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Sammanfattning
Under 2014 och 2015 har arbetet pågått med att ta fram en målbild för 
stadstrafikens stomnät för år 2035 i det sammanhängande tätortsområdet 
i Göteborg, Mölndal och Partille (GMP). Ett särskilt delprojekt har behand-
lat stadsmiljöaspekter av målbilden, vilket denna rapport är ett resultat 
av. Syftet med delprojektet har varit att undersöka hur ett nytt stomnät för 
stadstrafiken kan stödja stadsmiljön och stadens liv. I arbetet med del-
projektet har inte hela det nät som idag benämns som stomnät analys-
erats. Fokus har istället legat på ett koncentrerat och snabbt kollektiv-
trafiknät som knyter samman den lokala kollektivtrafiken med den 
regionala och nationella kollektivtrafiken, vidare kallat snabblinjenät.

Stomnät runt om i världen varierar stort i omfattning, struktur och estetik. 
Ett syfte med stomnät är att inordna stadens kollektivtrafiksystem i en hi-
arki med målsättningen att öka effektiviteten av de strukturella stråken. En 
stads stomnät är direkt kopplad till stadens identitet och stadsbild. Göte-
borg har utvecklat sitt spårvagnsnät under många år vilket innebär att den 
centrala staden idag har ett stort finmaskigt nät av spår. Det som skiljer 
Göteborgs stomnät från andra stora städers är att i benämningen stomnät 
i Göteborg inne-fattas en stor del av kollektivtrafiknäten medan den i andra 
städer används för de strukturerande länkarna som ofta utgörs av ett snab-
blinjenät. 

Med ett snabblinjenät finns möjligheten att tillvarata och utveckla GMP:s 
styrkor. På samma sätt står vi inför en möjlighet att vända GMP:s utman-
ingar till drivkrafter för framtiden. De tre hållbarhetsdimensionerna ekolo-
gisk, ekonomisk och social hållbarhet kan beskrivas som en gemensam 
värdegrund som alla tre kommunerna står bakom och egenskaper inom 
dessa utgör viktiga förutsättningar. Exempel på specifika förutsättningar 
är den karakteristiska strukturen med de gröna kilarna, dagens och fram-
tidens näringsliv och arbetsplatser, behovet av ökad integration samt den 
låga befolkningstätheten. En målbild för stomnätet ska föra utvecklingen 

närmare de politiska målsättningar och strategier som är beslutade. Ur 
stadsbyggnadssynpunkt är strukturbilden som Göteborgsregionens kom-
munalförbund har tagit fram en viktig målsättning, tillsammans med de tre 
städernas översiktsplaner och Göteborgs Stads trafikstrategi och utbygg-
nadsplanering. 

För att snabblinjenätet ska stödja önskad strukturell utvecklingen har fyra 
målbilder formulerats. 
Målbild 1: Utvidga innerstaden och skapa ett attraktivt regioncentrum
Ett snabblinjenät i GMP ska stötta en utvidgning av regioncentrumet och av 
innerstaden genom att utvidga Brunnsparkens funktion från en punkt till en 
zon med flera bytespunkter. Planerna inom Älvstaden med ett mycket stort 
antal tillkommande boende och verksamma kommer att flytta centrums 
tyngdpunkt och behöver förses med lämpliga kommunikationer. 
Målbild 2: Skapa stadens attraktiva ryggrad
Från strukturerande infrastruktur i stadsmiljö till ett strukturerande stadsliv 
med bra kommunikationer. Snabblinjenätet ska vara stadens orienter-
ingsverktyg - det kan därför inte motsvara alla stråk. Det ska utgöra den 
mentala kartan för hur man rör sig i staden. 
Målbild 3: Bidra till stadsliv med attraktiva stadsmiljöer vid stationer 
Snabblinjenätet kommer att lyfta fram olika delar av staden. Fokus ligger 
på tyngdpunkterna och på att underlätta utvecklingen av stråk mellan dem. 
Viktigt är att öka tyngdpunkternas attraktivitet genom att samköra stads-
utvecklingsprojekt i anslutning till snabblinjenätets stationer, samt att 
skapa strategiska bytespunkter där en framtida stadsutveckling är möjlig.
Målbild 4: Möjliggöra förtätning och utveckling av staden
Ett snabblinjenät ska skapa bästa möjliga förutsättningar för staden, 
exploatörer och människor att förtäta i tyngdpunkterna och längs stråken. 

En strategisk målbild för nytt stomnät behöver hantera kvalitativa och 
lokala förutsättningar även på en övergripande strategisk nivå. Svårigheten 

ligger i att varje gata, korsning, kvarter och stadsdel består av unika 
egenskaper såsom kulturell anknytning, historisk förankring, sociala 
förutsättningar och så vidare. Att hantera dessa egenskaper är svårt då 
målbilden för nytt stomnät behandlar stråk och inte utpekade sträckningar. 
Det är därför viktigt att identifiera hur dessa kvalitativa parametrar verkar 
tillsammans för att skapa olika stadskvaliteter. Dokumentet som Göteborgs 
Stad tog fram år 2008 Stadsbyggnadskvaliteter ligger till grund för arbetet. I 
Stadsbyggnadskvaliteter lyftes åtta viktiga aspekter fram för att säkerställa 
kvaliteten i stadsmiljön. De åtta aspekterna är Göteborg och omvärlden, 
Stadens karaktär, Skalan och tätheten, De offentliga rummen, Skönhet, 
Vattnet och det gröna, Rörelser och samband samt Miljöanpassat 
byggande. För att säkerställa stadsmiljöns kvalitet i anslutning till ett 
snabblinjenät behöver dessa aspekter finnas med och hanteras aktivt och 
medvetet genom hela processen från målbild till trafikering. 
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Delprojekt Stadsbyggnadsaspekter
Ett av dessa delprojekt behandlar stadsbyggnadsaspekter av målbilden för 
nytt stomnät. Delprojektet har drivits av Göteborgs Stad tillsammans med 
en arbetsgrupp med representater från övriga involverade aktörer (VGR, 
Västtrafik, Mölndal och Partille). Från Göteborg Stads sida har represent-
anter från Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret 
deltagit. Utöver det har delprojektet haft konsultföretaget Ramböll kopplat 
till sig. 

Syftet med delprojektet har varit att undersöka hur stadstrafikens stomnät 
kan stödja stadsmiljön och stadens liv. 

Arbetet inom delprojektet började med att identifiera ett lämpligt tillväga-
gångssätt för att hantera stadsmiljöaspekter, vilka kan beskrivas som 
mjuka värden i ett projekt där övriga studerade parmaterar i stor utsträck-
ning är mätbara. Tidigt stod det klart att stadstrafikens stomnäts påverkan 
på stadsutvecklingen berör frågeställningar på både övergripande och lokal 
nivå. 

En förståelse för hur en ny struktur för stadstrafiken påverkar stadsutveck-
lingen på en övergripande nivå är nödvändigt för att kunna bedöma om ett 
stomnät bidrar till ökade möjligheter att leva hållbart och till ett levande 
stadsliv. På den lokala nivån handlar det om huruvida ett stomnät kan 
stödja enskilda platser och sträckor och bidra till en attraktiv stadsmiljö. 
Detta dokument innehåller frågeställningar och slutsatser för den övergri-
pande nivån.

Begreppsförklaring

STADSLIV   INNEFATTAR MÄNNISKORS AKTIVITET   
   OCH RÖRELSE.

STADSRUM  AVSER DEN OFFENTLIGA MILJÖN

STADSMILJÖ ANVÄNDS FÖR BESKRIVNING AV HELA   
   MILJÖN. SAMSPELET MELLAN STADSLIV 
   OCH STADSRUM.

STADSBYGGNAD HUR VI SKAPAR STADSMILJÖN.

Syfte och 
tillvägagångssätt
Målbild 2035
Just nu pågår arbetet med att ta fram en målbild för stadstrafikens stomnät 
i det sammanhängande tätortsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille 
(vidare kallat GMP). Målbilden ska ge svar på hur resandet avses utvecklas 
till år 2035 och presentera strategier kring hur kollektivtrafiksystemet be-
höver utvecklas. Målbilden kommer att utgöra ett viktigt underlag för Västra 
Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram, för infrastrukturplanering 
och kommunernas samhälls- och bebyggelseplanering.

Med stomnätet avses ”Kom Ofta”-nätet enligt K2020 det vill säga det ka-
pacitetstarka nät som utgörs av spårvagn/stombuss samt vissa stads- och 
expressbusslinjer. 

Projektet ägs av Västra Götalandsregionen (VGR) men drivs i samverkan 
mellan VGR, Västtrafik, Göteborgs Stad, Mölndals stad och Partille kom-
mun. Arbetet med målbilden har delats in i ett antal olika delprojekt där 
olika frågor ska belysas och studeras mer ingående. Resultaten från del-
projekten ska mynna ut i en sammanfattande huvudrapport där målbilden 
presenteras. 

En metod utvecklades för att analysera frågan kring hur vi vill att ett stom-
nät ska påverka stadsutvecklingen i Göteborg, Mölndal och Partille. 
Metoden delades in i följande moment:

1. Förutsättningar: Omvärldsutblick, egenskaper och mål

2. Analys: Formulering av hypoteser och workshop

3. Slutsatser och rekommendationer

Avgränsningar
I arbetet med målbilden har stomnätet definierats som spårvagnsnätet 
och stombussarna samt vissa stads- och expressbusslinjer och ibland 
även pendeltågen. De olika trafikslagen och stråken de trafikerar har olika 
funktioner vilka alla är viktiga för att skapa ett komplett kollektivtrafiksys-
tem som försörjer Göteborg, Mölndals och Partilles stadsområde. I arbetet 
med delprojektet om stadsbyggnadsaspekter har inte hela det nät som idag 
benämns som stomnät analyserats. Fokus har istället legat på ett koncen-
trerat och snabbt kollektivtrafiknät som knyter samman den lokala kollek-
tivtrafiken med den regionala och nationella kollektivtrafiken, vidare kallat 
snabblinjenät. Under arbets gång användes dock begreppet stomkollek-
tivtrafiknät för samma definition. Grundläggande för att ett snabblinjenät 
ska fungera är kopplinen till övrig kollektivtrafik, vilken inte berörs i denna 
rapport. 

Buller, vibrationer och luftföroreningar är exempel på aspekter som ett 
snabblinjenät påverkar. Dessa aspketer berörs inte i denna rapport och 
behöver studeras närmare i det fortsatta arbetet tillsammans med andra 
aspekter som beskrivs på en övergripande nivå.

INLEDNING
Varför har denna rapport tagits fram och 
hur har det gått till? 

Spårvagnsstation och sträcka i boulevard. Euskotren, Bilbao Spanien. Monorail/högbana nära bebyggelse i Sydney.
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DEL 1: 
ÖVERGRIPANDE NIVÅ

FÖRUTSÄTTNINGAR
Vilka förutsättningar behöver tas hänsyn till vid plan-
eringen av ett snabblinjenät?

Omvärldsutblick
Kollektivtrafikens stomnät i städer runt om i världen varierar stort i om-
fattning, struktur och estetik. Ett syfte med stomnät är att inordna stadens 
kollektivtrafiksystem i en hiarki med målsättningen att öka effektiviteten 
av de strukturella stråken.  En stads stomnät är direkt kopplad till stadens 
identitet och stadsbilden. Av alla infrastrukturella system är ett snabblin-
jenät det som sätter störst prägel på staden genom att påverka attraktiv-
itet, identitet och solidaritet. 

Med sin position som en koppling mellan de regionala och nationella 
förbindelserna och den lokala kollektivtrafiken är ett snabblinjenät ett 
redskap, för att all kollektivtrafik ska fungera som ett enda system. Ett ef-
fektivt, attraktivt och identitetsskapande snabblinjenät påverkar därför inte 
bara stadsbilden utan också hela regionens attraktivitet. 

Genom att skapa en igenkänningsfaktor för snabblinjenätet kan stom-
nätet bidra till att öka sociala samband. Det kan åstadkommas då snab-
blinjenätet är en funktion som är oberoende av de lokala karaktärsdragen 
(stadsdelar, kvarter) samtidigt som funktionen lyfter upp den varierande  
identiteten inom stadsområdet på en regional nivå (City Branding).  

DORTMUND
DORTMUND H BAHN 
ANTAL INVÅNARE : 581 000 
LÄNGDEN AV ANLÄGGNING: 3,2  KM

BANGKOK
SKYTRAIN BANGKOK
INVÅNARE: 6 365 000
LÄNGDEN AV ANLÄGGNING: 36,5 KM

KÖPENHAMN
METRO KÖPENHAMN
INVÅNARE: 569 600
LÄNGDEN AV ANLÄGGNING: 20 KM

BILBAO
METRO BILBAO
INVÅNARE: 351 600
LÄNGDEN AV ANLÄGGNING: 43,3 KM

STRASBOURG
SPÅRVAGN STRASBOURG
INVÅNARE: 473 200
LÄNGDEN AV ANLÄGGNING: 60 KM

GÖTEBORG
SPÅRVAGN GÖTEBORG
INVÅNARE: 549 800
LÄNGDEN AV ANLÄGGNING: 160 KM

SYDNEY
MONORAIL SYDNEY
INVÅNARE : 4 757 100
LÄNGDEN AV ANLÄGGNING: 3,6 KM
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GÖTEBORG 

-

STRASBOURG

-

Branding.

DORTMUND

-
-

Göteborg

Invånare: 549 300

Strasbourg

Invånare: 473 200 Invånare: 571 400

Hamnen

Havet

Liseberg
(Turister)

Volvo
(Näringsliv)

Topografi

Mångkulturellt

Segregation

Älven

Evenemang
s

s
tråket

Avenyn
(Nöjesliv)

Slottsskogen

Nordstan
(Handel)

Ekologiska förutsättningar
Ekonomiska förutsättningar
Socia al förutsättningar

Partille
centrum

Mölndals
centrum

-

-
-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

Förutsättningar i Göteborg, Mölndal och Partille.
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Göteborg Stads stadsplanering med 2035 i 

TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD
-

Strategi för resor

•

•

•

GR:s strukturbild.

Markanvädning i Mölndals översiktsplan 2006.

NY ÖVERSIKTSPLAN PARTILLE 2035 (EJ ANTAGEN)
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Hypoteser för önskad 
stadsutveckling
Med ett snabblinjenät inom GMP finns möjligheten att tillvarata och utveck-
la de drivkrafter och utmaningar som GMP står inför. Utifrån den översiktli-
ga beskrivningen av GMP:s förutsättningar, rådande politiska målsättningar 
och strategier samt med utgångspunkt från omvärldsutblicken, har ett antal 
hypoteser formulerats som beskriver en önskad stadsutveckling. Syftet 
med hypoteserna var att analysera scenarierna för ett framtida stomnät.

Hypotes 1: Snabblinjenätet ska bidra till att förädla 
dagens kollektivtrafik och effektivisera användandet 
av den infrastruktur som finns idag.

Syftet är att använda befintligt kollektivtrafiksystem och infrastruktur i störs-
ta möjliga utsträckning. Infrastrukturens markanvändning ska inte öka. 
Minska energibehov, samordna stadens infrastruktur, ändra förutsättningar 
för dagvattenhantering och alternativa tekniska frågor.

Hypotes 2: Snabblinjenätet ska bidra till en nära stor-
stad där ett liv utan bil är möjligt.

Hypotesen syftar till att stärka den lokala ekonomin (ökat resande skapar 
möjligheter för en extern ekonomisk vinning medan den interna försämras).
Utöka utbudet av service och stärka köpkraften hos hushållen genom min-
skat bilberoende. Minska segregationen genom att öka den lokala attrak-
tiviteten genom stadsutvecklingen. Öka stadens blandning av funktioner 
istället för specialisering och på så vis minska behovet av resor.

Hypotes 3: Snabblinjenätet ska bidra till att stadsde-
larna både byggs ihop och binds ihop samtidigt som 
tillgängligheten till strategiska punkter ökar.

Syftet är att möjliggöra bostadsutbyggnad i önskad takt och utgå ifrån 
befintlig bebyggelsestruktur och möjliggör effektivt nyttjande av marken. 
Stärka stadens ekonomi och centrums konkurrenskraft genom ökad 
tillgänglighet till centrum, tyngdpunkter och andra viktiga målpunkter, till 
exempel hamnen och evenemangsstråket. Syftet är även att åstadkomma 
en sammanhållen stad med möjlihet till samspel och platser för möten.

Hypotes 4: Snabblinjenätet ska bidra till ett inklud-
erande samhälle där alla känner sig trygga.

Hypotesen syftar till att alla ska känna sig trygga i GMP och att tryggheten 
för barn, äldre och kvinnor ska öka. Det är dessutom en demokratisk rät-
tighet att alla ska ha lätt att nå viktiga funktioner oavsett var i staden de 
bor.

Hypotes 5: Snabblinjenätet ska bidra till en grön stad 
för ett hälsosamt stadsliv.

Hypotesen syftar till att öka livskvaliteten genom tillgång till grönområden, 
älven och kusten. Utöka den biologiska mångfalden genom att skaffa sys-
selsättning och samhällsekonomiska värden av gröna miljöer. Lyfta samhäl-
lets kulturhistoriska och symboliska värden.

Hypotes 6: Snabblinjenätet ska bidra till utveckling av 
hur stadsmiljöfrågor hanteras i större samhälls-
utvecklingsprojekt. 

Eftersom stadsmiljöfrågor är svåra att mäta får de ofta en sekundär roll i 
planeringen av infrastrukturen. När de ska jämföras med andra parame-
trar såsom restid och antal resenärer har de svårt att konkurrera. Syftet 
är att ett projekt likt Målbild GMP 2035 ska bidra till lärdomar kring hur 
stadsmiljöfrågor kan hanteras i större samhällsplaneringsprojekt.

Workshop för ett attraktivare Göteborg, 
Mölndal och Partille 2035 - ett stomnät 
som stödjer stadsliv och stadsmiljö! 

I oktober 2014 hölls en workshop vars syfte var att diskutera hur Mål-
bild för nytt stomnät för stadstrafiken år 2035 kan stödja stadens liv och 
stadsmiljön både på en övergripande och lokal nivå. Representanter från 
Västra Götalandsregionen (VGR), Västtrafik, Mölndals stad, Göteborg stads 
stadsbyggnadskontor och trafikkontor deltog i workshopen. 

Jörn Engström från VGR presenterade fyra olika principstrukturer för ett 
stomlinjenät som skulle utgöra underlag för en diskussion:

1) ”K2020+” dagens stomlinjestruktur kompletteras med nya länkar 
över älven och BRT-stråk 

2) Befintligt stomnät kompletteras med en högbana i form av en ring 
runt centrum samt en högbana City-Mölndal- Frölunda – City 

3) De tyngsta spårvägsgrenarna görs mer planskilda (snabbspårväg)

4) De tyngsta spårvägsgrenarna konverteras till tunnelbana 

En diskussion hölls i hela gruppen kring hur ett snabblinjenät påverkar 
stadsutvecklingen ekonomiskt, socialt och ekologiskt fram till år 2035. 
Diskussionen fördes utifrån perspektivet stadsstruktur kontra gatumiljö. 
Slutsatserna ur diskussionen presenteras i de fyra färgade rutorna nedan.

SNABBLINJENÄTET SKA...

...UTVIDGA INNERSTADEN
• Utöka och sprida attraktiviteten från innerstaden
• Utvidga Brunnsparken från en punkt till en zon
• Skapa förutsättningar för utvidgad innerstad och bidra till utveckling av 

områden utanför centrum
• Näringslivsstruktur - sprida ut attraktiviteten och binda ihop staden

...VARA STADENS RYGGRAD
• Identitetskapande - bo nära spårvagnslinje
• Igenkänningsfaktor är viktig
• Hög status och bra erbjudande samtidigt som det är billigt: Snabblin-

jenät - ingen koll på tidtabellen
• Spårfaktorn drar till sig näringslivet
• Kopplingen mellan snabblinjenät och nationella förbindelser
• Bidra till att tyngdpunkterna inte blir isolerade då det motverkar ett at-

traktivt stadsliv

Upphöjd spårväg genom grönområde i Örestad, Dan-
mark.

Koppla samtliga punkter.

Snabbring runt centrum.

Fåtal stråk som når utvalda punkter.

…BIDRA TILL STADSLIV
• Stadsliv på hållplatser – vidga begreppet “den ideala bytespunkten”
• Placera hållplatser längs potentiella stråk
• Yttre knutpunkter  - service t.ex. förskola
• Hållplatser som stationslika miljöer
• Linjen kan dock utgöra en barriär

...MÖJLIGGÖRA FÖRTÄTNING OCH UTVECKLING AV 
STADEN

• Ökad täthet och blandstad för ett levande stadsliv
• Tyst snabblinjenät för möjlighet till förtätning
• Förtätningsprojekt kan bidra till finansieringen av snabblinjenätet 
• Snabblinjenätet en ekonomisk motor för stadsutveckling
• Utveckling av nya områden

En “bubbelövning” genomfördes som gick ut på att fylla i en schematisk bild 
över en stad med olika stadsdelar med funktionerna bostäder, verksamheter 
och service och sedan rita in ett stomnät mellan dessa. På detta sätt fick 
deltagarna möjlighet att konstruera ett stomnät utan att behöva ta hänsyn 
till specifika platser. I det översta exemplet föreslås en snabbring runt cen-
trum. Det mittersta exemplet visar ett stomnät med fokus på ett fåtal stråk 
som når utvalda punkter, medan det sista exemplet kopplar ihop samtliga 
punkter. Syftet med övningen var att belysa vilka för- och nackdelar de olika 
strukturerna medför samt diskutera vilken struktur som passar bäst för GMP.

Den andra delen av workshopen handlade om att jämföra principstruktur-
erna mot de formulerade hypoteserna för önskad stadsutveckling. Utvär-
deringen gjordes med hjälp av ett formulär där scenarierna poängsattes 
för hur väl de svarade mot följande kriterier: 

• Möjligheten till ett liv utan bil i GMP-området, 
• Effektivt användande av befintlig infrastruktur
• Potential att länka samman stadsdelar och strategiska punkter
• Trygghet
• Miljö och hälsa. 

Slutsatsen av jämförelsen visade att scenario 2 och 3 ansågs bidra 
mest till att uppfylla ovanstående kriterier för en attraktiv stadsmiljö och 
levande stad. 

K2020+ (PRINCIPSTRUKTUR  1) 

• Ej tillräckligt för att möjliggöra ett liv utan bil i GMP-området
• Otillräcklig potential för att länka samman stadsdelarna samt öka 

tillgängligheten till strategiska punkter
• Har bäst potential att bidra till ett inkluderande samhälle där alla 

känner sig trygga

HÖGBANA (PRINCIPSTRUKTUR  2)

• Anses möjliggöra ett liv utan bil i GMP-området 
• Bedöms ha störst potential att länka samman stadsdelarna samt 

öka tillgängligheten till strategiska punkter

SNABBSPÅRVÄG (PRINCIPSTRUKTUR  3)

• Medför effektivt användande av befintlig infrastruktur
• God att länka samman stadsdelarna samt öka tillgängligheten till 

strategiska punkter
• Kan möjliggöra ett liv utan bil i GMP-området

TUNNELBANA (PRINCIPSTRUKTUR  4)

• Skapar bäst förutsättningar för ett liv utan bil i GMP-området
• Har sämst förutsättningar till bidra till ett inkluderande samhälle   

där alla känner sig trygga
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UTGÅNGSPUNKTER OCH 
REKOMMENDATIONER
Snabblinjenätets påverkan på stadens utveckling

Hur ett snabblinjenät 
kan stödja önskad 
strukturell utveckling
Vid planeringen av ett nytt stomnät för stadstrafiken inom Göteborg, 
Mölndal och Partille är det viktigt att utgå ifrån de fysiska förutsättnin-
gar som utgör en fast stadsutvecklingsram. Det handlar om topografiska 
förutsättningar med dalgångar och däremellan högre områden, älven som 
rinner genom staden och närheten till havet. Det är på grund av de topo-
grafiska förutsättningarna som stadsstrukturen ser ut som den gör där 
både bebyggelse och infrastruktur, inklusive viktiga nationella stråk, i stor 
utsträckning koncentrerade till dalgångarna. 

Även om utvecklingen ska ta avstamp i det unika för GMP finns det mycket 
att lära och ta med sig från både goda och mindre goda exempel för hur 
den strukturande kollektivtrafiken har påverkat stadsutvecklingen.  Hur det 
tätbebyggda området inom GMP ska utvecklas finns beskrivet i regionens 
och respektive kommuns visioner, mål och strategier. Dessa planer är en 
utgångspunkt för ett snabblinjenät inom GMP. Till exempel är Vision Älvs-
taden, där det utvidgade regioncentrumet med sina 25 000 bostäder, 
65 000 nya invånare och 50 000 nya arbetstillfälle beskrivs, en mycket 
viktig förutsättning som ett snabblinjenät behöver stödja. En annan viktig 
uppgift för snabblinjenätet är att stödja Göteborgs Stads utbyggnads-
planering med ett antal strategiska tyngdpunkter utpekade tillsammans 
med Mölndal och Partilles centrum. 

Geografiska och topografiska förutsättningar, referenser från andra städer 
och gällande visioner, mål och strategier har analyserats och resulterat i 
fyra målbilder för hur ett snabblinjenät behöver stödja den framtida stads-
utvecklingen. 

Göteborg, Mölndal och Partilles geografiska och topografiska förutsättningar som utgör ett fast ramverk vid planeringen av ett snab-
blinjenät.
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Målbild 1:
Utvidga innerstaden och skapa ett attraktivt regioncentrum

För att skapa en attraktiv region krävs att resorna mellan regionens olika delar och framförallt till och från regionens 
centrum kan göras snabbt och enkelt. Resorna inom regioncentrumet behöver bli effektivare för att den tidsvinst 
som gjorts på resan till centrumet inte ska gå förlorad. Ett effektivt och stabilt snabblinjenät behövs i kärnan för att 
öka utvecklingspotentialen i hela regionen. Ett snabblinjenät i GMP ska stötta en utvidgning av region-
centrumet och av innerstaden genom att utvidga Brunnsparkens funktion från en punkt till en zon med flera 
bytespunkter. Planerna inom Älvstaden med ett mycket stort antal tillkommande boende och verksamma kommer 
att flytta centrums tyngdpunkt, vilken behöver förses med lämpliga kommunikationer. 

Målbild 2:
Skapa stadens attraktiva ryggrad

Från strukturerande infrastruktur i stadsmiljö till ett strukturerande stadsliv med bra kommunikationer. Snabblin-
jenätet ska vara stadens orienteringsverktyg - det kan därför inte motsvara alla stråk. Det ska utgöra den mentala 
kartan för hur man rör sig i staden. Det är därför viktigt att snabblinjenätet är identitetsskapande och samtidigt 
förankrat i de unika lokala värdena. Att det har en hög igenkänningsfaktor, hög status med attraktiv stadsmiljö samt 
trafikeras av snabb trafik som tillvaratar spårfaktorn. Även om snabblinjenätet bara utgörs av några få stråk kan 
varje stråk trafikeras av flera linjer. Det är viktigt att samordna den strukturerande kollektivtrafiken som påverkar 
stads- och regionutvecklingen, det vill säga med den regionala och nationella infrastrukturen och till exempel tågsta-
tioner och flygplatser.

Framtida utvidgning av regioncentrumet. Snabblinjenätet ska endast utgöras av några få stråk, övriga stråk kommer trafikeras av annan 
typ av kollektivtrafik. 
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Målbild 3:
Bidra till stadsliv med attraktiva stadsmiljöer vid stationer 

Snabblinjenätet kommer att lyfta fram olika delar av staden. Fokus ligger på tyngdpunkterna och på att underlätta 
utvecklingen av stråk mellan dem. Viktigt är att öka tyngdpunkternas attraktivitet genom att samköra stadsutveck-
lingsprojekt i anslutning till snabblinjenätets stationer, samt skapa strategiska bytespunkter och mötesplatser där 
en framtida stadsutveckling är möjlig. De stationer som kommer att trafikeras av snabblinjenätet behöver ses som 
framtida levande platser för möten. De ska vara tillgängliga för alla grupper av människor oavsett bakgrund och 
förutsättningar. De bör förses med vardagsliv genom att fokusera på allmänna funktioner, såsom skola, stads-
delshus, bibliotek, sportanläggningar etcetera. Snabblinjenätets stationer bör utformas enligt en återkommande 
princip och behöver vara välkomnande och trygga. De är symboliskt viktiga platser i staden och utgör lokala nav där 
stadslivet ska pulsera i framtiden. 

Målbild 4:
Möjliggöra förtätning och utveckling av staden

Snabblinjenätet kan fungera som en motor för stadsutveckling, men effekten ökar om det sker i kombination med 
stadsförnyelseprojekt. Ett snabblinjenät ska skapa bästa möjliga förutsättningar för staden, exploatörer och befolk-
ning att förtäta i tyngdpunkterna och längs stråken. Detta gör att de gröna kilarna med känslig naturmiljö kan 
lämnas orörda samtigt som GR:s strukturbild tydliggörs. Snabblinjenätet ska ge förutsättningar för ökad attraktivitet 
i befintliga miljöer och på så vis underlätta förtätning. Det är därför viktigt att både fordon och utformning av anlägg
ningar ökar attraktiviten för omgivande miljö. Påverkande faktorer är bland annat bullernivåer, fordonens utseende, 
elstolpar och spårområden med gräs. 

Snabblinjenätet ska binda samman viktiga tyngd- och knutpunkter. Snabblinjenätet ska fungera som en motor för stadsutveckling och förtätning i tyngdpunkterna och 
längs stråken. 
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Hur snabblinjenätet 
kan stödja en kvali-
tativ utveckling av 
stadsmiljön
En strategisk målbild för nytt stomnät behöver hantera kvalitativa och 
lokala förutsättningar även på en övergripande och strategisk nivå. 
Svårigheten ligger i att varje gata, korsning, kvarter och stadsdel består av 
unika egenskaper såsom kulturell anknytning, historisk förankring, sociala 
förutsättningar och så vidare. Att hantera dessa egenskaper är svårt då 
målbilden för nytt stomnät behandlar stråk och inte utpekade sträckningar. 

Det är därför viktigt att identifiera hur dessa kvalitativa parametrar verkar 
tillsammans för att skapa olika stadskvaliteter. Föreliggande kapitel kan 
ses som en vägledning för hur dessa parametrar ska hanteras. Dokumentet 
som Göteborgs Stad tog fram år 2008, Stadsbyggnadskvaliteter, ligger till 
grund för detta kapitel. I Stadsbyggnadskvaliteter lyftes åtta viktiga as-
pekter fram för att säkerställa kvaliteten i stadsmiljön. För att säkerställa 
stadsmiljöns kvalitet i anslutning till ett snabblinjenät behöver dessa aspek-
ter finnas med och hanteras aktivt och medvetet genom hela processen, 
från målbild till trafikering. 

Göteborg och omvärlden
Det krävs ett snabblinjenät inom GMP för att bidra till att utveckla Göte-
borgsregions näringslivsattraktivitet med kluster för högutbildade, evene-
mangsstråk, industrier och lokala verksamheter. Ett bra snabblinjenät som 
samordnar dessa målpunkter med kvalitativa miljöer och arkitektoniska 
kvaliteter krävs för att öka företagsetableringen. 

Rådande trender för landets stads- och regionutveckling består av högre 
polarisering till regioncentra med en ökning av en högutbildad tjänstesek-
tor. Denna utveckling ökar pressen på kvalitativa stadsmiljöer som är en 
förutsättning för framtida företagsetableringar och för inflyttning av befolkn-
ing med höga krav på bostäder och utemiljöer. 

City Brandning. Göteborgs monter under MIPIM. 

Byggföretaget Eiffages framtidsvision för attraktiva stadsmiljöer.

Jämförelse stadsstrukturer Vancouver/Göteborg.

Göteborgs attraktivitet präglas av evenemang som Way out west.

Stadens karaktär
Ett snabblinjenät krävs för att samordna utvecklingstråk och för att kunna 
bemöta framtida stadsutveckling. Det finns planer på att Göteborgsre-
gionens befolkning ska öka med 200 000 invånare (lika stort som Upp-
sala idag) och Göteborgs Stad räknar med att bygga 15 miljoner kvm BTA 
bebyggelse. Dessa två siffror behöver ses i relation till att GMP idag är ett 
glest stadsområde med europeiska mått mätt, vilket gör att förtätning blir 
en nödvändig strategi. Det innebär att framtida utveckling kommer ske i 
befintliga miljöer med den särskilda struktur, historia, typologi och karaktär 
som de befintliga miljöerna utgörs av. Ett snabblinjenät behöver planeras 
med denna förutsättning i fokus då det blir det drivande stadsutvecklings-
verktyget i befintliga miljöer. Snabblinjenätet behöver ta hänsyn till GMP:s 
olika stadsdelars speciella karaktär (kvarterstad, funktionalistisk stad och 
postmodern stad) och bebyggelsestruktur (traditionell, lamell, punkthus, 
småhus). En viktig del i snabblinjenätets roll består i att lyfta upp lokala 
specialiteter, kultur- och naturmiljö samt delta i att skapa framtida historia 
för ett ungt regioncentrum. Detta bör göras genom att planera och bygga 
utifrån rådande förutsättningar, genom att respektera och lyfta fram kul-
turhistoriska miljöer och byggnader samt stadsmönster.

Skalan och tätheten
Ett snabblinjenät utgör en länk mellan regional och lokal nivå med syfte att 
underlätta tillgängligheten till regioncentrumet. Anläggningen kommer att 
koppla samman olika stadsmiljöer med varierande skala och täthet. Det 
kan uppstå konflikter mellan anläggningens skala och den lokala skalan 
och tätheten. På samma sätt kan anläggningens skala medföra negativa 
konsekvenser beträffande förtätningspotentialen.

Det är viktigt att planering av ett snabblinjenät görs utifrån medvetenheten 
om rådande integrationsproblematik i befintliga stadsmiljöer. Satsningen på 
ett snabblinjenät är nödvändig och fokus bör läggas på anläggningens roll 
som en länk som kopplar samman olika förtätningsprojekt till stadsutveck-
lingsstråk. Anläggningen blir grunden till den regionala utvecklingen med 
fokus på den lokala nivån och den lokala förankringen. 

Traditionell kvartersstad Lamellhus: i park och i kvarter Skivhus Punkthus i park Småhus i rutnät

Trafikseparerad kvartersstad Trafikseparerade lamellhusområden Öppna storgårdar i park Punkthus vid gata Småhus i enklav
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Överst: Uppgång till Paris tågstation, Gare St. Lazard.
Nederst: Spårvagn i känslig kulturmiljö, Place Pey Berland.

Skala och täthet enligt Stadsbyggnadskvaliteter, 2008.
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De offentliga rummen
Ett snabblinjenät kommer att påverka det offentliga rummet i högsta grad 
genom dess lokalisering i gatumiljön. Detta innebär att snabblinjenätet 
kraftigt kommer att påverka gaturummets funktioner med positiva och 
mindre positiva konsekvenser. Anläggningen medför två olika typsituationer 
dels stationsområden och dels sträckor mellan stationer. 
Utvecklingen av stationsområdena kan bidra till att göra platser och torg 
till attraktiva och levande stadsrum som möjliggör möten. Snabblinjenätet 
kommer att länka samman dessa platser och torg med varandra. Station-
erna utgör ett viktigt integrationsverktyg genom att sprida en igenkännings-
faktor över hela GMP och bör vara tillgängliga för alla. Längs sträckorna 
mellan stationerna medför snabblinjenätet möjligheter till upprustning och 
stadsförnyelse. Samtidigt medför trafikeringen av ett snabblinjenät en ökad 
barriäreffekt längs sträckorna. En effekt som behöver hanteras och minimi-
eras i största möjliga mån genom att arbeta med gestaltning, differentier-
ing av spårvagnens hastighet, möjlighet till täta passager med mera. 

Skönhet
Snabblinjenätet är direkt kopplat till stadsmiljön och upplevelsen av 
stadens skönhet. För att fånga skönheten och identiteten i varje unik plats 
bör utformningen av snabblinjnätet anpassas till lokala förutsättningar (kul-
turmijö, naturmiljö, ekonomiska och sociala förutsättnignar). En sådan an-
läggning bör skapa känslan av att kliva in i en ny fas av GMP:s utveckling. 
Från design av systemet till fordonens utseende är kopplingen till konstnär-
liga dimensioner viktig för att skapa en känsla av modernitet, vänlighet och 
positiv anda.

Design av spårvagnslinje i Tours, konstnär Buren.

Inredningsdesign av Montpelier linje 5, Yellow windows design och Miss tic Utformning av entrén till station Triangeln, Malmö.

Vatten och det gröna
Ett snabblinjenät utgör ett hållbarhetsprojekt då det kan bidra till att öka 
kollektivtrafikresande, underlätta förtätningsstrategier och minska ener-
giförbrukning. Anläggningen kan i sig utöka grönskan ända in i mitten av 
stadskärnan med modern utformning som ger mer grönytor och trädalléer. 
Ett grönt stråk kan skapas i anslutning till anläggningen genom hela region-
centrumet och öka den biologiska mångfalden.

Rörelse och samband
Snabblinjenätet kommer att öka möjligheterna till att använda alternativa 
färdmedel till bilen inom GMP. Med ett effektivt stomnät blir det enklare 
och mer intressant att ta cykeln till kollektivtrafiken, vilket också främjar 
barns möjlighet att resa själva. Förtätningar som skulle uppkomma i anslut-
ning till anläggningen skulle öka gångtrafiken. Genom att skapa en ryggrad 
i staden med starka igenkänningsfaktorer kommer snabblinjenätet att bli 
ett orienteringsverktyg som underlätter att röra sig i staden som upplevs 
enklare att förstå. 

Ett snabblinjenät bildar en struktur i GMP och ger andra möjligheter att röra 
sig i staden, som alternativ till bilen. I förlängningen bör det mynna ut i ett 
reducerat antal stadsmotorvägar som öppnar upp för fler boulevarder med 
effektiva kollektivtrafikstråk. 

Miljöanpassat byggande
Som ett hållbart alternativ att resa kan ett snabblinjenät bidra till mer 
hållbar stadsutveckling. Stationsbyggnader och hela anläggningen medför 
möjligheter att utveckla smarta hållbara lösningar. Till exempel materialval 
med återanvändbara material i stationsbyggnader, energikällor genom 
att utrusta anläggningen med solpaneler eller mindre vindkraftverk eller 
dagvattenhantering genom att använda spårområden som fördröjningsma-
gasin.

Busshållplats i Libanon, återvinningsmaterial.Cykelparkering Hoog Catharijne station Holland. Köpehamn metrolinjen med fördröjningsmagasin.
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Hur snabblinjenätet 
påverkar barriäreffek-
ten i stadsmiljön
Ett snabblinjenät medför inte bara positiva effekter för stadsmiljön och 
stadslivet. En av de svåraste frågorna att hantera är den barriäreffekt som 
systemet kan medföra, vilken försvårar möjligheterna att skapa en attraktiv 
stad för i synnerhet gående men även för övriga trafikantgrupper. 

VAD ÄR EN BARRIÄR?
En barriär är enligt ordboken ett (långsträckt) föremål som spärrar, hin-
drar eller begränsar något. Huruvida en barriär antingen är något negativt, 
såsom ett hinder eller ett problem, eller något positivt, såsom ett skydd mot 
något man vill skärma sig ifrån, avgörs av sammanhanget. Fokus i detta 
sammanhang är när en barriär utgör något negativt, som ett hinder för en 
fysisk rörelse, social integration eller stadsutveckling. En barriär kan till 
exempel vara en väg eller gata, ett grönområde, en älv eller en kollektivtrafi-
kanläggning. Upplevelsen av en barriär är subjektiv och påverkas av vem 
som ska korsa den och vilka förutsättningar personen i fråga har. 

I detta avsnitt fokuserar vi på den typ av barriär som framför allt orsakar 
gränsdragningar i stadsrummet och bryter den kontakt som annars hade 
kunnat finnas mellan olika stadsdelar och stadsrum. Detta skapar oattrak-
tiva stadsmiljöer där människor inte vill vistas, samtidigt som det försvårar 
möjligheterna till kontaktytor och rörelser.  

Mätbarhet
Den fysiska anläggning som ett kollektivtrafiksystem är kan i sig utgöra 
en barriär tillsammans med den skyddsutrustning den för med sig såsom 
staket och bullervallar. Utöver det påverkas upplevelsen av barriäreffek-
ten av trafikeringen. I vilken utsträckning kollektivtrafiken och i synnerhet 
spårvagnstrafiken utgör en barriär, finns det i dagsläget begränsad forskn-
ing kring. Hur biltrafiken bidrar till barriäreffekten finns däremot beskrivet 
på olika sätt och några av dem presenteras i tabellerna och diagram-
met här intill. Barriäreffekten kan rent tekniskt beskrivas som den tid en 
gående behöver vänta på en tillräckligt stor tidslucka för att kunna passera 
barriären (TRAST, 2007). Vid plankorsningar är bland annat trafikmängd 
och hastighet faktorer som påverkar barriärens storlek. Även den fysiska 
utformningen påverkar, till exempel hur bred passage som behöver korsas, 
utan möjlighet till uppehåll. 

Bedömning av gåendes framkomlighet. Diagrammet visar inom vilken tid 96 av 100 
gående får tillgång till en viss tidslucka. Om väntetiden är mindre än 20 sekunder 
under den dimensionerande timmen så brukar framkomligheten betraktas som god. 
(Säkra Gångpassagen, Vägverket 1998). 

Bedömning av barriärens storlek utifrån flöde och hastighet. (Gångbar stad, 2013)

Hastighetens betydelse för stadens karaktär. (Rätt fart i staden, 2008)
Fotona visar exempel på olika typer av barriärer - Kungsportsavenyn, Aschebergsgatan 
och Hjalmar Brantingsgatan.

Platser och torg
STORLEK
Ett torg kan vara olika stort och ha olika form, men dess funktion som ett 
rum i gatumiljön för allmänheten att mötas i är alltid densamma. Det inne-
bär att torget behöver angripas som en helhet. Hållplatsen som mötesplats 
och allmän funktion i staden kan vara en stor del av torget. Däremot be-
höver gränsen för anläggningens storlek ses i kontext till torgets storlek. En 
spårvagn som vid hållplatsangöring på ett torg, har sina båda ändar utanför 
torget kommer upplevas som en barriär, då torget inte kommer uppfattas 
som en helhet under tiden spårvagnen står på hållplatsen.

VISTELSE
För att bibehålla torgets funktion som mötesplats krävs att vistelsemöj-
ligheterna bibehålls. Det innebär att en stor del av torget behöver vara 
tillgängligt. Att till exempel kunna använda ett torg för särskilda evenemang 
är nödvändigt för att skapa ett levande centrum. Ett kollektivtrafiksystem 
behöver därför fungera även om det finns ett evenemang på torget. Det 
innebär att torg kan vara känsliga för tunga kollektivtrafiksystem.

Spårvagnen

Torg kan vara känsliga för tunga kollektivtrafik-
system i samband med evenemang. 

Exempel på hur spårvagnslin-
jerna smälter in i markbelägg-
ningen.

Skala mellan spårvagn och torg.  Bordaux, Quiconces.

Integrering av spårvagnslinje i 
stadsmiljö, Strasbourg.
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TRYGGHET
Ett snabblinjenät kan medföra otrygghet i stadsmiljön om det utformas på 
fel sätt. Det kan till exempel handla om att infrastrukturen inte är relat-
erad till den mänskliga skalan eller att hållplatser som är placerade på 
torg innebär att det inte upplevs som en öppen plats. Snabblinjenätet kan 
också medföra otrygghet med avseende på trafiksäkerhet, i synnerhet för 
användare som barn eller äldre. I det fortsatta arbetet är det viktigt att lyfta 
olika användargruppers perspektiv i förhållande till barriäreffekten. En posi-
tiv effekt avseende tryggheten kan dock vara att snabblinjenätet medför en 
ökad närvaro i anslutning till hållplatserna. 

TILLGÄNGLIGHET
Tillgängligheten till och från spårvagnen när den står på hållplatsen är 
viktig. Det kräver att tillgängligheten till perronger görs på ett homogent 
sätt för att undvika att alla resenärer samlas i en och samma punkt. Avs-
tåndet till och från fasader behöver vara tillräckligt stort. På samma sätt 
behöver hållplatser planeras för att minimera behovet av att ta sig runt hela 
spårvagnen för att komma till rätt sida.

Sträcka
SKALA OCH STRUKTUR
Ett snabblinjenät kan medföra 
tyngre infrastrukturella åtgärder i 
stadsmiljön som i sig själva utgör 
fysiska barriärer. Det är dock 
viktigt att ett snabblinjenät upplevs 
som en del av stadsmiljön och att 
nätet fungerar i den miljön det 
kommer att integreras i. Det finns 
i dagsläget redan flera infrastruk-
turkorridorer där känsligheten 
för fler system är mindre än om 
snabblinjenätet trafikerar mer 
stadsmässiga stråk. Dessa kor-
ridorer bör användas i första hand. 
Där snabblinjenätet trafikerar i ett 
mer stadsmässigt sammanhang 
behöver anläggningen integreras 
i den miljön med lämpliga lösnin-
gar. För att skapa ett attraktivt och 
effektivt snabblinjenät behöver de 
sträckor där systemet inte bidrar 
till att skapa nya barriärer och de 
sträckor där systemet trafikerar 
känsligare miljöer ses i ett sam-
manhang.

Tillgång till hela sidan för att und-
vika behovet av att springa längs 
spårvagnen för att komma runt 

FYSISKA HINDER, TURTÄTHET, HASTIGHET OCH 
FORDONENS LÄNGD
Det är mellan hållplatserna de största negativa barriäreffekterna finns. Bar-
riärerna längs sträckorna utgörs dels av rent fysiska hinder av anläggnin-
gen samt till exempel staket och bullervallar. Utöver det påverkar trafikerin-
gen barriäreffekten genom faktorer som turtäthet, hastighet och fordonens 
längd. Hur stor barriäreffekt dessa faktorer medför är inte helt enkelt att 
beskriva. Genom att, likt för biltrafik, räkna med tidsluckor kan man på ett 
strikt tekniskt sätt förklara barriäreffekten av spårvagnar på en sträcka.

Låt oss anta att det krävs en tidslucka på 5 sekunder för gående att hinna 
passera gatan innan spårvagnen kommer fram. Den tiden tillsammans 
med tiden det tar för spårvagnen att passera utgör den tekniska 
barriären.  Om det passerar 60 spårvagnar per timme (exempel Östra 
Hamngatan i Göteborg) i 20 km/h är det möjligt att för gående att korsa 
gatan i 50 sekunder per minut. I en jämförelse med biltrafiken motsvarar 
det en liten barriär enligt facklitteraturen. Enligt detta resonemang vore ett 
trafikflöde om 240 spårvagnar per timme (i 20 km/h) fortfarande en måttlig 
barriär. 

Fordonens hastighet påverkar både tryggheten och framkomligheten för 

10 sekunder motsvarar den tid som spårvagnen 
utgör en fysisk barriär med en hastighet av 20 km/h

1 TIMME

60 spårvagnar och bussar per timme

240 spårvagnar per timme : En likvärdig barriär med avseende på tidsluckan är 500 
bilar/timme, vilket anses vara en måttlig barriär.

Spårvagnsnätets integrering i 
stadsmiljön. Nice, Frankrike. 

Exempel på barriär. E 20, Göteborg. 

Till vänster och nedan: Dubbel 
spårvagn i Rabat, Marocko.

Spårvagnsnätets integrering i 
stadsmiljön. Vågmästarplatsen, 
Göteborg.

60 meter lång spårvagn med hastighet 20km/h

30 meter lång spårvagn med hastighet 20km/h

60 meter lång spårvagn med hastighet 50km/h

30 meter lång spårvagn med hastighet 50km/h

Säkerhetsavstånd av 70 meter

Säkerhetsavstånd 70 meter

Säkerhetsavstånd av 28 meter

Säkerhetsavstånd 28 meter

Total längd för barriäreffekt: 100 m

Total längd för barriäreffekt: 58 m

därför utgöra en större barriär. Rent tekniskt tar det även längre tid för 
fordonet att passera ju längre det är. För en 30 meter lång spårvagn som 
kör i 20 km/h tar det 4,5 sekunder att passera, medan det för en 60 meter 
lång vagn tar 10,8 sekunder. Om spårvagnen istället kör i 50 km/h tar det 
endast 2,2 sekunder för den att passera om den är 30 meter lång och 4,4 
sekunder om den är 60 meter lång.

Förutsatt att inga andra faktorer ytterligare bidrar till barriäreffekten (till 
exempel biltrafik) bedöms påverkan på barriäreffekten utifrån de tre faktor-
erna turtäthet, längd och hastighet, var och en för sig, som följer:

Innerstaden Utanför innerstaden
Turtäthet Mellan Liten
Fordonens längd Mellan Liten
Hastighet Stor Mellan

Ju mindre gaturummet är desto större påverkan har turtätheten, längden 
och hastigheten.  

En kombination med långa fordon och höga hastigheter skulle medföra Total längd för barriäreffekt: 130 m

Total längd för barriäreffekt: 88 m

GESTALTNING
Gestaltningen av anläggningen påverkar barriäreffekten i stor omfattning. 
Snabblinjenätet medför en högre potentiell barriäreffekt på grund av 
hastighet, turtäthet och längd på vagnar samt de infrastrukturella åtgärder 
en sådan anläggning innebär. Det är dock viktigt att gestaltningen av anläg-
gningen görs för att minimera den negativa påverkan på stadsmiljön. Ett 
snabblinjenät får inte bara bli ett ytterligare system i gaturummet, utan en 
anledning till stadsförnyelse längs stråken det trafikerar. 

gående. Vad gäller framkomligheten påverkar hastigheten dels hur lång tid 
det tar för spårvagnen att passera och dels hur långt bort man behöver titta 
för att upptäcka spårvagnen i tid, det vill säga den uppskattade tidsluckan 
på 5 sekunder. Ju högre hastighet ju kortare tid utgör spårvagnen en fysisk 
barriär samtidigt blir den sträcka som kan sägas utgöra en osynlig barriär 
längre.

• 20 km/timme – 28 meter (5 sekunders tidslucka)
• 30 km/timme – 42 meter (5 sekunders tidslucka)
• 50 km/timme – 70 meter (5 sekunders tidslucka)
Ett längre fordon kan upplevas som mer hotfullt än ett kortare och kan 

de största barriärena. Till exempel skulle ett 60 meter långt fordon som 
kör i 50 km/h enligt tidigare resonemang innebära en 130 meter lång 
barriär. Det går att jämföra med Östra Hamngatan som totalt sett mellan 
Brunnsparken och Kungsportsplatsen är drygt 250 meter lång. För att 
korsa gatan mitt på behöver du således ha koll på hela sträckan åt båda 
hållen.

HÅLLPLATSAVSTÅND
Snabblinjenätet är tänkt att vara ett effektivt kollektivtrafiksystem som ökar 
tillgängligheten mellan GMP:s olika delar. Turtätheten, hastigheten och for-
donens längd är parametrar som medför konsekvenser för stadsmiljön. En 
möjlighet att reducera barriäreffekten är att lägga till en fjärde parameter 
- att reducera antalet hållplatser. Färre stopp innebär att spårvagnen kan 
köra långsammare längs sträckorna. Det medför i sin tur en attraktivare 
stadsmiljö och möjligheter till förtätning längs med sträckorna. 

Exempel på sträcka - Östra Hamngatan idag är antal turer i maxtimmen 57 stycken 
(varav 36 spårvagnar), hastighetsbegränsningen är 30km/h och fordonens längd är 
max 31 meter.

Spårväg och bil samsas om gaturummet. Södra Allégatan, Göteborg. 
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Slutsats barriäreffekt

Ett snabblinjenäts barriäreffekt i stadsmiljön är komplext och det är viktigt 
att angripa problematiken från flera olika håll för att kunna beskriva prob-
lemet. 

Ett snabblinjenät behöver ses som ett strukturerande system som kommer 
att utöka effektiviteten av hela kollektivtrafiknätet. Det finns stora fördelar 
med att koncentrera snabblinjenätet och därmed stadsutvecklingsinsatser 
till färre punkter och stråk. I synnerhet om det koncentreras till infrastruk-
turstråk som redan finns. Det kan vara svårt att få acceptans för den 
barriäreffekt som ett snabblinjenät kan medföra om det generaliseras över 
hela spårvagn- och stombussnätet. 

Snabblinjenätets påverkan på stadsmiljön skiljer sig mellan hållplatser och 
sträckor. Det är därför viktigt att utreda barriäreffekten i relation till dessa 
två typer av funktioner. För hållplatser som placeras på torg är storleksas-
pekter, vistelsefunktioner, tillgänglighet till torget samt trygghetsaspekter 
viktiga. För sträckorna är skalan av infrastrukturen, hastighet, turtäthet, 
längden på fordonen samt gestaltningen av hela anläggningen viktiga 
faktorer. Själva anläggningen i sin natur medför en barriäreffekt, hur den 
trafikeras kan sedan antingen öka eller minska upplevelsen av barriäreffek-
ten. Genom att öka gestaltningskvaliteterna i anslutning till anläggningen 
ökar toleransen för barriären som uppstår. I det fortsatta arbetet är det 
viktigt att lyfta olika användargruppers perspektiv i förhållande till barriär-
effekten. 

Hur kombinationen av dessa faktorer i olika stadsmiljöer påverkar barriär-
effekten tillsammans med ytterligare bidrag från till exempel biltrafiken 
innebär en komplex bild som behöver studeras tillsammans med behovet 
av att korsa snabblinjenätet längs aktuella sträckor.

Slutsats
Delprojektet har lyft fram fyra målbilder som ett snabblinjenät ska göra för 
GMP, utvidga innerstaden och skapa ett attraktivt regioncentrum, skapa 
stadens attraktiva ryggrad, bidra till stadsliv med attraktiva stadsmiljöer 
vid stationer samt möjliggöra förtätning och utveckling av staden. Nedan 
följer de huvudsakliga slutsatserna som delprojektet har lett fram till. Syftet 
är att dessa ska kunna användas som utgångspunkt vid formuleringen av 
Målbild GMP 2035. Om målbilden kan besvara frågorna vad, var, hur och 
när kan ett attraktivt snabblinjenät som bidrar till stadsliv och en attraktiv 
stadsmiljö åstadkommas. 

VAD?
SNABBLINJENÄTET ÄR EN VIKTIG 
FUNKTION I STADEN.
Snabblinjenätet har en viktig funktion som stadens orienteringsverk-
tyg. Utifrån snabblinjenätets struktur ska invånare och besökare få 
hjälp att skapa en mental karta. För att snabblinjenätet ska ha den 
funktionen kan det inte utgöras av samtliga spårvagnslinjer och snab-
busslinjer i staden. Att istället definiera snabblinjenätet som erbjuder 
enkla resor till och från centrum och mellan tyngdpunkter kan önskad 
funktion uppnås. Snabba resor tillsammans med en stark profil som 
skapar igenkänning är grundläggande. Snabblinjenätet har även en 
funktion som stadsutvecklingsverktyg som ska sprida attraktiviteten 
och öka mark- och fastighetsvärdena i fler delar av staden. Snabblin-
jenätet har även en funktion i att vara identitetsskapande för staden, 
så kallad City Branding. 

HUR?
UTGÅ IFRÅN ANVÄNDARNA ISTÄLLET 
FÖR DEN TEKNISKA LÖSNINGEN
En förutsättning för ett snabblinjenät är den tekniska genomförbar-
heten, men utgångspunkten bör vara de som ska använda systemet 
och de som rör sig i stadsområdet för att åstadkomma ett attraktivt 
system för invånare och besökare. Det är här vikigt att ta hänsyn till 
olika gruppers förutsättningar, till exempel barns förutsättningar att 
resa med eller röra sig i närheten av snabblinjenätet. Det är utifrån 
användarperspektivet budskapet om ett snabblinjenät måste kom-
municeras: Snabblinjenätet är den fysiskt sammanhängande länken 
där regionen och regioncentrum möts. Snabblinjenätet får då inte 
bidra till att öka barriärerna för stadens användare. 

NÄR?
IDAG OCH FÖR FRAMTIDEN ÄR 
SNABBLINJENÄTET EN MOTOR FÖR 
STADSUTVECKLING
Ett snabblinjenät bör utformas för GMP:s unika förutsättningar på 
olika skalnivå och egenskaper. Samtidigt är hur vi vill att staden ska 
se ut 2035 en viktig utgångspunkt då snabblinjenätet kan fungera 
som en stadsutvecklingsmotor som stöttar framtida bebyggelse-
planer och stärker strategiska tyngdpunkter. Att samordna snabblin-
jenätet med dagens och framtidens regionala/nationella infrastruk-
tur och stadsutvecklingsprojekt är grundläggande. 

VAR?
PÅ STRUKTURNIVÅ, PÅ DETALJNIVÅ OCH 
PÅ SJÄLVA FORDONEN 
Fokus behöver ligga på flera olika nivåer för att åstadkomma ett 
attraktivt snabblinjenät både för stadslivet och för stadsmiljön. Det 
innebär att vikten av igenkänningsfaktor är viktig och att skapa ett 
tydligt system som hjälper till att öka förståelsen av staden även för 
besökare. På detaljnivån görs detta genom att skapa attraktiva gatu-
rum med stor omsorg om den lokala förankringen. På fordonsnivå 
genom att skapa ett modernt och framgångsrikt utryck genom hela 
staden.
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