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Anläggning av spårvagnshållplats vid 
Gamlestadsvägen/Alekärrsgatan  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

Trafiknämnden avslår Göteborgsförslag NR – 12628 - Bygg en spårvagnshållplats vid 
Gamlestadsvägen/Alekärrsgatan. 

Sammanfattning 
Handelscentrumet vid Alelyckan är en externhandelsplats med cirka 3 – 4 miljoner 
besökare per år varav majoriteten kommer med bil från Göteborgs nordöstra delar. Med 
anledning av Göteborgsförslaget aktualiseras frågan om anläggandet av en ny 
spårvagnshållplats återigen. Både trafiknämnden och kommunstyrelsen avslog förslaget 
2003. Det är bland annat avsaknaden på sammanhängande bebyggelsestrukturer i 
anslutning till handelsområdet som gör att det inte finns något stöd i Göteborgs stads 
Översiktsplan (2022) för att prioritera en ökad tillgänglighet till området på bekostnad av 
restiden för de cirka 45 000 boende i Angered. Trafikkontoret har lagt stora investeringar 
på Angeredsbanan för att öka medelhastigheten för spårvagnarna som en del i att nå 
antagna restidsmål och att etablera en ny hållplats innebär ett nollsummespel av redan 
gjorda investeringar. Det är också en stor utmaning att anlägga en hållplats som 
lokaliseras inom järnvägens säkerhetszon på grund av hårt ställda krav från Trafikverket.  

Förvaltningen ser att det finns andra lösningar, som taktar bättre med antagna mål och 
strategier, för att koppla upp handelsområdet till sin omgivning bättre. Det finns 
möjlighet att spela in behovet till Västtrafik om förbättrad turtäthet och nya 
linjedragningar för att tillgängliggöra handelsområdet bättre än idag. Det kan även finnas 
behov av att studera en alternativ placering för befintliga busshållplatser närmre 
butikerna. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Trafikverkets höga kravställning på anläggningar som placeras inom järnvägens 
säkerhetszon innebär stora investeringskostnader för trafikkontoret. I efterföljande skede 
kommer anläggningen behöva driftas och underhållas av trafikkontoret. 

Trafikkontoret har gjort, och gör, stora investeringar på Angeredsbanan för att 
spårvagnarna ska kunna trafikera med en högre medelhastighet. Dessa investeringar ger 
inte samma effekt om en ny hållplats anläggs eftersom restiden blir längre gentemot 
dagens restider. 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Ur ekologisk dimension är det bra att förstärka de hållbara transportmedlen eftersom det 
underlättar för hållbara resor. Målen i Göteborgs stads Översiktsplan (ÖP) kan 
sammanfattas som att skapa en nära, sammanhållen och robust stad. ÖP framhåller att 
inga helt nya externa handelsplatser ska byggas utifrån att de inte går i linje med målen 
ovan. Alelyckans handelscentrum trafikeras i dag av två busslinjer och det finns potential 
att öka turtätheten för att bussen ska nyttjas mer frekvent. En ny spårvagnshållplats 
kommer att behöva lokaliseras längre bort än busshållplatserna på grund av 
utrymmesmässiga skäl. Ur ett ekologiskt perspektiv är det viktigt att prioritera och arbeta 
med redan befintlig infrastruktur. 

Bedömning ur social dimension 
Angeredsbanan omhändertar cirka 30 000 resor dagligen (båda riktningarna) i snittet 
utanför Alelyckan. Ett stopp vid Alelyckans handelscentrum medföra en 
restidsförlängning på cirka 45–90 sekunder. Utifrån 15 minuters målet (mellan 
tyngdpunkt – centrum) från Målbild Koll 2035 motverkar en ny hållplats ett sådant mål. 
Cirka 10 procent av göteborgarna bor inom Angeredsområdet och Angeredsbanan är ett 
av stadens tunga spårvagnsstråk med högt antal resenärer. Ett extra stop medför en icke 
försumbar restidsförlängning och motverkar målen att förkorta restiderna och skapa en 
lättillgänglig stad.  

 

Förhållande till styrande dokument 
• Översiktsplan för Göteborg  
• Målbild Koll 2035 
• Trafikstrategi för en nära storstad 

Bilagor 
1. Ärende 12628 - Bygg en spårvagnshållplats vid 

Gamlestadsvägen/Alekärrsgatan 
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Ärendet  
Trafikkontoret har fått i uppdrag att bereda ett Göteborgsförslag om att bygga en 
spårvagnshållplats vid Gamlestadsvägen/Alekärrsgatan. 

Beskrivning av ärendet 
Handelscentrumet vid Alelyckan är en så kallad externhandelsplats med flera butiker och 
restauranger. Enligt uppgifter från fastighetsägarna besöker cirka 3 – 4 miljoner besökare 
handelscentrumet årligen (2019) och majoriteten av besökarna kommer med bil från 
Göteborgs nordöstra delar. Väster om handelsområdet löper spårvägen till Angered, detta 
parallellt med Norge/Vänerbanan. Området kollektivtrafikförsörjs av busslinje 78 Eriksbo 
– Hjällbo – Gamlestads Torg som avgår tre gånger per timme under vardagarna och två 
gånger per timme under helgerna. Busslinje 173 Heden – Gårdsten – Heden trafikerar 
handelscentrumet tre gånger per timme mellan 06–09 och 15–18.30 per vardag. 
Busshållplatsen för norrgående riktning är placerad i mitten av handelsområdet och 
busshållplatsen för resor i södergående riktning är belägen i handelsområdets södra 
utkant. Längst med Gamlestadsvägen går ett gång- och cykelstråk som kopplar upp sig 
mot Hjällbo och Gamlestaden och därefter in mot centrum. 

Frågan om en hållplats vid Alelyckan utreddes utförligt runt millennieskiftet, där 
trafiknämnden och kommunstyrelsen avslog ett förslag om hållplats 2003 med hänsyn till 
restid, resenärsunderlag och trafiksäkerhet. I och med medborgarförslaget har förslaget 
aktualiserats igen. Det finns en stor förståelse för det uttryckta behovet och att 
förutsättningarna att röra sig utan bli bör förbättras men nyttan som skapas på platsen går 
inte i linje med många av stadens mål och redan gjorda investeringar. En ny 
spårvagnshållplats ger en negativ effekt när det kommer till påverkan på 
systemperspektivet. Restid, resenärsunderlag och trafiksäkerhet är fortfarande tunga 
argument för att inte gå vidare med förslaget vilket nedan beskrivs mer utförligt. 

Alelyckans handelsområde angränsar till områden utpekade för industri- och parker-, 
natur-, och rekreationsområden i Översiktsplan för Göteborg (2022). Det är bland annat 
avsaknaden på sammanhängande bebyggelsestrukturer i anslutning till handelsområdet 
som gör att det inte finns något stöd i vare sig översiktsplanen eller trafikstrategin för att 
prioritera en ökad tillgänglighet till området på bekostnad av restiden för de cirka 45 000 
invånarna som är bosatta inom Angered.  
 
I Målbild Koll 2035 fastslås att Angeredsbanan ska vara den kollektivtrafiknerv som 
försörjer de norra delarna av staden och ska därför erbjuda snabba resor in till centrum. 
Sträckan ska därför trafikeras med höga hastigheter och ha få stopp. Att addera ytterligare 
en hållplats på sträckan går emot restidsmålen beslutade i målbilden.  
 
Investeringar för höjning av medelhastigheten  
Under ett antal år har trafikkontoret gjort investeringar i signalsäkerhetsanläggningar på 
Angeredsbanan för att spårvagnarna ska kunna hålla en högre hastighet. Detta är en del i 
att verka för att nå målsättningen i ”Målbild Koll 2035” om att resor mellan utpekade 
tyngdpunkter och centrum ska möjliggöras på 15 minuter. Angered centrum är en av de 
utpekade tyngdpunkterna och idag tar en resa därifrån 19 minuter. Att anlägga ett nytt 
stopp skulle motverka de investeringar och åtgärder som trafikkontoret arbetat med. 
Genomförda investeringar ligger på cirka 30 mkr. Ett nytt stopp innebär också att restiden 
för de cirka 30 000 resor (båda riktningarna) per dag som nyttjar spårvagnen skulle få ett 
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restidstillägg på cirka 45 – 90 sekunder. En höjning av medelhastigheten sparar även in 
kostnader för spårvagnar och personal. Enligt Västtrafik medför ett nytt stopp kostnader 
för 1-2 nya spårvagnar och personal för att kunna trafikera Angered rent tidsmässigt.  
 
Ytterligare en aspekt att lyfta fram är hållplatsens nyttjande som enbart kommer användas 
under handelscentrumets öppettider. Det är troligt att spårvagnarna ändå skulle stanna vid 
hållplatsen utöver dessa tider om det står resenärer på hållplatsen. Ett stopp vid Alelyckan 
konkurrera även med de lokala torgen i Hjällbo, Hammarkullen och Angered centrum. 
 
Utmaning med att bygga hållplats inom järnvägens säkerhetszon  
Spårvägens lokalisering, precis öster om Norge/Vänerbanan, gör att en hållplatsetablering 
skulle hamna inom järnvägens säkerhetszon. Detta medför att Trafikverket (huvudman 
för järnvägen) kommer ställa höga krav på anläggningen. Göteborg stad arbetar ofta med 
planpassager i anslutning till hållplats för att kunna korsa spåren men med anledning av 
lokaliseringen inom järnvägens säkerhetszon kommer Trafikverket inte att godta en sådan 
lösning. Hållplatsen måste därför byggas som en stationsliknande hållplats med övergång 
på bro. En sådan anläggning och Trafikverkets höga krav på planfri övergång och skydd 
mot järnvägen är kopplade till stora kostnader. 
 
Av utrymmesskäl skulle den stationsliknande hållplatsen behöva placeras i höjd med 
Lafingatan. Detta ger resenärerna längre gångväg till handelscentret än om de kommer 
med bussen i södergående riktning. 
 
I ett annat ärende kopplat till spårvägen har Trafikverket ställt frågan, till trafikkontoret, 
om att få bygga en plankorsning vid Trafikverkets nya järnvägsdepå norr om Alelyckan. 
Trafikkontoret har inte godkänt en sådan lösning med anledning av att en planpassage 
skulle medföra stor påverkan på restiden på Angeredsbanan. Trafikverket ska i stället 
anlägga en planskild lösning.  
 
Förslag på fortsatt hantering 
Enligt statistik från Västtrafiks kundräkningssystem (2022) är antalet resor till/från 
Alelyckan tillbaka på ungefär samma nivåer som innan pandemin. Under september 
månad låg resandet på cirka 320 personer per dygn (måndag-torsdag) och något högre 
under fredag – lördag, cirka 360 personer per dygn. Lägsta resandet återfinns på söndagar 
med cirka 240 personer per dygn. Busslinje 78 står för 96 procent av 
kollektivtrafikresandet till/från Alelyckans handelscentrum. 
 
Västtrafik gjorde under 2019 förbättringar för kollektivtrafikutbudet i och med införandet 
av linje 173 som går via Alelyckan i riktning mot Gårdsten på morgonen och tvärtom på 
eftermiddagen. Syftet var att erbjuda fler direktresor från Göteborg centrum till 
Alelyckan. Med hänsyn till att Västtrafik är den aktör som har mandat att förändra och 
etablera nya linjer för att förbättra tillgängligheten till handelsområdet behövs fortsatt 
dialog om hur kollektivtrafiken kan förbättras.  
 
Trafikkontoret har möjlighet att spela in behov till Västtrafik om förbättrad turtäthet och 
nya linjedragningar för att tillgängliggöra köpcentrumet bättre. Inspel görs kontinuerligt 
under året men fastläggs i den årliga Trafikplan som Västtrafik tar fram och beslutar om. 
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För att stärka de hållbara färdmedlen och förenkla för kollektivtrafikresenärerna kan det 
krävas en alternativ placering för busshållplatserna, närmre butikerna. Det kommer i så 
fall kräva samtal med fastighetsägare och Västtrafik om möjligheten att flytta 
hållplatserna och hur dessa kostnader ska fördelas. 
 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att avsaknaden på sammanhängande bebyggelsestrukturer i 
anslutning till handelsområdet gör att det inte finns något stöd vare sig i översiktsplanen 
eller trafikstrategin för att prioritera en ökad tillgänglighet till området på bekostnad av 
restiden för de cirka 45 000 invånarna som är bosatta inom Angered. Ytterligare har 
trafikkontoret lagt stora investeringar på Angeredsbanan för att öka medelhastigheten för 
spårvagnarna som en del i att nå restidsmålet på 15 minuter mellan tyngdpunkt och 
centrum. Att etablera en ny hållplats innebär ett nollsummespel av redan gjorda 
investeringar på cirka 30 mkr. Hållplatsen förväntas också nyttjas infrekvent på grund av 
handelscentrets öppettider. Trafikkontoret vill även framhålla den stora utmaningen och 
de krav som Trafikverket har på en anläggning som lokaliseras inom järnvägens 
säkerhetszon.  

Förvaltningen ser att det finns andra lösningar, som taktar bättre med antagna mål och 
strategier, för att koppla upp handelsområdet till sin omgivning bättre. Det finns 
möjlighet att spela in behovet till Västtrafik om förbättrad turtäthet och nya 
linjedragningar för att tillgängliggöra handelsområdet bättre än idag. Det kan även finnas 
behov av att studera en alternativ placering för befintliga busshållplatser närmre 
butikerna. 

 

 

 

Jenny Adler 
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
 


	Anläggning av spårvagnshållplats vid Gamlestadsvägen/Alekärrsgatan
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bedömning ur ekonomisk dimension
	Bedömning ur ekologisk dimension
	Bedömning ur social dimension
	Förhållande till styrande dokument
	Bilagor
	Ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Förvaltningens bedömning


