effekter. En elektrifiering innebär en minskad ljudnivå vid 

låga hastigheter, men vid högre hastigheter kvarstår däcksbullret. Detta är en fråga för den 

vidare åtgärdsplaneringen. 

4.3.9.14 Henrik Munck 

Henrik Munck ger i sitt remissvar ett förslag på konkretisering av den politiska majoritetens godkända 

yrkande i Trafiknämnden om att understryka principen om snabb kollektivtrafik från förorterna och 

planskildhet genom centrum, samt att utreda om att snarast skapa ett lokalt snabbnät – exempelvis i 

stråk med spårväg på egen bana – och genom att utreda om duovagnar kan användas i dessa stråk. 

Kollektivtrafiken är för långsam för att vara riktigt attraktiv, det gäller de tunga stråken från nordost 

och sydväst, på Hisingen och framförallt genom centrum. Spårväg genom Allélänken är ett förslag för 

att avlasta Brunnsparken, men med tanke på att Göteborg växer är planskild kollektivtrafik genom 

centrum den enda lösning som är hållbar över tid. Utanför centrum är stora delar av spårvägsnätet 

redan byggt som Stadsbana och möjligt att bygga om till tunnelbanestandard. Spårväg och järnväg 

kan kombineras genom att trafikera med så kallade duovagnar.  

Henrik Munck föreslår en koppling mellan spårväg och infarten till Västlänken vid Gamlestan. Den 

redan förberedda kopplingen med Västlänken, söder om Haga station, byggs som 900 meter 

bergtunnel med ny station under Medicinareberget och ingångar från både Sahlgrenska och Linné, 

och vidare ut till Frölundabanan vid Annedalskyrkan. Med i sammanhanget mycket små investeringar 

så får Göteborg sin första tunnelbanelinje mellan Angered och Frölunda/Tynnered med radikalt 

kortare restider. Vår existerande Stadsbana, som leds genom en del av Västlänken, gör att resan 

Angered–Sahlgrenska och Tynnered–Centralstationen, kan gå på halva tiden jämfört med idag. 
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Restiderna inom centrum kan kortas än mer radikalt. Idag tar det cirka 15 minuter att åka från 

Centralen till Sahlgrenska. Med tunnelbanan kan det ta cirka 5 minuter. 

En andra linje kan starta i Bergsjön och kopplas till systemet via den föreslagna tunnelkopplingen från 

Kortedala till Angeredsbanan. I sydväst kan denna linje förgrena sig från Marklandsgatan till 

stadsutvecklingsprojektet längs Dag Hammarskjölds boulevard och vidare till Järnbrott/Askim. Vid 

Sahlgrenska/Linné startar också den redan planerade nya spårvägstunneln via Stigberget till 

Lindholmen och det framtida utbyggda spårvägssystemet på Hisingen. I kombination med de två 

tunnelbanelinjerna kopplas alltså även Hisingen till systemet och hela det stadsbebyggda Göteborg 

nås därmed av högklassig kollektivtrafik som går snabbt och planskilt genom centrum. 

 

Kommentar: 

Synpunkterna från Trafiknämnden att höja ambitionen vad gäller restiderna på de längre stråken 

bidrog till förslagshandlingens differentiering av spårvägsnätet mellan koncepten Stadsbana och 

Spårvagn. Genom utblicken mot 2050 har olika alternativ för planskild Stadsbana genom 

centrum studerats – och bedömts möjlig men komplicerad. Det gäller de två korsande stråken 

genom innerstaden: ett från Angered/Bergsjön mot Frlöunda/Järnbrott – den koppling som 

remissvaret föreslår – och ett från Länsmansgården mot Mölndal. 

Att skapa en första planskild länk genom att trafikera Västlänken med duospårvagnar har 

studerats under remissbearbetningen. Det är inte första gången duospårvagnar har utretts (de 

har även testkörts i Göteborg), men då i ett omvänt koncept, det vill säga för att kunna köra 

spårvagnar vidare ut på pendeltågsträckor. Studiens slutsats är att duospårvagnar genom 

Västlänken inte är en långsiktig lösning – någon gång efter 2035 behövs Västlänkens hela 

kapacitet för pendeltåg – och som kortsiktig lösning är den relativt kostsam och komplicerad. 

4.3.9.15 Per-Olov Nyberg 

Per-Olov Nyberg skriver att det är bra att det nu finns ett förslag till målbild med bland annat tydliga 

restidsmål och en principiell nätstruktur. Däremot är det mindre bra att den föreslagna cityringen (se 
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nedan) och innerstadsringen består av flera trafikslag och att innerstadsringen inte är tänkt att 

trafikera Brunnsbo och Hjalmar Brantingsplatsen. 

Operalänken och Allélänken bör snarats byggas för att skapa en cityring baserad på snabbspårväg. 

Snabblänkar för spårväg byggs mellan Liseberg och Svingeln som en del av innerstadsringen, mellan 

Munkebäcktorg och Gamlestaden – över motorvägen eller en tunnel till Gustavsplatsen – och en 

mellan Gamlestaden och Brunnsbo som tunnel eller bro. En linbana till Svingeln kan fortsätta upp till 

Lunden. 

Som struktur föreslås en cityring och en inre och en yttre innerstadsring som består av snabbspårväg, 

medan mellanstadsringen kan utgöras av spårväg och SBRT/EBRT-system i kombination. Den inre 

innerstadsringen kan sägas följa det som idag räknas som innerstaden och den yttre det som kallas 

den utvidgade innerstaden 2035. 

Per-Olov Nyberg efterlyser en gemensam plan för alla trafikslag så att det blir tydligt att 

investeringarna blir en del av en väl fungerande helhet. En sådan plan skulle ge en målbild för all 

trafikrelaterad infrastruktur i Göteborgsområdet, underlag för lämplig placering av knutpunkter och 

stöd för prioriteringar av infrastrukturinvesteringar. Planen skulle kunna sammanställas på ett 

överskådligt sätt, exempelvis som en digital grundkarta med ett skikt för varje trafikslag och typ av 

knutpunkt.  

Kommentar: 

Innerstadsringen består enbart av spårväg, som med undantag för Hisingsbron och sträckan 

förbi Centralstationen, ska hålla stadsbanekvalitet. I utblicken mot 2050 finns en planskild länk 

öster om Hisingsbron som skapar en störningsfri och snabb del av innerstadsringen och ett helt 

stadsbanestråk från Länsmansgården till Mölndal. Exakt sträcka och start- och slutpunkt för 

planskildheter behöver utredas, men den skulle kunna motsvara den östra halvan av den inre 

innerstadsringen som beskrivs i remissvaret. 

En spårväg mellan Munkebäckstorg och Gamlestaden och vidare till Brunnsbo, delvis på bro eller 

i tunnel, skulle kräva relativt stora investeringar i förhållande till nyttan. En spårvägsförbindelse 

bryter även mot stomnätets struktur och renodlade trafikkoncept, där tangentiella 

tvärförbindelser i mellanstaden ingår i metrobussnätet, medan spårvägen i huvudsak är radiell. 

Den skulle även blanda stadsbane- och spårvagnsstråk. Däremot finns det skäl att etablera hela 

eller delar av den den föreslagna förbindelsen som en busslinje med hög kvalitet inom 

områdestrafiken. 

Utredningar visar att Allélänken är viktigast för att avlasta City, medan effekten av Operalänken 

är relativt liten innan spårvägen byggs vidare mot Gamlestaden över Gullbergsvass. I 

förslagshandlingen ingår inte linbanan mellan Brunnsbo och Svingeln, men om och när den blir 

aktuell bör en förlängning till Lunden studeras. 

En gemensam karta vore pedagogisk, inte minst i stadsutvecklingskommunikationen. Stomnätet 

är storstadsövergripande med regionala kopplingar, och målbilden har därför vägt in även annan 

befintlig och planerad infrastruktur – och i hög grad utnyttjat leder och andra delar av vägnätet 

för de utpekade stråken.  

 

4.3.9.16 Kent Olsson 

Kent Olsson förordar satsningar på busstrafik istället för nyinvesteringar i spårvägssystemet som är 

störningskänsligare, dyrare att investera i och att underhålla. Busstrafik är flexiblare vid störningar 

och linjeomläggningar och elbussar är lika miljövänliga. 
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Kommentar: 

De största investeringarna sker i metrobussnätet och stadsbanenätet (där busstrafik inte är ett 

realistiskt alternativ) och endast i begränsad omfattning i det övriga spårvägsnätet.  

Vid sidan av metrobussnätet, renodlas dagens stombuss till ett sammanhållet trafikkoncept, 

Citybuss. Citybusslinjer betjänar de något kortare stråk som inte har spårväg. Devisen ”tänk 

spårvagn – kör buss” betyder inte att bussar körs i väntan på spårvagn, utan  handlar om att 

långsiktigheten och kvaliteten hos ett BRT-/citybusstråk ska vara minst densamma som för ett 

spårvagnsstråk. 

Se även kommentaren till remissvaret från Västsvenska handelskammaren.  

4.3.9.17 David Palm 

David Palm stödjer helt Trafikistans remissvar och trycker på att cykeln också måste få plats. 

4.3.9.18 Gunnar Persson 

Gunnar Persson uppskattar att målbilden innehåller en snabbspårvägstunnel mellan Kortedala och 

nordvästra Gamlestaden, ett förslag han själv lämnat, liksom uppsnabbning av spårvägslinjer. 

I detta remissvar vill han framförallt lyfta fram förslaget om en spårvägslänk från Lundbybanan vid 

Gropegårdsgatan och Polstjärnegatan till de planerade länkarna på Lindholmen. Tillsammans med 

länkarna från Lindholmen till Frihamnen och till fastlandet, står denna i en klass för sig och är bättre 

än länken Kortedala–Alelyckan (större restidsvinster för fler). De snabba och stadsövergripande 

resorna bör prioriteras. 

Gropegårdslänken knyter samman Länsmansgården/Wieselgrensplatsen med fastlandsgöteborg 

sydväst om Vallgraven och den knyter samman Lindholmen med centrala Göteborg. Den ger i 

relation till remissunderlagets förslag betydande restidsvinster för resor mellan Länsmansgården-

Wieselgrensplatsen och sträckan Lindholmen–Järntorget–Sahlgrenska–Frölunda–Majorna, ofta över 

10 minuter och i synnerhet om spårvägen på Norra Älvstranden är tänkt att följa de krokiga Östra och 

Västra Eriksbergsgatorna. De boende i Biskopsgården och Länsmansgården är troligen mer 

intresserade av en snabb förbindelse till Lindholmen och fastlandsgöteborg än att – utan byte – nå 

Sannegården och Eriksberg. 

Länken gör det också möjligt att dra en genomgående linje från Backa via Wieselgrensplatsen till 

Lindholmen och fastlandet, den avlastar Brunnsparken om en eller två linjer från Länsmansgården 

och Backa tar denna väg. Jämfört med linbana leder Gropegårdslänken till färre byten och därmed 

snabbare resa för resenärer längs spårvägslinjerna, med undantag för resor från Wieselgrensplatsen 

till Lindholmen och Järntorget. 

Gunnar Persson är tveksam till förslaget att minska antalet linjer – så länge det håller sig under 15–20 

linjer. Införandet av ett snabbnät kan skapa mer förvirring än klarhet, det kan vara bättre att låta 

snabbussarna ingå i kategorin expressbussar. 

Tidplanen är lite väl pessimistiskt, fler åtgärder i spårvägsnätet bör kunna rymmas fram till 2035, 

målbildens åtgärder är rimliga att klara av till 2025. 

Gunnar Persson refererar till fyra tidigare insända handlingar om åtgärder i spårvägsnätet under 

2015 och som målbildsprojektet tagit emot under arbetets gång.  

I Snabbspårvägsförslag beskrivs bland annat spårtunnel Kortedala–Alelyckan, Marklandsgatan–

Järntorget–Polhemsplatsen samt mot Korsvägen, Marklandsgatan–Chalmers och snabbspår längs 

Dag Hammarskjöldsleden, Korsvägen–Krokslätt och Eketrägatan–Hjalmar Brantingsplatsen.  
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I Kompletterande förslag spårväg jämförs EBRT med befintlig spårväg och med föreslagna 

uppsnabbningar vad gäller restidsförkortningar. Spårväg bör vara det snabba radiella systemet 

kompletterat med EBRT, utformat som KomOfta i längre ut och KomFort in mot centrum (i princip 

som dagens expressbussar och även Angeredsbanan). Dokumentet kommenterar även planerna på 

spårväg på Norra Älvstranden och innehåller förslag på nya snabblänkar kring Vasagatan 

(Sprängkulls- och Stora Teatern-länken) och fler förslag på utbyggnad av spårvägsnätet (Lunden, 

Johanneberg, Bifrost och Bjurslätt). 

I Ytterligare förslag spårväg utvecklas bland annat Tvärförbindelsen Lindholmen som ska binda 

samman Länsmansgården–Lundby med Järntorget–Sahlgrenska–Frölunda via en Gropegårdslänk och 

vidare till Lindholmen – Linnéplatsen via Johannesplatsen respektive Slottsskogsvallen. 

I Varför spårväg är en genomgång av varför och när spårväg är mest ändamålsenligt. 

Kommentar: 

Målbildprojektet tackar för inspel som gjorde avtryck redan i remissversionen. 

Vad gäller Gropegårdslänken hänvisas till kommentaren till Ringlinjens remissvar. 

Med differentiering mellan Stadsbana (med två korsande stråk) och Spårvagn blir det ännu mer 

naturligt att förenkla linjenätet. Det ger en ökad regularitet, färre fordonsrörelser och en bättre 

överskådlighet utan att det totala antalet byten ökar. I förslagshandlingen inbegriper 

metrobussnätet även dagens stadsnära expressbussar (de så kallade färgade expresserna), även 

om målbilden bara omfattar infrastrukturåtgärder inom storstadsområdet. 

Förslagshandlingen innehåller en etappindelning av åtgärderna, där alla utom två åtgärder i 

spårvägsnätet bedöms kunna vara i drift senast 2027. Inga fler åtgärder har lyfts in, däremot 

pekas ett flertal möjliga länkar eller planskildheter ut i utblicken mot 2050. Det föreslagna 

stadsbanestråket längs Dag Hammaskjöldsleden ligger dock med före 2035. Planskilda 

stadsbanesträckningar genom innerstaden har studerats, men behöver utredas vidare i närtid 

för att kunna börja byggas efter 2035. 

Trafikkoncepten har renodlats, vilket inkluderar deras respektive uppdrag. Stadsbane-, 

spårvagns- och Citybussnäten betjänar de radiella stråken, men stadsbanelinjerna kan ses som 

en kombination av KomOfta och KomFort. Metrobussnätet gör både ett radiellt och tangentiellt 

KomFort-uppdrag. Områdestrafiken kan binda ihop olika stadsdelar genom tangentiella linjer 

som skulle kunna ses som KomOfta delar av dygnet. 

4.3.9.19 Per Stenberg 

Per Stenberg föreslår att spårvägen till Lindholmen med fördel kan förlängas till Nordviksgatan där 

det finns plats för en vändslinga. Närheten till Hamnbanan gör marken svår att bebygga till skillnad 

från marken vid Lindholmen, och stombussen går redan i en egen bussgata som är förberedd för 

spårväg. 

Kommentar: 

Synpunkten kommer att tas med i den vidare utredningen av Lindholmsförbindelsen.  

4.3.9.20 Claes-Göran Waborg 

Claes-Göran Waborg konstaterar att det mesta i målbilden är bra, men dels att några saker kan 

förbättras, dels att det gäller att genomföra de vackra planerna. 

Spårvägssträckan Lindholmen–Lundby är att föredra framför Ivarsbergsmotet–Vårväderstorget. 

Linbanan dras då bara mellan Järntorget och Lindholmen, och nyttan minskar den dag 
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Lindholmsförbindelsen är färdig. Uppsnabbning av befintlig spårväg genom så kallad skip-stop har 

prövats förr och bör prövas igen, båda dessa förslag finns beskrivna i Förslag till snabbspårvägslinjer i 

Göteborg. 

Spårväg i Allén är bra och den kan delas med stombussar mellan hållplatserna, men en gemensam 

hållplats vid Avenyn begränsar kapaciteten. Det framgår inte att Bangårdsviadukten rimligen borde 

trafikeras av stombussar. Ny spårväg bör byggas från Marklandsgatan till Järnbrott i samband med 

omdaning av området och spårreservatet från Östra sjukhuset till Vallhamra bör behållas.  

Linbanan från Svingeln kan aldrig konkurrera med en busslinje i Tingstadstunneln (som bör ha en 

kollektivtrafikfil). 

Många resenärer kan tänka sig ett byte men 

inte två vilket talar för fler linjer än idag. 

Förslaget med alternativa start- och 

slutpunkter på linjerna (det som 

exemplifierats med a- och b-dragningar) gör 

inte systemet mer begripligt. 

Spårvägssystemet går inte att jämföra med 

Stockholms tunnelbana med enbart tre 

banor.  

Claes-Göran Waborg bifogar ett förslag till 

snabbspårvägslinjer i en stegvis utbyggnad 

(sammanfattning samt kartor med linjenät 

för centrum 2021, 2026 respektive 2035 

samt Tvärförbindelse Väst 2032) 

Kommentar: 

I förslagshandlingen föreslås inte en utbyggnad av spårvägen längre än till Lindholmen. Stråket 

mot Västra Eriksberg och vidare upp till Vårväderstorget och till Länsmansgården trafikeras med 

Citybuss. Länken Lindholmen–Lundby (Gropegårdslänken) har kommenterats vid Ringlinjens 

remissvar. Skip-stop finns med som en möjlig åtgärd inom den samlande rubriken Uppsnabbning 

av stadsbanestråken.  

Alléstråket blir i princip ett rent spårvagnsstråk då metrobussarna (idag expressbussar) inte 

kommer att köra in på Dag Hammarskjöldsleden och Övre Husargatan. I förslagshandlingen 

trafikerar metrobussar (och regionbussar) Bangårdsviadukten och kör in på Oskarsleden och 

österut efter att ha stannat vid genomgående hållplatser på Nils Ericsonterminalen. Dag 

Hammarskjöldsleden är i förslagshandlingen ett utpekad stadsbanestråk. Det finns skäl att 

behålla ett reservat från Östra sjukhuset till Vallhamra oavsett om syftet var att anlägga spårväg 

eller som nu i målbilden att anlägga metrobusstråk. 

I förslagshandlingen sluts mellanstadsringen genom ett stråk längs E6 från Åbro och upp genom 

Tingstadstunneln. Endast en linbana finns med i förslagshandlingen. 

Ett förenklat linjenät med färre linjer leder till en ökad regularitet, relativt sett färre 

fordonsrörelser och en bättre överskådlighet. Antalet byten kommer att vara oförändrat jämfört 

med idag. Drygt 85 procent av alla resor i stomnätet bedöms kunna utföras med max ett byte, 

och drygt 35 procent helt utan byten. Det visar den analys som gjorts med hjälp av en 

trafikprognosmodell och ett möjligt fiktivt linjenät som drar nytta av alla åtgärder och som 

bygger på målbildens utvecklingsprinciper. När spårvagnstrafiken differentieras, skapas två 
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korsande stadsbanestråk genom innerstaden, varav det ena har två grenar i sydväst och i 

nordost. Det skulle kunna betyda att det blir totalt 3 stadsbanelinjer, vilket strukturellt har 

likheter med Stockholms tunnelbana. 

4.3.9.21 Annette Winqvist 

Annette Winqvist anser att föreslagna förbättringar i stora drag är bra, men framför att bussar och 

spårvagnar borde gå att använda dygnet runt för att underlätta för dem som börjar arbeta mycket 

tidigt. 

Kommentar: 

Synpunkten får stöd i både kvalitesmål och i Guidelines för de olika trafikkoncepten som finns 

med i förslagshandlingen.  

4.3.9.22 Anonyma 

Anonym 1 (2 svar) 

Informationen om hur spårvagnsnätet ska se ut är bristfällig. Att ta bort linjer som många personer 
använder och som leder till 3 byten istället för 2 ifrågasätts, liksom linjeomläggningar i sig som gör att 
resenärerna behöver lära om. Färre antal linje gör inte trafiken bättre och att ha olika sträckningar 
med samma nummer är ingen fördel. Bevara nuvarande nät, men bygg ut. En ny snabbsträcka i 
nordost föreslås, men inget som kortar resetiderna mot Frölunda. Det saknas en linje från Frölunda 
via den nya knutpunkten vid Stenpiren. 

Hur göteborgarna reser borde förtydligas. De 6 000 personer som deltog i enkäten är bara en liten 
del av befolkningen och inte så representativ.  

Kommentar: 

Vad gäller ett förenklat linjenät, se tidigare kommentarer.  

Restidsmålet från Frölunda torg till City uppfylls inte idag. Frölundabanan kan snabbas upp 

genom att slå samman hållplatser och på sikt genom planskildheter. Det är också viktigt att 

säkerställa dagens framkomlighet i samband med exploateringar längs stråket.  

Målbilden omfattar inte utformning av åtgärder, inte heller utformning av linjenätet, men med 

tanke på att Frölundabanan är ett av benen i ett genomgående stadsbanestråk som går upp till 

Angered eller Bergsjön, kommer den som ska till Stenpiren troligen behöva göra ett byte. 

Enkäten har inte legat till grund för genomförda analyser av resandet, där har istället 

resvaneundersökningar och vedertagna analysmodellen använts. Däremot ger 6 000 enkätsvar 

och 28 fokusgrupper en bra grund att stå på vad gäller resenärernas upplevda brister och 

prioriteringar.  

 

Anonym 2 

Tätare båttrafik över älven är en bättre lösning än linbana. Fler hållplatser och fler direktlinjer skulle 
möjliggöra utveckling på båda sidor av älven till ett lägre pris än nuvarande linbaneförslag. En linbana 
kan dras vidare mellan knutpunkter, men förbindelsen kan även lösas genom byten till/från buss eller 
spårvagn. 

Den linbana som ingår i målbilden kommer att knyta Wieselgransplatsen närmare både 

Lindholmen och Järntorget vilket enligt analyser ger restidsvinster och för relativ många 

resenärer, utan byten. Målbilden omfattar inte färjetrafiken som är en del av områdestrafiken i 

centrala Göteborg och som uvecklas i samarbete mellan Göteborgs stad, berörda stadsdelar, 

lokala intressenter, Västtrafik och operatören. 


