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Godkännande av genomförandestudie samt 
genomförandebeslut Citybuss Backastråket
Förslag till beslut
I trafiknämnden

1. Trafiknämnden godkänner genomförandestudien avseende Citybuss Backastråket 

2. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta genomförandebeslut i 
enlighet med vad som framgår av ärendet avseende innehåll och tidplan för 
Citybuss Backastråket

3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa en projektbudget för 
Citybuss Backastråket om 400 miljoner kronor varav 40 miljoner är riskreserv i 
2016 års prisnivå̊. Göteborgs Stads del av ramen uppgår till totalt 100 miljoner 
kronor i 2016 års prisnivå.

4. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att ge trafikdirektören i uppdrag att 
teckna objektsgenomförandeavtal för kollektivtrafikobjekt Citybuss Backaplan.

5. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att bemyndiga Trafiknämnden att 
fatta beslut om eventuella framtida justeringar av objektsgenomförandeavtalet, 
förutsatt att den beslutade investeringsvolymen inklusive riskreserv ej överskrids

Sammanfattning
I arbetet med Målbild Koll 2035 beslutade Göteborgs Stad tillsammans med bland andra 
Västra Götalandsregionen om ett antal åtgärder för att möta framtidens behov inom 
kollektivtrafiken. En av åtgärderna som pekades ut var en ny citybussträckning mellan 
Balladgatan och Körkarlens fata. Denna åtgärd blev under 2018 fastställd som en del i 
Sverigeförhandlingen. Genomförandestudie för etappen inleddes 2019 och är nu 
färdigställd. Baserat på genomförandestudiens resultat föreslår trafikkontoret att åtgärden 
bör genomföras och att trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta 
genomförandebeslut samt att fastställa en projektbudget om 400 miljoner kronor varav 40 
miljoner kronor är riskreserv i 2016 års prisnivå. Åtgärden kan öppna för trafik år 2024 
och vara helt färdigställd år 2029. Anledningen till att åtgärden är färdigställd först 2029 
beror på att åtgärden inte kan bli helt klar innan den nya spår- och citybussträckan 
Brunnsbo – Hjalmar Brantingsplatsen färdigställs. 

Projektet Citybuss Backastråket syftar till att bygga om stråket med egen körbana för 
citybussar och vara förberedd för spårväg och i framtiden kunna knyta an till planerad 
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spårvagnsstation i Brunnsbo. Stråket ska kunna trafikeras med eldrivna 
kollektivtrafikfordon som ska kunna laddas vid hållplatsen Körkarlens gata. 

Med citybusskonceptet bedöms kollektivtrafikens attraktivitet öka och kunna locka fler 
att välja kollektivt resande framför bil samtidigt som det ökade resandebehovet kan 
hanteras under överskådlig tid.

Trafikkontoret föreslår även trafiknämnden föreslå kommunfullmäktige att ge 
trafikdirektören i uppdrag att teckna objektsgenomförandeavtal.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Den föreslagna projektbudgeten är 400 miljoner kronor i 2016 års prisnivå varav 40 
miljoner kronor är riskreserv1. Genom kommunfullmäktiges beslut att fastställa 
projektbudgeten binder Göteborgs Stad upp de medlen fram till planerat färdigställande år 
2029. Projektbudgeten finns inarbetat i förslag till trafiknämndens investeringsplan 2021–
2025 version 2021. 

Projektet har en avtalad medfinansiering genom Sverigeförhandlingen vilket medför att 
medfinansieringen uppgår till totalt 75 %. Medfinansieringen, som beräknas till totalt 
cirka 300 miljoner kronor, innebär att nettokostnaden för utbyggnaden av åtgärden 
beräknas till cirka 100 miljoner kronor. Cirka 1 miljon kronor beräknas som driftmedel 
för främst kommunikationsinsatser. Enligt Sverigeförhandlingens avtal räknas den 
statliga delen av medfinansieringen, 50 procent av totalkostnaden upp till 400 miljoner i 
2016 års prisnivå, upp enligt konsumentprisindex, KPI.

Åtgärden är indelad i två huvudsakliga delar; ordinarie trafiknämndsinvestering samt 
åtgärder i detaljplaner. 
Totalt är det tre detaljplaner längs med den aktuella sträckan, Selma Lagerlöfs torg, 
Bostäder väster om Litteraturgatan samt Skola och bostäder vid Gåsagången, där det 
ingår utbyggnad av citybusstråk som belastar Göteborgs Stad och bekostas genom 
åtgärden.
Eventuellt kan ytterligare en detaljplan komma tillkomma. Det rör detaljplan Brunnsbo 
station som är under uppstart och som kan komma att beröra projektet. De delar med 
detaljplan förutsätter att erforderliga beslut fattas i berörda nämnder.

Kostnaden för utbyggnad av genomförandestudiens utredningsområde bedöms till cirka 
225 miljoner kronor i 2021 års prisnivå inklusive kostnader för genomförandestudien. För 
utbyggnaden i de fyra detaljplanerna är cirka 150 miljoner kronor. 

Cirka 55 miljoner kronor i 2021 års prisnivå är medel för investeringar som trafikkontoret 
bedömer kommer att uppstå i samband med färdigställande av hållplatsområdet kring 
Balladgatan/Brunnsbo kring år 2029. I denna kostnad är de eventuella kostnader som kan 
komma för detaljplaner kring Brunnsbo station omhändertagna.

1 Den avtalade summan inom Sverigeförhandlingen, 400 miljoner kronor i 2016 års prisnivå, 
motsvarar cirka 430 miljoner i 2021 års prisnivå uppräknat enligt konsumentprisindex, KPI.
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Kapitalkostnader
Kapitalkostnaderna har beräknats på en investeringskostnad om 399 miljoner kronor i 
2016 års prisnivå och en medfinansiering om 75 procent samt en internränta om 1,0 %2. 
Driftkostnader om 1 miljon kronor under produktion ingår inte i beräkningen.

Åtgärden innehåller anläggningstyper och komponenter med olika lång avskrivningstid, 
vilket innebär att kapitalkostnaderna varierar över tid. År 1–10, från det att åtgärden är 
färdigställd, får trafiknämnden en årlig kapitalkostnad om 3,8 miljoner kronor och år 11–
70, från det att åtgärden är färdigställd, får trafiknämnden en årlig kapitalkostnad om 1,7 
miljoner kronor i 2021 års prisnivå. Till följd av att livslängden varierar mellan 
komponenterna, kommer det sannolikt även krävas reinvesteringar under den här 70-
årsperioden, exempelvis för nya ytskikt, vilket ger ytterligare kapitalkostnader. 

År 

Avskrivning 
per år, mnkr

Genomsnittlig ränta 
per år, mnkr Summa kapitalkostnad, mnkr

1–10 2,9 0,9 3,8
11–70 1,3 0,4 1,7

Kapitaltjänstkostnader i 2021 års prisnivå

Drift och underhåll
För anläggningsdelar så som vägbanor, belysning, trafiksignaler samt tillkommande 
gång- och cykelanläggningar och utökat underhåll på de samma är bedömningen att 
kostnaderna öka med cirka 60 000 kronor per år i 2021 års prisnivå. Att ökningen inte är 
större beror på att trafiknämnden redan i dag har kostnader för drift och underhåll av den 
aktuella sträckan. 

Den ökade belastningen på trafiknämndens driftsanslag blir sammantaget cirka 3,9 
miljoner kronor det första året efter att projektet färdigställts då driftkostnader för 
anläggningar och kapitalkostnader räknas samman. 
Då delar av anläggningen kommer att tas i bruk innan det att åtgärden är helt färdigställd 
kommer delar av kapitaltjänstkostnaderna att aktiveras innan år 2029.

Om åtgärden inte genomförs
Projektet kommer under perioden 2019 - 2021 ha ett utfall på 9,3 miljoner kronor i 2021 
års prisnivå. Om åtgärden inte genomförs kommer 2,3 miljoner kronor av utfallet att 
skrivas ned i investeringsredovisningen och därmed bli en kostnad på driftsanslaget. 
Resterande 7,0 miljoner kronor är medfinansiering som sannolikt kommer att bli föremål 
för förhandling med övriga parter inom Sverigeförhandlingen. Ett resultat av 
förhandlingen kan bli att hela kostnaden kan komma att belasta trafikkontorets 
driftsbudget. 

Då 150 miljoner kronor i 2021 års prisnivå av den totala projektbudgeten ligger inom tre 
detaljplaneutbyggnader, skulle ett beslut om att inte genomföra åtgärden innebära att 
Staden går miste om extern medfinansiering till detaljplanerna om cirka 113 miljoner 
kronor i 2021 års prisnivå baserat på att åtgärden genom Sverigeförhandlingen har en 
medfinansiering om 75 %. Störst konsekvens vid ett avbrutet projekt blir det för 

2 Internränta för 2022 beräknas på 1,0 procent.
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detaljplan Skola och bostäder vid Gåsagången som ännu inte är antagen och i dagsläget 
planerar för att åtgärden ska genomföras och finansiera utbyggnaden av citybusstråk 
längs med Litteraturgatan. 
Detaljplanerna Selma Lagerlöfs torg, Bostäder väster om Litteraturgatan är sedan 
tidigare antagna av byggnadsnämnden. 

Bedömning ur ekologisk dimension
Med citybusskonceptet bedöms kollektivtrafikens attraktivitet öka och kunna locka fler 
att välja kollektivt resande framför bil samtidigt som det ökade resandebehovet kan 
hanteras under överskådlig tid.

Åtgärden syftar till att förbättra möjligheterna att resa kollektivt i staden och att fler ska 
resa hållbart vilket bidrar till att uppfylla trafikstrategins effektmål två att minst 55% av 
de motoriserade resorna ska ske med kollektivtrafik år 2035. 
I Stadens rapport 2020:11 Uppföljning av Göteborgs lokala miljömål 2019 finns senaste 
sammanställningen av utveckling och analys av de lokala miljömålen, men även koppling 
till nationella och internationella mål. Rapporten beskriver att ”Stadsplanering och andra 
styrmedel behöver användas för att minska biltrafiken och för att främja alternativen, som 
kollektivtrafik och cykel.”  Åtgärden går i linje med denna rekommendation.

Trafik- och gestaltningsförslaget innebär att flertalet biotopsskyddade alléträd riskerar att 
påverkas eller kan komma att behöva flyttas. Dispens från det generella biotopskyddet 
behövs därför för att projektet ska kunna genomföras. Då miljöerna är skyddade är det 
väsentligt att ytor för kompensation fastställs i det slutgiltiga gestaltningsförslaget. Inom 
genomförandestudien har ett aktivt arbete bedrivits för att identifiera ytor för 
kompensationsåtgärder.

Bedömning ur social dimension
Citybusstråket ska främst gå på Litteraturgatan som idag har en barriäreffekt i det aktuella 
området. I öst/västlig riktning kvarstår Litteraturgatan som en barriär mellan 
bostadsområden på vardera sida om gatan. Då det totala antalet passager för gång- och 
cykeltrafikanter inte ökar med förslaget samt en planskild passage vid Epiloggatan ersätts 
med en passage i plan, kan barriäreffekten komma att förstärkas något, inte minst för 
barn. En passage i plan behöver dock inte per automatik innebära en mindre trafiksäker 
lösning. Hastighetssäkrade passager i plan kan vara ett gott alternativ till planskilda 
passager som kan upplevas som otrygga och därför kan undvikas eller i sig innebära en 
barriär. Till viss kan även passager i plan bidra till en ökad trafiksäkerhet då passager 
över vägen kan bli mer gena och färre därmed genar över vägen. Därtill kan passager i 
plan innebära en förbättrad tillgänglighet för personer med ett rörelsehinder.

Kopplingarna mellan de södra delarna av Litteraturgatan med Selma Lagerlöfs torg för 
gång och cykel bedöms i och med trafikförslaget att förbättras. 

Ur ett större perspektiv kommer stråket att förbättra vardagslivet för de som reser 
kollektivt till och från norra Göteborg till Brunnsbo samt Göteborg Centrum genom att 
citybusskonceptet realiseras.

Samverkan
Samverkan har inte bedömts som nödvändigt med de fackliga organisationerna.
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Förhållande till styrande dokument
Åtgärden har beslutats i två olika former. Dels genom Sverigeförhandlingen, dels genom 
Målbild Koll2035.

 Åtgärden är en del av Sverigeförhandlingen, Ramavtal 7. Ramavtalet har blivit 
godkänt i följande beslutande organ:

• Västra Götalandsregionen regionfullmäktige 2017-11-21 
• Göteborgs Stads kommunfullmäktige 2017-12-07  
• Ramavtal 7 undertecknades av staten genom Sverigeförhandlingen, 

Västra Götalandsregionen samt Göteborgs Stad 2017-12-14
• Regeringen 2018-06-28

 Åtgärden finns med i Målbild Koll2035 – Kollektivtrafikprogram för stomnätet i 
Göteborg, Mölndal och Partille. Antagen i Göteborg Stads kommunfullmäktige 
2018-03-22.

 Skedesbeslut om genomförandestudie 2019-05-02, reviderat 2021-04-08.

Bilagor
1. Genomförandestudie

2. Kostnadskalkyl

3. Objektsgenomförandeavtal
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Ärendet 
Sedan 2019 har trafikkontoret utfört en genomförandestudie för en ny citybussträckning 
längs med Litteraturgatan från Körkarlens gata till Balladgatan. Genomförandestudien 
beskriver en föreslagen utformning och visar att det är möjligt att öppna sträckan för 
trafik 2024 med ett slutligt färdigställande 2029. Åtgärden är utpekad i Målbild Koll2035 
samt har en avtalad medfinansiering genom Sverigeförhandlingen. Investeringskostnaden 
bedöms till 400 miljoner kronor i 2016 års prisnivå varav staten samt Västra 
Götalandsregionen bidrar med totalt 300 miljoner kronor. 

Beskrivning av ärendet
Sedan 2019 har trafikkontoret utfört en genomförandestudie för en ny citybussträckning 
längs med Litteraturgatan från Körkarlens gata till Balladgatan.

Projektet Citybuss Backastråket syftar till att bygga om ett stråk, längs med 
Litteraturgatan och Skälltorpsvägen, från hållplatsen Balladgatan i söder till hållplatsen 
Körkarlens gata i norr, med egen körbana för citybussar. Citybuss Backastråket som 
åtgärd ska vara förberedd för spårväg och i framtiden kunna knyta an till ny spårvägslinje 
från Hjalmar Brantingsgatan med planerad spårvagnsstation i Brunnsbo. Med 
citybusskonceptet bedöms kollektivtrafikens attraktivitet öka och kunna locka fler att 
välja kollektivt resande framför bil samtidigt som det ökade resandebehovet kan hanteras 
under överskådlig tid.

Bakgrund till åtgärden
På Hisingen sker förtätning längs Backastråket mellan Balladgatan och Körkarlens gata 
och bostadsutbyggnaden där kommer resultera i en betydande ökning av antalet boende. 
Tillväxten i området och i Göteborgsregionen medför ett stort behov av samhällsnyttiga 
investeringar som exempelvis en väl fungerande kollektivtrafik för att möjliggöra 
hållbara resor och minska trängsel. 
Backastråket trafikeras idag av områdestrafik samt stombuss med delvis egna körfält. I 
Målbild Koll2035 pekas Backastråket ut som ett stråk för trafikkonceptet citybuss. På sikt 
är Koll2035 målsättning att Göteborgs centrala delar och begränsade utrymme ska kunna 
avlastas genom att fler byten, som idag sker i centrum, görs längre ut i systemet. 
Citybussarna är då viktiga för att resenärer snabbt ska kunna ta sig vidare mot centrum. 
Trafikkonceptet ställer därför höga krav på framkomlighet och hastighet. För att uppnå 
kraven behöver bussarna gå på egen körbana, vilket idag saknas längs hela Backastråket.
Projektet Citybuss Backastråket syftar till att bygga om stråket med egen körbana för 
citybussar längs med Litteraturgatan till Skälltorpsvägen och hållplatsen Körkarlens gata. 
Citybuss Backastråket som åtgärd ska vara förberedd för spårväg och i framtiden kunna 
knyta an till ny spårvägslinje från Hjalmar Brantingsgatan samt till planerad 
spårvagnsstation i Brunnsbo. Stråket ska kunna trafikeras med eldrivna 
kollektivtrafikfordon som ska kunna laddas vid hållplatsen Körkarlens gata. 

Med citybusskonceptet bedöms kollektivtrafikens attraktivitet öka och kunna locka fler 
att välja kollektivt resande framför bil samtidigt som det ökade resandebehovet kan 
hanteras under överskådlig tid. 

Genomförandestudiens avgränsningar
Genomförandestudien har avgränsats till att endast behandla delsträckor längs med 
Backastråket som inte redan ingår i pågående eller redan färdigställda detaljplaneprojekt. 
Därmed har delsträckor som ingår i de angränsande projekten ”Bostäder väster om 
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Litteraturgatan”, ”Selma Lagerlöfs torg” samt ”Skola och bostäder vid Gåsagången” 
avgränsats bort. 
Utifrån avgränsningen har varken trafik- och gestaltningsförslag, genomförande eller 
kostnadsbedömning för ombyggnation i enlighet med citybusskonceptet utretts inom 
ramen för genomförandestudien utan hanterats inom arbetet med detaljplanerna. 

För att Backastråket ska få ett enhetligt uttryck längs med hela sträckan har dock en 
utgångspunkt i arbetet varit att genomförandestudiens trafik- och gestaltningsförslag ska 
utgå från och anpassas till de angränsande projektens utformning. Bland annat innebär det 
att skapa en mer stadsmässig gata, som utöver förbättrad framkomlighet för 
kollektivtrafiken också lyfter stråkets stadsmässiga kvalitet som ett förbättrat gång- och 
cykelstråk. 
Enligt de mål som fastställts ska genomförandestudiens förslag uppnå: 

 En ombyggd gata med separerade körfält för kollektivtrafik mellan hållplats 
Balladgatan och hållplats Körkarlens gata med anpassad sektion till angränsande 
projekt. 

 Sträckan ska vara förberedd för spårvagnstrafik vilket innebär att sektion och 
plangeometri för ny gata är anpassad för spårvagnstrafik. 

 Lösningen ska möjliggöra elladdning för buss vilket innebär att matning av el ska 
finnas i tillräcklig omfattning samt plats för utrustning och uppställning av bussar 
ska finnas. 

Därtill har hänsyn tagits till framtagna guidelines i kollektivtrafikplanen Målbild 
Koll2035 för trafikkonceptet citybuss.

I Målbild Koll2035 presenteras trafikkonceptet citybuss som en ersättare av delar av 
dagens stombussnät. Citybusskonceptet är tänkt att erbjuda direktresor till och från 
Göteborgs centrum på 15 minuter längs stråk med många boende, där spårvagnstrafik 
saknas eller behöver kompletteras. Konceptet kan sammanfattas med ”tänk spårvagn – 
kör buss”, vilket innebär att körvägar och linjenät ska vara stabila över tid och gå på egna 
körbanor med egna hållplatser. Hållplatserna ska vara väl kopplade till gång- och 
cykelnätet. Eftersom citybussarna är tänkta att gå genom tätbebyggda områden så behövs 
el- eller elhybridbussar för att minimera buller och utsläpp.
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Åtgärdens område och övergripande innehåll
Sträckningen är översiktligt indelad i fem delar. Två delar, norra och södra 
utredningsområdet, är del av genomförandestudien. Tre delar ingår i detaljplaner som 
omhändertar utbyggnad av citybusstråket. 

Figur 1 Karta över åtgärdens område

Trafik- och gestaltningsförslaget innebär en förändring från dagens huvudsakliga 
trafikmiljö som framförallt tillgodoser en god framkomlighet för biltrafik, till att bli en 
mer stadsmässig gata med förbättrad tillgänglighet för gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Trafik- och gestaltningsförslaget i kombination med förtätning längs med stråket bidrar 
till att förstärka Litteraturgatans roll som huvudstråk i området. Dess funktion som fysisk 
och psykisk barriär mellan områdets östra och västra delar kvarstår dock. Längs hela 
Litteraturgatan planeras bostäder, skol- och centrumverksamheter. Exploateringen 
kommer främst ske längs gatans västra sida.

Kollektivtrafikens framkomlighet kommer öka utmed Backastråket genom att citybussar 
får egen körbana och ges prioritet i samtliga korsningar. Åtgärden följer de riktlinjer för 
trafikkonceptet som beskrivs i Målbild Koll2035. 

En konsekvens av trafikförslaget, med dess anpassade geometri för framtida spårväg, är 
att lösningen blir ytkrävande. I dess förlängning innebär det att en framtida 
ombyggnationen av korsningen Litteraturgatan och Tingstadsvägen, för att möjliggöra 

Bostäder väster om Litteraturgatan 

Selma Lagerlöfs torg 

Gåsagången (planering pågår)

Södra utredningsområdet

Norra utredningsområdet
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genomgående busskörfält i cirkulationsplatsen, kommer att vara utmanande och kräva en 
större ombyggnation.

Förslaget innebär förbättrade sammanhängande stråk för gång- och cykel längs med 
Litterraturgatan från Tingstadsvägen till Klintåsgatan, där cykelbanan även framöver 
fortsätter i blandtrafik. 

Ur ett Göteborgsperspektiv innebär förslaget förbättrade kollektivtrafikförbindelser 
mellan Backa och stadsområdet Centrum vilket minskar avståndet mellan dessa områden. 
Förslaget förbättrar även cykelpendlingsförutsättningarna från Backa.

Södra utredningsområdet
Det södra utredningsområdet omfattar Litteraturgatan mellan Klintåsgatan och 
Balladgatan/Tingstadsvägen. Söder om Tingstadsvägen kommer Citybuss Backastråket, 
vid full utbyggnad, ansluta till den planerade spårvagnsstationen i Brunnsbo. 
Hållplatsen Balladgatan ska i kommande utbyggnad av Litteraturgatan söder ut anpassas 
till kommande spårvägsutbyggnad inom program Brunnsbo-Linnéplatsen via 
Lindholmen. Eftersom Brunnsbo-Linnéplatsen är i ett tidigt skede har 
genomförandestudien inga ingående förutsättningar att förhålla sig till. Därför har 
utgångspunkten varit att ansluta trafikförslaget till befintliga hållplatslägen för 
Balladgatan. Det ska dock finnas utrymme för en rak 45 meter lång hållplats i närheten av 
den befintliga hållplatsen Balladgatan.

Sträckan Tingstadsvägen – Epiloggatan

Sektionen längs med sträckan föreslås ha en 
bred flexzon och bred gångbana på båda sidor 
om vägen. Den breda flexzonen möjliggör 
trädalléer med möjlighet att anlägga 
angöringsfickor emellan. Sektionen utgår från 
befintlig gång- och cykelbana på den västra 
sidan av vägen så att den följer befintlig 
trädallé och breddas österut. 

Föreslagen utformning utgår från att 
befintliga busshållplatser samt 
cirkulationsplatsen vid Tingstadsvägen kan 
bevaras i väntan på att Litteraturgatan söder 
om Tingstadsvägen byggs om med separat 
kollektivtrafikkörbana och spårväg. Mellan 

hållplatsläget och Sångspelsgatan sker en anpassning av sektionen som sker med en mer 
temporär karaktär då denna kommer att byggas om i samband med att sträckan ner mot 
Brunnsbo färdigställs för citybuss.

Söder om Sångspelsgatan anläggs en gång- och cykelpassage. Bilkörfält hastighetssäkras 
med farthinder inför passagen och regleras med övergångställe så att biltrafik får 
väjningsplikt. Denna gång- och cykelpassage kommer behöva byggas om vid en 
förlängning av kollektivtrafikkörbana mot Brunnsbo. 

Figur 2 karta över Tingstadsvägen – 
Epiloggatan
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Börsåsgatan, som idag ansluter till Litteraturgatan via Blankversgatan, kommer att 
smalnas av till en gång- och cykelväg för att ge plats för en cirkulationsplats vid 
Epiloggatan. 

I det södra utredningsområdets sydöstra del har plats för likriktarstation för spårväg 
reserverats.

Korsningen Litteraturgatan/Epiloggatan 
Utifrån det trafikutformningskoncept 
som använts inom trafikförslag för 
övriga etapper längs med Backastråket, 
där samtliga vänstersvängar tas bort och 
ersätts med cirkulationsplatser med 
jämna mellanrum, har korsningen 
Litteraturgatan/ Epiloggatan utpekats 
som en lämplig plats för en cirkulation. 
Korsningen utformas som en 
cirkulationsplats med genomgående 
kollektivtrafikkörbana med 
signalprioritet för kollektivtrafik. 
Förslag till storlek på 
cirkulationsplatsen kan jämföras med 

befintlig cirkulationsplats vid Esperantoplatsen, men med endast tre anslutningar. 

Den befintliga gång- och cykeltunneln under Litteraturgatan i höjd med Epiloggatan 
stängs enligt förslaget. Gång och cykelpassager i anslutning till cirkulationsplatsen 
anläggs på Epiloggatan samt på Litteraturgatan söder om cirkulationsplatsen. Norr om 
cirkulationsplatsen saknas utrymme för en trafiksäker gång- och cykelpassage. 
Bedömningen är dock att den södra passagen tillsammans med en passage i höjd med 
Blankversgatan tillgodoser de behov av passager över Litteraturgatan som finns för 
gående och cyklister på delsträckan. 

Cirkulationens läge i öst/västlig riktning begränsas av kollektivtrafikkörbanans geometri, 
som ska anpassas för en eventuell framtida spårväg. 

Sträckan Epiloggatan – Blankversgatan

På östra sidan av Litteraturgatan anläggs en bred 
sektion som ger plats för träd mot Oskar Rings 
plats framför Folkets hus. På västra sidan av 
Litteraturgatan är utrymmet begränsat. För att 
möjliggöra en eventuell framtida spårväg 
behöver mittlinjen ligga tillräckligt långt västerut 
på sträckan norr om Blankversgatan. Därför 
föreslås en flexzon med tillräcklig bredd för att 
uppfylla normal standard när sträckan trafikeras 
med buss. Om kollektivtrafikkörbanan i 
framtiden ska breddas för spårväg kommer 
flexzonen att behöva smalnas av. Då uppfylls 
endast kraven för låg standard beträffande fritt 

utrymme mellan bil respektive cykel och kontaktledningsstolpe.

Figur 3 karta över Korsningen Litteraturgatan/ 
Epiloggatan

Figur 4 karta över Epiloggatan – 
Blankversgatan
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Sträckan Blankversgatan – Klintåsgatan

Utrymmet är begränsat på båda sidor av 
Litteraturgatan längs med delsträckan. Det 
begränsade utrymmet innebär att 
gångbanan i förslaget endast är 2,5 meter 
bred samt att flexzonen smalnas av till 1,6 
meter. Genom att smalna av sektionerna 
maximalt undviks stödmurar i direkt 
anslutning till fastighetsgräns, vilket 
minimerar behovet av markåtkomst under 
byggskedet.

Sträckan Klintåsgatan – norr om Blankversgatan  

Utformningen på sträckan norr om 
Klintåsgatan baseras till stor del på det 
trafikförslag som tagits fram för 
projekt Bostäder väster om 
Litteraturgatan, då delsträckan ansluter 
mot projektet i norr. Förslaget bygger 
också på att östra sidan om 
Litteraturgatan i framtiden ska förses 
med dubbelriktad cykelbana och 
separerad gångbana hela vägen upp till 
befintliga gång- och cykelbanor vid 
Selma Lagerlöfs torg. 

För det framtagna förslaget har 
utgångspunkten varit att 

sektionsbredden över befintlig gång- och cykeltunnel mellan Sångspelsgången och 
Björkrisvägen ska bevaras. För att inrymma alla funktioner över bron smalnas 
gatusektionen av och skiljeremsan mellan körbana och cykelbana blir endast 0,5 meter. 
Resterande sträcka utformas utifrån en bredare sektion med fullbred flexzon om 3,8 meter 
som medger trädplantering och en 3 meter bred gångbana på östra sidan av 
Litteraturgatan. På den västra sidan av Litteraturgatan anläggs en 2,5 meter bred 
gångbana anpassad till anslutande gångbana i norr. 

Strax norr om Klintåsgatan viker cykelbanan på den östra sidan av och följer sträckningen 
för en befintlig gångbana, vilken skyltas om för gång- och cykeltrafik. Därefter övergår 
den till cykling i blandtrafik längs Sagogången då anslutande cykelbana norrifrån saknas. 
Gångbanans fortsatta sträckning norrut placeras så att utrymme finns för en framtida 
cykelbana. Ytan för den framtida cykelbanan föreslås tills vidare nyttjas för placering av 
cykelställ, för att underlätta cykelparkering i anslutning till hållplatsen. 

Figur 5 karta över Blankversgatan – 
Klintåsgatan

Figur 6 karta över Klintåsgatan – norr om 
Blankversgatan  
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I områdets östra del finns även föreslagen plats för en likriktarstation för att möjliggöra 
för eventuellt framtida spårväg. 

Norra utredningsområdet

Skälltorpsvägens 
sektion utgår från att 
befintlig gång- och 
cykelbana i sydost 
bevaras och 
sektionen breddas 
norrut. Den 
föreslagna sektionen 
är en anpassning till 
tidigare framtaget 
förslag i detaljplan 
för Skola och 
bostäder vid 
Gåsagången, med en 
4,1 meter flexzon.

Samtliga anslutande 
vägar som idag 
möjliggör 

vänstersväng regleras med påbjuden högersväng för att undvika vänstersvängar över 
kollektivtrafikkörbanan. För att kollektivtrafiken ska få högsta prioritet anläggs en ny 
signalreglering som ger den förtur in mot både cirkulationsplatserna och den separata 
infarten för kollektivtrafik. 

Det norra utredningsområdet omfattar Skälltorpsvägen mellan Bäckebolsvägen och Gösta 
Berlings gata. Hållplatsen Körkarlens gata omfattas av genomförandestudien men är 
nyligen upprustad och behandlas endast översiktligt genom att kontroll av plats för 
laddinfrastruktur för elbussar samt det mest västra hållplatslägets längd i förhållande till 
behovet av 24-meters fordon. 

Övriga delar
Vid sidan av det norra och södra utredningsområdet så planeras utbyggnad av 
Citybusstråk att ske inom ramen för tre detaljplaner; Bostäder väster om Litteraturgatan, 
Selma Lagerlöfs torg samt Skola och bostäder vid Gåsagången.

Utformningen av citybusstråket planeras till att möta den standard som finns på de delar 
som ingår i genomförandestudien. Hanteringen av trafikförslag inom detaljplanerna 
hanteras enligt Göteborgs Stads ordinarie rutiner.

Hållplatsområdet kring Balladgatan kommer att byggas om i samband med att spårväg 
och citybuss Brunnsbo – Linné färdigställer delsträckan Brunnsbo – Hjalmar 
Brantingsplatsen kring år 2029. Åtgärdens effekter och nyttor bedöms inte påverkas 
negativt av att hållplatsområdet kring Balladgatan färdigställs fem år efter att sträckan 
tagits i bruk utan kommer att nås i samband med planerad trafiköppning 2025.

Figur 6 karta över Norra utredningsområdet
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Kostnader
Sammanställning av kostnader för den utbyggnad som är planerad utifrån 
genomförandestudiens omfattning ser ut som följande i avrundade siffror:

Citybuss Backastråket Miljoner kronor
  
Anläggningskostnader 152
Planering och projektering 18
Trafikomläggningar 9
Projekt- och byggstyrning 13
Riskreserv 23
Genomförandestudie 10
Totalt 225
  
Inkomster 169

  
Projektnetto 56

Figur 7 Sammanställning över kostnader i 2021 års prisnivå

Inom Sverigeförhandlingens avtal, som baseras på de kalkyler som gjorts inom ramen för 
arbetet med Målbild koll 2035, beräknades sträckan kosta 430 miljoner kronor i 2021 års 
prisnivå3. Efter utförd genomförandestudie bedöms kostnaderna för 
genomförandestudiens område samt detaljplaner som omhändertar utbyggnad av 
citybusskonceptet till 375 miljoner kronor. 

Färdigställandet av området kring Balladgatan/Brunnsbo planeras till runt år 2029 och 
bedöms i dagsläget att ha en investeringskostnad om cirka 55 miljoner kronor i 2021 års 
prisnivå. Exakt innehåll och kostnad är ännu oklart utan är beroende av arbete med 
detaljplaner samt den kommande spårväg och citybuss sträckningen Brunnsbo – 
Linnéplatsen via Lindholmen som öppnar för trafik 2029. 

Inkomster
Sverigeförhandlingen är en medfinansieringslösning som innebär att staten tillsammans 
med Västra Götalandsregionen medfinansierar åtgärden. Statens totala medfinansiering 
för Citybuss Backastråket blir 200 miljoner kronor i 2016 års prisnivå utifrån den 
projektram som föreslås i ärendet, vilket motsvarar 50 procent av den totala 
projektbudgeten. Den statliga medfinansieringen räknas upp enligt konsumentprisindex.

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen delar lika resterande kostnader om 200 
miljoner kronor vilket motsvarar en nettoinvestering för Göteborgs Stad om totalt cirka 
100 miljoner kronor.
Totalt har Göteborgs Stad i samband med att Sverigeförhandlingens avtal trädde i kraft 
förbundit sig om att bygga 45 680 bostäder till och med år 2035 varav 3 340 är kopplande 
till Citybuss Backastråket. Ansvarig nämnd för uppföljning av bostadsåtagandet är 
fastighetsnämnden. 

Objektsgenomförandeavtal
I ärendet föreslås även beslut om att godkänna objektsgenomförandebeslut för projektet. 

3 Summan motsvarar cirka 400 miljoner kronor 2016 års prisnivå. 
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Objektsgenomförandeavtal mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen ska 
tydliggöra ramar och reglera samverkan mellan Göteborgs Stad och Västra 
Götalandsregionen för genomförandet av Citybuss Backatråket för delar som inte 
hanterats i ramavtal och objektsavtal inom Sverigeförhandlingen. 
Avtalet reglerar:

 Projektets innehåll och avgränsningar
 Projektets tidplan, budget och arbetsordning och process för genomförande
 Ansvarsfrågor mellan parterna som inte regleras i ramavtal, objektavtal för 

Sverigeförhandlingen.
 Hantering av andra principiella frågor

Avtalet har arbetas fram av Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen och är godkänt 
i åtgärdens projektstyrelse där båda parter finns representerade. 

Objektsgenomförandeavtalet planeras även att hanteras av Västtrafiks styrelse och i 
Västra Götalandsregionens regionfullmäktige. 

Genomförandebeslut
Åtgärden Citybuss Backastråket är ett namngivet objekt vilket enligt gällande 
beslutsordning ska därmed kommunfullmäktige fatta genomförandebeslut för projektet. 
Genomförandebeslut benämndes tidigare som investeringsbeslut.

Tidplan
Åtgärden som ska utföras är en namngiven åtgärd. Detta innebär att det krävs ett 
genomförandebeslut för att påbörja projektering och byggnation. Om trafiknämnden 
beslutar att godkänna genomförandestudien och föreslå kommunfullmäktige fatta 
genomförandebeslut, beslut om projektbudget samt godkännande av genomförandeavtal, 
kan ärendet behandlas av kommunfullmäktige cirka tre månader senare. Cirka en månad 
efter ett beslut i kommunfullmäktige kan trafiknämndens arbetsutskott fatta beslut om att 
inleda projektering och produktion.

Därefter kan projektering av åtgärden inledas för att sedan följas av produktion. Troligtvis 
kommer dock projektering och byggnation att löpa parallellt under delar för 
genomförandet. 

Om trafiknämnden beslutar att godkänna och skicka vidare ärendet till 
kommunfullmäktige, som i sin tur fattar beslut om projektbudget under kvartal 3 2021, 
ser tidsplanen ut som följer:

År Skede
2022–2023 Upphandling och projektering
2023–2024 Upphandling och produktion
2024 Trafiköppning
2029 Anslutning vid Balladgatan färdigställs
Figur 8 Tidplan
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Förvaltningens bedömning
Trafikkontoret föreslår trafiknämnden att godkänna genomförandestudien. 
Trafikkontorets bedömning av genomförandestudiens resultat är att det kommer att 
förbättra kollektivtrafiken i ett område som möter en omfattande exploatering. 

Målbild Koll2035
Trafikkontoret har i uppdrag att genomföra åtgärder utpekade i Målbild Koll2035. 
Åtgärden är en del av Målbild Koll 2035 och den efterföljande handlingsplanen, som 
båda är antagna av kommunfullmäktige. Trafikkontoret bedömer att 
genomförandestudiens resultat tillgodoser de kriterier som är uppsatt inom Målbild 
Koll2035 och genom att godkänna genomförandestudien så tas ett ytterligare steg att 
genomföra Koll2035. 

Kostnader och Sverigeförhandlingen
Åtgärdens totalkostnad är 400 miljoner kronor i 2016 års prisnivå vilket gör att åtgärden 
är en av de största åtgärderna som trafikkontoret kommer att genomföra under de 
kommande åren. Genom Sverigeförhandlingen har åtgärden en stor medfinansiering om 
totalt 75 procent vilket ska ses som ett fördelaktigt avtal då investeringens nettokostnad 
för Göteborgs Stad blir relativt sett låg jämfört med investeringens totala kostnad.

Åtgärden är även en avtalad åtgärd inom Sverigeförhandlingen vilket även det motiverar 
ett genomförande givet att kostnaderna för åtgärden bedöms som rimliga. Att bryta ett 
ingånget avtal kan innebära att Stadens anseende som avtalspartner skadas. 

Färdigställande 
Åtgärden kommer att vara helt färdigställd först år 2029. Detta med anledning av att 
hållplatsläget vid Balladgatan kommer att färdigställas först i samband med att den 
planerade spårvägen mellan Brunnsbo och Hjalmar Brantingsplatsen öppnar för trafik. 
Detta bedöms dock inte påverka nyttorna med åtgärden. Att färdigställa området innan de 
exakta förutsättningarna för den kommande spårvägen är klara bedöms öka risken för att 
färdigställda ytor kan komma att behöva göras om vilket medför ökade kostnader för 
Staden.

Jenny Adler 

Avdelningschef

Kristina Lindfors

Trafikdirektör


	Godkännande av genomförandestudie samt genomförandebeslut Citybuss Backastråket
	Förslag till beslut
	1.	Trafiknämnden godkänner genomförandestudien avseende Citybuss Backastråket
	3.	Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa en projektbudget för Citybuss Backastråket om 400 miljoner kronor varav 40 miljoner är riskreserv i 2016 års prisnivå̊. Göteborgs Stads del av ramen uppgår till totalt 100 miljoner kronor i 2016 års prisnivå.
	Sammanfattning
	Bedömning ur ekonomisk dimension
	Kapitalkostnader
	Drift och underhåll
	Om åtgärden inte genomförs

	Bedömning ur ekologisk dimension
	Bedömning ur social dimension
	Samverkan
	Förhållande till styrande dokument
	Bilagor
	Ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Bakgrund till åtgärden
	Genomförandestudiens avgränsningar
	Åtgärdens område och övergripande innehåll
	Södra utredningsområdet
	Sträckan Tingstadsvägen – Epiloggatan
	Korsningen Litteraturgatan/Epiloggatan
	Sträckan Epiloggatan – Blankversgatan
	Sträckan Blankversgatan – Klintåsgatan
	Sträckan Klintåsgatan – norr om Blankversgatan
	Norra utredningsområdet
	Övriga delar
	Kostnader
	Inkomster
	Objektsgenomförandeavtal
	Genomförandebeslut
	Tidplan

	Förvaltningens bedömning
	Målbild Koll2035
	Kostnader och Sverigeförhandlingen
	Färdigställande



