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Sammanfattning 

Mer än en halv miljon personer färdas med kollektivtrafiken i Göteborg en vanlig vardag. 

Många av dessa resor sker med spårvagn och stombuss och många sker till eller via 

centrala staden.  Antalet resande med stombussar och spårvagnar ökar och det kommer 

inom den närmaste tioårsperioden finnas behov att utöka antalet avgångar genom 

centrala staden.  Nuvarande spårvägsnät tillåter dock inte någon ökning av trafik då det 

redan nu nått sitt kapacitetstak på den mest belastade punkten. För att klara av de 

trafikeringsbehov som finns för att möta resandebehovet måste kapacitet skapas eller 

frigöras för kollektivtrafikens stomnät genom centrala Göteborg. Sådana åtgärder 

påverkar många av stadens funktioner och värden, och innebär att många aktörer blir 

intressenter i valet av åtgärder. 

För att hitta lösningar på kapacitetsbristen har Västra Götalandsregionen, VGR, låtit 

genomföra en åtgärdsvalsstudie enligt fyrstegsprincipen. Sweco har på VGRs uppdrag 

drivit åtgärdsvalsprocessen, genomfört de rundabordssamtal där intressenterna har  

deltagit för att sikta fram åtgärder och genomfört effektbedömningar av dessa åtgärder, 

samt sammanfattat studien i den rapport du nu läser. 

Åtgärdsvalsstudien har utmynnat i att ett antal åtgärder har bedömts som lämpliga att 

arbeta vidare med : 

- Ett antal steg 1-åtgärder som tillsammans bedöms frigöra kapacitet något samt ge en 

ökad robusthet i systemet och troligen ger en förlängd tidsfrist för att hantera 

kapacitetsbehoven. 

- Steg 2-åtgärder i form av en kombination av förändrade körvägar för stombussar och 

spårvagn som gör att det mest belastade snittet avlastas och kapacitet där frigörs, samt 

förändringar av fordonens utformning för att ge en snabbare på- och avstigning och plats 

för fler resenärer. 

- Steg 3- och 4-åtgärder i form av spårutbyggnad som bedöms nödvändiga på sikt, och 

därför måste utredas vidare för att noggrannare klargöra effekterna på kapaciteten samt 

konsekvenserna för stadens funktioner, miljöer och värden. 

 

Denna rapport ger avslutningsvis en vägvisning till hur dessa åtgärder bör utredas vidare.



   

 

 

 

 

 

RAPPORT: ÅTGÄRDSVALSSTUDIE STOMNÄT CITY 

2015-03-26 

 

V 1.1 

 

 

 

 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning 1 

1.1 Bakgrund 1 

1.2 Syfte och förväntat resultat 1 

1.3 Planeringsprocessen 2 

1.4 Fyrstegsprincipen 2 

1.5 Metod för åtgärdsvalsprocessen 3 

1.6 Geografisk och funktionell avgränsning 5 

1.7 Tidshorisont 5 

1.8 Angränsande projekt 6 

1.9 Intressenter 7 

2 Processen 8 

2.1 Problembild 8 

2.2 Mål 8 

2.3 Åtgärder och effekter 8 

2.4 Måluppfyllelse 8 

2.5 Val av åtgärder 8 

3 Problembild och förutsättningar 9 

3.1 Stort resande till/från/via centrala Göteborg 9 

3.2 Hög belastning på hållplatser vid Brunnsparken 9 

3.3 Nollalternativet 12 

4 Mål 14 

4.1 Övergripande mål 14 

4.2 Närmare inriktning av målen 14 



  

  

 

 

 

 RAPPORT: ÅTGÄRDSVALSSTUDIE STOMNÄT CITY 

2015-03-26 

 

V 1.0 

 

 

 
 

 

5 Åtgärder och effekter 15 

5.1 Allmänt om åtgärder och effekter 15 

5.2 Uppmuntra alternativa resvägar och bytespunkter (Steg 1) 16 

5.3 Flytta resandet från högtrafik på centrala sträckor (Steg 1) 20 

5.4 Begränsa korta resor i stomnätet i centrala staden i högtrafik (steg 1 och 2) 24 

5.5 Effektivisera utnyttjandet av hållplatser i centrala staden (steg 2) 26 

5.6 Öka kapaciteten hos fordonen (steg 2) 31 

5.7 Förändrade linjedragningar (steg 2) 34 

5.8 Bygga ut hållplatser och bytespunkter (steg 3) 45 

5.9 Fysiska framkomlighetsåtgärder längs stomnätsgator (steg 3) 48 

5.10 Nya spårdragningar (steg 4) 51 

6 Måluppfyllelse 82 

6.1 Steg 1-åtgärder 83 

6.2 Steg 2-åtgärder 84 

6.3 Steg 3-åtgärder 86 

6.4 Steg 4-åtgärder 87 

7 Samlad bedömning 88 

7.1 Prövning av åtgärder enligt fyrstegsprincipen 88 

7.2 Slutsatser 91 

8 Fortsatt arbete 92 

8.1 Åtgärdsvalsstudien är bara början 92 

8.2 Förslag till tidsschema för vidare arbete med åtgärder 92 

9 Källor 94 

 

 



   

 

 

 

 

 

RAPPORT: ÅTGÄRDSVALSSTUDIE STOMNÄT CITY 

2015-03-26 

 

V 1.1 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

1 (94) 

 RAPPORT: ÅTGÄRDSVALSSTUDIE STOMNÄT CITY 

2015-03-26 

 

V 1.1 

 

 

 

 

 

1 Inledning 

Västra Götalandsregionens kollektivtrafiksekretariat har tillsammans med Trafikkontoret 

vid Göteborgs stad låtit genomföra en åtgärdsvalsstudie för att ta fram åtgärder som på 

tio års sikt kan öka kapaciteten i kollektivtrafikens stomnät i centrala Göteborg. Sweco har 

haft uppdraget att genomföra denna åtgärdsvalsstudie och denna rapport redovisar 

dagens situation och bakgrunden till studien, hur åtgärdsvalsprocessen har gått till samt 

vilka åtgärder den har mynnat ut i. 

1.1 Bakgrund 

I Göteborg med grannkommunerna Partille och Mölndal sker varje dygn drygt en halv 

miljon resor med kollektivtrafikens stadstrafik. En stor målpunkt både för regional och 

lokal trafik är Göteborgs city, där många linjer också strålar samman. De många 

spårvagns- och stombusslinjerna som strålar samman har lett till kapacitetsproblem i 

spårvägsnätet i centrala staden vilket gör att trafiken inte kan utökas över dagens nivå för 

att möta kommande resandeökningar.  

Ett flertal infrastrukturprojekt med inriktning på kollektivtrafik, såsom bland annat Väst-

länken, pågår för närvarande i Göteborg med närliggande kommuner. Dessa kommer 

dock inte att hinna färdigställas under den kommande tioårsperioden.  

Ett särskilt arbete pågår också med en Målbild 2035 för stadstrafikens stomnät i 

Göteborg, Mölndal och Partille. Detta arbete har ännu inte kommit så långt att det går att 

fastställa vilka körvägar med hög framkomlighet kollektivtrafiken kommer att behöva på 

sikt. Det kan däremot konstateras att det redan idag är kapacitetsproblem i stomnätet i 

centrala Göteborg, med Brunnsparken som flaskhals, och att dessa problem på något 

sätt måste lösas för att kunna möta behovet av ökad resandekapacitet i stomnätet. 

1.2 Syfte och förväntat resultat 

Syftet med åtgärdsvalsstudien har varit att analysera möjliga åtgärder och ge rekommen-

dation till vad som behöver göras för att säkerställa god framkomlighet och robusthet, 

minskad sårbarhet och möjlighet att successivt utöka trafiken i kollektivtrafikens stomnät 

– spårvagnar och stombussar - i centrala Göteborg under den kommande tioårsperioden. 

Det förväntade resultatet är en rekommendation om en eller flera åtgärder som ensamt 

eller tillsammans skapar tillräckligt med kapacitet för spårvagnar och stombussar. En 

viktig och uttalad förväntan har varit att få svar på om utbyggnad av nya spårlänkar är 

nödvändigt, eller om andra lösningar finns för att skapa eller frigöra kapacitet i stomnätet. 
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1.3 Planeringsprocessen 

Tidigare bestod planeringsprocessen av förstudie, utredning och plan. Numera ligger allt i 

en sammanhållen planeringsprocess. Avsikten är att processen ska vara effektivare med 

samma kvalitet. 

Den fysiska planeringsprocessen föregås alltid av en Åtgärdsvalsstudie enligt fyrstegs-

principen.  

Åtgärdsvalsstudien ska beskriva problemen och formulera förslag till lösningar. Om dessa 

lösningar innebär om- eller nybyggnad vidtar den fysiska planeringsprocessen med 

vägplan eller järnvägsplan. 

Åtgärdsvalsstudien kan med självklarhet inte vara lika detaljerad som en järnvägsplan 

eller det som tidigare hette järnvägsutredning. Åtgärdsvalsstudien syftar däremot till att ge 

en gemensam bild av problemet och lyfta fram tänkbara lösningar samt peka på vad som 

bör belysas djupare i den kommande planeringsprocessen. 

Det som är viktigt att tänka på för den som tar del av denna rapport är alltså att 

åtgärdsvalsstudien utgör grunden för beslut om fortsatt hantering av åtgärder, men 

innebär inte beslut om att specifika projekt ska genomföras. 

1.4 Fyrstegsprincipen 

Åtgärdsvalsstudien har genomförts enligt fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen är den 

princip som enligt Trafikverkets, Boverkets och SKLs gemensamma handledning ska 

användas i åtgärdsvalsstudier och innebär att åtgärderna delas upp i fyra olika nivåer 

beroende på hur stora investeringar och ingrepp den fysiska miljön de innebär: 

Steg 1: Tänk om 

Handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av 

transporter och resor samt valet av transportsätt 

Steg 2: Optimera 

Att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga 

situationen 

Steg 3: Bygg om 

Begränsade ombyggnationer och trimningsåtgärder. 

Steg 4: Bygg nytt 

Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det 

betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. 
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1.5 Metod för åtgärdsvalsprocessen 

För ett åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen finns flera varianter för genomförande, 

beroende på uppdragets komplexitet. En anpassning av omfattning och innehåll i arbetet 

ska alltid ske, för att genomföra faserna i metodiken i den omfattning som behövs och för 

att involvera relevanta aktörer och intressenter. Det som i största grad styr komplexiteten 

är antalet intressenter och antalet alternativa lösningar som ska beaktas. I praktiken utgör 

också tidsramarna en begränsning för hur omfattande en åtgärdsvalsstudie kan bli. För 

denna studie var tidsramarna mycket snäva men samtidigt kunde det konstateras att 

antalet alternativa steg 3- och 4-lösningar var begränsade, likartade och till största delen 

kända. Av den anledningen beslutades att genomföra åtgärdsvalsstudien som en något 

enklare variant än den mest komplexa som beskrivs i Trafikverkets handledning, dock 

utan att lägga den på nivån ”enkla fall”. En viktig del i åtgärdsvalet var att samråda med 

de många intressenterna. De alternativ som slutligen skulle väljas att arbeta vidare med 

måste också vara väl förankrade hos intressenterna. 

Åtgärdsvalsstudien har innehållit två rundabordssamtal, dit företrädare för de intressenter 

som erfarenhetsmässigt har kunnat anses berörda har bjudits in.  

Det första rundabordssamtalet inriktades på att säkerställa att alla deltagande intressen-

ter hade en gemensam kunskapsbas (problemförståelse) och att enas om de mål som 

åtgärdsvalsstudien skulle jobba mot genom att sätta en gemensam målbild. Den 

beslutade målsättningen är viktig för acceptansen hos intressenterna för vilka lösningar 

som kan diskuteras.  

Under det första rundabordssamtalet diskuterades också möjliga åtgärder. Här presen-

terade Sweco bland annat de skisser och förslag på lösningar som tagits fram i tidigare 

utredningar och dessa diskuterades med intressenterna. Intressenterna lyfte också 

åtgärder som de diskuterat eller studerat tidigare samt åtgärder som kunde ha effekt och 

borde bedömas. Diskussionen fokuserar på att lyfta de många aspekterna av varje 

lösningsalternativ och även diskutera fram tänkbara lösningar på de problem som 

respektive alternativ medför. Under den första omgången av rundabordssamtal kunde 

också lösningsalternativ förkastas omedelbart om intressenterna var överens om att de 

negativa aspekterna övervägde eller att lösningarna på ett ofullständigt sätt uppfyllde 

målsättningen. 

Sweco dokumenterade det som framkom under rundabordssamtalet och genomförde 

sedan ett analysarbete efter den första omgången, där en effektbedömning gjordes för 

varje åtgärdsförslag. Effektbedömningen skickades ut till intressenterna för kännedom 

och innan nästa rundabordssamtal. 
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Figur 1: Arbetsgång för åtgärdsvalsprocessen 

Den andra omgången av rundabordssamtal fokuserade på att gå igenom de analyserade 

åtgärdsförslagen, redovisa hur de svarade mot mål, samt gemensamt välja ut de åtgärder 

som anses mest lämpliga att gå vidare med. 

Sweco sammanställde sedan slutdokumentationen av arbetet. 

  

Uppstart:  

Klargörande av huvudmål 
och ramar 

Inbjudan av intressenter 

Förberedelser 

Rundabordssamtal 1: 

Nå gemensam problembild 

Framtagande av åtgärder och 
diskussion kring dessa 

Effektbedömning av 
framtagna åtgärdsförslag 

Sammanställning av 
åtgärder och deras effekter 

Rundabordssamtal 2: Diskussion 
av de utvärderade åtgärderna, val 

av åtgärder, förankring 

Sammanställning, 
rapportskrivning 

Leverans av rapport och överlämning av 
åtgärdsvalsstudien till VGR för vidare 

arbete och uppföljning 



    

 

 

5 (94) 

 RAPPORT: ÅTGÄRDSVALSSTUDIE STOMNÄT CITY 

2015-03-26 

 

V 1.1 

 

 

 

 

 

1.6 Geografisk och funktionell avgränsning 

Åtgärdsvalsstudien har varit begränsad till fysiska åtgärder i marknivå, eftersom det är de 

enda som bedömts vara möjliga att färdigställa inom en tioårsperiod. Inga specifika kost-

nadsramar för åtgärderna har dock uttalats. Åtgärder som föreslås för att lösa kapacitets-

behoven kan ha påverkan på ett större område än just centrala staden och Brunns-

parken, men fysiska åtgärder har varit avgränsade till det område som visas i Figur 2 

nedan. 

 

Figur 2: Avgränsningsområde för fysiska åtgärder i åtgärdsvalsstudien 

1.7 Tidshorisont 

Åtgärdsvalsstudien har inriktats på de åtgärder som är möjliga inom ett tioårsperspektiv, 

det vill säga till år 2025. 
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1.8 Angränsande projekt 

Denna åtgärdsvalsstudie har genomförts med intensivt arbete under en begränsad tid, då 

det från VGR:s sida har funnits ett behov av att på kort tid reda ut viktiga frågeställningar 

för framtiden. Åtgärdsvalsstudien har bedrivits parallellt med flera andra, redan 

existerande, utredningar som gäller transportinfrastrukturen för kollektivtrafiken i 

Göteborg samt projektering för beslutade infrastruktursatsningar. Exempel på dessa är: 

 Västlänken (Trafikverket m.fl.) 

 Linbanor över älven (Trafikkontoret) 

 Målbild 2035, utredning för stomnät (VGR) 

Där uppgifter och slutsatser från dessa och andra utredningar har funnits tillgängliga har 

de tagits tillvara i effektbedömningsfasen av denna åtgärdsvalsstudie.  
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1.9 Intressenter 

De intressenter som deltagit i åtgärdsvalsstudien är följande: 

 

Intressent   Representant(er) Roll 

Västra Götalandsregionen,  Jörn Engström Ansvarig 

Kollektivtrafiksekretariatet  Martin Elofsson myndighet 

Västra Götalandsregionen,  Max Falk  Infrastruktur-  

Regionutvecklingssekretariatet    strategi 

Västtrafik   Christian Larsson Trafik- och 

   Magnus Lorentzon kundansvar 

Göteborgs stad, Trafikkontoret Anna Berlin  Väg- och 

Sofia Hellberg  spårhållare 

Magnus Ståhl    

Göteborgs stad,  Lena Dübeck  Stadsmiljöfrågor, 

Stadsbyggnadskontoret  Sören Holmström planfrågor, 

   Björn Siesjö  kulturmiljö 

   Annelie Kjellberg  

Göteborgs stad, Fastighetskontoret Staffan Claesson Kommunala  

     fastigheter 

Göteborgs stad, Idrott & förening Eva Blomquist Heden m.fl. pl.  

Göteborgs stad, Park och Natur Johan Rehngren Parkmark m.m.  

Göteborgs stad, Miljöförvaltningen Martin Knape  Buller m.fl. frågor 

Göteborgs stad, SDF Centrum Malin Michaelson Lokala frågor 

    Linn Ryding   

Räddningstjänsten Storgöteborg Mikael Löfberg Utryckningsvägar 

     m.m. 
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2 Processen 

I detta avsnitt beskrivs kortfattat vad stegen i åtgärdsvalsstudien innebär. 

2.1 Problembild 

Problembilden beskriver nuläget och de problem, begränsningar och önskemål för fram-

tiden som finns. I samarbete med VGR och övriga intressenter har Sweco sammanställt 

en nulägesbeskrivning som grund för det fortsatta arbetet, och de prognoser som finns 

om behov och brister under den period som åtgärdsvalsstudien avser. Problembilden är 

viktig för att förstå situationen, vilket är en grundförutsättning för att kunna ta fram och 

värdera åtgärdsförslag. 

2.2 Mål 

I diskussion med beställaren, VGR, och med grund i de behov de uttryckt sattes ett över-

gripande mål för åtgärdsvalsstudien. Detta mål har styrt vad åtgärdsvalsstudien förväntas 

komma fram till. Detta mål har preciserats av intressenterna tillsammans utifrån deras 

respektive kunskaper och ansvarsområden. De preciserade målen är den måttstock mot 

vilka åtgärderna har bedömts och jämförts. 

2.3 Åtgärder och effekter 

Arbetet med att diskutera fram tänkbara åtgärder och tillsammans värdera dem har skett i 

två olika tillfällen i så kallade rundabordssamtal, där representanter från de olika intres-

senterna har deltagit. Under det första rundabordssamtalet föreslogs sammanlagt 47 

olika åtgärder, fördelade över fyrstegsprincipens fyra nivåer, vilka senare effektbedömdes 

av Swecos utredare med invägande av kunskap från intressenterna.  

2.4 Måluppfyllelse 

I samband med effektbedömningen har Sweco bedömt hur väl respektive åtgärd svarar 

mot de mål som gemensamt satts för studien. Detta görs för att säkerställa att åtgärderna 

verkligen svarar mot det behov som finns. 

2.5 Val av åtgärder 

Utifrån effektbedömningen har intressenterna diskuterat och gemensamt kommit fram till 

ett antal åtgärder som de är eniga om är lämpliga att arbeta vidare med.   
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3 Problembild och förutsättningar 

Varje dygn sker omkring 530 000 resor i Göteborgsregionens stadstrafik. Kollektivtrafiken 

i Göteborg består av spårvagns- och busstrafik samt båtförbindelser, där stomnätet 

utgörs av spårvagnar och stombussar. De flesta av dessa stomlinjer sammanstrålar i 

Göteborg city, vid hållplatser i området runt Centralstationen och köpcentret Nordstan. 

Den mest belastade hållplatsen är Brunnsparken, som ligger nära många målpunkter och 

även är en populär bytespunkt.  

3.1 Stort resande till/från/via centrala Göteborg  

Västra Götalandsregionens kollektivtrafiksekretariat, som är regional kollektivtrafikmyn-

dighet, bedömer att resandeutvecklingen med kollektivtrafik kommer att fortsätta och att 

turtätheten med spårvagnar och stombussar därför behöver ökas under den kommande 

tioårsperioden för att möta efterfrågan på resor. En utökning av trafiken genom city är 

dock inte möjlig med dagens kapacitetsbrist vid hållplats Brunnsparken. 

Ett flertal infrastrukturprojekt med inriktning på kollektivtrafik pågår för närvarande i 

Göteborg med närliggande kommuner. Inom Västsvenska Paketet pågår detaljplanering 

av bland annat Haga station och Korsvägen för Västlänken samt Bangårdsförbindelsen. 

Samtidigt pågår i Göteborgs stad arbete med trafiknätsplan Södra centrum samt stads-

utvecklingsprojekt för Alléstråket m fl områden. Dessa arbeten sker dock på längre sikt 

och Västlänken planeras inte vara öppen för tågtrafik före 2026. När de öppnar kommer 

de att öka kapaciteten för regionala resor samt ge möjlighet till nya resvägar inom 

Göteborg, och därmed påverka resmönster och restider. Bedömningen är dock att detta 

inte kommer att avlasta stomnätet i centrala staden utan snarare verkar i omvänd riktning. 

Ett särskilt arbete pågår med en Målbild 2035 för stadstrafikens stomnät i Göteborg, 

Mölndal och Partille, kallad ”Målbild GMP”. Detta arbete har, när denna åtgärdsvalsstudie 

görs, inte kommit så långt att det går att fastställa vilka körvägar med hög framkomlighet 

kollektivtrafiken kommer att behöva på sikt.  

Sammantaget innebär detta att det finns ett behov att öka kapaciteten i stomnätet i 

centrala Göteborg för att möta trafikerings- och resandebehoven under perioden 2015-

2025.  

3.2 Hög belastning på hållplatser vid Brunnsparken 

Brunnsparken har 8 hållplatslägen som används i daglig trafik och sammanlagt 18 linjer 

trafikerar dessa under högtrafik. Tidigare bedömningar och utredningar har kommit fram 

till att Brunnsparken har nått sitt kapacitetstak på vissa hållplatslägen, då antalet avgån-

gar är så stort att mer trafik inte får plats.  
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Brunnsparken är en central hållplats med många målpunkter i närheten. Det innebär att 

många resor startar och slutar här. Det är också en bytespunkt för många resor. Av 

nedanstående illustrationer från Västtrafiks senaste resvägsundersökning RVU2006 

framgår att för linje 7 dominerar Brunnsparken och Centralstationen som de mest 

frekventerade hållplatserna följt av Frölunda Torg. Ungefär hälften av de som går på i 

Brunnsparken kommer från ett byte och det omvända gäller för de som går av i 

Brunnsparken. 

 

Figur 3 På- och avstigande per hållpltas för linje 7. (RVU2006) 

 

 

Figur 4 På- och avstigande uppdelat på resans start och slut samt byte på linje 7. (RVU2006) 
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I nedanstående figur visas antal avgångar under maxtimman för dagens trafik. I tidigare 

analyser har nivån 45 avgångar per timme bedömts som kapacitetstaket för ett hållplats-

läge. Den absoluta maxkapaciteten varierar för varje enskilt hållplatsläge och är svår att 

exakt bestämma. Nivån 45 avgångar per timma används därför som ett ungefärligt värde 

på en acceptabel nivå.  

Vid hållplatsläge E, F och A överskrids redan idag det som anses vara en acceptabel 

nivå. Det innebär att bussar och fordon köar upp innan de kommer fram till hållplatsen 

och restiden förlängs för samtliga resenärer. Det i sin tur leder till att attraktiviteten i 

kollektivtrafiksystemet minskar. 

 

Figur 5: Belastning på hållplatslägen i Brunnsparken i dagsläget (2015) 

I nedanstående figur visas en bedömning av vilken efterfrågan det kommer att vara på 

antal avgångar per hållplatsläge år 2020. Nu är hållplatsläge E och F än mer överbelastat 

och även vid hållplatsläge D överstiger efterfrågan det som anses acceptabelt. Avgångar-

na på hållplatsläge N och M avser linje 50, 194 och 197 som förmodligen återigen trafike-

rar hållplatserna J och L år 2020. 



   

 

 

 

12 (94) 

 RAPPORT: ÅTGÄRDSVALSSTUDIE STOMNÄT CITY 

2015-03-26 

 

V 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Belastning på hållplatslägen vid Brunnsparken från 2020 och framåt om inga åtgärder 

genomförs. 

Trafiken år 2025 riskerar att öka ytterligare, men beroende på hur utbyggnaden bland 

annat på Norra Älvstranden ser ut kan större förändringar ske. Om linje 16 ersätts med 

en spårvagnslinje på Hisingen är det oklart vad som händer med linje 16 genom 

Brunnsparken. Vi har i denna åtgärdsvalsstudie därför valt att utgå från trafikeringsför-

slagen för år 2020 som redan det innebär en överbelastad situation. 

3.3 Nollalternativet 

Åtgärdsvalsstudien har initierats då VGR och Trafikkontoret har identifierat ett behov av 

att öka kapaciteten i stomnätet alternativt utnyttja kapaciteten effektivare. Om inga 

åtgärder genomförs för att förändra nuvarande situation, står kollektivtrafiken i centrala 

staden inför ett läge där trafiken behöver utökas med fler turer på buss- och spårvagns-

linjer för att klara resenärstillströmningen, men infrastrukturen inte kan ta emot dessa. 

Som problembeskrivningen i avsnitt 3.2 har visat är belastningen på de centrala 

hållplatserna i stomnätet mycket hög och har på flera hållplatslägen nått gränsen för det 

realistiska redan i dag. 

Utan åtgärder blir effekten att kollektivtrafiken inte kan ta emot särskilt många fler 

resande under rusningstid. Resbehovet kommer inte att förändras under tiden fram till 

2025, och antalet resande kommer att öka i takt med att befolkningen i Göteborgs-
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regionen växer. Kollektivtrafiken kommer då inte att kunna ta emot fler resenärer och 

dessa hänvisas till andra färdmedel. För många pendlare blir bilen detta färdmedel.  

Målen om att öka kollektivtrafikens marknadsandel kommer inte att kunna uppnås utan 

snarare försämras och trafiksituationen i Göteborg kommer sannolikt att försämras till 

följd av den ökande andelen personbilar. Sammantaget kan detta leda till ökade utsläpp, 

ökade restider i både bil- och kollektivtrafik samt komfortproblem i kollektivtrafiken när fler 

resenärer försöker resa med redan fullsatta fordon.  
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4 Mål 

4.1 Övergripande mål 

Det övergripande målet för åtgärdsvalsstudien fastställdes av beställargruppen på möte 

med Sweco den 19 december 2014.  

Målet för åtgärdsvalsstudien är att: 

Ta fram de åtgärder som behövs för att ha tillräcklig kapacitet, robusthet och 

framkomlighet i spårvägsnätet i centrala staden år 2025. 

4.2 Närmare inriktning av målen 

På det första rundabordssamtalet diskuterade de medverkande fram följande precisering 

av målet: 

- Kapaciteten ska vara tillräcklig för resandet 2025 och det trafikeringsbehov som 

reseefterfrågan leder till  

- Kapaciteten med spårvagn och stombuss ska tillsammans vara tillräcklig för 

reseefterfrågan till centrala stadens stora målpunkter 

- Åtgärderna ska sträva efter att minimera de negativa och maximera de positiva 

effekterna för stadens övriga funktioner och värden 

- Åtgärderna ska bidra till den ökning av kollektivtrafikens marknadsandel som är 

en målsättning i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. 
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5 Åtgärder och effekter 

I effektbedömningen som genomförts för de utvärderade åtgärderna har de föreslagna 

åtgärdernas effekter i första hand värderats översiktligt. Det fanns under den begränsade 

tidsperiod som åtgärdsvalsstudien genomfördes inte tillräckligt med tid att insamla detal-

jerat underlag och genomföra djupare analyser för samtliga de föreslagna åtgärderna. 

Åtgärderna och dess effekter beskrivs också på skilda sätt och i olika stor omfattning 

beroende på åtgärdens förutsättningar.  

Samtliga bedömda åtgärder följer nedan. Flera av de åtgärder som behandlats i åtgärds-

valsprocessen liknar varandra eller har gemensamma nämnare och därför grupperats 

ihop, för att enklare kunna effektbedömas.  

5.1 Allmänt om åtgärder och effekter 

Målet är att säkerställa så att det resbehov som finns med kollektivtrafiken kan tillgodoses 

och samtidigt minimera de negativa effekterna på stadens övriga funktioner och värden. 

Målsättningen kan uppnås på olika sätt:  

- Öka attraktiviteten för gång och cykel som alternativa färdsätt  

- Öka kapaciteten på varje fordon som trafikerar Brunnsparken  

- Öka antal fordon som kan passera Brunnsparken  

- Trafikera förbi Brunnsparken på alternativa körvägar. 

Att öka kapaciteten på varje fordon som passerar Brunnsparken kan ske genom att 

trafikera med längre fordon eller ändrad inredning. 

Att öka antalet fordon som kan passera Brunnsparken kan ske genom att eliminera de 

störningar som hindrar fordonen att passera eller att minska den tid som varje fordon gör 

uppehåll på hållplatsen. Det senare framgår av nedanstående diagram. 
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Figur 7: Kapacitet vid hållplats, g/c = andel gröntid i utfart.  

Källa: Transit Capacity and Quality of Service Manual, TCQSM 

Figur 7 ovan visar att med fri utfart (ej signalreglerad) uppgår den teoretiska kapaciteten 

vid en hållplats med 30 s uppehållstid för bussen eller spårvagnen till 50 fordon per 

timme. Vid 20 s uppehållstid och fri utfart uppgår den teoretiska kapaciteten till 65 fordon 

per timme.  

Varje hållplatsläge i Brunnsparken har sina egna förutsättningar beträffande fri utfart och 

något exakt kapacitetstal går inte att enkelt bestämma. Däremot kan man konstatera att 

uppehållstiden vid hållplatsen är en viktig faktor i sammanhanget liksom graden av fri 

utfart. 

5.2 Uppmuntra alternativa resvägar och bytespunkter (Steg 1) 

5.2.1 Informera resenärer om andra resvägar och färdmedel  

Bakgrund 

Resenärer som behöver byta mellan linjer och inte har sökt en resa i reseplaneraren, 

väljer troligen att byta vid någon av de större bytespunkterna i centrum även om det 

skulle kunna vara både bekvämare och genare för dem att byta på andra platser. 

Resenärerna vet att vid Brunnsparken går det att byta mellan alla linjer, så det är tryggt 

att byta där. Många byten som kunde skett på andra bytespunkter sker därför vid 

Brunnsparken, vilket förlänger uppehållstiderna för spårvagnar och bussar där. 
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Åtgärdsförslag 

Genom att ha displayer i fordonen som inför varje hållplats (särskilt knutpunkter) visar 

vilka linjer som går att byta till där och när de avgår, kan resenärerna uppmuntras att byta 

på andra platser än de mest belastade. Genom tydligare linjenätskartor som bättre 

klargör vilka bytesmöjligheter som finns kan resenärerna ges bättre stöd att hitta andra 

bytespunkter innan eller i början av sin resa. Skyltning på bytespunkter och informations-

kampanjer i fordonen kan genomföras för att förstärka denna effekt. Ett annat sätt att 

hjälpa resenärerna är att erbjuda ”rescoacher”, som hjälper pendlare att hitta de 

effektivaste resvägarna. Sådan hjälp skulle kunna erbjudas till exempel dem som köper 

årskort. 

Bedömd effekt 

Effekten av de föreslagna åtgärderna är svårbedömd på förhand. Det är svårt att utan 

ingående studier av resandet säga hur många byten i högtrafik som kommer att flyttas. 

Förmodligen har en stor del av vaneresenärerna, framför allt de som pendlar varje dag, 

redan hittat den snabbaste resvägen, men det är inte heller något som går att ta för givet. 

5.2.2 Anpassa ruttvalen i Västtrafiks reseplanerare  

Bakgrund 

Västtrafiks reseplanerare ger i dagsläget rekommendationer till resor baserat på restid. 

Restiden viktas också i enlighet med praxis i sådana här sammanhang så att väntetid och 

gångtid till och från hållplats värderas sämre än restid på fordon. Reseplaneraren söker 

den kortaste upplevda restiden mellan start och mål, men den tar inte hänsyn till vilka 

knutpunkter som är hårt belastade. Den tar inte heller tillräcklig hänsyn till gångavståndet 

mellan hållplatslägen på bytespunkten.  

I konfigurationen för Västtrafiks reseplanerare finns också bland annat en bytespunkts-

prioritering, som viktar bytespunkterna för att algoritmen ska kunna välja bytespunkt om 

flera är möjliga. Där är Brunnsparken mycket högt viktad vilket innebär att reseplaneraren 

i första hand planerar för byten vid just Brunnsparken. 

Ett exempel som kan belysa detta: En sökning på en resa från Chapmans torg kl 17:17 till 

Friskväderstorget ger svaret att resenären ska ta spårvagn 9 mot Angered och byta vid 

Brunnsparken till linje 5 mot Länsmansgården med ankomst 18:00. Det innebär 5 

minuters bytestid vid Brunnsparken där resenären ska förflytta sig från läge F till läge B, 

ca 200 m, vilket absolut är realistiskt men inget nära byte. Om resenären istället skulle 

byta till linje 6 mot Länsmansgården vid Järntorget så skulle gångavståndet vid bytet 

endast vara 25 meter med samma goda tidsmarginal vid bytet. Då blir ankomsttiden 

visserligen två minuter senare, 18:02, men resan bekvämare. Samtidigt minskar 

belastningen på Brunnsparken. 
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Åtgärdsförslag 

Reseplanerarens konfiguration ändras så att bytestid vid belastade bytespunkter viktas 

något tyngre, så att reseplaneraren i första hand väljer byten på andra platser. 

Gånglänkar definieras också tydligt mellan hållplatslägen i reseplaneraren, så att 

gångavstånd vid byten blir en påverkande faktor. 

SL:s reseplanerare, i Stockholms län, är konfigurerad så att gånglänkar är inlagda mellan 

alla hållplatslägen och dessa anpassas beroende på situationen på platsen. Inte enbart 

gångavståndet, utan även hur många resenärer som trängs på bytespunkten, avgör hur 

respektive gånglänk definieras. Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting (SLL), 

som ansvarar för SL-trafiken, använder sig också av platsspecifika straff på byten i 

reseplaneraren för att spegla situationen på hårt belastade bytespunkter. Härifrån, liksom 

från systemleverantören av reseplaneraren, kan säkert en hel del inspiration hämtas. 

Bedömd effekt 

Effekten av sådana här åtgärder är svårbedömd. Det finns inga eller sparsamt med 

studier om hur detta påverkar resenärsflöden och därmed hur det skulle kunna påverka 

belastningen. De åtgärder som Trafikförvaltningen vid SLL har vidtagit har inte följts upp 

med några studier, vilket gör det mycket svårt att säga vilken effekt de har haft där. 

Vaneresenärer, som utgör det stora flertalet av resenärerna i rusningstid, använder inte 

reseplaneraren i någon stor utsträckning för sina pendlingsresor, så att påverka de som 

använder reseplaneraren ger troligen mest effekt i lågtrafik. Alltför stora ingrepp är inte 

heller lämpligt eller möjligt att göra i reseplaneraren. Det är viktigt att anpassningen av 

reseplaneraren inte medför en märkbar försämring av resan för resenären, eftersom detta 

skulle kunna medföra dåligt förtroende för reseplaneraren och därmed dåligt rykte för 

kollektivtrafiken. 

5.2.3 Inkludera Styr&Ställ i reseplaneraren  

Bakgrund 

I dagsläget är Västtrafiks reseplanerare inriktad på att ge förslag på resor som sker med 

kollektivtrafik och anslutningsresor till fots. Möjligheten att ta cykel från t.ex. bostaden till 

starthållplatsen och/eller från sluthållplatsen till resmålet inkluderas inte, annat än till 

utvalda pendelparkeringar. 

Åtgärdsförslag 

Inkludera möjligheten i reseplaneraren att ta en hyrcykel ur Styr & Ställ-systemet för den 

sista delresan i centrala Göteborg. Detta skulle kunna leda till att fler resenärer hittade 

andra resvägar vilket skulle kunna avlasta kollektivtrafiken i centrala Göteborg.  
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Som jämförelse kan nämnas den reseplanerare som bland annat Trafikverket står 

bakom, på hemsidan Trafiken.nu, som redan i dag har funktionen att den kan ta med 

möjligheten till anslutningsresa med cykel till starthållplats vilket i vissa relationer ger 

snabbare förbindelser. 

Bedömd effekt 

Ett lånecykelsystem är ett viktigt komplement till kollektivtrafiken för dem som inte har 

egen cykel. Antalet hyrcyklar som finns tillgängliga och kan göras tillgängliga i centrala 

Göteborg är dock begränsat. En enkel överslagsräkning ger vid handen att ca 400 

hyrcyklar kan vara tillgängliga i city under maxtimmen vilket inte leder till någon stor 

reducering av antalet resenärer i kollektivtrafiken, med tanke på att antalet påstigande vid 

Brunnsparken under samma tidsperiod är ca 10 000. För att ge möjlighet till en avlastning 

av kollektivtrafiken behöver systemet vara betydligt mer omfattande. Nuvarande system 

är inte heller öppet året runt, vilket blir nödvändigt om en avlastningseffekt ska kunna 

uppnås under den tid på året då resandet är som störst.  

Med nuvarande omfattning på Styr och Ställ kommer åtgärden alltså inte att få annat än 

marginell effekt, men i samband med att det nuvarande avtalet om Styr & Ställ går ut bör 

det övervägas hur systemet kan utvecklas. En jämförelse med andra liknande system 

både inom och utanför landet bör göras. 

5.2.4 Fördela målpunkter genom stadsplanering 

Bakgrund 

I dagsläget är många arbetsplatser koncentrerade till ett litet område i centrala staden, 

vilket leder till att många arbetspendlingsresor koncentreras dit och dessa belastar 

stomnätet i centrala staden.  

Åtgärdsförslag 

Genom att i detaljplanearbetet arbeta för att arbetsplatser förläggs på andra områden kan 

resandet fördelas på flera mer jämnstora målpunkter. Likaså bör planeringen av förskolor 

och skolor göras så att resor med kollektivtrafiken underlättas. Vid handläggning av 

tillfälliga bygglov, som kan ge effekter på relativt kort sikt, kan särskild vikt läggas vid att 

undvika koncentration av fler målpunkter i centrum. 

Bedömd effekt 

En förändring av stadens struktur ger stor effekt på resandeströmmarna på lång sikt, men 

åtgärden ger mycket liten effekt på tio år. Däremot kan det finnas vinster i att se över de 

tillfälliga byggloven och hur de hanteras. Genom dessa kan stora målpunkter som 

arbetsplatser och skolor eventuellt lokaliseras bättre redan i närtid. 
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5.3 Flytta resandet från högtrafik på centrala sträckor (Steg 1) 

5.3.1 Införa tidsstyrda taxor 

Bakgrund 

Stomnätet är som mest belastat med resande i rusningstrafik morgon och eftermiddag, 

och det är vid dessa tider kapacitetsbrister uppstår. Om en del av de resande har möjlig-

het att tidigare- eller senarelägga sitt resande och kan förmås att göra det, utnyttjas 

systemets kapacitet bättre och behovet av ökad kapacitet i rusning minskar eller upphör.  

Åtgärdsförslag 

Genom att införa differentierade taxor, som gör att det kostar mer att resa i peaktid 

(rusningstrafik) och mindre att resa utanför denna tid, förmås de som har möjlighet att 

förflytta sitt resande i tiden att göra det och på så sätt fördelas resandet jämnare över 

dagen. Sådana taxor finns inte i Sverige, men förekommer på olika håll i världen, t.ex. på 

flera platser i Storbritannien där det går att köpa billigare biljetter som endast är giltiga 

efter morgonrusningen. Nackdelen är att sådana biljettsystem kan uppfattas som 

orättvisa för dem som på grund av sitt yrke inte kan ändra sina restider. 

Bedömd effekt 

Vid en översiktlig genomlysning av olika tänkbara taxeåtgärder som VGR låtit göra under 

år 2014 konstateras att de åtgärder som går ut på att på olika sätt att göra resor i hög-

trafik dyrare än resor i lågtrafik, leder till färre kollektivtrafikresor totalt. En sådan minsk-

ning stämmer inte överens med de mål om ökat hållbart resande som Västra Götalands-

regionen eftersträvar. Ett system där biljettpriset är oförändrat men någon form av 

incitament (t.ex. insamlande av bonuspoäng) i stället införs för resor i lågtrafik, skulle 

kunna ge ett något ökat resande totalt men påverkan på resandet i peak är okänd. 

Bedömningen är att effekten av tidsstyrda taxor kan dra ner resandet i peak något, dock 

oklart hur mycket, men samtidigt drar det ner resandet totalt sett. I en scenarioanalys som 

genomfördes som grund för genomlysningen av taxeåtgärder pekar resultaten på att en 

höjning av biljettpriserna med 10% i högtrafik kombinerat med en sänkning med 5% i 

lågtrafik leder till mellan 0,4% och 1,1% minskat resande totalt sett. Åtgärden bidrar 

därför inte till målen om ökad kollektivtrafikandel. 

5.3.2 Införa tidsbegränsning på skolkort  

Bakgrund 

Många skolungdomar reser med kollektivtrafiken och det stora flertalet av dem har biljett i 

form av s.k. skolkort som bekostas av deras hemkommuner. I och med att varje ny resa 

inte innebär någon extra kostnad för skolungdomarna, finns skäl att anta att de genomför 
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fler korta resor i city än om de inte hade haft skolkort. Dessa korta resor belastar stom-

nätet i dess mest belastade del under rusningstid. 

Åtgärdsförslag 

Genom att begränsa giltighetstiden för skolkort kan resandet i city i peak minskas. 

Bedömd effekt 

Skolresor sker i rusningstid på morgonen, och att begränsa giltigheten då omintetgör 

själva meningen med skolkorten. Hemresor kan visserligen ske tidigare än eftermiddags-

rusningen, men de flesta elever slutar sent åtminstone någon dag i veckan och behöver 

ha ett kort som är giltigt för resa även då. Att begränsa skolkortens giltighet för perioden 

efter eftermiddagsrusningen ger därför ingen effekt på kapacitetsbehovet i stomnätet. 

5.3.3 Ta bort fria skolkort  

Bakgrund 

Många skolungdomar reser med kollektivtrafiken och det stora flertalet av dem har biljett i 

form av s.k. skolkort som bekostas av deras hemkommuner. I och med att varje ny resa 

inte innebär någon extra kostnad för skolungdomarna, finns skäl att anta att de genomför 

fler korta resor i city än om de inte hade haft skolkort. Dessa korta resor belastar stom-

nätet i dess mest belastade del under rusningstid. Man kan också anta att det är flera 

som väljer att åka med kollektivtrafiken istället för att gå eller cykla till skolan. 

Åtgärdsförslag 

Genom att ta bort de fria skolkorten, så att t.ex. endast elever som uppfyllde vissa 

behovskriterier tilldelades dem, skulle resandet med kollektivtrafiken i stomnätet i 

rusningstid kunna minskas. 

Bedömd effekt 

Skolkorten är liksom övriga biljetter skattesubventionerade till 50% av regionen, medan 

resterande del betalas av de kommuner som delar ut dem till sina elever. Vissa 

kommuner delar ut till elever som anses ha ett behov, andra kommuner delar ut till alla 

elever. Västra Götalandsregionen äger inte frågan själv, då kommunerna ensidigt kan 

bestämma sig för att köpa skolkort så länge produkten finns. Kommunerna är också 

skyldiga att se till att elever med ett visst avstånd till skolan har möjlighet att ta sig till 

skolan, och där är skolkorten ofta lösningen.  

Göteborgs stad köper skolkort till alla elever oavsett avstånd till skolan. Om tilldelningen 

av dessa kort behovsprövades skulle antalet resor troligen minska något, men det är 

oklart hur mycket då det inte går att säga hur stor del av de korta resorna i city i rusnings-

tid som utförs av elever som har skolkort trots ett kort avstånd till skolan.  
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Att dra in skolkortet innebär också en målkonflikt, då avsikten med att dela ut dem är att 

öka integrationen, marknadsföra kollektivtrafiken och vänja de snart vuxna invånarna vid 

att resa hållbart samt att öka barns och ungdomars rörlighet. 

5.3.4 Förändra start- och sluttider i skolor 

Bakgrund 

Belastningen i kollektivtrafiksystemet har två tydliga toppar, en på morgonen och en på 

eftermiddagen. Det är då antalet på- och avstigande är som störst vilket innebär långa 

uppehållstider vid hållplatserna och det är då trafiken behöver vara som tätast för att 

erbjuda resmöjligheter till alla som efterfrågar det. 

Åtgärdsförslag 

Förskjut skoltiderna för gymnasieskolans start och slut med 15 min för att undvika att 

resandetoppen för arbets-, grundskole- och gymnasieresor överlappar varandra på ett 

ogynnsamt sätt. 

Bedömd effekt 

Sweco har tidigare genomfört en teoretisk analys av situationen i tätortstrafiken i Skövde 

med hjälp av detaljerat material om tidpunkten för resans start uppdelat på ärende.  
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Figur 8 Antal påstigande i tätortstrafiken i Skövde per 15-minutersperiod. Källa: Västtrafiks RVU 

1997-2003. 

Genom att förskjuta såväl start som sluttid för gymnasieskolans elever med +/- 15 – 30 

minuter minskade såväl morgontoppen som eftermiddagstoppen med 5 – 10 %.    

Om åtgärden genomfördes fullt ut skulle den kunna få flera positiva effekter. Om antalet 

resenärer minskar under maxkvarten skulle trängseln ombord på bussar och spårvagnar 

minska vilket leder till ökad komfort. På någon linje skulle kanske till och med behovet av 

förstärkningstrafik minska. De allra längsta uppehållstiderna vid hållplatserna skulle 

minska. 

I de områden där trafiken är glesare än en tur var 15:e minut uppkommer dock inte de 

positiva effekterna. Där riskerar istället gymnasieeleverna att få oönskad väntetid före 

eller efter skolans start och slut. Det drabbar i första hand elever från glest trafikerade 

ytterområden som redan idag har en lång restid till och från skolan. 

Brunnsparken hade enligt Västtrafiks resvägsundersökning år 2006 (RVU2006) cirka 

85 000 på- och avstigande på cirka 4 000 turer. Sedan dess har ett antal linjer, 

exempelvis expressbusslinjerna, flyttats ut från Brunnsparken medan resandet i gengäld 

har ökat på övriga linjer. Om vi gör antagandet att det fortfarande är 85 000 på- och 

avstigande per dygn innebär det cirka 10 000 på- och avstigande under maxtimman. 

Antal påstigande per tidsintervall uppdelat på ärende

Fördelning: 38% Skolresor, 33% Arbetsresor, 29% Övrigt

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

04
45

-0
45

9

05
30

-0
54

4

06
15

-0
62

9

07
00

-0
71

4

07
45

-0
75

9

08
30

-0
84

4

09
15

-0
92

9

10
00

-1
01

4

10
45

-1
05

9

11
30

-1
14

4

12
15

-1
22

9

13
00

-1
31

4

13
45

-1
35

9

14
30

-1
44

4

15
15

-1
52

9

16
00

-1
61

4

16
45

-1
65

9

17
30

-1
74

4

18
15

-1
82

9

19
00

-1
91

4

19
45

-1
95

9

20
30

-2
04

4

21
15

-2
12

9

22
00

-2
21

4

22
45

-2
25

9

23
30

-2
34

4

Tidsintervall

S
u

m
m

a
 A

n
ta

l Övrigt

Övr. skola

Gymnasie

Grundskola

Arbete



   

 

 

 

24 (94) 

 RAPPORT: ÅTGÄRDSVALSSTUDIE STOMNÄT CITY 

2015-03-26 

 

V 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

Idag går det 284 turer under maxtimman vilket innebär cirka 36 påstigande per tur. Under 

den mest belastade kvarten, då kapacitetsbehovet är som störst ökar det troligtvis till 40 – 

50 på- och avstigande per tur. Om det kan minska med 5 – 10 % minskar antalet på- och 

avstigande per dörr med en till två personer vilket har en positiv men ytterst marginell 

inverkan på den totala kapaciteten i Brunnsparken. Åtgärden påverkar inte alla linjer lika 

utan i första hand de som går till de områden med många gymnasieelever exempelvis 

Lindholmen, Vasaplatsen och Skånegatan. 

5.3.5 Införa avståndstaxa 

Åtgärdsförslag 

Inför en avståndsbaserad taxa som gör att resenärerna väljer att inte resa ända fram till 

Brunnsparken. 

Bedömd effekt 

För att förslaget ska få effekt på kapaciteten i Brunnsparken krävs att de resor som 

startar eller slutar här, istället startar eller slutar en eller två hållplatser innan 

Brunnsparken. 

Dagens taxesystem bygger på att det är samma avgift för en kort resa som för en lång 

resa. Det innebär att den korta resan är dyrare i förhållande till vad den kan anses vara 

värd och att man därför avstår från den resan till förmån för att gå eller cykla motsvarande 

sträcka. Långa resor är billigare per km vilket innebär att det är lättare att prismässigt 

konkurrera med biltrafiken på de längre resorna. 

Genom att införa en avståndsbaserad taxa skulle de långa resorna bli dyrare och de korta 

skulle relativt sett bli billigare. Det skulle i sin tur riskera att resenärerna överger kollektiv-

trafiken på de långa resorna för att istället resa med bil och på motsvarande sätt överger 

gång- och cykel på de korta resorna för att istället utnyttja kollektivtrafiken. Detta är en 

icke önskvärd utveckling. 

5.4 Begränsa korta resor i stomnätet i centrala staden i högtrafik (steg 1 och 2) 

5.4.1 Upphöra med trafikering av exempelvis hållplats Domkyrkan  

Bakgrund 

Hållplatserna i centrala staden ligger relativt tätt. Mellan Brunnsparken och Domkyrkan är 

det cirka 500 m och mellan Domkyrkan och Grönsakstorget är det cirka 250 m. Med den 

täta trafik som går mellan dessa hållplatser är det risk att några hoppar på en buss eller 

spårvagn för en kort resa mellan Domkyrkan och Brunnsparken trots att man mycket väl 
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skulle kunna gå den sträckan. Belastningen på hållplatserna i Brunnsparken ökar då, 

vilket leder till förlängda uppehållstider. 

Åtgärdsförslag 

Genom att ta bort hållplats Domkyrkan skulle en stor del av de korta resor som sker 

mellan Brunnsparken och Domkyrkan försvinna. Resenärer åker inte hela vägen till 

Grönsakstorget för att sedan gå tillbaka mot Domkyrkan. 

Bedömd effekt 

Om de korta resorna mellan Domkyrkan och Brunnsparken skulle upphöra skulle belast-

ningen på hållplatserna i Brunnsparken minska. Den totala restiden skulle minska på de 

linjer som passerar Domkyrkan vilket skulle gynna många resenärer och öka resandet. 

De som idag gör en längre resa och använder hållplatsen vid Domkyrkan skulle vara hän-

visad till andra hållplatser. De flesta skulle förmodligen använda sig av Grönsakstorget 

som ligger närmast, men några skulle använda Brunnsparken. Det innebär att belastning-

en på Brunnsparken ökar.  

Det önskvärda hållplatsavståndet i stomnätet är 500 – 800 m. Hållplatsavståndet är en 

avvägning mellan bland annat tillgänglighet till kollektivtrafiken samt reshastigheten och 

givetvis de geografiska förutsättningarna beträffande utrymme för hållplatsen och vilka 

målpunkter som finns. 

Den sammanlagda effekten för kollektivtrafiksystemet om hållplatsstoppet vid Domkyrkan 

tas bort kan vara positiv. Däremot är en trolig effekt att belastningen vid Brunnsparken 

ökar vilket är negativt för kapaciteten i Brunnsparken. 

5.4.2 Bygga ut Styr & Ställ-systemet med elcyklar 

Bakgrund 

Spårvagnar och stombussar har hög belastning i centrala staden. Resenärer försöker 

vanligtvis att stiga av och på vid den hållplats som ligger närmast start- och målpunkten. 

Detta kan medföra byten mellan spårvagnar eller bussar i centrala staden vilket belastar 

stomnätet i de delar som har kapacitetsbrist. Om resenärerna kan förmås att ta sig sista 

biten till sitt resmål på annat sätt kan belastningen på stomnätet minska i de mest 

belastande delarna. 

Åtgärdsförslag 

Genom att bygga ut Styr & Ställ-systemet med elcyklar blir hyrcyklandet attraktivare. 

Elcyklar minskar motståndet mot att cykla i t.ex. uppförsbackar och motvind och jämnar 

därmed ut väder och geografiska förutsättningar. Elcyklar är särskilt bra för personer som 

kanske inte har tillräckligt bra fysik för att inom rimliga tidsramar transportera sig med en 

vanlig cykel. 
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Bedömd effekt 

Ett lånecykelsystem är ett viktigt komplement till kollektivtrafiken för de som inte har egen 

cykel, eller vill cykla på platser där de inte bor. Genom att lånecyklar finns tillgängliga i 

centrala staden ökar möjligheterna att cykla sista delen av sin resa, mellan kollektivtrafik 

och resmål. Med tanke på att antalet påstigande vid Brunnsparken under morgonens 

maxtimme är ca 10 000 behöver dock ett stort antal cyklar, långt fler än det finns vanliga 

hyrcyklar idag, finnas tillgängliga för att åtgärden ska få någon effekt. Hur många resenä-

rer som i så fall skulle välja att åka elcykel på ett sätt som avlastade kollektivtrafiken i city 

är svårt att säga på förhand och beror också starkt av faktorer som hyrstationernas 

placering och tillgången till cykelbanor. Elcyklar innebär också en stor investering för 

staden och hur stor extra effekt som ett elcykelsystem har i förhållande till ett vanligt hyr-

cykelsystem är oklart. Nuvarande system är inte öppet året runt, vilket blir nödvändigt om 

en avlastningseffekt ska kunna uppnås under den tid på året då resandet är som störst. 

5.5 Effektivisera utnyttjandet av hållplatser i centrala staden (steg 2) 

5.5.1 Snabbare biljettvisering vid påstigning  

Bakgrund 

Kapaciteten vid hållplatslägen i Brunnsparken och på andra hållplatser är beroende av 

hur länge spårvagnar och stombussar gör uppehåll när de angör hållplatsen. Uppehålls-

tiden är i sin tur beroende av hur snabbt av- och påstigning av resenärerna sker. En av 

de moment som tar tid vid påstigning är biljettviseringen, d.v.s. i det här fallet att validera 

sin biljett mot någon av de biljettläsare som finns i fordonen. 

Åtgärdsförslag 

Genom att hitta ett sätt, en metod eller en teknisk förbättring, som snabbar upp tiden för 

biljettvisering vid ombordstigning, kan uppehållstiden vid hållplats kortas och fordons-

kapaciteten på hållplatsen ökas. 

Bedömd effekt 

I effektbedömningen har ingen specifik metod för att snabba upp biljettviseringen utvärde-

rats. För att bedöma hur stor effekt en sådan åtgärd skulle ha är dock viktigt att se hur 

stor del av påstigningstiden som utgörs av biljettvisering. Enligt statistik från Västtrafik är 

det långt ifrån alla resenärer som validerar sin biljett vid påstigning. Detta beror bland 

annat på att de som har periodkort inte ser nyttan med att validera en redan giltig biljett. 

Den så kallade ”stämplingsbenägenheten” låg i december 2014 på ca 23% för stom-

bussar och 24% för spårvagnar. Färre än var fjärde påstigande väljer alltså att validera 

sin biljett. Detta innebär att även om biljettviseringen snabbas upp, har den mycket liten 

effekt på den totala påstigningstiden för alla resenärer vid en hållplats. 
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5.5.2 Förbiljettering med exempelvis mobil 

Bakgrund 

Kapaciteten vid hållplatslägen i Brunnsparken och på andra hållplatser är beroende av 

hur länge spårvagnar och stombussar gör uppehåll när de angör hållplatsen. Uppehålls-

tiden är i sin tur beroende av hur snabbt av- och påstigning av resenärerna sker. En av 

de moment som tar tid vid påstigning är biljettviseringen, d.v.s. i det här fallet att validera 

sin biljett på resekort mot någon av de biljettläsare som finns i fordonen. 

Åtgärdsförslag 

Om fler resenärer använder någon biljettprodukt som inte behöver valideras mot kort-

läsare i fordonen kan påstigningstiden kortas och därmed även uppehållstiden vid håll-

plats. På detta sätt kan fordonskapaciteten på hållplatsen ökas. 

Bedömd effekt 

Här gäller samma bedömning som för åtgärd 5.5.1: För att bedöma hur stor effekt en 

sådan åtgärd skulle ha är dock viktigt att se hur stor del av påstigningstiden som utgörs 

av biljettvisering. Enligt statistik från Västtrafik är det långt ifrån alla resenärer som 

validerar sin biljett vid påstigning. Detta beror bland annat på att de som har periodkort 

inte ser nyttan med att validera en redan giltig biljett. Den så kallade ”stämplingsbenägen-

heten” låg i december 2014 på ca 23% för stombussar och 24% för spårvagnar. Färre än 

var fjärde påstigande väljer alltså att validera sin biljett. Detta innebär att även om biljett-

viseringen snabbas upp genom förbiljettering, har den mycket liten effekt på den totala 

påstigningstiden för alla resenärer vid en hållplats. 

5.5.3 Påskynda på- och avstigning med hjälp av trafikvärdar  

Bakgrund 

På- och avstigning tar tid vid hållplats Brunnsparken. Detta gör att hållplatsuppehållen blir 

långa och detta minskar kapaciteten på hållplatserna. 

Åtgärdsförslag 

Genom att införa trafikvärdar som assisterar vid på- och avstigning skulle denna kunna 

effektiviseras och kunna ske på kortare tid vilket i så fall skulle öka kapaciteten för fordon 

vid Brunnsparken. 

Bedömd effekt 

Det har funnits trafikvärdar vid särskilda evenemang och avstängningar men inte för att 

enbart snabba på av- och påstigning. Åtgärden används på andra platser i landet, främst 

i Stockholm, men där är den ett sätt att tillåta påstigning genom flera dörrar i och med att 

påstigning och biljettvisering i Stockholm annars enbart sker genom framdörren. I och 
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med att påstigning och visering kan ske vid alla dörrar i Göteborg, och detta utnyttjas av 

resenärerna, så bedöms inte införandet av trafikvärdar på hållplatserna leda till någon 

mätbar effekt på biljettviseringstiden. Däremot kan trafikvärdar påskynda av- och 

påstigningen genom råd och assistans till resenärer, hjälp till förare med uppsikt och 

dirigering av resenärer för att till exempel fördela dem jämnt på plattformen. 

5.5.4 Separera gångtrafikflöden från hållplatser vid Brunnsparken  

Bakgrund 

Uppehållstiden för buss och spårvagn beror i hög grad på hur fort resenärerna kan gå av 

eller på. I Brunnsparken blandas gångtrafik som inte har mål vid hållplatsläget med 

väntande resenärer. Det innebär att resenärer som ska gå av eller på kan hindras eller 

fördröjas av de som ska gå förbi hållplatsen. Därmed förlängs uppehållstiderna vid 

hållplats. 

Åtgärdsförslag 

Styr in gångtrafikflöden som inte har mål vid hållplatslägena till de centrala delarna av 

Brunnsparken. 

Bedömd effekt 

Åtgärden innebär att de som ska gå förbi hållplatserna får en längre gångväg. Det är 

oerhört svårt att förmå någon att ta en omväg för att någon annan (kollektivtrafik-

resenärerna) ska få enklare av- och påstigning. Även om en högklassig gångförbindelse 

anordnas i de centrala delarna av Brunnsparken anläggs kommer den troligen att få 

väldigt liten effekt på kapaciteten för kollektivtrafiken. 

5.5.5 Dedikerade av- och påstigningsdörrar på fordonen  

Bakgrund 

I dagsläget tillåts av- och påstigning genom samtliga dörrar på såväl spårvagnar som 

stombussar i Göteborg. Denna möjlighet gör att påstigning kan ske snabbare än om den 

bara tilläts genom en dörr, och att resenärerna kan sprida ut sig längs plattformen vid 

hållplatsen vilket underlättar för resenärerna. En nackdel är dock att av- och påstigande 

resenärer möts i dörrarna och delvis och stundvis blockerar vägen för varandra vilket 

fördröjer hållplatsuppehållen. 

Åtgärdsförslag 

Om hälften av dörrarna per fordon reserverades för påstigning och hälften för avstigning, 

kan ett bättre flöde genom fordonen erhållas. Flöden genom dörröppningarna blir då 

enkelriktat och på- och avstigning skulle kunna snabbas upp. En uppdelning av denna typ 
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finns på fordonen som kör i stomnätet i Jönköpings tätort och fungerar enligt JLT:s 

erfarenheter bra där. 

Bedömd effekt 

Inga erfarenheter finns där någon liknande förändring har genomförts, och det är därför 

svårt att avgöra effekten. I Jönköping används upplägget på stombussarna, men har varit 

detsamma sedan stombussarna infördes 1996 och innan dess användes inte ledbussar i 

stadstrafiken.  

Stombussarna i Göteborg är långa fordon som har många stående i rusningstrafik. En 

dedikering av dörrarna så att bara hälften kan användas för avstigning kan eventuellt 

göra det svårare att ta sig till avstigningsdörr om det är många stående i bussen. Vissa 

resenärer måste dessutom ändå nyttja avstigningsdörrar för påstigning, eftersom platser 

för barnvagnar, rullatorer och rullstolar finns innanför dem. Samtidigt visar erfarenheter 

från Jönköping att det fungerar bra där. En utvärdering av effekterna kan troligen inte 

göras utan att förändringen genomförs på prov. Om ett prov genomförs är det viktigt att 

provperioden är väl tilltagen, då det kan ta lång tid att ändra resenärsbeteende och reak-

tionerna initialt sannolikt kommer att vara övervägande negativa oavsett åtgärdens effekt. 

5.5.6 Bygga ut väderskydd längs hela hållplatsytan  

Bakgrund 

Antalet väderskydd i Brunnsparken är begränsat och finns endast på två ställen vid varje 

hållplatsläge. Vid dålig väderlek innebär det att många resenärer samlas på ett ställe i 

väntan på bussen eller spårvagnen. När de sedan ska gå på väljer de flesta den 

närmaste dörren vilket innebär att uppehållstiden blir onödigt lång. 

Åtgärdsförslag 

Bygg ut väderskydd längs hela hållplatsytan. 

Bedömd effekt 

Fler väderskydd i Brunnsparken är det säkert många som önskar sig, inte bara för att 

påstigningstiden ska kortas. Räddningstjänsten har dock påpekat att det inte kan vara 

kontinuerliga väderskydd längs hela plattformen som hindrar dem att resa en stege mot 

husen. Flera väderskydd i det läge där nuvarande väderskydd står skulle också innebära 

en korridorliknade miljö som ger barriäreffekter och skapar otrygghet. 

Effekten på uppehållstiden är förmodligen liten, men i samråd med Räddningstjänsten 

borde fler väderskydd kunna placeras ut i Brunnsparken. Ett alternativ som bör övervägas 

är om det i stället för traditionella väderskydd går att sätta upp tak längs med fasaderna. 
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5.5.7 Begränsa biltrafiken vid Brunnsparken för bättre framkomlighet för 

spårvagn och stombuss 

Bakgrund 

Viss biltrafik är tillåten i såväl Södra som Norra Hamngatan. I Södra Hamngatan är 

transporter till fastigheterna tillåten i riktning österut och i Norra Hamngatan är den 

begränsad till varutransporter till Palace och i riktning västerut. I båda gatorna finns det 

lastplatser öster om hållplatsområdet.  

Dessutom är det tillåtet för taxi att trafikera Södra Hamngatan dygnet runt och Norra 

Hamngatan under tidsperioden 20 – 07. 

Bussar får trafikera båda gatorna oavsett om de kör i linjetrafik eller ej. 

Åtgärdsförslag 

Begränsa biltrafiken ytterligare och ta bort de lastplatser som finns, för att öka 

framkomlighet för buss och spårvagn och därigenom kapaciteten för antalet spårvagnar 

och bussar som kan ta sig igenom Brunnsparken. 

Bedömd effekt 

Biltrafiken genom Brunnsparken är idag mycket begränsad. De lastplatser som finns är 

svåra att ersätta utan långa gångavstånd för de leveranser som måste ske. Det skulle 

dock vara möjligt att tidsbegränsa leveranserna så att de ej sker i absoluta maxtrafiken 

när kapacitetsbehovet för kollektivtrafiken är som störst och att övervaka efterlevnaden av 

taxiförbudet under dagtid. 

En sådan åtgärd skulle få viss positiv effekt för kapaciteten men löser inte problemet. 

Det har i andra sammanhang framförts tankar om att öppna upp kollektivtrafikkörfälten 

ytterligare för taxibilar. På många ställen kan detta vara möjligt utan att negativa effekter 

uppstår för kollektivtrafiken. I Brunnsparken är det däremot olämpligt att göra det så länge 

kapaciteten för kollektivtrafiken inte är säkerställd. 

5.5.8 Införa autonoma fordon på stombusslinjer  

Bakgrund 

I dagsläget används inte hela hållplatslägenas längd av de bussar som angör hållplatser-

na. Kapacitetsbristen vid Brunnsparken gör att fler stombussar per timme än i dag inte 

kan trafikera hållplatserna. Att hållplatslägenas bakre lägen inte används spelar ingen roll 

ur kapacitetsperspektiv, då fordonen inte öppnar dörrar för av- och påstigning i de bakre 

lägena eftersom de inte kommer i takt utan endast använder bakre läget som ett vänte-
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läge. Om bussar kom och avgick samtidigt i par skulle hela plattformslängden på håll-

platslägena i Brunnsparken kunna utnyttjas.  

Åtgärdsförslag 

För att få möjlighet att utnyttja hållplatslägens fulla längd med kortare fordon skulle 

bussar kunna använda metoden att med modern teknik köra virtuellt sammankopplade 

som fordonståg genom hållplatserna. Denna teknik provas ut av flera stora fordons-

tillverkare och skulle kunna bli verklighet under perioden fram till 2025. 

Omkring år 2020 bedömer Transportstyrelsen att fordon som sköter körningen helt och 

hållet under vissa förutsättningar kan introduceras på marknaden. I Sverige är bl.a. 

Scania inblandat i forskningsprojekt om s.k. ”platooning”, fordonståg, för lastbilar.  

Bedömd effekt 

Om den tekniska utvecklingen och implementeringen av tekniken hinner komma så långt 

att platooning kan användas i skarp drift innan år 2025 finns ett antal praktiska problem: 

Om bussarna ska gå på olika linjer och sedan kopplas samman virtuellt måste de invänta 

varandra och kopplas ihop innan de kör in i området med begränsad hållplatskapacitet. I 

och med att små variationer i körtid kan uppstå även om fordonen kör helt och hållet i 

egna körfält, måste bussarna då ha reglertid för inväntan, vilket förlänger restiden på de 

berörda linjerna. Om bussarna går i blandtrafik behöver reglertiden sannolikt vara längre 

som buffert för trafikrelaterade förseningar. Med bussar i tät trafik finns då risken att 

andra fordon hinner i kapp och att platooning-lösningen skapar köer i busstrafiken. Å 

andra sidan kan tekniken utnyttjas lättare om de linjer som sammanflätas har tät trafik, i 

och med att den då inte behöver ta hänsyn till vilka bussar som kopplas ihop.  Det är 

dock fortfarande viktigt att bussarna kopplas ihop på ett sådant sätt att resenärer vet 

vilken del av det virtuella fordonståget de ska kliva på när de står vid hållplatsen. Det är 

sammantaget svårt att se att virtuellt sammankopplade fordon i det här fallet skulle ha 

någon fördel framför längre traditionella fordon. 

5.6 Öka kapaciteten hos fordonen (steg 2) 

5.6.1 Längre spårvagnar 

Bakgrund 

Dagens spårvagnar har längder mellan 29 och 32 meter beroende på modell och för att 

öka kapaciteten för resande har bland annat Trafikkontoret övervägt att i framtiden 

anskaffa längre spårvagnar, med längder på 39-43 meter. Med längre spårvagnar finns 

det plats för fler resenärer, vilket innebär att systemet klarar större resandemängder utan 

att antalet vagnar i trafik ökar. 
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Åtgärdsförslag 

Införande av spårvagnar med längder på 39-43 meter samt anpassning av hållplatser för 

att möjliggöra angöring med de längre vagnarna. Vagnar längre än dessa mått har i 

tidigare utredningar bedömts olämpligt eftersom det innebär stora ombyggnadsbehov i 

bland annat depåer. 

Bedömd effekt 

Atkins har på Trafikkontorets uppdrag gjort en screening av spårvägsnätet och COWI har 

sedan sammanställt denna till en genomförbarhetsbedömning. De begränsningar i 

befintlig infrastruktur som hindrar utnyttjandet av de längre fordonslängderna är framför 

allt hållplatsutformning (plattformslängd m.m.), vändslingor (hur långa de är, hur många 

spårvagnar som ryms), korsningspunkter (om en stannande vagn riskerar att blockera 

korsande vägar), signalanläggningar och vissa delsträckors längd. 

Genomförbarhetsstudien pekar på att spårvägsnätet i centrala staden har ett mindre 

behov av åtgärder för att kunna trafikeras av längre spårvagnar. Med relativt små ingrepp 

kan de åtgärder vidtas som krävs för att långa spårvagnar ska kunna trafikera genom 

innerstaden. Det räcker dock inte att enbart anpassa sträckorna i centrum; anpassningar 

måste ske längs hela de linjer där långa vagnar ska köras och på flera av de yttre stråken 

är behovet av åtgärder stort för att kunna erbjuda trafikering med längre spårvagnar.  

Genomförandestudien har kalkylerat kostnaderna för de föreslagna åtgärderna till ca 90-

100 MSEK i 2013 års prisnivå, varav ca 4 MSEK för stråken i city. Däri ingår dock inte de 

åtgärder som förutsätts rymmas inom redan planerad ombyggnad av flera sträckor samt 

eventuella åtgärder i de två tunnlarna. Inte heller åtgärder som varit svåra att 

kostnadsbedöma, som t.ex. ombyggnad av Folkungabroarna.  

Genomförbarhetsstudien har snuddat vid, men inte utrett, det dilemma som uppstår vid 

trafik med längre spårvagnar: Även om många av hållplatserna klarar av längre spår-

vagnar innebär det inte att det får plats lika många spårvagnar vid plattformarna som med 

dagens fordonslängder. Dagens trafik är sådan att flera spårvagnar angör flera av de 

centrala hållplatserna tätt efter varandra och om nuvarande trafik och turtäthet ska behål-

las vid införandet av längre vagnar kommer inte alla vagnar att få plats vid hållplatsen. 

Det innebär att vagnar kan behöva vänta mellan hållplatser i väntan på att nästa hållplats 

blir ledig. Sådan väntan kan blockera korsningar för annan trafik och biltrafik och även 

leda till längre restider för spårvagnsresenärerna. En följd kan bli att trafik med längre 

spårvagnar inte kan köras med lika hög turtäthet som trafik med kortare spårvagnar.  

Detta kan alltså innebära att resenärskapaciteten totalt sett inte ökar trots ett införande av 

längre spårvagnar. För att spårvägsnätet ska ge förutsättningar för lika tät trafik som i dag 

med längre spårvagnar krävs alltså troligen fler åtgärder och investeringar än vad genom-
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förbarhetsstudien visar samt att vissa busslinjer som i dag trafikerar samma hållplatser 

som spårvagnar dras om för att trafikera andra hållplatser/hållplatslägen. 

5.6.2 Förändrad layout av interiör i spårvagnar och stombussar 

Bakgrund 

Hållplatsernas kapacitet mätt i fordon per timme är beroende av hur fort av- och 

påstigning kan ske på angörande fordon. Faktorer som påverkar dessa kan vara hur 

fordonen är utformade inuti, i och med att det påverkar hur fort resenärerna kan röra sig 

och ta plats respektive lämna sin plats. 

Åtgärdsförslag 

Genom att förändra sittplatslayouten från den vedertagna till en med t.ex. färre säten, fler 

ståplatser och bredare gångar kan på- och avstigning snabbas upp (samtidigt som 

fordonen får högre kapacitet i rusningstrafik?). 

Bedömd effekt 

I ett forskningsprojekt där bland annat Chalmers, Västtrafik och Volvo deltagit har ett 

antal olika utformningar av bussinredningar provats och utvärderats. De utformningar 

som visade sig bäst när det gäller snabb av- och påstigning hade stora ytor innanför 

dörrarna som var reserverade för stående samt rullstolar/rullatorer/barnvagnar, och där 

de klaffsäten som fanns på dessa platser var låsta i uppfällt läge i rusningstrafik. Den 

layout som utvärderades hade dock en större skillnad mot ordinarie bussar; entrédörrarna 

var placerade längre bak än vanligt och var bredare vilket rimligen bör ha påverkat 

påstigningstiden. Slutsatser gällande ytor med klaffsäten och plats för många stående 

var: 

 Det kan skapa flexibilitet och plats för stående. Det är dock oklart om denna 

flexibilitet kommer att realiseras i verkligheten. 

 Kan vara lämpligt på fyrgrupper med säten vända mot varandra, för att undvika 

att resenärer tar upp fler än ett säte var.  

Sammantaget är bedömningen att åtgärden påverkar tiden för av- och påstigning positivt, 

och därmed uppehållstiden vid hållplats, medan det är mer oklart om det ökar fordonens 

kapacitet i antal passagerare. 

5.6.3 Fler och/eller bredare dörrar på spårvagnar och stombussar  

Bakgrund 

Hållplatsernas kapacitet mätt i fordon per timme är beroende av hur fort av- och 

påstigning kan ske på angörande fordon. Faktorer som påverkar dessa kan vara hur 
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stora dörrarna är, i och med att det påverkar hur fort resenärerna kan röra sig och ta plats 

respektive lämna sin plats. 

Åtgärdsförslag 

Genom att förändra dörrkonfigurationen från den vedertagna till en med fler/bredare 

dörrar kan på- och avstigning snabbas upp. 

Bedömd effekt 

I ett forskningsprojekt där bland annat Chalmers, Västtrafik och Volvo Buss deltagit har 

några olika utformningar av dörrkonfiguration på bussar provats och utvärderats. På en 

ledbuss med två olika inredningslayouter testades olika antal dörrar och resenärerna 

tilläts gå på och av genom samtliga dörrar. Dels användes en dörrställning med två dörrar 

på den främre delen och endast en dörr på bakre delen, vilket är vanligt i Sverige, dels 

testades en dörrställning med två dörrar även på den bakre delen. Testerna visade att 

bussen med fyra dörröppningar generellt hade kortare uppehållstider vid hållplats än 

bussen med tre dörröppningar tack vare att resenärerna fördelade sig jämnare över 

dörrarna vid av- och påstigning. Testerna visade också att som en bonuseffekt blev 

platserna längst bak i bussen mer attraktiva när det fanns en fjärde dörr där. Detta kan 

kompensera för nackdelen att några sittplatser försvinner för att ge plats till dörröppnin-

gen. Införandet av en fjärde dörr har dock ingen större effekt på flödet genom bussens 

främre dörrar. Sammantaget påverkar ändå införandet av extra dörrar uppehållstiden vid 

hållplats positivt och tycks dessutom kunna leda till bättre utnyttjande av platserna i 

bussen. 

5.7 Förändrade linjedragningar (steg 2) 

5.7.1 Ändrad linjedragning av en eller flera stombusslinjer  

Bakgrund 

Brunnsparken trafikeras idag av såväl bussar som spårvagnar. För att avlasta Brunns-

parken från trafik kan en eller flera busslinjer flyttas bort. Det har under de senaste åren 

skett med flera andra busslinjer, exempelvis några Expressbusslinjer. 

Åtgärdsförslag 

Flytta ut stomlinje 16, 50 och/eller 60 till annat stråk. 

Stombusslinje 16 skulle kunna flyttas från Norra och Södra Hamngatan till Östra 

Hamngatan. Stombusslinjerna 50 och 60 skulle kunna flyttas ut i Alléstråket. 
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Bedömd effekt 

Linje 16 

Stombusslinje 16 trafikerar idag Norra Hamngatan (hållplatsläge D) i riktning mot 

Hisingen och Södra Hamngatan (hållplatsläge E) i riktning mot Högsbohöjd. 

 

Figur 9 Linje 16 genom centrala Göteborg 

Med denna trafikering förväntas hållplatsbelastningen redan år 2020 bli alltför stor, 

speciellt i Södra Hamngatan. Se nedanstående bild. 

 

Figur 10 Belastning på hållplatslägen vid Brunnsparken från år 2020 och framåt om inga åtgärder 

genomförs. 
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Genom att istället trafikera i Östra Hamngatan med de yttre hållplatslägena M och N 

skulle kapacitet frigöras.  

 

Figur 11 Alternativ trafikering för linje 16 

Förutom att frigöra kapacitet i Brunnsparken skulle detta alternativ innebära en något mer 

fördelaktig körväg för linje 16 som slipper en 90-graderssväng. 

En nackdel skulle vara att linje 16 som har ett mycket stort resande skulle hamna cirka 

250 m längre bort från Centralstationen med byte till och från pendeltågen och man får 

göra ett undantag på principen om att stombussarna ska trafikera samma hållplatslägen 

som spårvagnar. Linje 2 skulle i riktning österut få två extra 90-graderssvängar för att 

komma in på Norra Hamngatan. 

Åtgärden är i sig inte tillräcklig eftersom hållplatsläge F (östlig riktning i Södra Hamn-

gatan) inte blir avlastat. Det skulle kunna avhjälpas genom att linje 2 i riktning österut 

trafikerar i Norra Hamngatan (hållplatsläge D) istället. 
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Figur 12 Linje 2 genom centrala Göteborg idag 

 

Figur 13 Alternativ trafikering för linje 2 

Hållplatsbelastningen i Brunnsparken skulle med dessa förändringar bli mer gynnsam, 

vilket framgår av nedanstående illustration. 
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Figur 14 Hållplatsbelastning i Brunnsparken med omlagd trafikering för linje 16 och linje 2 

 

Linje 50 

Det andra förslaget, att flytta stombusslinje 50 till Alléstråket, skulle ge betydligt mindre 

effekt. 

Linje 50 trafikerar för närvarande, när ombyggnadsarbeten sker utmed Norra Hamngatan, 

i Östra Hamngatans yttre hållplatser (M och N). När ombyggnadsarbetena är klara 

kommer förmodligen linje 50 att återigen trafikera hållplatslägena K och L.  

Det innebär att den påverkan linje 50 har på kapaciteten i Brunnsparken enbart är den 

som korsandet av spåren i öst-västlig riktning innebär.  

Om linje 50 ska trafikera i Alléstråket innebär det en relativt besvärlig väg mellan håll-

platsen vid Järnvägen och den vid Järntorget. Det gäller förmodligen i båda riktningar. 

Linje 50 trafikerar områden som inte har någon alternativ kollektivtrafik som går in till 

Brunnsparken/Centralstationen. Det gäller i första hand området runt Kallebäck, men 

även Bergkristallgatan och Beryllgatan. Från Kallebäck erbjuds ett byte till annan trafik 

mot Brunnsparken vid Korsvägen och från Frölunda kan man byta till annan trafik vid 

Järntorget. 

De positiva effekterna av att flytta ut linje 50 i Alléstråket är begränsade.  
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Linje 60 

Stombusslinje 60 trafikerar idag Södra Hamngatan (hållplatsläge F) i riktning mot 

Redbergsplatsen och Norra Hamngatan (hållplatsläge C) i riktning mot Masthugget. 

 

Figur 15: Linje 60 genom centrala Göteborg 

Om linje 60 flyttas från Brunnsparken innebär det att kapacitet frigörs vid hållplatslägena 

C och F. Åtgärden är i sig inte tillräcklig eftersom hållplatslägena D och E fortfarande 

skulle ha för hög belastning. 

Linje 60 trafikerar områden som inte har någon alternativ kollektivtrafik som går in till 

Brunnsparken/Centralstationen. Det gäller såväl övre Masthugget som Lunden. 

Från Masthugget kan man erbjuda byte vid Järntorget, men från Lunden är det svårare. 

Ett alternativ är att starta resan åt andra hållet och byta vid Redbergsplatsen, ett annat 

alternativ är om man anordnar en bytespunkt till spårvagn vid korsningen med 

Kungsportsavenyn. 

Idag tar en direktresa från Lunden till Brunnsparken cirka 10 min. Att resa via Redbergs-

platsen skulle ta cirka 25 min. 

Ett alternativ skulle, med tanke på den täta trafikeringen på linje 60, vara att dela linjen i 

två varianter, där den ena trafikerar Brunnsparken och den andra trafikerar i Alléstråket. 

Varianten via Alléstråket skulle i den östra delen kunna trafikera via Sten Sturegatan, 

Bohusgatan, Levgrensvägen, Gårdavägen och Fabriksvägen till Rantorget. Härigenom 
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skulle Gårda få en betydligt bättre trafikförsörjning än idag. Förslaget bör tas med i en 

framtida linjenätsutredning. 

Linje 60 trafikeras med hybridbussar som enkelbuss, cirka 12 m långa. I en fördjupad 

analys av linje 60 bör det klarläggas vad som krävs för att kunna trafikera med längre 

fordon, 15 m lång boggiebuss eller 18 m lång ledbuss. En längre buss skulle klara 

kapacitetsbehovet med glesare turer.  

Anledningen till att linje 60 inte trafikeras med längre buss idag kan vara flera. Den höga 

turtätheten är önskvärd för att erbjuda en hög service, hybridbussar finns endast att tillgå i 

enkelbussutförande, gatusektionerna i Masthugget medger inte längre bussar eller att 

Willinsbron över E6 inte klarar tyngre bussar. Beroende på vilken svar man får kan det 

vara mer eller mindre enkelt att hitta åtgärder så att linje 60 kan trafikeras med längre 

bussar och därmed med lägre antal avgångar per timma. 

Linje 6 

I Brunnsparken angör linje 6 i Södra Hamngatan i riktning mot Kortedala och i Norra 

Hamngatan i riktning mot Länsmansgården. Det innebär att linje 6 kör i vänstertrafik och 

korsar det motsatta spåret vid såväl in- som utfart. 

 

Figur 16 Linje 6 genom centrala Göteborg idag 

Linje 6 är olämplig att flytta ut från Brunnsparken. Däremot skulle man utan alltför stor 

olägenhet kunna flytta linje 6 till att angöra i Östra Hamngatan istället för Södra och Norra 

Hamngatan. Någon eller några av de busslinjer som trafikerar hållplatsläge A och B får 
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då flytta ut till hållplatsläge M och N. I illustrationen nedan av hållplatsbelastning har 

linjerna 25 och 52 flyttats ut. 

 

Figur 17 Alternativ trafikering för linje 6 

Åtgärden får kompletteras med att linje 2 flyttas från hållplatsläge E och F till hållplatsläge 

C och D.  

 

Figur 18 Linje 2 genom centrala Göteborg idag 
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Figur 19 Alternativ trafikering för linje 2 

 

Dagens hållplatsbelastning framgår av nedanstående figur. 

 

Figur 20 Belastning på hållplatslägen i Brunnsparken i dagsläget (2015) 
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Om inga åtgärder vidtas förväntas hållplatsbelastningen öka enligt nedanstående figur till 

år 2020. 

 

Figur 21 Belastning på hållplatslägen vid Brunnsparken från 2020 och framåt om inga åtgärder 

genomförs. 

Med föreslagna förändringar av linje 5, linje 2 samt linje 25 och linje 52 enligt ovan blir 

hållplatsbelastningen i Brunnsparken enligt nedanstående figur. Det blir inte acceptabel 

standard på samtliga hållplatslägen, men situationen förbättras jämfört med dagens läge 

trots totalt sett ökad trafikering. 

 

Figur 22 Hållplatsbelastning år 2020 med föreslagna trafikeringsförändringar 
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5.7.2 Förenkla linjenätet till färre linjer  

Bakgrund 

Dagens linjenät för spårvagn är uppbyggt för att erbjuda så många direktresor som 

möjligt.  

Exempelvis går det tre linjer från Angered. Linje 4 går till Mölndal via Brunnsparken, linje 

8 går till Frölunda via Korsvägen och linje 9 går till Kungssten via Brunnsparken och i höst 

via Badhuslänken. 

På motsvarande sätt går det tre linjer från Frölunda. Linje 1 går till Östra Sjukhuset via 

Järntorget, linje 7 går till Bergsjön via Chalmers och Brunnsparken och linje 8 går till 

Angered via Korsvägen. 

I ett sådant system är det svårt att på alla linjedelar hålla jämna tidsavstånd mellan de 

olika avgångarna och det finns risk att flera linjer ankommer inom en begränsad tidsrymd 

och att det därefter uppstår en lucka innan nästa avgång. 

Åtgärdsförslag 

Genom att begränsa antalet linjer så att det från varje ytterområde endast går en linje blir 

det lättare att trafikera linjenätet med jämna tidsluckor. Exempelvis är tunnelbanenätet i 

Stockholm uppbyggt på detta sätt med en grön, en röd och en blå linje. 

Bedömd effekt 

Nackdelen med en sådan trafikering är att antalet byten ökar. Eftersom byten i stor 

utsträckning sker i Brunnsparken där de flesta linjer sammanstrålar innebär det att det 

inte är självklart att detta ökar den totala kapaciteten. 

5.7.3 Förlänga Älvtrafiken uppströms  

Bakgrund 

Den trafik som bedrivs med Älvsnabben och Älvsnabbare har på ett effektivt sätt förstärkt 

den övriga kollektivtrafiken över älven vilket innebär att den turtäthet som har varit möjlig 

att erbjuda med exempelvis linje 16 har varit tillräcklig. 

Åtgärdsförslag 

Genom att utöka älvtrafiken med fler relationer kan möjligtvis ytterligare kapacitetsför-

stärkning erhållas. I dagsläget finns det dock inga naturliga angöringsplatser för en sådan 

älvtrafik där man når den övriga kollektivtrafiken. 
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Bedömd effekt 

Ett tänkbart läge skulle kunna vara i höjd med Tingstadstunneln där Säveån mynnar ut. 

Där finns viss busstrafik i nära anslutning till älven. I takt med att områdena runt Gamle-

stadstorget och Ringön exploateras kan en sådan förbindelse bli aktuell. I dagsläget 

skulle en sådan förbindelse ha marginell betydelse för förhållandena i Brunnsparken. 

5.8 Bygga ut hållplatser och bytespunkter (steg 3) 

5.8.1 Bygga ut Svingeln till bättre bytespunkt  

Bakgrund 

Svingeln är en bytespunkt omedelbart norr om Göteborgs innerstad, viktig för framför allt 

resenärer som reser med buss till/från Partille. Spårvagnslinjerna 1, 3, 6 och 8 trafikerar 

Svingeln, och av dessa passerar 1 och 3 Brunnsparken. Här finns en potential att flytta ett 

antal byten från Brunnsparken till Svingeln. Dessutom trafikerar stombuss 17 Svingeln 

och ger en förbindelse till Nordstan och Hisingen. Stombussen kan dock vara fullsatt i 

rusningstrafik och erbjuder därför ingen praktiskt användbar förbindelse. 

Åtgärdsförslag 

Genom att bygga ut Svingeln till bättre bytespunkt kan fler byten mellan spårvagnslinjer 

ske där istället för vid Brunnsparken. Om buss- och spårvagnshållplatser förläggs bredvid 

varandra så att resenärer inte behöver röra sig så långa avstånd som i dag eller korsa 

körfält med övrig trafik ges betydligt bättre förutsättningar för byten vid Svingeln. Genom 

att byten sker där avlastas Brunnsparken, vilket leder till kortare spårvagnsuppehåll vid 

Brunnsparken och därmed högre kapacitet för fordon vid hållplatserna. Ett arbete pågår 

redan med planering av ombyggnad av Svingeln men har ännu inte nått så långt att 

färdiga utformningsförslag finns framtagna. I det s.k. K2020-arbetet om framtidens 

kollektivtrafik, som genomfördes i slutet av 00-talet, föreslogs ombyggnad av Svingeln 

enligt skissen nedan. 
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Figur 23: Förslag på ombyggnad av bytespunkt Svingeln från K2020-arbetet. 

Bedömd effekt 

Restiderna bör inte påverkas negativt av byte vid Svingeln om bytespunkten utformas för 

nära byten. Det är dock oklart hur många resenärer som har relevanta resmål som inte 

gör bytet vid Svingeln i dag. Trafiken från Svingeln behöver troligen kompletteras med 

bättre bussförbindelser till t.ex. Hjalmar Brantingsplatsen för att få effekt.  

5.8.2 Bredare hållplatsytor/plattformar  

Bakgrund 

Kapaciteten vid hållplatslägen i Brunnsparken och på andra hållplatser är beroende av 

hur länge spårvagnar och stombussar gör uppehåll när de angör hållplatsen. Uppehålls-

tiden är i sin tur beroende av hur snabbt av- och påstigning av resenärerna sker.  

Åtgärdsförslag 

Genom att bredda plattformarna på de hållplatslägen som är mest belastade så att 

resenärerna kan röra sig lättare på dem, underlättas av- och påstigning så att uppehålls-

tiden vid hållplats kortas och fordonskapaciteten på hållplatsen därmed ökas. 
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Bedömd effekt 

Hållplatsläge E vid Brunnsparken (Södra Hamngatan i riktning västerut) kan troligen 

utvidgas, men i och med att resenärer kan flöda ut i själva Brunnsparken är platt-

formsytan troligen inte begränsande här. Det är även viktigt att beakta Brunsparkens 

kulturhistoriska värde samt eventuell påverkan på de träd som finns här. 

På övriga hållplatslägen med spårvagns- och busstrafik, A, B, C, D och F, är ytan 

begränsad i och med att byggnader eller kanaler ligger intill. Det går inte att bredda 

plattformsytorna på dessa platser utan att inkräkta på gångbanor. Det finns därmed inte 

yta att expandera de plattformar som eventuellt skulle kunna behöva bli bredare, såvida 

inte ytan över kanalen tas i anspråk för gångbana. 

5.8.3 Hållplatsförlängning vid hårt belastade hållplatser  

Bakgrund 

Den kapacitetsbrist som finns vid Brunnsparken beror på att det inte finns tillräckligt med 

hållplatslägen för fler spårvagnar eller stombussar. Om spårvagnstrafiken ökar i täthet 

kommer fordonen att behöva köa in till hållplatserna i större utsträckning än i dag. 

Åtgärdsförslag 

Genom att förlänga de hållplatslägen som är mest belastade så att två långa framtida 

spårvagnar i rad får plats vid plattformen, alternativt tre av nuvarande längd, skapas 

lediga platser vid hållplatser så att flera vagnar kan angöra samtidigt vilket skulle kunna 

öka kapaciteten vid Brunnsparken. 

Bedömd effekt 

Redan i dagsläget kan två spårvagnar av dagens längd, alternativt spårvagn och stom-

buss, samtidigt angöra de flesta hållplatslägen i Brunnsparken. Möjligheten används dock 

inte för av- och påstigning, eftersom det fordon som kommer in på den bakre platsen inte 

ska öppna dörrarna. Anledningen till detta är att fordonen mycket sällan kommer samti-

digt till hållplatsen, vilket kan leda till att den främre vagnen avgår strax efter att den bakre 

vagnen öppnat sina dörrar och då blockerar det bakre fordonet hållplatsen så att det 

främre läget står outnyttjat.  

Att öppna dörrar för av- och påstigning i bakre lägen innebär också en osäkerhet för 

väntande resenärer och mycket rörelser på plattformen när spårvagnar och stombussar 

kommer in till lägen som resenärerna inte väntat sig. Denna effekt skulle ytterligare för-

stärkas om hållplatserna förlängdes ytterligare, och då skulle sträckan som resenärerna 

behöver förflytta sig på plattformen öka ytterligare. Åtgärden bedöms därför som olämplig 

att genomföra i och med att den inte kommer att få avsedd effekt på kapaciteten och 

medför en försämring för resenärerna. 
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5.8.4 Fler hållplatslägen i Brunnsparken  

Bakgrund 

Av de hållplatslägen som idag finns i Brunnsparken kommer några att bli överbelastade 

om inga åtgärder vidtas. 

Åtgärdsförslag 

Genom att skapa fler hållplatslägen avlastas de befintliga hållplatslägena så att kapacite-

ten totalt sett blir tillräcklig. 

Exempelvis så fanns det förr hållplatslägen i Södra Hamngatan väster om Östra Hamn-

gatan. På terminalkartan är dessa utmärkta som hållplatsläge H och G. 

Bedömd effekt 

I Östra Hamngatan finns redan idag dubbla hållplatslägen i varje riktning. 

I Södra och Norra Hamngatan finns det inte möjlighet att anordna några hållplatslägen 

som inte skulle hindra annan kollektivtrafik som inte ska angöra det hållplatsläget men 

ändå passera. Åtgärden bedöms därför inte positiv för kapaciteten genom Brunnsparken. 

Det är dock viktigt att behålla de hållplatslägen som finns idag och inte koncentrara 

trafiken till färre hållplatslägen. 

5.9 Fysiska framkomlighetsåtgärder längs stomnätsgator (steg 3) 

5.9.1 Bredda N:a Hamngatan genom att bygga ut cykelbana över kanal  

Bakgrund 

Cyklister som färdas på Norra Hamngatan har inte tillgång till separat cykelbana utan 

måste färdas i gatan vilket förutom trafiksäkerhetsrisker leder till framkomlighetsproblem 

och nedsatt kapacitet när spårvagnar behöver sakta ner för cyklister. Utrymme finns inte 

för att skapa separat cykelbana. 

Åtgärdsförslag 

Genom att bygga ut en brokonstruktion över kanalen längs Norra Hamngatans södra sida 

kan plats skapas för en separat cykelbana. Exempel på sådana konstruktioner finns från 

andra orter, t.ex. Malmö där en sådan konstruktion gjorts för att på en kortare sträcka 

flytta gångbanan, så att cykelbana och garageentré kan få plats mellan körbana och 

kanal. 
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Bild 1: Gångbana som brokonstruktion i Malmö över kanalsida gör att tillräcklig plats ges för 

cykelbana och garageentré. Foto: Beatrice Granström, Sweco. 

Bedömd effekt 

En separat cykelbana kan skapa bättre framkomlighet för cyklister, men antalet cyklister 

som nyttjar Norra Hamngatan i rusningstrafik är begränsat och de utgör därmed ett 

ganska litet framkomlighetsproblem för spårvagnar. Troligen blir effekten av att bygga en 

separat cykelbana inte märkbar för kapaciteten i stomnätet. Förbättringar i cykelvägnätet 

leder dock till att fler använder cykeln som transportmedel och därmed kan kollektivtrafik-

systemet avlastas. 

Att bygga över kanalen är sannolikt kontroversiellt ur stadsbyggnads- och kulturhistoriskt 

perspektiv. Brunnsparken och den smala delen av Stora Hamnkanalen med dess om-

givande byggnader är av högt kulturhistoriskt värde. Det är därför viktigt att bevara och att 

få en nybyggnation att smälta in i det här området kan bli svårt och kostsamt. Enligt råd 

från VGU bör en dubbelriktad cykelbana vara minst 2,25 m bred. En cykelbana över den 

ca 11 m breda kanalen försämrar det visuella intrycket på platsen om den redan avsmal-

nade delen av kanalen delvis täcks av en cykelbana.  En förbättring av förhållandena för 

cyklister är en positiv åtgärd som i sig avlastar kollektivtrafiken och är därmed önskvärd. 

Alternativ till att bredda Norra Hamngatan bör därför sökas, exempelvis att leda cykel-

trafiken via Drottninggatan. 
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5.9.2 Skapa gångpassage mellan köpcenter som bro över Brunnsparken  

Bakgrund 

Situationen med många av- och påstigande samt många bytande resenärer vid Brunns-

parken kombinerat med den täta spårvagns- och stombusstrafiken gör att framkomlig-

heten begränsas av de många fotgängare som korsar gatorna med stomtrafik. Dessutom 

tillkommer de många fotgängare som korsar Brunnsparken på väg mot andra målpunkter 

i staden. En del av dessa rör sig mellan varuhusen på båda sidor Brunnsparken; 

Nordstan på ena sidan och varuhusen längs Fredsgatan på andra sidan, t.ex. Arkaden. 

Åtgärdsförslag 

Genom att bygga en täckt gångbro mellan Nordstan och Arkaden kan shoppande fotgän-

gare ges möjlighet att korsa mellan varuhusen utan att behöva röra sig i gatunivå och 

därmed styrs en del av fotgängarflödet om från att korsa i gatunivå vilket leder till bättre 

framkomlighet för stomtrafiken. 

Bedömd effekt 

Det är mycket oklart hur många fotgängare det rör sig om. Under den begränsade tid som 

effektbedömningsarbetet har pågått har det inte varit möjligt att hitta några uppgifter om 

hur många de korsande fotgängarna är i rusningstrafik och det är troligt att någon sådan 

mätning inte har gjorts. Att bygga en gångbro är kostsamt med tanke på det relativt långa 

avståndet. Det är sannolikt också kontroversiellt med det ingrepp i stadsrummet som en 

gångbro kulle utgöra, och den inverkan på siktlinjer längs kanalen den skulle medföra. 

Enligt Stadsdelsförvaltning Centrum så upplever många invånare Brunnsparken som en 

otrygg, osäker plats, inte minst på grund av trafiksituationen. En gångbro kan förvärra 

detta genom att göra den ännu mer rörig. Brunnsparken är också en populär mötesplats 

och viktig demonstrationsplats vilket kan påverkas negativt av eventuella pelarkonstruk-

tioner för en gångbro. 
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5.10 Nya spårdragningar (steg 4) 

5.10.1 Spårvagnslinjerna i Göteborg  

För att kunna förstå lösningar med nya spårdragningar är det viktigt att känna till hur 

dagens nät ser ut. Det går att göra ett helt nytt nät med helt nya linjedragningar, men i 

denna studie har vi utgått från att göra små modifikationer av det befintliga nätet. 

 

Figur 24 Dagens linjenät för spårvagn och stombuss 
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Linje 1 

Linje 1 går mellan Östra Sjukhuset och Tynnered. Från Östra Sjukhuset går linje 1 via 

Redbergsplatsen och genom Brunnsparken vidare till Grönsakstorget, Järntorget 

Linnéplatsen och ut mot Tynnered.  

 

Figur 25 Linje 1 genom centrala Göteborg 

I Brunnsparken trafikerar linje 1 Norra Hamngatan (hållplatsläge D) i riktning mot Östra 

Sjukhuset och Södra Hamngatan (hållplatsläge E) i riktning mot Tynnered. Detta för att 

samla linje 1 och 3 mot Munkebäckstorget i samma hållplatsläge och linje 1, 2 och 7 mot 

Marklandsgatan i samma hållplatsläge. Det innebär dock att linje 1 kör i vänstertrafik och 

korsar det motsatta spåret vid såväl in- som utfart. 

När Skeppsbron öppnar för trafik kommer linje 1 att trafikera via Skeppsbron. Det är 

därför ologiskt att flytta ut linje 1 från Brunnsparken. 
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Linje 2 

Linje 2 går från Mölndal till Axel Dahlströms Torg. Från Mölndal går linje 2 via Korsvägen 

och Skånegatan till Centralstationen och genom Brunnsparken vidare mot Grönsaks-

torget, Vasaplatsen genom Annedal till Linnéplatsen och vidare mot Axel Dahlströms 

Torg. 

 

Figur 26 Linje 2 genom centrala Göteborg 

Från Mölndal går även linje 4 som trafikerar Brunnsparken. Restiden från Mölndal till 

Brunnsparken är cirka 21 min med linje 2 och cirka 20 min med linje 4. 

Från Axel Dahlströms Torg till Brunnsparken går även linje 1 och linje 7. Restiden från 

Axel Dahlströms Torg till Brunnsparken är cirka 19 min, med linje 1 cirka 21 min och med 

linje 7 cirka 19 min. När linje 1 trafikerar Skeppsbron kommer restiden med linje 1 att 

förkortas något. 

I Brunnsparken angör linje 2 i Södra Hamngatan (hållplatsläge E och F). 

Linje 2 tillhör de linjer som är tänkbara att flytta ut ur Brunnsparken. 
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Linje 3 

Linje 3 går mellan Kålltorp och Marklandsgatan. Från Kålltorp trafikerar linje 3 via 

Redbergsplatsen, genom Brunnsparken via Valand till Järntorget, Mariaplan och till 

Marklandsgatan. 

 

Figur 27 Linje 3 genom centrala Göteborg 

Från Kålltorp trafikerar även linje 5 till Brunnsparken. Restiden från Kålltorp till 

Brunnsparken är cirka 17 min med såväl linje 3 som linje 5.   

Från Hållplats Härlanda trafikerar linje 3 parallellt med linje 1 till Brunnsparken. 

Från Marklandsgatan trafikerar även linje 2 och linje 7 till Brunnsparken. Restiden från 

Marklandsgatan till Brunnsparken är cirka 27 min med linje 3 och cirka 18 minuter med 

linje 3 och linje 7. 

Linje 3 ger även delar av Majorna en möjlighet att nå Brunnsparken med en direktresa. 

Från hållplatserna mellan Marklandsgatan och Godhemsplatsen är det den enda linjen 

som erbjuder direktresa till Brunnsparken. 

I Brunnsparken angör linje 3 i Norra Hamngatan (hållplatsläge C och D). 

Linje 3 tillhör de linjer som skulle kunna flyttas ut från Brunnsparken. 

  



    

 

 

55 (94) 

 RAPPORT: ÅTGÄRDSVALSSTUDIE STOMNÄT CITY 

2015-03-26 

 

V 1.1 

 

 

 

 

 

Linje 4 

Linje 4 går mellan Angered och Mölndal. Från Angered trafikerar linje 4 snabbspåret, 

därefter genom Brunnsparken via Valand och Korsvägen till Mölndal. 

 

Figur 28 Linje 4 genom centrala Göteborg 

Från Angered trafikerar linje 4 snabbspåret till Brunnsparken vilket även linje 9 gör.  

Från Mölndal trafikerar även linje 2 till Brunnsparken. 

I Brunnsparken angör linje 4 i Södra Hamngatan (hållplatsläge E och F). 

Linje 4 skulle med viss tvekan kunna flytta ut från Brunnsparken. 
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Linje 5 

Linje 5 går mellan Östra Sjukhuset och Länsmansgården. Från Östra Sjukhuset trafikerar 

linje 5 via Korsvägen via Valand genom Brunnsparken till Lilla Bommen och vidare mot 

Länsmansgården. 

 

Figur 29 Linje 5 genom centrala Göteborg 

Från Östra Sjukhuset trafikerar även linje 1 till Brunnsparken. Restiden från östra 

Sjukhuset till Brunnsparken är cirka 25 min med linje 5 och cirka 19 min med linje 1. 

Linje 5 är den enda linjen som ger direktresa till Brunnsparken för hållplatserna mellan 

Kålltorp och Korsvägen. 

Från Länsmansgården trafikerar även linje 6 Brunnsparken. 

I Brunnsparken angör linje 5 i Östra Hamngatan (hållplatsläge A och B). 

Linje 5 är olämplig att flytta ut från Brunnsparken, eftersom den angör i Östra Hamngatan 

skulle det dessutom inte ge önskad kapacitetsförstärkning. 
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Linje 6 

Linje 6 går mellan Kortedala och Länsmansgården via Sahlgrenska. Från Kortedala 

trafikerar linje 6 via Redbergsplatsen, Skånegatan, Korsvägen till Sahlgrenska. Vidare 

mot Linnéplatsen, Järntorget, Grönsakstorget genom Brunnsparken via Nordstan och ut 

mot Länsmansgården. 

 

Figur 30 Linje 6 genom centrala Göteborg 

Från Kortedala trafikerar linje 6 via Sahlgrenska och är därmed inget alternativ för att nå 

Brunnsparken.  

Från Länsmansgården trafikerar även linje 5 till Brunnsparken. 

I Brunnsparken angör linje 6 i Södra Hamngatan i riktning mot Kortedala och i Norra 

Hamngatan i riktning mot Länsmansgården. Det innebär att linje 6 kör i vänstertrafik och 

korsar det motsatta spåret vid såväl in- som utfart. 

Linje 6 är olämplig att flytta ut från Brunnsparken. Däremot skulle man utan alltför stor 

olägenhet kunna flytta linje 6 till att angöra i Östra Hamngatan istället för Södra och Norra 

Hamngatan.  
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Linje 7  

Linje 7 går mellan Bergsjön och Tynnered. Från Bergsjön trafikerar linje 7 via snabb-

spåret, därefter genom Brunnsparken Via Valand och Vasaplatsen till Sahlgrenska och 

därefter ut mot Tynnered. 

 

Figur 31 Linje 7 genom centrala Göteborg 

Från Bergsjön trafikerar även linje 11 till Brunnsparken med samma körväg.  

Från Tynnered trafikerar även linje 1 till Brunnsparken. Restiden till Brunnsparken från 

Tynnered är cirka 30 min med såväl linje 1 som linje 7. 

I Brunnsparken trafikerar linje 7 i Södra Hamngatan (hållplatsläge E och F). 

Det är osäkert om kapaciteten på kvarvarande linjer till Brunnsparken är tillräcklig från 

såväl Kortedala/Bergsjön som Frölunda. 

Det är därför tveksamt att flytta ut linje 7 från Brunnsparken.  
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Linje 8 

Linje 8 går mellan Angered och Frölunda Torg via Korsvägen. Från Angered trafikerar 

linje 8 via Redbergsplatsen, Skånegatan till Korsvägen och vidare till Sahlgrenska och 

därefter ut mot Frölunda Torg. 

 

Figur 32 Linje 8 genom centrala Göteborg 

Linje 8 trafikerar inte Brunnsparken. 
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Linje 9 

Linje 9 går mellan Angered och Kungssten. Från Angered går linje 9 via snabbspåret och 

därefter genom Brunnsparken via Grönsakstorget till Järntorget och ut mot Kungssten. 

 

Figur 33 Linje 9 genom centrala Göteborg 

I Brunnsparken angör linje 9 i Södra Hamngatan i riktning mot Angered och i Norra 

Hamngatan i riktning mot Kungssten. 

Från Angered trafikerar även linje 4 snabbspåret till Brunnsparken.  

Från Kungssten trafikerar även linje 11 till Brunnsparken.  

När Skeppsbron öppnar för trafik kommer linje 9 att trafikera via Skeppsbron. Det är 

därför ologiskt att flytta ut linje 9 från Brunnsparken. 
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Linje 10 

Linje 10 går mellan Biskopsgården och Guldheden. Från Biskopsgården trafikerar linje 10 

via Lilla Bommen, genom Brunnsparken och vidare till Valand, Vasaplatsen och upp mot 

Guldheden. 

 

Figur 34 Linje 10 genom centrala Göteborg 

I Brunnsparken angör linje 10 i Östra Hamngatan (hållplatsläge A och B). 

Linje 10 är olämplig att flytta ut från Brunnsparken, eftersom den angör i Östra Hamn-

gatan skulle det dessutom inte ge önskad kapacitetsförstärkning. 
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Linje 11 

Linje 11 går mellan Bergsjön och Saltholmen. Från Bergsjön trafikerar linje 11 via 

snabbspåret, därefter genom Brunnsparken via Grönsakstorget till Järntorget, vidare via 

Martiaplan till Saltholmen. 

 

Figur 35 Linje 11 genom centrala Göteborg 

Från Bergsjön trafikerar även linje 7 till Brunnsparken. 

På sträckan Saltholmen Kungssten samt genom Majorna via Bangatan är linje 11 den 

enda linje som trafikerar Brunnsparken.  

I Brunnsparken angör linje 11 i Södra Hamngatan (hållplatsläge F) i riktning mot Bergsjön 

och i Norra Hamngatan (hållplatsläge C) i riktning mot Saltholmen. 

Det är osäkert om kapaciteten på kvarvarande linje från Bergsjön till Brunnsparken är 

tillräcklig. 

Det är därför olämpligt att flytta ut linje 11 från Brunnsparken. 
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Linje 13 

Linje 13 går mellan Wieselgrensplatsen och Sahlgrenska. Från Wieselgrensplatsen 

trafikerar linje 13 via Nordstan och Centralstationen, därefter via Skånegatan till 

Korsvägen och vidare till Sahlgrenska. 

 

Figur 36 Linje 13 genom centrala Göteborg 

Linje 13 angör inte Brunnsparken. 

Slutsats 

De linjer som är mest lämpade att flytta ut från Brunnsparken är linje 2 och linje 3. 

Linje 4 och 7 kan med viss tvekan flyttas ut från Brunnsparken. 

Linje 8 och 13 angör inte Brunnsparken och linje 1, 5, 6, 9, 10 och 11 är olämpliga att 

flytta ut ur Brunnsparken. 
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5.10.2 Spårdragning A1, Engelbrektsgatan  

Åtgärdsförslag 

 

Figur 37 Nytt spår i Engelbrektsgatan, Alternativ A1 

Bedömd effekt 

Ett nytt spår i Engelbrektsgatan kan komma att göra nytta vid utbyggnaden av station 

Korsvägen i Västlänken. 

Alternativet innebär inga nya hållplatslägen och förändrar därmed inte tillgängligheten 

med spårvagn. 

En sträckning i Engelbrektsgatan får viss inverkan på gång- och cykeltrafiken, men 

innebär en viss ökad barriäreffekt. Situationen för cyklister är idag otrygg och kommer att 

förvärras om spårvägstrafiken byggs ut här. 

Biltrafiken på Engelbrektsgatan påverkas i stor utsträckning. Engelbrektsgatan är en av få 

förbindelser i öst-västlig riktning genom centrala staden. Även biltrafiken på Södra Vägen 

och Sten Sturegatan påverkas eftersom spårdragningen korsar dessa gator som ingår i 

stadens huvudvägnät. 
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Alternativet utmed Engelbrektsgatan innebär en ny spårvägslänk i staden, men medför 

trots det måttlig påverkan i stadsbilden. Många liknande miljöer i staden har spårvägs-

trafik. 

Alternativet riskerar att påverka de kringboende på ett negativt sätt med ökat buller och 

ökade vibrationer. 

En spårvägslänk i Engelbrektsgatan kan få negativ effekt på trafiksäkerheten. Spårvägen 

blir ett nytt element i ett begränsat gaturum. 

Engelbrektsgatan ingår i stadens nät av primära utryckningsvägar och alternativet torde 

ha viss betydelse för Räddningstjänsten. Om spårvägen byggs så att körfältet kan 

användas av Räddningstjänsten förbättras troligtvis deras framkomlighet, om inte så 

försämras framkomligheten. 

Alternativet i Engelbrektsgatan kan ha viss inverkan på de träd som finns här. De träd 

som finns utmed den norra sidan av gatan planterades år 2012 och bedömningen är att 

dessa kan flyttas under utbyggnadstiden för att återplanteras efter färdigställandet av en 

eventuell spårutbyggnad.  

Alternativet ger dålig avlastning av Brunnsparken eftersom det är långt avstånd mellan 

Brunnsparken och Engelbrektsgatan. Resenärerna kommer att välja de linjer som går 

kvar i Brunnsparken för att nå de centrala målpunkterna vilket innebär att turutbudet 

behöver ökas på dessa linjer och vid eventuellt minskat resande för den linje som dras 

via Engelbrektsgatan skulle utbudet minskas. 

Alternativet innebär att spårvagnstrafiken i Avenyn och Vasagatan utökas. 
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5.10.3 Spårdragning A2, Berzeliigatan  

Åtgärdsförslag 

 

Figur 38 Nytt spår i Berzeliigatan, Alternativ A2 

Bedömd effekt 

Ett nytt spår i Berzeliigatan kan komma att göra nytta vid utbyggnaden av station 

Korsvägen i Västlänken. 

Alternativet innebär inga nya hållplatslägen och förändrar därmed inte tillgängligheten 

med spårvagn. 

En sträckning i Berzeliigatan får liten inverkan på gång- och cykeltrafiken. Alternativet 

innebär en viss ökad barriäreffekt. 

Berzeliigatan rymmer idag tre körfält i riktning från Scandinavium mot Götaplatsen. Med 

en dubbelriktad spårväg i Berzeliigatan minskar kapaciteten väsentligt för biltrafiken. 
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Alternativet utmed Berzeliigatan innebär en ny spårvägslänk i staden, men medför trots 

det måttlig påverkan på stadsbilden. Många liknande miljöer i staden har spårvägstrafik 

och gatan innehåller idag stora ytor för biltrafik. 

Alternativet riskerar att påverka de kringboende på ett negativt sätt med ökat buller och 

ökade vibrationer. 

En spårvägslänk i Berzeliigatan kan få negativ effekt på trafiksäkerheten. Spårvägen blir 

ett nytt element i ett begränsat gaturum. Spårvägen kommer dessutom att bli dubbelriktad 

till skillnad från dagens biltrafik. 

Alternativet via Berzeliigatan har förmodligen liten inverkan på Räddningstjänsten. 

Alternativet i Berzeliigatan kan ha viss inverkan på de träd som finns här. Dessa träd är 

gamla och svåra att ersätta. Det är viktigt att i det fortsatta utredningsarbetet belysa 

konsekvenserna för träden. 

Alternativet ger mycket dålig avlastning av Brunnsparken eftersom det är långt avstånd 

mellan Brunnsparken och Berzeliigatan. Resenärerna kommer att välja de linjer som går 

kvar i Brunnsparken för att nå de centrala målpunkterna vilket innebär att turutbudet 

behöver ökas på dessa linjer och vid eventuellt minskat resande för den linje som dras 

via Berzeliigatan skulle utbudet minskas. 

Alternativet innebär att spårvagnstrafiken i Avenyn och Vasagatan utökas. 
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5.10.4 Spårdragning B, spår över Heden  

Åtgärdsförslag 

 

Figur 39 Nytt spår över Heden, Alternativ B 

Bedömd effekt 

Ett alternativ med ett nytt spår över Heden innebär en relativt enkel utbyggnad. 

Det finns en möjlighet med en ny hållplats på Heden, men det blir mycket korta hållplats-

avstånd, på sträckan Valand-Heden-Ullevi Södra. Det kan dock vara pedagogiskt viktigt 

med en hållplats på Heden för att öka acceptansen vid en sådan dragning. Vid Ullevi 

Södra behövs det ett nytt hållplatsläge i Bohusgatan i riktning västerut. 

Alternativet över Heden får stor inverkan på gång- och cykeltrafiken eftersom området 

såväl längs med som tvärs en spårvägsdragning utgör viktiga stråk för gång- och cykel-

trafik samt för flanerande. Alternativet innebär en kraftigt ökad barriär även om dagens 

bollplaner som omges av höga staket inte heller medger fri passage. En spårväg blir dock 

mer påtaglig som en barriär tvärs över hela Heden. 
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Alternativet i Vasagatans förlängning innebär korsning med bil- och busstrafiken på Södra 

Vägen och Sten Sturegatan, men är förmodligen det alternativ som påverkar biltrafiken 

minst. 

Alternativet över Heden medför en relativ stor förändring av stadsbilden i detta område. 

Heden har sin historia tillbaka till 1700-talet då den utnyttjades som exercished. Under 

slutet av 1800-talet byggdes Exercishuset och Heden användes då mer och mer vid 

idrottsutövning. En spårvägslänk tvärs över Heden skulle märkbart förändra denna öppna 

plats. Ur programhandlingen för utveckling av Heden och Avenyn citeras följande ”Heden 

bidrar till Göteborgs egenart och karaktär, dels som stadsrum, genom den stora öppna 

ytan mitt i rutnätsstaden, men också genom hur stadsrummet används. … Heden är 

något unikt göteborgskt, med en rik kulturhistoria och ett stort kulturhistoriskt värde.” 

Utmed Vasagatan på sträckan Kungsportsavenyn – Södra Vägen samt utmed 

Bohusgatan blir spårvägen ett nytt inslag med risk för störningar för de boende i form av 

buller och vibrationer. 

Alternativet över Heden innebär en trafiksäkerhetsrisk i en miljö där man tidigare kunnat 

promenera ganska fritt.  

Alternativet kan ha en viss inverkan på Räddningstjänsten eftersom man i vissa 

situationer använder sig av möjligheten att köra över Heden på den gång- och cykelväg 

som finns här. 

Alternativet över Heden kan ha viss inverkan på träden i såväl Vasagatan som 

Bohusgatan och detta behöver belysas ytterligare i det fortsatta utredningsarbetet. 

I alternativet över Heden kan det finnas möjlighet att sänka ner spårvägen till ett läge 

omedelbart under marknivån som man exempelvis gjort i stadsdelen Sillenbuch i 

Stuttgart. 
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Bild 2: Spårvagnshållplats Silberwald i Stuttgart 

Alternativet över Heden kan ge viss avlastning av Brunnsparken, men det är inte säkert 

att spårvägstrafiken i denna sträckning upplevs som tillräckligt attraktiv eftersom de mest 

centrala målpunkterna, Brunnsparken och Centralstationen inte nås. 

Alternativet innebär att spårvagnstrafiken i Vasagatan utökas. 

Under rundabordssamtal 2 framkom en idé med ett alternativ B2 som går över Heden 

men därefter via Sten Sturegatan och Allén till Stampbroarna som nedanstående 

alternativ C1. En fördel med ett sådant alternativ skulle vara en relativ enkel utbyggnad 

över Heden i kombination med ett hållplatsläge inte långt från Centralstationen. 
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5.10.5 Spårdragning C1, Alléstråket via Stampbroarna  

Åtgärdsförslag 

 

Figur 40 Nytt spår i Alléstråket. Alternativ C1. Går även ansluta till snabbspåret. 

Bedömd effekt 

Alternativet innebär korsning med spårväg vid Aschebergsgatan och Kungsportsavenyn 

samt nya broar över Fattighusån för att medge koppling till såväl snabbspåret som 

österut. 

Stråket kan få tre betydande hållplatser. Den första är den befintliga vid Hagakyrkan med 

koppling till Västlänken, den andra vid korsningen med Kungsportsavenyn och den tredje 

vid Gamla Ullevi i närheten av Centralstationen (300 – 400 m). Beroende på vilken linje 

som flyttas ut från Brunnsparken och hur den linjen för övrigt trafikerar kan det komma att 

bli möjligt med en hållplats vid Polhemsplatsen och vidare förbindelse med snabbspåret. 

Det passar dock inte nuvarande sträckning av linje 2 eller 3. 

Alternativet via Parkgatan/Nya Allén kan få konsekvenser för gång- och cykeltrafiken 

längs med sträckningen eftersom det är ett viktigt stråk framförallt för cykeltrafik. Tvärs 

sträckningen är också viktiga stråk för såväl gång- som cykeltrafik. Det gäller vid flera 

korsningspunkter, exempelvis Aschebergsgatan, Kungsportsavenyn och Slussgatan/-

Ullevigatan.    
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Parkgatan/Nya Allén är ett mycket viktigt stråk i stadens biltrafiknät. För att få plats med 

spårväg och busstrafik i detta stråk behöver åtminstone ett genomgående körfält i 

vardera riktningen göras om till kollektivtrafikkörfält. Eventuellt kan det behövas två 

körfält, ett för spårvagn och ett för buss, i vardera riktningen. Det kommer att medföra 

stora begränsningar för biltrafiken. 

Området utmed Parkgatan/Nya Allén är idag starkt påverkat av biltrafiken vilket innebär 

att påverkan på stadsbilden inte blir särskilt stor om man tar det befintliga gaturummet till 

kollektivtrafiken. Om man däremot behöver ta i anspråk av den övriga parkmarken i detta 

stråk blir påverkan mycket stor. 

Biltrafiken orsakar redan idag höga ljudnivåer utmed Parkgatan/Nya Allén. Beroende på 

var i stråket som spåren anläggs kan störningar i form av buller och vibrationer uppkom-

ma för omkringboende. 

Alternativet innebär en viss ökad trafiksäkerhetsrisk. Eftersom biltrafiken är väldigt tät 

idag kan man inte röra sig fritt i gaturummet. Förändringen blir därför inte särskilt stor 

med spårvägstrafik här. 

Parkgatan/Nya Allén har mycket stor betydelse för Räddningstjänsten. Om spårvägen 

byggs så att körfältet kan användas av Räddningstjänsten förbättras troligtvis deras 

framkomlighet, om inte så försämras framkomligheten. 

Alternativet i Parkgatan/Nya Allén är förmodligen det alternativ som har störst inverkan på 

träd och annan natur. Ur Göteborgs Stads beskrivning av Kungsparken citeras följande: 

”Kungsparken är en kulturhistorisk unik park, mycket få av Europas städer har kunnat 

bevara en grön gördel på raserade fästningsvallar på ett sätt som Göteborg. Här finns 

några av stadens mäktigaste och mest praktfulla träd.” Det är därför av särskild vikt att 

belysa konsekvenserna för denna miljö i det fortsatta utredningsarbetet. 

I alternativet längs Parkgatan/Nya Allén finns idéer kring möjligheten att förlägga delar av 

biltrafiken under mark för att underlätta passagen av gator. På sträckor mellan korsnin-

garna, där det inte är avsett att man ska korsa gatan ökar visserligen barriärverkan. 

Däremot minskar den väsentligt i korsningarna där det är tänkt att man ska gå. Där för-

svinner den genomgående biltrafiken som barriär och kvar är bara den biltrafik som ska 

svänga i korsningen. 
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Bild 3: Exempel på planskildhet 

Alternativet i Parkgatan/Nya Allén kan ge stor avlastning av Brunnsparken, speciellt om 

det går att anlägga en hållplats vid Stambroarna som tangerar till Centralstationen. Detta 

alternativ är det som bäst uppfyller syftet med att avlasta Brunnsparken för att medge 

utökad spårvägstrafik. 

En eventuell spårdragning i Parkgatan eller Nya Allén får olika konsekvenser beroende 

på vilket alternativ som väljs. Det finns även möjlighet att förlägga ett spår i vardera 

Parkgatan respektive Nya Allén. Effekten på avlastningen av Brunnsparken bedöms dock 

som likvärdig och det är i det fortsatta utredningsarbetet som mer detaljerade 

konsekvensbeskrivningar görs. I det skedet är det möjligt att bedöma skillnaderna mellan 

Parkgatan och Nya Allén. 

Med detta alternativ finns det även en möjlighet att flytta den spårvagnstrafik som idag 

går i Vasagatan till denna länk. För att det ska vara möjligt krävs att spåren i Västergatan 

som idag trafikeras av linje 2 förlängs till Alléstråket. Det kan antingen ske via Haga 

Kyrkogata eller att spåren läggs i Övre Husargatan/Sprängkullsgatan. Detta skulle 

möjliggöra en utveckling av stadsmiljön i Vasagatan, men också få konsekvenser för 

miljön runt Hagakyrkan. 
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5.10.6 Spårdragning C2, Alléstråket via Ullevigatan  

Åtgärdsförslag 

 

Figur 41 Alternativ i Alléstråket. Alternativ C2 går via Ullevigatan. 

Bedömd effekt 

Detta alternativ innebär den längsta spårutbyggnaden av samtliga presenterade 

alternativ. Det korsar spårväg vid Aschebergsgatan och Kungsportsavenyn. De befintliga 

broarna vid Folkungagatan bedöms kunna användas i detta alternativ. 

Stråket kan få tre betydande hållplatser. Den första är den befintliga vid Hagakyrkan med 

koppling till Västlänken, den andra vid korsningen med Kungsportsavenyn och den tredje 

vid Gamla Ullevi i närheten av Centralstationen (300 – 400 m). 

Alternativet via Parkgatan/Nya Allén kan få konsekvenser för gång- och cykeltrafiken 

längs med sträckningen eftersom det är ett viktigt stråk framförallt för cykeltrafik. Tvärs 

sträckningen är också viktiga stråk för såväl gång- som cykeltrafik. Det gäller vid flera 

korsningspunkter, exempelvis Aschebergsgatan, Kungsportsavenyn och Slussgatan/-

Ullevigatan. Dagens biltrafik utgör en nog så stor barriär i detta stråk varför förändringen 

inte behöver bli särskilt stor. 



    

 

 

75 (94) 

 RAPPORT: ÅTGÄRDSVALSSTUDIE STOMNÄT CITY 

2015-03-26 

 

V 1.1 

 

 

 

 

 

Parkgatan/Nya Allén är ett mycket viktigt stråk i stadens biltrafiknät. För att få plats med 

spårväg och busstrafik i detta stråk behöver åtminstone ett genomgående körfält i 

vardera riktningen göras om till kollektivtrafikkörfält. Eventuellt kan det behövas två 

körfält, ett för spårvagn och ett för buss, i vardera riktningen. Det kommer att medföra 

stora begränsningar för biltrafiken. 

I detta alternativ berörs även Ullevigatan som idag har relativt stor mängd biltrafik. 

Området utmed Parkgatan/Nya Allén är idag starkt påverkat av biltrafiken vilket innebär 

att påverkan på stadsbilden inte blir särskilt stor om man tar det befintliga gaturummet till 

kollektivtrafiken. Om man däremot behöver ta i anspråk av den övriga parkmarken i detta 

stråk blir påverkan mycket stor. 

Biltrafiken orsakar redan idag höga ljudnivåer utmed Parkgatan/Nya Allén. Beroende på 

var i stråket som spåren anläggs kan störningar i form av buller och vibrationer uppkom-

ma för omkringboende. 

Alternativet innebär en viss ökad trafiksäkerhetsrisk. Eftersom biltrafiken är väldigt tät 

idag kan man inte röra sig fritt i gaturummet. Förändringen blir därför inte särskilt stor 

med spårvägstrafik här. 

Parkgatan/Nya Allén har mycket stor betydelse för Räddningstjänsten. Om spårvägen 

byggs så att körfältet kan användas av Räddningstjänsten förbättras troligtvis deras 

framkomlighet, om inte så försämras framkomligheten. 

Alternativet i Parkgatan/Nya Allén är förmodligen det alternativ som har störst inverkan på 

träd och annan natur. Ur Göteborgs Stads beskrivning av Kungsparken citeras följande: 

”Kungsparken är en kulturhistorisk unik park, mycket få av Europas städer har kunnat 

bevara en grön gördel på raserade fästningsvallar på ett sätt som Göteborg. Här finns 

några av stadens mäktigaste och mest praktfulla träd.” Det är därför av särskild vikt att 

belysa konsekvenserna för denna miljö i det fortsatta utredningsarbetet. 

I alternativet längs Parkgatan/Nya Allén finns idéer kring möjligheten att förlägga delar av 

biltrafiken under mark för att underlätta passagen av gator. På sträckor mellan korsnin-

garna, där det inte är avsett att man ska korsa gatan ökar visserligen barriärverkan. 

Däremot minskar den väsentligt i korsningarna där det är tänkt att man ska gå. Där för-

svinner den genomgående biltrafiken som barriär och kvar är bara den biltrafik som ska 

svänga i korsningen. 
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Bild 4: Exempel på planskildhet 

Alternativet i Parkgatan/Nya Allén kan ge stor avlastning av Brunnsparken, speciellt om 

det går att anlägga en hållplats vid Gamla Ullevi som ligger i närheten av Centralsta-

tionen. Detta alternativ är ett av de som bäst uppfyller syftet med att avlasta Brunns-

parken för att medge utökad spårvägstrafik. 

En eventuell spårdragning i Parkgatan eller Nya Allén får olika konsekvenser beroende 

på vilket alternativ som väljs. Det finns även möjlighet att förlägga ett spår i vardera 

Parkgatan respektive Nya Allén. Effekten på avlastningen av Brunnsparken bedöms dock 

som likvärdig och det är i det fortsatta utredningsarbetet som mer detaljerade 

konsekvensbeskrivningar görs. I det skedet är det möjligt att bedöma skillnaderna mellan 

Parkgatan och Nya Allén. 

Med detta alternativ finns det även en möjlighet att flytta den spårvagnstrafik som idag 

går i Vasagatan till denna länk. För att det ska vara möjligt krävs att spåren i Västergatan 

som idag trafikeras av linje 2 förlängs till Alléstråket. Det kan antingen ske via Haga 

Kyrkogata eller att spåren läggs i Övre Husargatan/Sprängkullsgatan. Detta skulle 

möjliggöra en utveckling av stadsmiljön i Vasagatan, men också få konsekvenser för 

miljön runt Hagakyrkan. 
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5.10.7 Spårdragning C3, Alléstråket via Smålandsgatan  

Åtgärdsförslag 

 

Figur 42 Alternativ i Alléstråket. Alternativ C3 går via Smålandsgatan. 

Bedömd effekt 

Alternativet innebär korsning med spårväg vid Aschebergsgatan och Kungsportsavenyn. 

Stråket kan få två betydande hållplatser. Den första är den befintliga vid Hagakyrkan med 

koppling till Västlänken och den andra är en ny vid korsningen med Kungsportsavenyn. 

Med denna sträckning är det olämpligt med ytterligare en hållplats vilket innebär att 

sträckningen hamnar längre från Centralstationen än de övriga varianterna av Alterna-

tiv C. Vid Ullevi Södra behövs ett särskilt hållplatsläge för trafiken i Smålandsgatan. 

Alternativet via Parkgatan/Nya Allén kan få konsekvenser för gång- och cykeltrafiken 

längs med sträckningen eftersom det är ett viktigt stråk framförallt för cykeltrafik. Tvärs 

sträckningen är också viktiga stråk för såväl gång- som cykeltrafik. Det gäller vid flera 

korsningspunkter, exempelvis Aschebergsgatan, Kungsportsavenyn och Slussgatan/-

Ullevigatan. Dagens biltrafik utgör en nog så stor barriär i detta stråk varför förändringen 

inte behöver bli särskilt stor. 
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Parkgatan/Nya Allén är ett mycket viktigt stråk i stadens biltrafiknät. För att få plats med 

spårväg och busstrafik i detta stråk behöver åtminstone ett genomgående körfält i 

vardera riktningen göras om till kollektivtrafikkörfält. Eventuellt kan det behövas två 

körfält, ett för spårvagn och ett för buss, i vardera riktningen. Det kommer att medföra 

stora begränsningar för biltrafiken. 

Området utmed Parkgatan/Nya Allén är idag starkt påverkat av biltrafiken vilket innebär 

att påverkan på stadsbilden inte blir särskilt stor om man tar det befintliga gaturummet till 

kollektivtrafiken. Om man däremot behöver ta i anspråk av den övriga parkmarken i detta 

stråk blir påverkan mycket stor. 

Biltrafiken orsakar redan idag höga ljudnivåer utmed Parkgatan/Nya Allén. Beroende på 

var i stråket som spåren anläggs kan störningar i form av buller och vibrationer uppkom-

ma för omkringboende. 

Alternativet innebär en viss ökad trafiksäkerhetsrisk. Eftersom biltrafiken är väldigt tät 

idag kan man inte röra sig fritt i gaturummet. Förändringen blir därför inte särskilt stor 

med spårvägstrafik här. 

Parkgatan/Nya Allén har mycket stor betydelse för Räddningstjänsten. Om spårvägen 

byggs så att körfältet kan användas av Räddningstjänsten förbättras troligtvis deras 

framkomlighet, om inte så försämras framkomligheten. I Smålandsgatan har dessutom 

polisen in- och utfarter vid Polishuset. 

Alternativet i Parkgatan/Nya Allén är förmodligen det alternativ som har störst inverkan på 

träd och annan natur. Ur Göteborgs Stads beskrivning av Kungsparken citeras följande: 

”Kungsparken är en kulturhistorisk unik park, mycket få av Europas städer har kunnat 

bevara en grön gördel på raserade fästningsvallar på ett sätt som Göteborg. Här finns 

några av stadens mäktigaste och mest praktfulla träd.” Det är därför av särskild vikt att 

belysa konsekvenserna för denna miljö i det fortsatta utredningsarbetet. 

I alternativet längs Parkgatan/Nya Allén finns idéer kring att förlägga delar av biltrafiken 

under mark för att underlätta passagen av gator. På sträckor mellan korsningarna, där det 

inte är avsett att man ska korsa gatan ökar visserligen barriärverkan. Däremot minskar 

den väsentligt i korsningarna där det är tänkt att man ska gå. Där försvinner den 

genomgående biltrafiken som barriär och kvar är bara den biltrafik som ska svänga i 

korsningen. 
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Bild 5: Exempel på planskildhet 

Alternativet i Parkgatan/Nya Allén kan ge stor avlastning av Brunnsparken, dock inte lika 

stor som i alternativen C1 och C2 eftersom det inte går att anlägga en hållplats vid 

Stampbroarna. 

En eventuell spårdragning i Parkgatan eller Nya Allén får olika konsekvenser beroende 

på vilket alternativ som väljs. Det finns även möjlighet att förlägga ett spår i vardera 

Parkgatan respektive Nya Allén. Effekten på avlastningen av Brunnsparken bedöms dock 

som likvärdig och det är i det fortsatta utredningsarbetet som mer detaljerade 

konsekvensbeskrivningar görs. I det skedet är det möjligt att bedöma skillnaderna mellan 

Parkgatan och Nya Allén. 

Med detta alternativ finns det även en möjlighet att flytta den spårvagnstrafik som idag 

går i Vasagatan till denna länk. För att det ska vara möjligt krävs att spåren i Västergatan 

som idag trafikeras av linje 2 förlängs till Alléstråket. Det kan antingen ske via Haga 

Kyrkogata eller att spåren läggs i Övre Husargatan/Sprängkullsgatan. Detta skulle 

möjliggöra en utveckling av stadsmiljön i Vasagatan, men också få konsekvenser för 

miljön runt Hagakyrkan. 
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5.10.8 Spårdragning D, Operalänken  

Åtgärdsförslag 

 

Figur 43 Operalänken, Alternativ D 

Bedömd effekt 

Alternativet innebär en ny bro över Stora Hamnkanalen och det korsar spårväg vid Östra 

Hamngatan. 

Operalänken innebär inga nya hållplatslägen utöver det befintliga vid Lilla Bommen. 

Operalänken ger en viss barriärverkan för gångstråken ut mot älven utmed Packhuskajen 

och vid Operan. Operalänken kommer att utgöra en viss barriär för kontakten med älven 

som man ville återskapa genom att bygga Götatunneln. 

I den sträckning som Operalänken går finns idag kollektivkörfält i båda riktningar. Det 

innebär troligtvis att påverkan på biltrafiken kan bli begränsad. 

Operalänken kommer att ge en viss påverkan på stadsbilden utmed Packhuskajen. 
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I stråket där Operalänken är tänkt att byggas gick innan Götatunneln byggdes en mycket 

stor mängd biltrafik. Användningen av de äldre husen torde därför vara anpassad till en 

relativt hög ljudnivå och därmed är det få boende som berörs vid en utbyggnad av 

Operalänken. 

Alternativet innebär en viss ökad trafiksäkerhetsrisk med spårvägstrafik på en yta som 

befriats från biltrafik. Idag går det relativt tät busstrafik i de kollektivtrafikkörfält som finns 

här varför förändringen inte behöver bli så stor. 

Operalänken har troligtvis liten inverkan för Räddningstjänsten. 

Operalänken har liten inverkan på natur. 

Operalänken passerar såväl Götatunneln som den kommande Västlänken vilket förmod-

ligen omöjliggör en nedsänkning av vare sig spårväg eller mer biltrafik. 

Operalänken måste byggas ut efter att Västlänken är utbyggd vilket innebär att den 

troligtvis inte kan vara färdigställd inom en tioårsperiod. Den kommer att få en koppling till 

Västlänken vid Östra Nordstan. 

Operalänken kan ge stor avlastning av Brunnsparken men i öst-västlig riktning belastas 

ändå Drottningtorget av trafiken. För att Operalänken ensamt ska kunna lösa problemen i 

Brunnsparken kan det vara nödvändigt med ytterligare spå framför Centralstationen för 

att även öka kapaciteten förbi Drottningtorget. 

Operalänken kan fungera som den enda utbyggda kompletterande länken, men den kan 

också utgöra ett värdefullt komplement till de övriga alternativen. Om Operalänken byggs 

i kombination med att exempelvis spår i Alléstråket byggs kan Brunnsparken eventuellt 

avlastas på så mycket trafik att Norra Hamngatan helt kan bli utan kollektivtrafik i höjd 

med Brunnsparken. 
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6 Måluppfyllelse  

Måluppfyllelsen utgår från den precisering av målen som gjordes av intressenterna vid 

första rundabordssamtalet. 

- Kapaciteten ska vara tillräcklig för resandet 2025 och det trafikeringsbehov som 

reseefterfrågan leder till  

- Kapaciteten med spårvagn och stombuss ska tillsammans vara tillräcklig för 

reseefterfrågan till centrala stadens stora målpunkter 

- Åtgärderna ska sträva efter att minimera de negativa och maximera de positiva 

effekterna för stadens övriga funktioner 

- Åtgärderna ska bidra till den ökning av kollektivtrafikens marknadsandel som är 

en målsättning i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. 

För att kunna jämföra åtgärderna behöver målen kunna mätas på något sätt, och Sweco 

har därför delat in dem i fem effektområden, som i sin tur har indikatorer som kan 

kvantifieras. Kvantifieringen kan inte i detta skede göras exakt i siffror, men kan göras så 

pass tydlig att den får en jämförande funktion och visa i vilken riktning åtgärden verkar. 

Effekter har bedömts för följande områden (som till stor del följer strukturen för 

projektmålen): 

 

Effektområde Indikatorer 

Kapacitet i stomnätet 
Antal möjliga avgångar från hållplatslägen i Brunnsparken 

Belastningsgrad på hållplatslägen? 

Restid Bedömd förändrad restid för påverkade linjer 

Tillgänglighet 
Förändring i gångavstånd till stora målpunkter från närmaste 

hållplats  

Kostnad Investerings- och/eller driftskostnad (grovt bedömd) 

Påverkan på staden 

Påverkan på stadens övriga funktioner och värden. 

(Park- och naturvärden, stadsbyggnad, kulturhistoria, trafiksäkerhet 

för oskyddade trafikanter, påverkan på räddningstjänstens förmåga 

m.m. ) 
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Effekten har graderats på följande sätt för varje effektområde och åtgärd: 

Effekt Betydelse 

-- Mycket negativ effekt 

- Negativ effekt 

0- Ingen eller något negativ effekt 

0 Ingen eller mycket liten effekt 

0+ Ingen eller något positiv effekt 

+ Positiv effekt 

++ Mycket positiv effekt 

 

 

6.1 Steg 1-åtgärder 

Åtgärd 
Steg 

Kapac. i 

stomnätet 
Restid 

Tillgäng-

lighet 
Kostnad 

Påverkan 

på staden 

Informera resenärer 

om andra resvägar och 

färdmedel 

1 + 0 0 0 0 

Anpassa ruttvalen i 

Västtrafiks 

reseplanerare 

1 0? - 0 0 0 

Inkludera Styr&Ställ i 

reseplaneraren 
1 0 0 0 0 0 

Fördela målpunkter 

genom stadsplanering 
1 0 0 0 0 ++ 

Införa tidsstyrda taxor 1 + 0 - - 0 

Införa tidsbegränsning 

på skolkort 
1 0 0 0 0 0 

Ta bort fria skolkort 1 + 0 0 0  

Förändra start- och 

sluttider i skolor 
1 0+ 0 0 0+ 0 
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Åtgärd 
Steg 

Kapac. i 

stomnätet 
Restid 

Tillgäng-

lighet 
Kostnad 

Påverkan 

på staden 

Införa avståndstaxa 1 0 0 0 - 0 

Upphöra med 

trafikering av 

exempelvis hållplats 

Domkyrkan 

1+2 - - - 0 0 

Tabell 1 Effektsammanställning Steg 1-åtgärder 

 

6.2 Steg 2-åtgärder 

 

Åtgärd 
Steg 

Kapac. i 

stomnätet 
Restid 

Tillgäng-

lighet 
Kostnad 

Påverkan 

på staden 

Upphöra med 

trafikering av 

exempelvis hållplats 

Domkyrkan 

1+2 - - - 0 0 

Snabbare 

biljettvisering vid 

påstigning 

2 0 0 0 - 0 

Förbiljettering med 

exempelvis mobil 
2 0 0 0 - 0 

Påskynda på- och 

avstigning med hjälp 

av trafikvärdar 

2 0+ 0 0 - 0 

Separera 

gångtrafikflöden från 

hållplatser vid 

Brunnsparken 

2 0 0 0 0- 0- 

Dedikerade av- och 

påstigningsdörrar på 

fordonen 

2 ? 0 0 0 0 
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Åtgärd 
Steg 

Kapac. i 

stomnätet 
Restid 

Tillgäng-

lighet 
Kostnad 

Påverkan 

på staden 

Bygga ut väderskydd 

längs hela 

hållplatsytan 

2 0+ 0 0 0- 0- 

Begränsa biltrafiken vid 

Brunnsparken för 

bättre framkomlighet 

för spårvagn och 

stombuss 

2 0+ 0 0 0 0- 

Införa autonoma 

fordon på 

stombusslinjer  

2 0+ - 0 0 0 

Längre spårvagnar 2 + 0 0 - 0 

Förändrad layout av 

interiör i spårvagnar 

och stombussar 

2 + 0 0 0 0 

Fler och/eller bredare 

dörrar på spårvagnar 

och stombussar 

2 + 0 0 0- 0 

Ändrad linjedragning 

av en eller flera 

stombusslinjer 

2 + ? - 0 0 

Förenkla linjenätet till 

färre linjer  
2 - - 0 0 0 

Förlänga Älvtrafiken 

uppströms 
2 0 0- 0 - 0+ 

Tabell 2 Effektsammanställning Steg 2-åtgärder 
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6.3 Steg 3-åtgärder 

 

Åtgärd 
Steg 

Kapac. i 

stomnätet 
Restid 

Tillgäng-

lighet 
Kostnad 

Påverkan 

på staden 

Bygga ut Svingeln till 

bättre bytespunkt 
3 + 0 0 0 0 

Bredare 

hållplatsytor/plattformar  
3 0 0 0 0- - 

Hållplatsförlängning vid 

hårt belastade 

hållplatser 

3 0 0 0 - - 

Fler hållplatslägen i 

Brunnsparken 
3 0- 0 0 0- 0- 

Bredda N:a 

Hamngatan genom att 

bygga ut cykelbana 

över kanal  

3 0 0 0 - - 

Skapa gångpassage 

mellan köpcenter som 

bro över Brunnsparken 

3 0+ 0 0 - -- 

Tabell 3 Effektsammanställning Steg 3-åtgärder 
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6.4 Steg 4-åtgärder 

 

Åtgärd 
Steg 

Kapac. i 

stomnätet 
Restid 

Tillgäng-

lighet 
Kostnad 

Påverkan 

på staden 

Spårdragning A1 4 0+ 0 0 -- - 

Spårdragning A2 4 0+ 0 0 -- - 

Spårdragning B 4 + 0 0+ -- -- 

Spårdragning C1  4 ++ 0 0+ -- -/+ 

Spårdragning C2 4 ++ 0 0+ -- -/+ 

Spårdragning C3 4 + 0 0 -- -/+ 

Spårdragning D 4 + 0 0 -- - 

Tabell 4 Effektsammanställning Steg 4-åtgärder 
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7 Samlad bedömning 

I detta kapitel görs en samlad bedömning av åtgärder utifrån de olika underlag och slut-

satser som kommit fram i utredningen. Den samlade bedömningen görs utifrån Fyrstegs-

principen. 

Studien visar att belastningen på kollektivtrafikens stomnät i centrala Göteborg har nått 

kapacitetstaket, Stomnätet klarar inte någon ökning av turtätheten på linjerna som går 

genom centrala staden eftersom hållplatserna inte klarar fler angörande fordon under 

högtrafik. Det övergripande problemet som identifierats är att hållplatserna i Brunns-

parken inte klarar fler avgångar per timme i högtrafik. Det gäller framförallt hållplatslägena 

E och F i Södra Hamngatan samt hållplatsläge D i Norra Hamngatan. 

7.1 Prövning av åtgärder enligt fyrstegsprincipen 

7.1.1 Steg 1-åtgärder 

För att förbättra situationen på kort sikt kan ett antal åtgärder vidtas för att minska efter-

frågan på resor med kollektivtrafik genom centrala staden i rusningstrafik. 

Steg 1-åtgärderna som studerats bidrar till att avlasta den befintliga infrastrukturen. De 

kan genomföras och ge en effekt på kort sikt. Det är dock mycket viktigt att arbetet med 

de föreslagna åtgärderna även sker kontinuerligt och långsiktigt. Åtgärderna bidrar inte till 

att öka kapaciteten genom Brunnsparken och förbättrar inte tillgängligheten. Steg 1-

åtgärder bedöms inte vara tillräckliga för att lösa problemen. Trots att åtgärderna inte 

löser problemen förbättrar de trafiksituationen och gör att behovet av ökad kapacitet kan 

skjutas något framåt i tiden.  

Av de steg 1-åtgärder som föreslagits och effektbedömts i denna åtgärdsvalsstudie har 

följande åtgärder bedömts som lämpliga för fortsatt utredning och planering: 

 Informera resenärer om andra resvägar och färdmedel 

 Anpassa ruttvalen i Västtrafiks reseplanerare 

 Inkludera Styr och Ställ i reseplaneraren 

 Fördela målpunkter genom stadsplanering 

 Förändra start- och sluttider i skolor 
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7.1.2 Steg 2-åtgärder 

Steg 2-åtgärder kan, genom att dagens infrastruktur utnyttjas effektivare, bidra till att 

trafiksystemet klarar fler resande utan att kapaciteten i infrastrukturen behöver byggas ut. 

Av de steg 2-åtgärder som föreslagits och effektbedömts i denna åtgärdsvalsstudie har 

nedanstående åtgärder bedömts som lämpliga för fortsatt utredning och planering. I det 

fortsatta utredningsarbetet är det viktigt att klarlägga och fördjupa beskrivningen av 

samtliga konsekvenser av de föreslagna åtgärderna. 

 Påskynda på- och avstigning med trafikvärdar 

 Begränsa biltrafiken för bättre framkomlighet för spårvagn och stombuss 

 Längre spårvagnar och stombussar 

 Förändrad layout av interiör i spårvagnar och stombussar 

 Fler och/eller bredare dörrar på spårvagnar och stombussar 

 Ändrad linjedragning av en eller flera stombusslinjer 

 Ändrad linjedragning av linje 6 

 

7.1.3 Steg 3-åtgärder 

Steg 3-åtgärder kan, genom att dagens infrastruktur förbättras med trimningsåtgärder, 

bidra till en ökad kapacitet i systemet eller att systemets flaskhals avlastas genom att 

resenärer får möjligheter till andra resvägar. 

Av de steg 3-åtgärder som föreslagits och effektbedömts i denna åtgärdsvalsstudie har 

nedanstående åtgärder bedömts som lämpliga för fortsatt utredning och planering. I det 

fortsatta utredningsarbetet är det viktigt att klarlägga och fördjupa beskrivningen av 

samtliga konsekvenser av de föreslagna åtgärderna. 

 

 Bygga ut Svingeln till bättre bytespunkt 

 Bredare hållplatsytor/plattformar 

 Bredda N:a Hamngatan genom att bygga ut cykelbana/gångbana över kanal 

 Separera gångtrafikflöden från hållplatser vid Brunnsparken  

 Bygga ut väderskydd längs hela hållplatsytan 
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7.1.4 Steg 4-åtgärder 

Steg 4-åtgärder innebär att ny infrastruktur byggs för att ge tillräcklig kapacitet. 

Av de steg 4-åtgärder som föreslagits och effektbedömts i denna åtgärdsvalsstudie har 

nedanstående åtgärder bedömts som lämpliga för fortsatt utredning och planering. I det 

fortsatta utredningsarbetet är det viktigt att klarlägga och fördjupa beskrivningen av 

samtliga konsekvenser av de föreslagna åtgärderna. 

 Samtliga behandlade spårdragningar (A1, A2, B, C1, C2, C3, D) bör utredas 

vidare tillsammans. 

7.1.5 Åtgärder som avfärdats 

Följande åtgärder har av intressenterna tillsammans, under rundabordssamtal 2, bedömts 

som att de inte är intressanta att arbeta vidare med. Bedömningen baserades på Swecos 

effektbedömning och intressenternas samlade kunskap och erfarenhet. 

 Införa tidsstyrda taxor 

 Införa tidsbegränsning på skolkort 

 Ta bort fria skolkort 

 Införa avståndstaxa 

 Upphöra med trafikering av exempelvis Domkyrkan 

 Snabbare biljettvisering vid påstigning 

 Dedikerade av- och påstigningsdörrar på fordonen 

 Införa autonoma fordon på stombusslinjer 

 Hållplatsförlängning vid hårt belastade hållplatser 

 Skapa gångpassage mellan köpcenter som bro över Brunnsparken 
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7.2 Slutsatser 

Det går inte att utesluta att nya spårvägsspår kan behöva byggas i framtiden, men 

åtgärdsvalsstudien har lett fram till slutsatsen att de kapacitetsproblem som finns i dag 

och de behov av kapacitet som kommer att finnas under perioden fram till år 2025 

troligtvis kan lösas med enbart steg 1- och 2-åtgärder. De steg 2-åtgärder som är särskilt 

intressanta är att ändra linjedragningen för ett antal stombussar, samt eventuellt även 

någon spårvagnslinje, för att avlasta Brunnsparken. Dessa åtgärder bör kunna utföras 

utan att linjerna dras alltför långt från de stora målpunkterna i city, vilket innebär att 

tillgängligheten inte försämras påtagligt för resenärer med dessa linjer.  

Även om trafikbelastningen på Brunnsparken kan minskas med steg 2-åtgärder eller 

spårkapaciteten i framtiden byggs ut, kommer det troligen att vara fortsatt viktigt med 

åtgärder som bidrar till att resenärer förlägger sina byten till andra bytespunkter än 

Brunnsparken. Därför ska de steg 1-3-åtgärder som bidrar till minskad efterfrågan på 

resor via Brunnsparken inte betraktas som tillfälliga eller kortsiktiga åtgärder, utan 

permanenta åtgärder som har effekt även på ökande resenärsflöden i framtiden. 
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8 Fortsatt arbete 

I och med att åtgärdsvalsstudien avslutas lämnas den över till beställaren, VGR, för att 

utgöra en grund för fortsatt arbete. 

8.1 Åtgärdsvalsstudien är bara början 

Åtgärdsvalsstudien och dess resultat är att betrakta som ett underlag för att avgöra med 

vilka åtgärder ansvariga aktörer ska arbeta vidare. För samtliga föreslagna åtgärder krävs 

fortsatt utredning och planering. Åtgärdsvalsstudiens rekommendation till vidare arbete är 

inte en rekommendation om vilka åtgärder som ska genomföras, utan en rekommenda-

tion om vilka som är tillräckligt intressanta för att eventuellt kunna vara lämpliga, och som 

därför måste utredas vidare. Några av åtgärderna har tidigare studerats och för andra 

åtgärder pågår ett utredningsarbete parallellt med den här åtgärdsvalsstudien.  

För många av de åtgärder som bedömts som intressanta för vidare utredning kommer 

samordning att krävas mellan flera aktörer, både under det fortsatta utredningsarbetet 

och om de går vidare till utförande. 

8.2 Förslag till tidsschema för vidare arbete med åtgärder 

För det fortsatta arbetet krävs ytterligare utredningsarbete för att utvärdera åtgärderna. 

Utredningsarbetet är olika omfattande beroende på åtgärdernas nivå, och kommer därför 

att ta olika lång tid i anspråk. Efter att utredningsarbetet är färdigt och åtgärder beslutats, 

vidtar ett planeringsarbete för de mer komplexa åtgärderna.  

De åtgärder som är lättare att planera och genomföra och kan bidra med avlastning för 

systemet bör utredas tidigt, för att beslut om vilka åtgärder som ska genomföras ska 

kunna tas relativt snabbt. På så sätt kan behovet av större åtgärder förhoppningsvis 

skjutas några år framåt så att utredningsarbete, beslut och planeringsarbete för steg 3- 

och 4-åtgärder får den tid som dessa större ingrepp i staden behöver. 

I det enkla tidsschemat nedan visas ett förslag till tidplan för fortsatt arbete med de 

åtgärder som föreslagits i punkt 7.1. 
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Figur 44 Förslag till tidplan för utredning och införande av åtgärder. 
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