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BAKGRUND

Målbilden beskriver hur kollektivtrafiken i det sammanhängande storstadsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille 
ska utvecklas fram till 2035 för att attrahera och ta hand om betydligt fler resenärer. En kapacitetsstark, snabb och 
pålitlig kollektivtrafik lyfts som en förutsättning för ett mer tätbebyggt storstadsområde.
Målbilden fokuserar på stomnätet, det som idag omfattar spårvagns- och stombusstrafik samt expressbussar och 
pendeltåg där de trafikerar storstadsområdet.

I mars 2017 har målbilden varit ute på remiss och projektgruppen har tagit till sig önskemål om ett förtydligat 
perspektiv på social hållbarhet. Det perspektiv som lyfts tydligast i remisserna är målkonflikten mellan 
attraktiv stadsmiljö och behovet av framkomlighet. Remissvaren tryckte även på att bytespunkternas och 
snabbnätsstationernas placering, utformning, kapacitet och integration med stadsmiljön behöver utvecklas mer. 
Flera remissvar efterlyser mer utförliga konsekvensbedömningar av föreslagna åtgärder – ur ett socialt, barn-, 
mångfalds-, kultur- och miljöperspektiv. Det ansågs att det antagna dokumentet ”Gör Göteborg jämlikt” bör ingå i 
bedömningen. En viktig aspekt inom fokusområde 4 av Jämlikt Göteborg är att öka tillgången till aktiva och kollektiva 
transportmedel. Det är ett av flera mål som ska minska skillnaderna i livsvillkor och hälsa för människor i Göteborg.

Denna sociala konsekvensanalys är ett komplement till målbilden och belyser olika sociala hållbarhetsaspekter som 
kommer att behöva hanteras i fortsatt arbete.
Målbilden är på en strategisk nivå och innefattar inte lokaltrafik och detaljerade åtgärdsförslag – därmed ligger även 
denna sociala konsekvensanalys på en övergripande nivå. 

PROCESS

År 2015 genomfördes en förberedande workshop med syftet att identifiera och prioritera viktiga frågeställningar för 
kollektivtrafikens stomnät ur ett socialt perspektiv. Med det arbetsmaterialet som grund genomfördes en ny workshop 
i mars 2017. Deltagarna representerade Göteborgs, Mölndals och Partilles kommun, Västra Götalandsregionen 
samt Västtrafik. Workshopen analyserade svagheter, styrkor, möjligheter och hot utifrån de fem teman i en social 
konsekvensanalys. Resultatet av workshopen är underlaget för denna rapport.
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INTRODUKTION

ANALYSVERKTYG 

Målbilden beskriver hur kollektivtrafiken i det sammanhängande storstadsområdet
i Göteborg, Mölndal och Partille ska utvecklas fram till 2035. Målbilden omfattar geografiskt 
det sammanhängande storstadsområdet i Göteborg (mellanstad och innerstad), Mölndal 
och Partille. Den regionala expressbuss- och pendeltågstrafiken ingår där den trafikerar 
storstadsområdet och de så kallade regionala portarna lyfts fram som kopplingar till 
den övriga regionen. Den sociala konsekvensanalysen hanterar därmed frågorna på en 
övergripande och strukturell nivå. Däremot kommer konsekvenserna av åtgärderna utifrån 
målbilden på lokal nivå att bli tydligare i takt med att arbetet fortsätter och detaljeringsgraden 
ökar. 

Eftersom det främst går att konsekvensbedöma målbilden utifrån skalorna Region och 
Stad valdes en metod där temana i en social konsekvensanalys ställdes mot begreppen i 
en SWOT-analys. Styrkor och Svagheter är sådant som projektet inom målbilden själv kan 
påverka och styra, medan Möjligheter och Hot är omvärldens påverkan på målbilden. 

social aspekt

an
al

ys
ni

vå

BYGGNAD & PLATS
vad som sker precis utanför dörren

NÄRMILJÖ
vad som sker på gatan/ 

kvarteret utanför och kring…

STADSDEL
vad som sker i det närmaste,

funktionella området…

STAD
vad som sker i hela staden eller 

påverkar andra områden…

REGION 
vad som sker i hela regionen eller

påverkar andra områden

Sammanhållen stad

Samspel

Vardagsliv

Identitet 

Sammanhållen stad

Samspel
lek och lärande

Vardagsliv

Identitet 

Hälsa och säkerhet 

BYGGNAD & PLATS NÄRMILJÖ STADSDEL STAD REGION
STYRKOR

De fördelar GMP har i förhållande till 
situationen, t.ex. väl förankrat eller väl 

överensstämmande med behov.

MÖJLIGHETER
De fördelar som situationen erbjuder 

GMP, t.ex. konjunkturläge eller ny teknik.

SVAGHETER
De nackdelar GMP har i förhållande till 
situationen, t.ex. dåligt förankrad eller 

bristande förslag.

HOT
De nackdelar som situationen erbjuder 
GMP, t.ex. politiska omständigheter eller 

lågkonjunktur.

Skapar GMP nya länkar och vad innebär 
dessa? Skapar GMP några barriärer eller 
bryter några länkar, och vad innebär det?

Bidrar nya linjer/hållplatser till en resurs-
fördelning över staden som bidrar till ökad 

jämlikhet?

Bidrar GMP till ökad nåbarhet till viktiga 
målpunkter? Förenklar GMP resandet med 
tidsvinster/tydlighet/stabilitet i systemet?

Bidrar GMP till att Göteborg, Partille och 
Mölndalsbor känner sig som en del av 

samma region och får en ökad närhet till 
varandra?

Bidrar GMP till minskad bilanvändning? 
Hur bidrar förslaget till minskat buller och 
förbättrad luftkvalitet? Hur påverkas barns 

möjlighet att röra sig i staden?

Målbilden hanterar den regionala och stadsövergripande 
skalan - men påverkar i förlängningen stadsdelar, platser och 

byggnader. 
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För fortsatt arbete med implementering av målbilden

REKOMMENDATIONER

1
2
3
4
5
6

7
8
9
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Presentera målbilden utifrån vilka sociala analyser som gjorts och vilka effekter man förväntar 
sig för att bidra till ett jämlikt Göteborg. Det är en pedagogisk övning för att förtydliga de 
analyser som har gjorts.

För in rekommendationer från kunskapsunderlag i målbildsdokumentet, på så sätt är de en del 
av den beslutade handlingen.

Tydliggör hur man avlastar och minskar barriärer genom omfördelning och koncentration av 
trafikstråk.

Utred, värdera och prioritera åtgärder och etapper även utifrån sociala behov och nyttor.

Analysera kollektivtrafik i kombination med gång- och cykelstråk och visa var kollektivtrafiken 
behöver stärka svaga länkar för andra transportmedel.

Analysera bytespunkter utifrån kombinationen av linjer och vilka möten som kan uppstå.

Hitta verktyg och processer för att förankra målbilden i alla berörda organisationer och styrande 
organ. Fortsätt utveckla, hänvisa till och ta stöd i medborgardialogen i arbetet.

För vidare idéer och kunskap till genomförandefasen. Underlag som exempelvis“Kollektivtrafik 
i olika stadsrumstypologier” om hur stadstrafiken kan samspela med stadsmiljön utan att skapa 
barriärer behöver implementeras i nästa fas.

Vid utformning av bytespunkter, ta stöd i kunskapsunderlag och forskning. Exempelvis 
rapporten “Den ideala bytespunkten”. Ta även hänsyn till lokal kontext och identitet.

Ha ett ökat målgruppsperspektiv på fortsatt arbete, särskilt vid utformning av bytespunkter. 
Ta exempelvis hänsyn till barn, äldre, folk med funktionsförändringar, besökare, 
pendlare och verksamma inom kollektivtrafiken. Gör sociala konsekvensanalyser och 
barnkonsekvensanalyser i fortsatt arbete när åtgärder studeras vidare. 

REKOMMENDATIONER

För målbildens färdigställande:
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PERPSEKTIV PÅ SOCIALA KONSEKVENSER AV MÅLBILDEN

Målbilden för stadstrafik i Göteborg, Mölndal och Partille bygger - förutom utredningar och 
analyser av resmönster, flöden och effektivitet i kollektivtrafiksystemet - på en omfattande 
dialog. Det är en styrka att målbilden tar avstamp i resultatet från fokusgrupper, webdialoger 
och enkätsvar. I dokumentet hänvisas ofta till dialogresultatet och det finns en förståelse för 
resenärernas perspektiv. Utmaningen för målbilden och projektgruppen handlar främst om 
svårigheten i att kommunicera, sprida och skapa förståelse för målbildens intentioner. Att få 
långsiktig förankring av målbilden i alla led, i tre kommuner och två regionala organisationer, 
är en pedagogisk uppgift som kräver arbete. Målbilden tjänar på att förtydliga vissa 
resonemang om sociala hållbarhetsaspekter som finns med i arbetet.

Prioriteringar och etappindelningar är ännu inte utredda inom målbilden. Det blir ett viktigt 
vidare arbete att analysera bytespunkter, linjer och nya kopplingar utifrån sociala aspekter 
och vilken effekt en åtgärd får utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv. En rekommendation 
är att analysera vilka områden som ser störst vinst gällande tid, kapacitet, tillgänglighet 
och nåbarhet? Att göra en bristanalys ur perspektivet Jämlikt Göteborg (inkl. Mölndal och 
Partille) kan visa var behoven är störst. Det finns en risk att de projekt som prioriteras ner 
eller hamnar som sista etapp påverkar svagare socioekonomiska områden. Ett sådant 
exempel är länken mellan Vårväderstorget, Ivarsberg och Eriksberg som skulle ha stor effekt 
socialt, men inte avsevärt avlastar systemet. Kortedalatunneln är också ett projekt som ger 
människor förbättrade restider och en ny koppling mellan Bergsjön och Gamlestaden men 
som kräver stora tekniska insatser med en bergtunnel. 

Kollektivtrafiken är för många en neutral plats. En arena där man möter många människor 
men där man kan välja att förhålla sig passiv eller interagera med andra. Kombinationen 
av linjer vid hållplatser kan påverka att nya sociala sammanhang uppstår eller att befintliga 
stärks. En analys över nya och gamla bytespunkter och vilka linjer som korsar varandra 
kan visa på vilka potentiella möten som skapas. Utifrån ett jämlikt Göteborg där vi ser och 
samspelar med varandra över hela storstadsområdet är kollektivtrafiken en nyckel. 

Det är logiskt och effektivt att bygga vidare på den befintliga strukturen, men det innebär 
också att det inte skapas nya lägen för bebyggelse. Eftersom bebyggelse och kollektivtrafik 
hänger samman måste det ske gemensam planering. Ett sådant exempel är Gullbergsvass 
där stadsutveckling finns studerat i en förstudie och målbilden förbereder för utbyggt 
kollektivtrafik på lång sikt. Ett tidtabellöst resande riskerar att överdimensionera systemet 
innan människor har bytt resmönster och börjat åka mer kollektivt. Men om man inte har 
hög turtäthet fortsätter människor att välja andra färdmedel. Detta kräver förstudier på 
reseunderlag och viljestyrd planering. En analys över kollektivtrafik i kombination med gång- 
och cykelstråk kan visa var kollektivtrafiken behöver stärka svaga länkar där det är svårt att 
ta sig fram med aktiva transportmedel. 

Av remissvaren framkom att det är en målkonflikt mellan stadsmässighet och snabb effektiv 
transport i centrala lägen. Det blir viktigt att hantera korsningspunkter och att anpassa 
trafiken till lokal miljö. Detta kan tydliggöras i målbilden och diskutera exempelvis planskildhet 
från ett socialt perspektiv. Olika typer av rum ger olika upplevelse och effekt av trafiken. En 
studie i planskilda lösningar kan bli relevant när arbetet går ner i detaljeringsnivå. 

Det kommer att bli viktigt med analyser ur ett barnperspektiv på bytespunkter, sträckor, 
avstånd och orienterbarhet. Kollektivtrafiken ska bidra till att ungas rörelsefrihet stärks. 
Framtida analys bör titta på hur trygga och säkra hållplatser, resvägar och bytespunkter för 
barn och unga kan skapas under hela dygnet. 
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OMVÄRLDSPERSPEKTIV

Konsekvensen av strategisk stadsplanering på en övergripande nivå, så som målbilden, 
innebär en planerad resursfördelning mellan geografiska områden och de som bor och 
verkar där. Att peka ut platser för utveckling innebär också att välja bort platser och 
människor som inte kan förvänta sig samma resurser och prioritet inom stadsutveckling. 
Målbilden bygger på utbyggnadsplaneringens struktur och förstärker befintliga stråk. Om 
inte kompletteringar sker i det lokala nätet riskerar vissa områden att sakna kollektivtrafik, 
exempelvis Askim, Tynnered, Amhult, Björlanda eller Åby. En analys över varje kommuns 
respektive lokala nät i relation till stadstrafiken kan synliggöra platser som riskerar att 
cementeras i ett bilberoende. 

Priserna för att resa är en viktig aspekt för hur man väljer färdmedel. För att kollektivtrafiken 
ska vara attraktiv för så många som möjligt behövs biljettpriser som står sig i relation till 
andra transportmedel. Här kan administrativa gränser vara ett hot, då det exempelvis kostar 
mer att åka över en kommungräns.

Det står i målbildens rapport att förbättrad kollektivtrafik kan ge ökat mark- och 
fastighetsvärde. Rådande planeringsideal av urbana miljöer verkar för att höja attraktiviteten 
och därmed värdet, där kollektivtrafiken är en av flera parametrar som påverkar. I ett större 
sammanhang kan det innebära att målbilden bidrar till ökade bostadspriser, något som 
främst blir problematiskt om det drabbar områden där människor idag kan bo på grund av de 
låga prisnivåerna. 

Målbilden ska samverka med ett flertal andra kommunala och regionala styrdokument 
och behöver få spridning och förankring för att kunna genomföras. I takt med att 
detaljeringsgraden ökar behöver fler konsekvensanalyser komma till, med ökat 
barnperspektiv och granskning av både linjer, bytespunkter och stråk. 
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SAMMANHÅLLEN STAD

STYRKOR

Själva stommen i målbilden är att knyta samman storstadsområdet och skapa nya och 
starkare kopplingar. Att minska restiden skapar kortare fysiska och mentala avstånd 
mellan områden. Målbilden länkar samman storstadsområdet i inre och yttre ringar 
istället för att dra all trafik till centrum. Metrobussystemet är en stark sammanbindande 
funktion i ringlinjen. Det är ett effektivt och kapacitetsstarkt system som kan skapa tillit till 
kollektivtrafiken som färdsätt. Målbilden visar ett antal nya kopplingar som kan ha stor effekt 
på sociala samband. Kortedalatunneln knyter samman Kortedala, Gamlestaden och ger 
bättre koppling mot Bergsjön. Göta älvs barriäreffekt minskar med flera linbanelinjer, en 
ny koppling vid Stigbergstorget – Lindholmen samt kollektivtrafik genom Marieholm. Även 
trafiken på Älvsborgsbron och Angeredsbron förstärks. Ett nytt stombusstråk förbinder Norra 
Älvstranden med Ivarsberg och Vårväderstorget. En sådan länk skulle ge stora effekter för 
boende i Biskopsgården som idag saknar kopplingar mot älven. 
Mölndal får bättre länkar mot Göteborg i och med ett stombusstråk från Forsåker genom 
Toltorpsdalen mot Sahlgrenska sjukhuset.  Partille ser en ökad kapacitet från både Partille C 
och Vallhamra torg vilket knyter dessa områden närmare Göteborg.

Målbilden skapar färre barriärstråk totalt, eftersom trafiken koncentreras till ett antal stråk 
men avlastar mindre gator och länkar. Framförallt avlastas Göteborgs stadskärna vilket ger 
mer utrymme för fler gång- och cykeltrafikanter.

Utifrån ett barn- och ungaperspektiv är ett sammanhållet storstadsområde viktigt, inte minst 
på grund av det fria skolvalet och behovet att resa till skolor, aktiviteter och nöjen i andra 
områden än sitt bostadsområde.

MÖJLIGHETER

Målbilden för stadstrafikens stomnät ligger i linje med utbyggnadsplaneringen och de 
prioriterade områden för bebyggelse i de tre kommunerna. Det gör att trafikutveckling 
och stadsutveckling stärker varandra. Vi befinner oss i en intensiv tid av teknikutveckling 
där fordon och färdmedel kommer att hitta nya möjligheter. Eldrivna fordon är tysta och 
avgasfria, vilket minskar barriäreffekten av exempelvis bussar. Linbanan som nygammal 
teknik kan införas för att överbrygga komplicerade fysiska barriärer. Kapacitetsberäkningarna 
i målbilden bygger på pendlingsstråk och framförallt arbetspendling, med förbättrade restider 
ökar arbetsmarknadsregionen.

Ett planerat stombusstråk kan vidareutvecklas till spårbunden trafik eller planskilda 
lösningar allt eftersom systemet byggs ut i etapper. Finansieringsmöjligheter kommer genom 
exploatering och åtgärder som Sverigeförhandlingen.  

Nya och utvecklade bytespunkter kan bidra till att överbrygga barriärer, både genom att 
människor möts på nya platser och att den fysiska strukturen vid bytespunkten skapar flöden 
och integration i stadsrummet.
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SVAGHETER

Målbilden behöver tydliggöra hur man avlastar och minskar barriärer genom omfördelning 
och koncentration av trafikstråk. Övergripande kartbilder kan antyda att det skapas ett antal 
stora stråk men utan att belysa vilka gator som avlastas. Ett starkt kollektivtrafikstråk som 
trafikeras av långa, snabba fordon kan skapa barriäreffekter för gående och cyklande i 
stadsmiljön, framförallt om inte korsningspunkter hanteras strategiskt.

Eftersom målbilden bygger vidare på existerande struktur och till stor del förstärker systemet 
där det redan finns kollektivtrafik, så tillförs få helt nya länkar. Kollektivtrafik möjliggör 
stadsbyggande och vice versa, relationen däremellan är en styrka och en svaghet då de 
ger eller inte ger förutsättningar för varandra. För att vara tydlig med konsekvenserna av 
målbilden bör målkonflikter som detta belysas.

HOT

Yttre hot mot målbilden kan vara andra infrastrukturprojekt, politiska beslut eller svårigheter 
att prioritera och finansiera projekt inom målbilden. 
Andra infrastrukturprojekt som påverkar är exempelvis Västlänken och Götalandsbanan. 
Under Västlänkens byggtid kommer det vara en utmaning att få plats med fler projekt i 
centrala Göteborg. Målbildens främsta utmaning är att avlasta Brunnsparken som bytespunkt 
och skapa effektivitet i systemet nära city. 

Politiska eller strukturella beslut på systemnivå som påverkar målbilden är bland annat 
biljettpriser inom kollektivtrafiknätet och satsningar på att minska privatbilism. Det måste 
finnas finansiering och resurser till att genomföra målbilden, och risk finns att man måste 
prioritera bort vissa åtgärder. De nya kopplingar som har stor social betydelse för att ge 
människor minskad restid eller koppla samman områden som idag saknar länkar riskerar att 
prioriteras ner för de åtgärder som är tekniskt och ekonomiskt enklare.

9
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SAMSPEL
LEK OCH LÄRANDE

STYRKOR

Målbilden trycker på utvecklingen av bytespunkter som urbana mötesplatser med handel, 
service och målpunkter. Målbilden hänvisar till rapporten ”Den ideala bytespunkten” med 
nio kvalitetsaspekter för en bra bytespunkt. Om dessa kvaliteter uppfylls för de utpekade 
bytespunkterna kan det förbättra samspelet, framförallt på platser som idag saknar levande 
stadsmiljöer. Ett sådant exempel är Marklandsgatan eller att man flyttar bytespunkten från 
Körkarlens gata till Selma Lagerlöfs torg.

Målbilden skapar förutsättningar för fler delcentrum än systemet gör idag. Det kan bidra till 
att utveckla nya mötesplatser om flöden tas från exempelvis Brunnsparken till Skeppsbron, 
Kanaltorget eller Gamlestan. Det kan även bidra till att de nya utvecklande bytespunkterna 
får ökat handel- och serviceutbud.

Fler kollektivtrafikresor innebär också fler möten mellan människor från olika delar av 
storstadsområdet. Kollektivtrafiken är en social plats med vardagliga möten mellan 
människor och ett sätt att bekanta sig med miljön runtomkring. Att trafiken fortsatt kommer att 
gå ovan mark innebär ett samspel mellan resenären och stadsmiljön.

MÖJLIGHETER

Målbilden skapar möjligheter för ny bebyggelse runt bytespunkter och hållplatslägen. 
Genom att tillföra flöden av människor finns underlag för handel och service, men också 
förutsättningar för att bygga bostäder och arbetsplatser. En högre exploatering runt 
bytespunkterna skapar också tryggare resor inom kollektivtrafiken om man kan vänta och 
byta i en befolkad miljö.

SVAGHETER

Ett antal bytespunkter saknar kringliggande verksamheter eller bostäder. De fyller en teknisk 
funktion genom att knyta ihop ett antal linjer, men det är osäkert om det kan bli trygga 
och upplevelserika miljöer. Ett exempel är Ivarsberg som ligger i en infrastruktur som inte 
tillåter bebyggelse nära intill. Även Kungssten och Radiomotet är platser som inte har goda 
förutsättningar för bebyggelse intill bytespunkten. Sådana platser behöver bearbetas för att 
inte upplevas som otrygga eller obehagliga. 

Det är en risk att det tekniskt mest fördelaktiga alternativet av stråk eller bytespunkt 
genomförs snarare än det alternativ med högst sociala värden. Det blir viktigt att pröva och 
utvärdera linjer, hållplatser eller bytespunkter utifrån sociala och lokala aspekter. 

HOT

Ett hot är att utvalda bytespunkter inte utvecklas till mötesplatser på grund av övrig planering 
och utveckling. Exempelvis att bostadsbebyggelse inte tillkommer som det var tänkt eller att 
handel konkurreras ut och lämnar platser tomma. 
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VARDAGSLIV

STYRKOR

För ett fungerande vardagsliv är det en fördel med flera alternativa sätt att resa, både 
gällande fordon, sträcka och tid. Målbilden ger många fler alternativ att välja på genom att 
införa nya linjer och trafikslag. Minskad restid ger mer tid i vardagen till annat. Målbilden 
beskriver kollektivtrafiken som tidtabellslös, alltså att den går ofta och regelbundet. Det ger 
en stor flexibilitet när vi väljer resa och minskar risken att man missar sin avgång eller fastnar 
i trafiken. Det kan skapa en större tillit till kollektivtrafiken och att man som resenär vågar 
välja buss eller spårvagn framför bilen. 

Det blir lättare att åka ”på tvären” genom storstadsområdet tack vare målbilden. Platser 
där det är billigare att bo, så som utanför city, får bättre kopplingar och ger möjlighet för 
fler att hitta boende men ändå ha nära till innerstaden. Det är en möjlighet för exempelvis 
studenter att bosätta sig i både Mölndal och Partille men snabbt ta sig till utbildningen. Det 
ger även större tillgång till arbetsplatser både i och utanför innerstaden, exempelvis med 
länken mellan Mölndal och Frölunda via Radiomotet. Angered kopplas också starkare mot 
Hisingen och Bäckebol där det finns stora arbetsplatser. Det är även viktigt att kunna ta 
sig till samhällsservice, sjukvård och platser för kultur eller rekreation. Starkare länkar till 
Sahlgrenska sjukhuset är positivt, och Kortedalatunneln kan öka tillgängligheten till Angereds 
närsjukhus för boende i Biskopsgården och Kortedala. 

MÖJLIGHETER

Om kollektivtrafiken utvecklas i takt med stadsutvecklingen finns en chans att fånga upp, 
framförallt nyinflyttade, till kollektivtrafiken direkt innan de eventuellt vänjer sig vid andra 
trafikslag. Att skapa aktiva stadsrum med handel, verksamheter och flöden av människor vid 
bytespunkter och hållplatser gör dem till en integrerad del av stadsrummet och naturligt att 
använda.

SVAGHETER

Det finns ett antal platser som inte får ta del av snabbnätet eller som fortsatt kommer 
upplevas som ändhållplatser. Rymdtorget, Vårväderstorget, Marklandsgatan och Selma 
Lagerlöfs torg saknar anslutning till snabbnätet. Rymdtorget är dessutom svårt att koppla till 
fortsatta förbindelser utan blir en bytespunkt med långt mellan trafikslagen. På andra sträckor 
kan det bli svårt att få upp hastigheten på grund av bebyggelse intill stråket, exempelvis mot 
Frölunda torg. För vissa kommer eventuellt antalet byten att öka, om förändringar görs i det 
befintliga nätet. Om hållplatser dras in påverkar det närboende negativt. Det är ”förväntat” att 
man hamnar vid en centralstation när resan går till ett storstadscentrum, risk finns att det blir 
svårorienterat med flera mindre bytespunkter. 
Målbilden handlar om den övergripande strukturen för stadstrafiken och går inte ner på 
detaljerad och lokal nivå. Men förslaget i målbilden kan skapa barriäreffekter i en lokal miljö 
på grund av staket, nivåskillnader eller fordonsflöden i höga hastigheter. Det kan även 
innebära visuella barriärer med bullerskydd eller vallar. Hur lokala gång- och cykelstråk 
korsar kollektivtrafikstråk är inte utrett.

HOT

Ett hot mot ett så stort och långsiktigt projekt som målbilden är att flera aktörer måste 
samarbeta och det innebär ett spritt ansvar för kollektivtrafikutvecklingen. Det blir svårare 
att ha kontroll över skattefinansiering och förändringar i politiska beslut. Risk finns att man 
istället går mot en reaktiv kollektivtrafikutveckling. 
Målbilden styr inte över den lokala kontexten eller det lokala nätet men är beroende av att 
både bytespunkter och linjer fungerar i samklang med stadstrafiken.
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IDENTITET

STYRKOR

Att knyta samman storstadsområdet med förbättrad kollektivtrafik ger också ökade 
förutsättningar för en uppfattning om en gemenskap och i viss mån gemensam identitet. 
Likt att ”bo innanför tullarna” eller att vara inom samma tunnelbanesystem skapar en 
överblick över varandra och man passerar varandras närområden. Trafikkoncepten som 
föreslås i målbilden blir tydliga och stadsbanans dragning gör att man känner sig som en 
del av storstadsområdet. Det finns ett signalvärde med tydliga hållplatser och att man ser 
hur stadens trafikeras. Det är en styrka att vi behåller de system som finns idag, Göteborg 
är känt för spårvagnar och det är en del av stadens identitet. Att Hisingen och innerstaden 
länkas samman med fler kopplingar och fler turer kan göra att det känns mer som en enhet 
än två stadsdelar separerade av älven. Kollektivtrafiken kan utveckla platser – skapa nya 
mötesplatser och stärka en identitet. Vi förändrar platsers identitet med vad vi tillför eller tar 
bort. Den personliga identiteten som resenär är viktig för hur vi väljer att resa. Om det är 
attraktivt att resa kollektivt blir det en stolthet och ett enkelt val. Det behöver vara en bredare 
grupp som identifierar sig med kollektivtrafik.

MÖJLIGHETER

Kommunikationen runt kollektivtrafik kan skapa en attraktivitet och göra det enkelt att förstå 
systemet. Att kommunicera bussen som att den har samma kapacitet och funktion som en 
tunnelbana stärker bussens status. Namnet på linjer och trafikslag spelar roll, och metrobuss 
eller stadsbana kan signalera att det är ett robust centralt system. Motsatsen hade varit att 
bo längs en ”Förortsbana” samt att ”ändhållplats/ slutstation” snarare kallas bytespunkt. Hur 
man prioriterar att bygga ut nätet kan påverka synen på storstadsområdet – vilket område 
kommer först och vilket blir sist ut? Bytespunkterna bör hanteras i sin lokala kontext och 
utformas så att de är tydliga, orienterbara men också identitetsskapande. Om Göteborg får 
en linbana i stadstrafiken kommer det att ha ett stort symbolvärde och bli en attraktion både 
inom Sverige och internationellt. 

Tidtabellslöst resande, där turerna går så ofta att man inte behöver planera sin resa i detalj, 
är en möjlighet för fler att åka kollektivt i vardagen.

SVAGHETER

Målbilden förbereder för en flexibilitet i systemet, något som är positivt men som också 
kan innebära att man inte känner att man kan lita på exempelvis bussen. Om turerna går 
tidtabellslöst kan man uppfatta det som att det saknar fasta tider. En buss kan dessutom 
dras om, ställas in eller få nya stopp lättare än en spårvagn – en flexibilitet som skulle kunna 
innebära att man inte litar på att kollektivtrafiken är tryggad på en plats inför exempelvis 
exploatering. 

HOT

En målbild kan inte säkra genomförande. Att uppfylla målbilden blir beroende på 
konjunkturer, politiska viljor, men också teknikinnovationer eller priser på drivmedel. Ny teknik 
kan göra det mer attraktivt att åka bil i staden, om små elbilar med gratis parkering tar dig 
dörr till dörr. När målbilden väl genomförs är det risk att de goda intentioner och idéer som 
finns dokumenterade urvattnas eftersom processen tas över av andra aktörer.
Ett hot är kombinationen av stora projekt på gång i storstadsområdet. Det innebär stora 
förändringar i staden och ingrepp i miljön. Vad skapar det för känsla hos medborgarna? 
Bilden av Göteborg, Mölndal och Partille kan komma att förändras och den politiska visionen 
stämmer inte alltid med invånarnas. Det finns en risk att de som bor, verkar och etablerar sig 
i storstadsområdet de närmsta åren kommer att tröttna på staden som en byggarbetsplats. 
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HÄLSA OCH SÄKERHET

STYRKOR

Om målbilden bidrar till att minska bilåkandet och öka resor med kollektivtrafik kan det ge 
förbättrad luftkvalitet och minskat buller i stadsmiljön. Om kollektivtrafiken dessutom körs 
med miljövänliga och tysta fordon kan det bidra ytterligare till en förbättrad miljö. Det behöver 
dock utredas vidare var dessa effekter kan uppstå och vilka stråk som får förbättrad miljö. 

Minskad trängsel, framförallt i Göteborg city, kan motverka olyckor och skapa en säkrare 
stadsmiljö. Tydliga trafikkoncept innebär att man vet vad man kan förvänta sig av fordon och 
förare. Att resa kollektivt ger även hälsofördelar då man generellt sett rör på sig mer än vid 
bilåkande. 

MÖJLIGHETER

Teknikutvecklingen ger stora möjligheter för hållbara transportsätt som inte påverkar 
stadsmiljön negativt med buller eller avgaser.

Vidare analys av trafikflöden och buller kan mätas mot sociala aspekter, så som vilka 
bostadsområden och grupper som drabbas eller besparas hälsoskadliga effekter av trafiken.

SVAGHETER

Det är svårt att förutse om målbilden faktiskt leder till minskat bilanvändande i den grad som 
det är tänkt. De bilburna ytterområdena riskerar att fortsätta köra bil om det uppfattas som 
ett stort avstånd till en hållpalts. Om biltekniken blir miljövänligare kan bilismen fortsätta öka. 
Fler invånare i storstadsområdet innebär också potentiellt fler bilister, och bilanvändandet 
kan gå ner procentuellt tack vare målbilden men kan också öka i faktiska antal.

Stora flöden med kollektivtrafik kan skapa barriäreffekter på vissa sträckor, men eftersom 
man bygger på den befintliga strukturen till stor del bör det ej uppkomma nya barriärer utan 
snarare förstärkta.

En svaghet är att stadstrafiken inte går till så många rekreationsplatser, så som skog, natur 
och hav.

HOT

Ett hot för hållbara resor är att kollektivtrafiksystemet snarare lockar de som går eller cyklar 
idag, än de som åker bil. Om hållplatserna hamnar tätt och resvägen är otrygg eller otrevlig 
för gång- och cykeltrafikanter kan det bli mer attraktivt att välja ett väderskyddat och säkert 
transportmedel. Därför behöver infrastrukturen för aktiva transportmedel utvecklas parallellt. 

Målbilden för stadstrafik kan inte själv försörja storstadsområdet med kollektivtrafik, det krävs 
kompletteringar för lokal stadstrafik och en utveckling av regionala resor med tåg eller flyg.  

Ett hot för målbildens hållbarhet över tid är olika forskningsrön och ideal för stadsbyggnad 
och trafikplanering. Balansen mellan en styrande målbild och en flexibel, är en utmaning för 
att hantera ny forskning och kunskap.



Själva stommen i målbilden är att knyta 
samman storstadsområdet och skapa 

nya och starkare kopplingar. Att minska 
restiden skapar kortare fysiska och 
mentala avstånd mellan områden.

Målbilden för stadstrafikens stomnät ligger 
i linje med utbyggnadsplaneringen och 
de prioriterade områden för bebyggelse 

i de tre kommunerna. Det gör att 
trafikutveckling och stadsutveckling stärker 

varandra.

Målbilden trycker på utvecklingen av 
kvalitativa bytespunkter som urbana 

mötesplatser med handel, service och 
målpunkter.

Målbilden skapar möjligheter för ny 
bebyggelse runt bytespunkter och 

hållplatslägen. Genom att tillföra flöden av 
människor finns underlag för handel och 
service, men också förutsättningar för att 

bygga bostäder och arbetsplatser.

För ett fungerande vardagsliv är det en 
fördel med flera alternativa sätt att resa, 
både gällande fordon, sträcka och tid. 

Det blir lättare att åka ”på tvären” genom 
storstadsområdet genom målbilden.

Att skapa aktiva stadsrum med handel, 
verksamheter och flöden av människor 

vid bytespunkter och hållplatser gör dem 
till en integrerad del av stadsrummet och 

naturligt att använda.

Att knyta samman storstadsområdet med 
förbättrad kollektivtrafik ger också ökade 
förutsättningar för en uppfattning om en 
gemenskap och i viss mån gemensam 
identitet. Det är en styrka att vi behåller 
spårvagnarna som Göteborg är känt för 
och det är en del av stadens identitet.

Kommunikationen runt kollektivtrafik kan 
skapa en attraktivitet och göra det enkelt 
att förstå systemet. Om Göteborg får en 
linbana i stadstrafiken kommer det att ha 
ett stort symbolvärde och bli en attraktion.  
Bytespunkterna bör hanteras i sin lokala 

miljö.

Om målbilden bidrar till att minska 
bilåkandet och öka resor med 

kollektivtrafik kan det ge förbättrad 
luftkvalitet och minskat buller i stadsmiljön. 

Det främjar folkhälsan med aktiva 
transportmedel.

Teknikutvecklingen ger stora möjligheter 
för hållbara transportsätt som inte 

påverkar stadsmiljön negativt med buller 
eller avgaser.

STYRKOR MÖJLIGHETER

14

SA
M

M
A

N
HÅ

LL
EN

 
ST

A
D

SA
M

SP
EL

V
A

RD
A

G
SL

IV
ID

EN
TIT

ET
HÄ

LS
A

 O
C

H 
SÄ

KE
RH

ET



Ett starkt kollektivtrafikstråk som 
trafikeras av långa, snabba fordon kan 
skapa barriäreffekter för gående och 

cyklande i stadsmiljön, framförallt om inte 
korsningspunkter hanteras strategiskt.

Yttre hot mot målbilden kan vara andra 
infrastrukturprojekt, politiska beslut eller 
svårigheter att prioritera och finansiera 

projekt inom målbilden.

Ett antal bytespunkter saknar 
kringliggande verksamheter eller bostäder. 

De fyller en teknisk funktion genom 
att knyta ihop ett antal linjer, men det 
är osäkert om det kan bli trygga och 

upplevelserika miljöer.

Ett hot är att utvalda bytespunkter inte ut-
vecklas till mötesplatser på grund av övrig 

planering och utveckling.

Det finns ett antal platser som inte får 
ta del av snabbnätet eller som fortsatt 
kommer upplevas som ändhållplatser. 

Förslaget i målbilden kan skapa 
barriäreffekter i en lokal miljö på grund av 
staket, nivåskillnader eller fordonsflöden i 

höga hastigheter.

Ett hot mot ett så stort och långsiktigt 
projekt som målbilden är att flera aktörer 

måste samarbeta och det innebär ett spritt 
ansvar för kollektivtrafikutvecklingen.

Målbilden kan uppfattas som mer flexibel 
än vad den egentligen är. Om man inte 
litar på att busstrafiken är tryggad på en 

plats inför exempelvis exploatering kan det 
skapa en otrygghet. En buss kan dras om, 
ställas in eller få nya stopp lättare än en 

spårvagn. 

Ett hot är kombinationen av stora projekt 
på gång i storstadsområdet. Det innebär 
stora förändringar i staden och ingrepp 

i miljön. Vad skapar det för känsla 
hos invånarna? Den politiska visionen 
stämmer inte alltid med invånarnas.

 En svaghet är att stadstrafiken inte går 
till så många rekreationsplatser, så som 

skog, natur och hav.

Målbilden för stadstrafik kan inte 
själv försörja storstadsområdet med 

kollektivtrafik, det krävs kompletteringar 
för lokal stadstrafik och en utveckling 
av regionala resor med tåg eller flyg. 

Därutöver krävs ett attraktivt gång- och 
cykelnät som kopplar till bytespunkter.

SVAGHETER HOT
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