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Yttrande över samrådshandling Program för 
Tynnered 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till byggnadsnämnden som 
trafiknämndens eget yttrande. 

Sammanfattning 
Programområdet för Program för Tynnered syftar till att identifiera viktiga förutsättningar, 
strategier och åtgärder för en fortsatt stadsutveckling i Centrala Tynnered och har en 
utbyggnadstid till cirka år 2035. Programmet innehåller 1500–2000 tillkommande bostäder 
varav cirka 400–500 småhus, byggnader för kontor och handel om cirka 100 000 kvm, tre 
skolor, åtta ny- och tillbyggda förskolor (totalt cirka 45 avdelningar), parker, ytor för idrott, 
torg samt om- och nybyggnad av gator, gång- och cykelvägar.  

Programmets tidiga samråd medför flera oklarheter kring lösningar, och trafikkontoret 
anser att förvaltningens synpunkter behöver beaktas för att programmet ska kunna 
tillstyrkas. Trafikkontoret ser, med bakgrund av slutsatser från angränsande utredningar, 
att fortsatt programarbete behöver tydliggöra kopplingen till de avvägningar som behöver 
göras i hela den samlade stadsutvecklingen i sydvästra Göteborg, vilken Tynnered är en 
del i. Programförslaget behöver fördjupa beskrivningen av de infrastrukturåtgärder som 
föreslås och konsekvenserna de ger för att gemensamt kunna fastställa vilka åtgärder som 
ska anses vara nödvändiga respektive kvalitetshöjande. Analysen behöver fördjupas kring 
vilka åtgärder som behövs för att programområdet ökade exploatering ska uppnå en mer 
hållbar färdmedelsfördelning. Bebyggelsestrukturen och trafiksystemet behöver bearbetas 
i programförslaget.  

Trafikkontoret bedömer också oklarhet kring de ekonomiska förutsättningarna i aktuell 
samrådshandling. Trafiknämndens driftkostnader ökar med ett genomförande av 
planprogrammet, då omfattningen av den kommunala infrastrukturen kommer att öka inom 
programområdet.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Trafiknämndens driftskostnader bedöms öka med ett genomförande av planprogrammet, 
då omfattningen av den kommunala infrastrukturen kommer att förbättras och öka inom 
programområdet. Genom att tillföra det som idag saknas inom området samt att minska 
barriärer mellan programområdet och Frölunda torg förväntas ge boende, arbetande och 
besökare i Tynnered en mer jämlik tillgång till stadens resurser och samhällsfunktioner.  
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Kostnaderna och finansiering av programförslagets åtgärder är delvis oklara i aktuell 
samrådshandling.  Mycket av detta beror på att förutsättningarna för genomförbarheten av 
ett antal åtgärder ännu inte är utredda. Påverkan på statliga Västerleden och Frölunda- och 
Tynneredsmotet är ej fastställd eller samordnad samt att programmet kan ha överlappande 
kostnader med Program för Frölunda. Programförslaget har också fått en sen förändring av 
byggnadsnämnden i handlingen för att fokusera mer på utbyggnad av småhus vilket har 
omprioriterat bostadsfördelning och har påverkan på programmet som inte ännu är 
analyserat. I övrigt så är intentionerna i programmet att finansiera nödvändiga och 
rekommenderade gatuombyggnader, som är kopplade till framtida exploateringar, genom 
exploateringsekonomin.  

Trafikkontoret anser att det är viktigt att programmet förtydligar vilka nyttor respektive 
åtgärd förväntas ge, särskilt de åtgärder som föreslås finansieras som skattefinansierade 
trafiknämndsinvesteringar och som ska vägas gentemot andra viktiga åtgärder i staden. 
Trafikkontoret ser att det hade varit positivt om den tidiga ekonomiska bedömningen 
innehåll kostnader för kommunal service, utbyggnad av el- och vattennät, utbyggnad av 
kollektivtrafik samt investeringsmedel från stadens investeringsbudget, för att ge en 
tydligare bild av hur hela stadens ekonomi påverkas av ett genomförande av programmet.  

Ett genomförande av programmet med dess stadsutveckling får en ekonomisk påverkan på 
Göteborgs Stad avseende både kostnader och intäkter. Fastighetskontorets tidiga 
ekonomiska bedömning av exploateringsekonomin för programmet visar på en ekonomi i 
balans. Programmet innebär stora kostnader kopplade till bland annat utbyggnad/flytt av 
ledningsnät och komplettering av kommunal service. Trafikkontoret tillsammans med 
avser att utreda behov av framtida åtgärder i Frölunda- och Tynneredsmoten samt en grov 
kostnadsuppskattning för dessa efter samrådsskedet, för att kunna precisera detta innan 
programmet godkänns. Mot bakgrund av detta ifrågasätter trafikkontoret att den tidiga 
ekonomiska bedömningen uttrycker en ekonomi i balans för programmet, när det är så stora 
kostnadsposter som exkluderats från kalkylen. 

Den bostadsexploatering som föreslås i Program för Tynnered ligger utanför den 
gränsdragning som har gjorts för influensområdena till Sverigeförhandlingens objekt. Om 
staden inte uppnår bostadsåtagandet till 2035 kan det påverka statens medfinansiering av 
objekten inom Sverigeförhandlingen och indirekt innebära att objekten blir dyrare för 
staden att genomföra. 

Programmet föreslår rivning och ombyggnad av vissa gaturum som är relativt nybyggda 
och har kvar merparten av sin tekniska livslängd. Detta är negativt ur ett resursperspektiv. 
Att riva anläggningar i förtid kommer även leda till att förvaltningens ekonomiska 
driftsresultat kommer att påverkas. Driftkostnader för programförslaget är ännu inte 
framtagna. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Programmets bedömning av dess ekologiska påverkan på stadens miljö- och 
klimatprogram 2021–2030 är att programförslaget ger positiv påverkan på merparten av 
målen.  

Trafikkontoret delar programmets miljöbedömning i huvudsak, då programförslaget 
innebär att ett stort antal bostäder blir möjliga i ett område med hög efterfrågan, där 
möjligheterna att resa hållbart är goda. Sammantaget ger en förtätning i det här området ett 
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mindre ekologiskt fotavtryck då programmet innebär att stadsutvecklingen sker på redan 
ianspråktagen mark (på parkeringsplatser) i mellanstaden. Detta innebär ett i grunden 
effektivt markutnyttjande och ett hushållande med stadens markresurs. Det innebär 
samtidigt att stadens natur- och grönområden kan bibehållas i stor utsträckning. 

Trafikkontoret delar däremot inte programmets bedömning gällande programmets 
påverkan på buller- och luftsituationen i området. Programmet menar att det bidrar till att 
minska buller för göteborgarna. Här ser trafikkontoret en risk för större negativ påverkan 
än programmet beskriver, då programförslaget väntas ge ett ökat resbehov och ett högre 
antal bilresor än idag totalt sett, då befolkningen växer kraftigt. Vid högre hastigheter 
uppstår aerodynamiska ljud och partiklar från bildäck, vilket fortsatt påverkar buller- och 
luftmiljöproblematiken inom och mellan olika stadsdelar. Samtidigt finns en stark 
inriktning om att bostadsförtäta längs huvudgator, vilket innebär att bebyggelsen kryper 
närmre bullerkällan. Trafikkontoret ser att utmaningen gällande buller och luft är hanterbar 
men menar att staden, tillsammans med kranskommunerna, behöver göra större satsningar 
för att åstadkomma en omfördelning till hållbara transportmedel. Exempel på sådana 
satsningar är att arbeta med att förbättra alternativen, bland annat kapacitetsförstärkningar 
i kollektivtrafiken. 

Bedömning ur social dimension 
Programförslaget syftar till en mer nära, sammanhållen och robust stad som avser att nå 
positiva effekter ur flera aspekter av den sociala dimensionen. För detta har en 
barnkonsekvensanalys och socialkonsekvensanalys (BKA/SKA) tagits fram inom Program 
för Tynnered. Programmets bedömning av dess påverkan på stadens sociala dimension är 
att programförslaget ger positiv påverkan och ska bidra till en mer jämlik stad.  

Trafikkontoret delar programmets bedömning om att förslaget bidrar till en mer nära och 
sammanhållen stad, bland annat genom förslagen till förtätning kring gång- och cykelstråk 
vid både huvudgator och lokalgator, nya platsbildningar och förbättrade kopplingar över 
och under Västerleden. Det finns dock frågor som är utmanande ur det sociala perspektivet, 
till exempel att mycket av förtätningen som föreslås ska ske på befintliga 
parkeringsanläggningar där kostnaderna för att parkera idag är låga. Boende med lägre 
inkomster i området kan få en kännbar effekt av en sådan förändring då den troligen leder 
till höjda kostnader för parkering.  

Trafikkontoret saknar en beskrivning av hur utbyggnadsordningen säkerställer hur den 
lokala trafikens framkomlighet ska hanteras under byggtid. Både Skattegårdsvägen och 
Näsetvägen kommer vara med om omfattande ombyggnader för att bli stadsmässiga stråk. 
Med hänsyn till boende, hållbara transporter och trafikstrategin är det därför kritiskt att god 
framkomlighet kan garanteras för fotgängare, cyklister och kollektivtrafikanter under 
byggtid. Det är viktigt att undersöka utbyggnadsordningen för programmet så att de kan 
säkra god framkomlighet under framtida byggtid i enlighet med överenskomna principer 
inom KomFram. 

Programmet bedömer att säkra skolvägar kan planeras och behöver beaktas vid 
utbyggnader av de förskolor och skolor som föreslås.  

Förhållande till styrande dokument 
• Översiktsplan för Göteborg  
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• Trafikstrategi för en nära storstad  
• Grönstrategi för en tät och grön stad  
• Göteborgs Stads program för jämlik stad  
• Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030  
• Parkeringspolicyn  
• Riktlinjer för mobilitet och parkering  

Trafikstrategi för en nära storstad 
Programmets geografiska område följer delvis trafikstrategins intentioner, men i mindre 
utsträckning på en hela-staden-nivå. Åtskillnaden mellan lokalområde och hela-staden-nivå 
behöver göras då programmet är del av en större helhet i bedömningen. Nedan presenteras 
trafikstrategins delmål och hur väl programmet överensstämmer med dem inom sin 
geografiska avgränsning (figur 1) samt på en hela-staden-nivå (figur 2). Färgkodning: Grön 
= uppfyller till största del, orange = uppfyller delvis, röd = uppfyller inte alls, svart = inte 
aktuellt för denna plan. 

Programmets geografiska område 

 

Figur 1 

Inom programmets geografiska område så bidrar förslaget till de flesta av trafikstrategins 
delmål eftersom planen är att förtäta i närhet till redan tillgänglig service och infrastruktur 
samt att stadsrummen är menade att anpassas bättre för gående och cyklister. 
Måluppfyllelse av delmålen som omfattar godstransporter är inte lika tydliga i programmet. 
Detta eftersom framkomligheten för godstransporter i Göteborg påverkas av höjda 
trafikflöden till följd av en ökad bostadsmängd och verksamheter både inom och utanför 
kommunens gränser. Delmål 8 och 9 är ej aktuellt för programmet. 
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Programmet i hela-staden-perspektiv 

 

Figur 2 

Utifrån ett hela-staden-perspektiv bidrar förslaget delvis till trafikstrategins delmål. Delmål 
1 bedöms som uppfyller delvis då programförslaget innebär en förväntad fördubbling av 
invånare inom programområdet vilket innebär att staden behöver ta hand om mer trafik i 
redan högt belastade trafikmot och spårvagnslinjer. Delmål 3 bedöms som uppfyller delvis 
eftersom programförslaget inte redovisar specifika åtgärder för att öka fördelningen 
hållbara resor vilket kommer innebära ett större antal fordon i trafiksystemet utan att 
säkerställa god framkomlighet för alla trafikanter och godstransporter.  

Bilagor 
1. Utställningsaffisch 
2. Översikt 
3. Programhandling 
4. Barnkonsekvensanalys 
5. Social konsekvensanalys 
6. Bullerutredning 
7. Grönstrukturutredning 
8. Kulturplan 
9. Markförutsättningar 
10. Naturvärdesinventering 
11. Trafikutredning 
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Ärendet  
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till Program för Tynnered inom stadsdelen 
Tynnered. Byggnadsnämnden beslutade den 20 september 2022 att skicka ut programmet 
på samråd. Samrådstiden är mellan den 7 november och 20 december 2022. 

Trafikkontoret har sammanställt synpunkter på samrådshandlingen i detta tjänsteutlåtande. 

Beskrivning av ärendet 
Byggnadsnämnden beslutade i samband med startplan 2020 att ge stadsbyggnadskontoret 
i uppdrag att ta fram ”Program för Tynnered”. 

Program för Tynnered syftar till att med stadsbyggande bidra till social integration, och 
stadskvaliteter av betydelse för jämlika livsvillkor. För att uppnå detta behövs ett 
helhetsgrepp tas för området och identifiera viktiga förutsättningar, strategier och åtgärder 
för hur Tynnered ska utvecklas långsiktigt hållbart. Programmet ska utgöra ett konkret stöd 
för pågående och kommande detaljplaner, investeringsbeslut och andra utbyggnadsplaner 
och -projekt som startas upp i närtid och med en utbyggnadstid till cirka år 2035.  

 
Figur 3. Läge och avgränsning för programområdet Program för Tynnered 

Programområdet omfattar cirka 100 hektar och omfattar exploatering vid fyra delområden: 
Skattegårdsvägen, Topasgatan, Ängåshöjden samt Näsetvägen. När Program för Tynnered 
startade fanns en prioritering att förtäta med en stor andel bostäder i flerbostadshus men 
efter beslut i byggnadsnämnden i september 2022 har uppdraget förändrats. Programmet 
innehåller 1500–2000 tillkommande bostäder varav cirka 400–500 småhus, byggnader för 
kontor och handel om cirka 100 000 kvm, tre skolor, åtta ny- och tillbyggda förskolor (totalt 
cirka 45 avdelningar), parker, ytor för idrott, torg samt om- och nybyggnad av gator, gång- 
och cykelvägar. Helheten omfattar även Västerleden samt områdena kring Tynnereds- och 
Frölundamotet. Programmet har som huvudprincip att bebygga ytor som idag upptas av 
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markparkering och övriga impedimentsytor längs de större gatorna i området. 
Planeringsstrategierna som programmet föreslår är: 

1. Förtäta stadsdelen 
2. Förstärk befintliga stråk och skapa nya stråk inom området 
3. Förtäta längs de trafikintensiva stråken och skapa stadsmässiga gator 
4. Närmast Västerleden – hantera störningar och minska barriäreffekten 
5. Blanda bostadsformer – flerbostadshus och egna hem 
6. Skapa möjligheter för möten, rekreation och aktivitet 

Programområdets infrastruktur föreslås anpassas för att öka tryggheten genom att bland 
annat förstärka och skapa nya stråk inom området samt förbättra sin koppling till Frölunda 
torg. Detta föreslås genom att: 

• Omvandla Näset- och Skattegårdsvägen till stadsgator samtidigt som det skapas 
utrymme för kollektivtrafik av god kvalitet 

• Nya och förbättrade kopplingar över och under Västerleden för fotgängare och 
cyklister 

• Riva otrygga gång- och cykeltunnlar 
• Tillföra fler kopplingar för gång- cykel- och biltrafik mellan Skattegårdsvägen och 

Näsetvägen genom Ängåshöjden. En sträckning från Briljantgatan in mot 
Ängåshöjden och vidare till Korsåsliden och Korsåsgatan. 

Inriktningen för programmets grönstruktur är att de park- och naturområden som finns i 
stadsdelen ska bevaras och utvecklas samtidigt som sambanden mellan dem ska stärkas 
med förbättrade och nya gång- och cykelkopplingar. 

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret tycker att det är positivt att programmet visar på en tydlig ambition att 
stadsutveckla Tynnered på ett sätt som förhåller sig till översiktsplanens tre strategier nära, 
sammanhållen och robust stad. Stadsdelen Tynnered har god tillgänglighet till stadskärnan 
med cykel och kollektivtrafik, stadsdelen har även närhet till havet och andra naturvärden. 
Närliggande service finns i Opaltorget och ambitionerna att utveckla Smycketorget skapar 
bättre förutsättningar för att röra sig nära och välja hållbara transportmedel.  

Programmets möjlighet att skapa en balans mellan offentliga friytor, en hållbar mobilitet 
och god kommunal service är beroende av stadens möjlighet att arbeta med hur medborgare 
inom och utanför programområdet från övriga delar av sydvästra mellanstaden kan ta sig 
till och från sina målpunkter. Här har överbryggandet av Västerledens barriäreffekt en stor 
potential för tillgängligheten genom upplevelsen att vara närmre tyngdpunkten Frölunda 
torg och dess bibliotek, kulturhus, handel och simhall.  

Trafikkontoret saknar en beskrivning av hur programmet har tänkt att arbeta med belysning 
och gång- och cykeltunnlar för att främja tryggheten. Trygghets- och samspelsfrågorna är 
viktiga i Tynnered där nya mötesplatser förbättrar möjligheten att röra sig i och genom 
befolkade stadsrum med en större närvaro över dygnets alla timmar. En konkretisering av 
det är att programmet möjliggör bebyggelse på befintliga parkeringar, där få människor rör 
sig under en stor del av dygnet.  
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Visioner, mål och strategier 
Programmets tidiga samråd medför flera oklarheter kring lösningar, och trafikkontoret 
anser att förvaltningens synpunkter behöver beaktas för att programmet ska kunna 
tillstyrkas. En av programmets viktigaste uppgifter bör vara att tillsammans med Program 
för Frölunda beskriva hur exploateringen i utrymmena mellan områdena bidrar till målet 
för nära, sammanhållen och robust stad samt önskad utveckling i trygghet. Program för 
Frölunda och Program för Tynnered överlappar varandra och behövs tänkas in i en större 
helhet där Frölunda torg som centrumplats bör utvecklas för att uppfylla fler behov. 
Tynnered med utbyggnad av Opaltorget och Smycketorget behöver komplettera detta. Den 
absolut viktigaste åtgärden för att bryta det bilorienterade resandet är att skapa 
förutsättningar för att kunna leva i denna stadsdel och kunna uträtta huvuddelen av sina 
vardagliga behov inom gång- och cykelavstånd. En av nycklarna är att överbrygga 
Västerleden. En annan nyckel är att genomföra de åtgärder som kan stödja ett förändrat 
resandebeteende och att göra insatser som bidrar till överflyttningar till hållbara 
transportmedel. Helheten kan i sådant fall få effekter på transportsystemet med färre resor 
till centrum, fler nära resor som kan göras med hållbara färdmedel vilket kan leda till bättre 
förutsättningar för framkomligheten för kollektivtrafik och godstransporter via 
Västerleden. 

Utan satsningar på områdenas närhet och resmöjligheter riskerar utbyggnaden att leda till 
biltrafikbelastningar i stället för en robusthet i staden. Trafikprognoser visar att 
Skattegårdsvägens och Näsetvägens trafikflöden kommer att öka även utan programmets 
utbyggnad och påverkan eftersom staden redan arbetar med pågående och kommande 
exploateringar i övriga delar av sydvästra mellanstaden såsom Önnered, Näset, samt 
Åkered. För att möta resandebehovet behöver staden fortsatt kartlägga åtgärder för att 
möjliggöra överflyttningar från biltrafik till mer hållbara transporter. Detta är också viktigt 
att arbeta med då Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 har delmålet att 
minska klimatpåverkan från transporter med målvärde 2030 att minska antal körda 
kilometer med alla typer av motoriserade vägfordon per vardagsdygn med 25 procent lägre 
jämfört med 2020. 

Exempel på möjliga strategier är att driva att det ska gå snabbare att cykla eller åka med 
buss än att åka bil från Grevegårdsvägen till målpunkter på andra sidan Västerleden. Detta 
kan nås genom att ha bra utbud av cykelservice, cykelparkering vid målpunkter, förstärkt 
kollektivtrafikkapacitet samt ytterligare förbättringar av cykelbanenätet. 

Frölunda och Tynnered beroende till Dag Hammarskjölds boulevard 
Trafikkontoret menar att begränsningar i spårvägens möjlighet att trafikförsörja sydvästra 
Göteborg och dess konsekvenser för avvägningen gällande stadsutveckling i mellanstadens 
olika områden behöver vara tydligare beskrivna i Program för Tynnered. Trafikkontoret 
har också framfört att detta borde varit tydligare beskrivet i den nya översiktsplanen. 

Program för Tynnered angränsar till fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Högsbo-
Frölunda där fördjupningens område bedöms ha möjlighet att husera cirka 100 000 boende 
år 2050, som presenteras i ett intervall för antalet tillkommande invånare i olika delar av 
fördjupningens geografiska område. Tillväxten i de olika delarna av Högsbo-Frölunda 
måste vägas av mot varandra, för att det totala invånarantalet år 2050 inte ska överskrida 
100 000 invånare. I slutsatser i Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Dag Hammarskjölds 
boulevard visar att det finns en begränsning i spårvägens möjlighet att 
kollektivtrafikförsörja fördjupningens geografiska område. Begränsningen medger att 



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 9 (13) 
   
   

cirka 85 000 invånare totalt kan rymmas inom området år 2050, det vill säga 15 000 färre 
invånare än fördjupningen bedömer är möjligt.  

Vidare ser trafikkontoret att staden bör fördjupa sig i hur spårvägsbegränsningen får 
betydelse för utbyggnadsordning och val av vilka delar av stadsutvecklingen som 
Göteborgs stad bejakar i sydväst. ÅVS Dag Hammarskjölds boulevard lyfter fram att det 
finns ett par övergripande val som Göteborgs Stad har att ta ställning till: 

• Antingen kan staden välja att bejaka utvecklingen i Målbild Koll2035 och arbeta 
för att anlägga en stadsbana i Dag Hammarskjöldsledens sträckning. Valet att göra 
det får till följd att en del av all pågående, samt all tillkommande, planering väster 
om leden (däribland utvecklingen som föreslås i Program för Tynnered) måste 
bromsas permanent eller tills en järnväg angör Frölunda. Annars kommer inte 
kollektivtrafikkapaciteten att räcka till för de nya bostäderna i dessa områden.  
 
Detta beror i grunden på att spårtrafiken på Frölundabanan och den eventuella 
stadsbanan i Dag Hammarskjöldsledens sträckning (som föreslås i Målbild 
Koll2035) behöver balanseras gentemot varandra, så att systemets maxkapacitet 
inte överskrids. Om beslut att genomföra boulevardomvandlingen fattas, behöver 
en av Frölundabanans spårvägslinjer flyttas i framtiden och i stället trafikera 
boulevarden, åtminstone mellan Marklandsplatsen och Musikvägens hållplats. 

• Det andra alternativet är att bejaka hela den pågående planeringen väster om Dag 
Hammarskjöldsleden, däribland utvecklingen som föreslås i Program för 
Tynnered, och låta den färdigställas. Det innebär att staden inte kan fullfölja 
utvecklingen inom Målbild Koll2035, med stadsbana hela vägen till 
Radiomotet/Järnbrott i boulevardens sträckning. De två spårvägslinjerna som 
skulle trafikera boulevarden söder om Marklandsplatsen skulle då i stället behöva 
svänga av vid Marconimotet och därefter fortsätta att trafikera Frölundabanan, 
mellan Musikvägen och Frölunda torg, för att tillhandahålla tillräcklig 
spårvägskapacitet längs södra delen av Frölundabanan. Detta alternativ skulle 
sannolikt få till följd att den fulla stadsutvecklingspotentialen enligt 
översiktsplanen inte kan realiseras längs Dag Hammarskjöldsleden och i östra 
Högsbo.  

När det nu pågår omfattande förtätning i Frölunda, Kaverös och Flatås, innebär det att 
alltmer av den tillgängliga kollektivtrafikkapaciteten på Frölundabanan intecknas för de 
framtida invånarna i banans närhet. Ju längre tiden går kommer det att bli svårare att flytta 
en av spårvägslinjerna till Dag Hammarskjölds boulevard. Den pågående planeringen är 
därför bidragande i påverkan på Dag Hammarskjöldstadens framväxt. Trafikkontoret 
menar att staden behöver fatta ett aktivt beslut om vilken av de två ovan nämnda vägarna 
som ska väljas, eftersom pågående planering fortgår så länge inget annat meddelas. Båda 
alternativen får följdeffekter för stadsutvecklingen. Om staden godkänner programmet 
innebär det ett indirekt beslut om att bejaka pågående planering och att möjligheten att 
förlänga stadsbanan från Marconimotet till Järnbrottsmotet försvåras i förlängningen. 

Metrobussystemet enligt Målbild Koll 2035 är en förutsättning för exploateringsnivåer 
enligt föregående översiktsplan och utbyggnadsplanering. I nuläget finns dock varken 
genomförandebeslut eller finansiering kopplat till metrobuss, Trafikverket genomför en 
åtgärdsvalsstudie för Västerleden för att kunna spela in åtgärdsförslag till nästkommande 
nationella infrastrukturplan. Ny översiktsplan innebär en större komplettering av boende 
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och verksamheter i delområde Tynnered där konsekvenserna för kollektivtrafiksystemet 
inte är fullt utredda ännu. Åtgärder för att skapa ett kapacitetsstarkt bussystem på leden 
kompletterar Frölunda torg och Tynnereds kollektivtrafik, men nås inte av hela 
Tynneredsområdet. Staden behöver också ihop med Västra Götalandsregionen och 
Västtrafik ta fram en analys av hur långt kapaciteten i spårvägssystemet, inklusive längre 
spårvagnar, räcker. 

Stora osäkerheter gällande mobilitet- och parkering 
Programmet föreslår att ytor som idag innehåller parkeringsplatser för bil ska tas i anspråk 
och att ersättningsbehovet för dessa platser ska undersökas. Parkering ska även till större 
del planeras i samlade parkeringsanläggningar som är en mer yteffektiv lösning och ger 
större möjlighet att arbeta med olika mobilitetslösningar. En placering i samlade 
anläggningar bedöms också medverka till att motivationen att välja andra färdmedel än bil 
ökar på grund av längre gångavstånd till parkeringen. Bedömning av parkeringsbehov görs 
inom respektive detaljplan. Gemensamma lösningar för mobilitet och parkering inom 
detaljplanen samt mellan olika detaljplaner bör främjas.  

Trafikkontoret ser att programförslaget medför utmanande frågor ur både juridiskt och 
socialt perspektiv. Det kommer exempelvis att krävas ett aktivt arbete i att flytta och ersätta 
befintliga parkeringsplatser i planerade parkeringsanläggningar och här kan eventuellt 
juridiska hinder uppstå, vilket behöver tänkas in i fortsatt planering.  

Sydöstra delen av programområdet, närmast Näsetvägen har inte tillgång till snabb bytesfri 
kollektivtrafik och spårvagnarna som går från Tynnered är nära sin maxkapacitet idag. 
Kollektivtrafikens tillgänglighet och komfort är en grundförutsättning för att boende, 
besökare och anställda i detta motorvägsnära område ska välja att resa hållbart. Bristen på 
kollektivtrafik avspeglas också i parkeringstalen och trafikkontoret ser att det finns stora 
osäkerheter i den slutgiltiga nivån på detaljplanernas parkeringstal. Områdets nuvarande 
karaktär riskerar också att attrahera verksamheter vars kundunderlag i stor utsträckning 
reser med bil, vilket medför att avdrag på parkeringstalet inte ges i 
projektanpassningssteget. Åtagande om mobilitetsåtgärder är frivilligt för fastighetsägare 
som vill sänka parkeringstalet och det är sannolikt inte alla som kommer vilja teckna 
mobilitetsavtal med kommunen. Utan tillgång till god kollektivtrafik är det också tveksamt 
om mobilitetsåtgärder får önskvärd effekt. 

Trafikkontoret ser att programförslaget behöver ta ett samlat grepp om parkering, gång, 
cykel och kollektivtrafik i syfte att ge detaljplanerna en inriktning och möjlighet att 
tillsammans med exploatörer hitta åtgärder som är platsspecifika och effektiva ur ett 
hållbart resande-perspektiv. Staden har färre verktyg att arbeta med parkeringstalen när det 
gäller småhus och trafikkontoret önskar att småhusområdena i programmet ska planeras 
med samlokalisering och samnyttjande av besöksparkering i stället för parkering i direkt 
anslutning till bostaden. Om gemensamma parkeringslösningar ska försörja flera 
detaljplaners exploateringar behöver det konkretiseras i programhandlingen. Föreslaget 
behöver kompletteras med utbyggnadsordning med ett resonemang kring hur befintliga och 
framtida parkeringsbehov ska tas omhand. Även resandet hos befintliga boende och 
verksamma i området är viktigt att arbeta med i form av dialog och förankring av åtgärder 
för att skapa acceptans men också för att öka möjligheten att identifiera åtgärder som 
motsvarar behoven. Programförslaget kan ge Tynnered och framtida exploateringar 
förutsättningar att öka hållbara resandet genom dialog om mobilitet där parkering och 
hållbart resande behöver behandlas tidigt i varje detaljplan. Exempel på sådana satsningar 
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är att arbeta med att förbättra alternativen, bland annat kapacitetsförstärkningar i 
kollektivtrafiken, öppna mobilitetslösningar som är tillgängliga för befintliga och 
tillkommande exploatering. 

Definition av och arbete med omvandlingsstråk 
Program för Tynnered föreslår att Näsetvägen och Skattegårdsvägen ska omvandlas till 
mer stadsmässiga stråk. Trafikkontoret anser att programmet behöver beskriva en målbild 
för vilken miljö som kan och ska skapas inom begreppet stadsmässiga stråk. Definitionen 
av detta behöver göras för att ge pågående och kommande detaljplane- och 
investeringsprojekt en tydlig målbild för vad som ska genomföras. Programmet behöver 
också svara på frågor om lämplig exploatering, möjlig stadsmiljö, vistelseytor längs stråk, 
åtgärder utöver programområdet, kollektivtrafik samt utvärdera och bedöma vilka åtgärder 
som behövs för att skapa det som omvandlingsstråket syftar på.  

Fortsatt bör programmet bestämma om visionerna för de olika omvandlingsstråken är 
samma eller olika. Värdet av att omvandla dessa två vägar till omvandlingsstråk kan 
komma ge ett värde för hela staden och regionen genom att öka tillgång till nära lokal 
service och därmed förbättra förutsättningarna för att välja hållbara transporter.  

Trafikutredningen som är gjord hittills visar praktiska utmaningar i omvandlingsstråken 
och vistelsemiljöer i och med höga trafikflöden samt att trafikens framkomlighet måste 
säkerställas då alla tre stråken är del av Räddningstjänstens utryckningsvägar. Höga 
biltrafikflöden är starkt förknippat med höga nivåer av buller och luftföroreningar, något 
som inte är förenligt med vistelsevärden. Programmet behöver därför fördjupa målbilden 
mellan byggnad och stad, gata och fasad och bedöma vilka vistelsemiljöer och vilken typ 
av gaturum som kan skapas. 

Genomförd trafikanalys i form av makromodell visar på omvandlingsstråkens höga 
trafikmängder och således många konflikter mellan genomgående och korsande trafik. Om 
stadsmässighetens utmaning är att minska den genomgående biltrafiken bedömer 
trafikkontoret att det krävs åtgärder både inom så väl som utom stadsdelen Tynnered. Här 
är kollektivtrafikens möjlighet till förändrade resvanor är en nyckel till utmaningen och 
trafikkontoret ser att det kommer krävas kapacitetsförstärkningar i kollektivtrafiken, att 
trygga, gena och orienterbara gångstråk till hållplatser utvecklas.  

Trafikanalyser visar även att Skattegårdsvägen med programförslagets planerade 
exploateringsnivåer behöver ha en utformning med två körfält åt vardera riktningar för att 
bibehålla framkomlighet för buss. 

Siffrorna i makromodellen representerar ett resande för dagens resvanor och bör 
kompletteras för att förhålla sig till stadens övergripande mål om en förändrad 
färdmedelsfördelning. 

Trafikstrategin nedbruten till målbild för färdmedelsandelar för stadens olika områden 
pekar på att mängden bilresor för Tynnered ska minska från 50 procent (år 2014) till 33 
procent år 2035. För att detta ska vara möjligt så behöver andelen bilresor från 
programområdet minska drastiskt. Även antalet bilresor genom området behöver minska. 
Staden behöver arbeta för att styra mot uppsatta mål för färdmedelsandelar i området. 
Åtgärder för att uppnå dessa behöver utredas och genomföras och därför behöver staden 
vara beredda att fatta beslut om att minska framkomligheten för bil och samtidigt öka 
framkomligheten för gång, cykel och kollektivtrafik.  
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Trafikkontoret efterfrågar ett beslut i samband med samråd för planprogram Tynnered om 
ett uppdrag om att utreda vilka åtgärder som vore lämpliga för att minska bilresorna från 
områdena utanför, som kör genom planprogramsområdet. Detta för att skapa 
kunskapsunderlag till programmet, kommande detaljplanering och investeringar. 

Alternativet är att acceptera omvandlingstråk med höga biltrafikmängder. 
Trafikmängdernas påverkan och risker har inte fastställts. Utredning med trafikanalys 
mikromodellering visar trafikmängder och köbildning på moten vilket kommer behöva 
hanteras med alternativ trafikutformning. Detta är ännu inte studerat. I stort behöver även 
kvalitativa bedömningar göras för att beskriva konsekvenser med ökade trafikflöden och 
trafikutformning.  

Västerleden och barriärbrytande åtgärder 
För att bli en nära, sammanhållen och robust stad är det viktigt att programhandlingen tar 
fram vilka åtgärder som krävs utöver ny bebyggelse för att nå de uppsatta visionerna och 
målen. Trafikkontoret menar att nuvarande åtgärder i programmet behöver beskrivas 
tydligare hur de skapar nytta i området, staden och i regionen.  

Här föreslår programmet att förbättra befintlig gång- och cykelbro mellan Topasgatan - 
Frölunda torg med ytterligare gång- och cykelbro mellan Topasgatan - Lergöksvägen. Den 
nya föreslagna bron ser ut att kräva hantering av stora höjdskillnader och behöver utredas 
vidare hur en sådan koppling kan bli till och hur den kan bli tillgänglig och attraktiv på 
båda sidor Västerleden. Åtgärden är av hög komplexitet och kan komma att bli kostsam 
med sin diagonala dragning över Västerleden och behovet av höjdanpassning. 

Trafikkontoret anser att en åtgärdsanalys behöver göras för att vilka åtgärder som skapar 
mest nytta när det gäller barriärbrytande åtgärder. Trafikkontorets hypotes är att arbeta med 
fler och förbättrade gång- och cykelkopplingar mellan Tynnered och Frölunda torg i: 

• Skattegårdsvägen (genom Tynneredsmotet och även förbättra befintlig tunnel),  
• Port under Västerleden upp till Marconigatan samt, 
• Näsetvägen - Reningsverksgatan till Dag Hammarskjöldsleden och österut.  

Övriga föreslagna strukturförändringar 
Bebyggelsestrukturen och trafiksystemet behöver bearbetas i programförslaget. 
Trafikutredningen pekar på flera åtgärder som kan bli svåra att genomföra av olika 
anledningar. Dessa åtgärder bör utredas vidare i kommande arbete. Två specifika 
utmaningar i utformning av det offentliga rummet är övergripande om gångtunnlarna i 
området och hur de ska hanteras, samt kopplingen mellan Höjden och Briljantgatan som är 
topografiskt utmanande. Programmet föreslår ny väg mellan Briljantgatan och Höjden 
vilket kommer att innebära bergsprängning och rivning av många gång- och cykeltunnlar. 
Om valet är att fortsätta med ett sådant förslag behöver det föregås av en 
genomförandestudie för att utreda möjligheten. 

Trafikutredningen som har tagits fram har anpassats efter föreslagen struktur men 
trafikföringen visar att den inte kan följa strukturens linjer till fullo vilket betyder att 
strukturen behöver anpassas. Trafikutredningen visar också att programförslaget föreslår 
bebyggelse i kuperad terräng vilket helst undviks för dess komplexitet och för att 
tillgänglighetsaspekten ej går att uppfylla i sådana miljöer. I kuperad terräng finns bland 
annat problematik med parkering och angöring för rörelsehindrade. 
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Infrastrukturåtgärder vid genomförande 
Trafikkontoret bedömer att Program för Tynnered, tillsammans med Program för Frölunda 
och andra kommande/pågående detaljplaner i närområdet, sannolikt kommer att medföra 
behov av kapacitetshöjande åtgärder i och i anslutning till trafikmoten. Vid sidan av 
analysen gällande eventuella åtgärder i Frölunda- och Tynneredsmoten, ser trafikkontoret 
att programarbetet behöver specificera vilka infrastrukturåtgärder som är nödvändiga för 
att möjliggöra föreslagen exploatering och vilka som enbart har en kvalitetshöjande effekt. 
Detta för att få en fördjupad uppfattning kring programmets ekonomi. Detta gäller särskilt 
för eventuella åtgärder som föreslås finansieras som skattefinansierade 
trafiknämndsinvesteringar och som därför ska avvägas gentemot andra angelägna åtgärder 
i staden. 
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