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Yttrande över Program för Redegatan, 
samrådshandling daterad 2021-03-16
Förslag till beslut
I trafiknämnden

1. Trafiknämnden tillstyrker förslaget utifrån trafikkontorets yttrande. 

2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till byggnadsnämnden som 
trafiknämndens eget yttrande. 

3. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden beslutade den 16 mars 2021 att genomföra samråd om program för 
Redegatan inom stadsdelen Västra Göteborg. 

Programmet syftar till att pröva möjligheten till förändrad markanvändning och 
stadsutveckling inom området och översiktligt studera frågor om bebyggelse, trafik, miljö 
och genomförande. Programförslaget föreslår omprioriteringar av och utökning av 
allmänplats och gator för att stärka förutsättningarna att nå Stadens långsiktiga mål om 
hållbart resande och goda stadsmiljöer.

Trafikkontoret har medverkat i programarbetes projektgrupp och ställer sig positiva till 
fortsatt planarbete. Trafikkontoret har som underlag i arbetet tagit fram bland annat 
planeringsförutsättningar och principutformning för gatorna samt förutsättningar för 
fortsatt arbete med mobilitet och parkering och ställt samman dessa i ett PM. I kommande 
detaljplaner bör trafik- och utformningsförslag tas fram med utgångspunkt från 
programarbetets förutsättningar.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Utbyggnaden av allmän plats inom programområdet förutsätts i huvudsak finansieras med 
exploateringsbidrag. 

Den gång- och cykelbana som tangerar programområdet och löper längs Fågelvägen från 
Torgny Segerstedtsgatan mot Hagenmotet har en bristande utformning i förhållande till 
gällande funktionskrav på cykelvägar i det övergripande cykelvägnätet. Bristerna har 
konstaterats i Underlag till långsiktig utbyggnadsplan för cykelinfrastruktur, 
Trafikkontoret (2019) som behov på längre sikt. Åtgärden föreslås finansieras inom 
ramen för resor med cykel, enligt Trafiknämndens investeringsplan 2021 – 2025.

Trafikkontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-05-04
Diarienummer 7617/19

Handläggare
Henrik Rönnqvist/Trafikkontoret/GBGStad
Telefon: 070-373 83 18
E-post: 
henrik.ronnqvist@trafikkontoret.goteborg.se 
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Projektet medför en ökad belastning på trafiknämndens driftskostnader efter 
färdigställandet av allmän plats inom programområdet.

Bedömning ur ekologisk dimension
Programmets syfte med en mer blandad stadsmiljö och större bostadsinnehåll har en 
ekologisk påverkan. Programmets förverkligande innebär därmed sannolikt ett ökat 
resande även om viss trafik försvinner i och med att befintlig markanvändning ändras. I 
det kommande planarbetet tillvaratas och utvecklas möjligheten till hållbart resande och 
därmed också till en utveckling i linje med Trafikstrategin vilket är positivt eftersom 
andelen resor med bil i stadsdelen är hög.

I Stadens rapport 2020:11 Uppföljning av Göteborgs lokala miljömål 2019 finns den 
senaste sammanställningen av utveckling och analys av de lokala miljömålen men även 
koppling till nationella och internationella mål. Rapporten beskriver att ” För att kunna 
skapa goda livsmiljöer för göteborgarna där trafiken, bebyggelsen och grönytorna 
samverkar, behöver vi bygga en tillräckligt tät och blandad stad så att invånarna kan sköta 
vardagsbehoven i närheten av sin bostad. En tillräckligt tät och nära stad skapar också 
stadsstrukturer som underlättar hållbart resande, som till exempel gång- och cykeltrafik”. 
Planprogrammet innehåll och struktur går i linje med denna rekommendation. 

Bedömning ur social dimension
Programmets genomförande kan antas ha en positiv effekt ur ett socialt perspektiv. 
Inriktningen mot att skapa ett lokalt stadsliv, mötesplatser och att utveckla skola och 
idrottsområdet är särskilt betydelsefull. Att utveckla separerade och trygga gång- och 
cykelstråk inom och genom området samt att förtydliga kopplingen mot 
kollektivtrafikhållplatsen är åtgärder som är positiva ur ett jämställdhets- och 
barnperspektiv. Med bebyggelse av flerbostadshus i ett annars småhusdominerat område 
kan mångfalden öka.

Samverkan
Samverkan har inte bedömts nödvändigt med fackliga organisationer. 

Förhållande till styrande dokument
Programmet stämmer med översiktsplanen för Göteborg (2009) som betecknar 
programområdet som bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor. Dock föreslås en 
viss komplettering med bostäder/förskola/idrott inom grön- och rekreationsområde 
(Påvelunds naturområde) och avvägning mellan dessa intressen ska ske i nästa skede. 

Programområdet ingår i mellanstaden i översiktsplanen men ingår inte i prioriterade 
utbyggnadsområden enligt Strategi för Göteborg 2035 - Utbyggnadsplanering (2014). 
Innehållsmässigt stämmer programmet väl med utbyggnadsstrategins strategier, att dra 
nytta av befintlig stadsstruktur, att utveckla tyngdpunkter som hållplatser och befintlig 
handel och att kraftsamla utifrån en övergripande idé.

Det föreslagna innehållet i programmet så väl som programidéerna stämmer också väl 
med Trafikstrategi för en nära storstad (2014) och dess olika delstrategier.
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Bilagor
1. Program för Redegatan, Samrådshandling 2021-03-16

2. Program för Redegatan, Utställningsaffisch
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Ärendet 
Byggnadsnämnden beslutade den 16 mars 2021 att genomföra samråd om program för 
Redegatan inom stadsdelen Västra Göteborg. Samrådet genomförs under tiden 31 mars 
2021 - 30 april 2021. Trafiknämnden har beviljats förlängd svarstid till 31 maj 2021. 
Tidplanen gör att omedelbar justering efterfrågas.

Beskrivning av ärendet
Programmet för Redegatan syftar till att pröva möjligheten till förändrad markanvändning 
och stadsutveckling inom området och översiktligt studera frågor om bebyggelse, trafik, 
miljö och genomförande. Programmet och inkomna synpunkter ligger därefter till grund 
för fortsatt detaljplanearbete.

Figur 1: Programområdet (inom markerad linje), ur samrådshandlingarna.

Figur 2: Tidsaxel och relation till detaljplanearbete, ur samrådshandlingarna.

Efter godkännande av programmet vidtar detaljplanearbete i en eller flera detaljplaner.



Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 5 (9)

Programområdet har ett attraktivt läge i västra Göteborg och har en stor innehållsmässig 
variation bland annat. industri, kontor, handel, idrott och skolor. Programförslaget 
innebär att området tillförs ca 1300 bostäder, kompletterade skol- och förskoleplatser 
samt bostadsnära park.

Figur 3: Urklipp ur strukturplan för området, ur samrådshandlingarna.
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Området innehåller idag kommunala gator (Redegatan) som utgör allmän plats. I 
kommande detaljplanearbete kan ytterligare gator komma att tillföras allmän plats.

Trafikförsörjningen av området är god med närhet till spårvagnshållplatsen Tranered och 
busshållplatsen Fågelvägen. Området tangeras också av länkar i det övergripande 
cykelvägnätet (Fågelvägen), av pendlingscykelnätet (Torgny Segerstedtsgatan) och av 
huvudgator i bilnätet (Torgny Segerstedtsgatan och Fågelvägen). Gångnätet inom 
området karakteriseras av stor maskvidd vilket ger långa avstånd, och på vissa länkar 
otrygghets- och tillgänglighetsproblem. Fågelvägens kombinerade gång- och cykelbana 
har brister i sin utformning i förhållande till gällande funktionskrav på cykelvägar i det 
övergripande cykelvägnätet (ref. Underlag till långsiktig utbyggnadsplan för 
cykelinfrastruktur, Trafikkontoret, 2019).

Trafikkontoret har medverkat i programarbetes projektgrupp. Trafikkontoret har som 
underlag i arbetet tagit fram bland annat planeringsförutsättningar och principutformning 
för gatornas samt förutsättningar för fortsatt arbete med mobilitet och parkering och ställt 
samman dessa i ett PM. 

Förvaltningens bedömning
Trafikkontoret har medverkat i programarbetet och ställer sig positiva till fortsatt 
detaljplanearbete vid beaktande av följande synpunkter.

Förhållande till Trafikstrategin
Förslaget är förenligt med målen i Trafikstrategi för en nära storstad (2014) för områdena 
resor och stadsrum, se illustration i figur 4. 

Figur 4: Trafikkontorets bedömning hur åtgärden bidrar till trafikstrategins mål. Grönt = bidrar till målet, 
svart = neutralt

Trafiksystem
Trafikförsörjningen av området har beskrivits ovan. Den planerade stadsutvecklingen 
som redovisas i programmet ställer tillsammans med stadens övergripande mål för 
rörlighet och transporter nya krav på det lokala gatunätet. Detta innebär framför allt att 
utformning ska anpassas så att attraktivitet och tillgänglighet för mer hållbara färdmedel 
som gång- cykel- och kollektivtrafik ökar. I programarbetet föreslås nya länkar och 
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förbättring av befintliga gång- och cykellänkar genom breddning och separering samt 
åtgärder som bidrar till ökad trygghet.

Trafikkontoret konstaterar att det är positivt med nya gångstråk för en ökad finsmaskighet 
i gångtrafiknätet men att områdets topografi kan innebära att det lokalt blir svårt att 
tillgodose krav på god tillgänglighet för personer med funktionsvariation. Frågan om 
tillgänglighet är också viktig att beakta vid fortsatt planläggning av bebyggelsen, särskilt i 
den norra delen av programområdet.

I relation till kollektivtrafikens hållplatser blir gångavstånden till de södra delarna av 
området långa varför gör det extra viktigt att stråken till hållplats blir inbjudande och 
trygga. Trafikkontoret erfar att beläggningen i spårvägstrafiken är hög i rusningstrafik 
men att förstärkningsåtgärder med hållplatsförlängning för längre spårvagnar pågår.

Programmet föreslår att en ny länk mellan Hängpilsgatan och Torgny Segerstedtsgatan. I 
det fortsatta arbetet är det viktigt att utformningen och regleringen av denna gata utförs på 
ett sådant sätt att den kommer att fungera primärt för det intilliggande kvarteret och inte 
uppmuntrar till genomfartstrafik. 

I kommande detaljplaner bör trafik- och utformningsförslag tas fram med utgångspunkt 
från programarbetets förutsättningar.

Hållbar mobilitet och parkering
Exploatörerna uppmuntras att i kommande detaljplanearbete, i ett initialt mobilitetsmöte, 
utreda exploateringens särskilda förutsättningar och möjliga mobilitetslösningar. På 
trafikkontorets webbsida kan de intresserade läsa om innovation och utveckling för 
framtidens smarta trafik i Göteborg.

Vid praktisk utformning är det viktigt att skapa förutsättningar och attraktivitet för 
framtida mobilitet genom god tillgänglighet och trygghet. 

Exempelvis kan man etablera bostadsnära cykelparkering/mobilitetshus i markplan, väl 
upplyst och innehållande servicefunktioner. Gällande samutnyttjande vill Trafikkontoret 
rikta uppmärksamhet mot att det ofta finns en efterfrågan som skiljer sig åt i tid för skolor 
i förhållande till idrottsanläggningar.

Parkeringssituationen vid skolor och idrottsanläggningar i programområdet är tidvis 
ansträngd. Vid skolorna handlar det om tiden för hämtning och lämning och vid 
idrottsanläggningarna handlar det främst om tillfällen för matcher och cuper. 
Trafikkontoret konstaterar att dimensionering inte sker för dessa förhållanden och erinrar 
om målen i Parkeringspolicy för Göteborgs Stad (2009). Med vägledning av denna 
prioriteras stadsmiljö framför bilparkering. Trafikåtgärder inriktas primärt mot en mer 
miljöanpassad situation genom att gång-, cykel- och kollektivtrafik ges förbättrade 
tillgänglighet. För förskolor och grundskolor utreds lämpligt utrymme för parkering 
enligt stadens riktlinjer i kommande detaljplanearbete. För idrottsanläggningar görs en 
särskild parkeringsutredning med dimensionering utifrån antalet anställda och besökare 
samt den färdmedelsfördelning som är önskvärd enligt Göteborgs Stads trafikstrategi.

All parkering i programområdet förutsätts ske på kvartersmark. Arbetet med mobilitets- 
och parkeringsfrågor i programarbetet har identifierat att parkeringstalet efter 
lägesanpassning bör vara 0,7 bilplatser per lägenhet och 2,5 cykelparkeringsplatser.



Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 8 (9)

Ekonomiska konsekvenser
Trafiknämnden får vid framtida detaljplaneläggning kostnader för iordningställande av ny 
eller ombyggd allmän plats, huvudgata och lokalgata inom och i anslutning till 
planområdet. Kostnaderna förutsätts i huvudsak täckas av exploateringsbidrag. Dock kan 
åtgärder på gång-och cykelbanan längs Fågelvägen anses föranledas av brister i dagens 
utformning i förhållande till gällande funktionskrav på cykelvägar i det övergripande 
cykelvägnätet (ref. Underlag till långsiktig utbyggnadsplan för cykelinfrastruktur, 
Trafikkontoret, 2019). 

Figur 5: Identifierade brister i befintligt cykelvägnät, berörd länk rödmarkerad, ur Underlag till långsiktig 
utbyggnadsplan för cykelinfrastruktur, Trafikkontoret, (2019)

Kostnaderna för genomförandet av gatuanläggningar i programområdet har, i tidigt skede 
och med en stor osäkerhet kring omfattningen, bedömts till 57,5 miljoner kronor i 2020-
års prisnivå. Dessa finansieras, med undantag av gång- och cykelåtgärder på Fågelvägen, 
genom exploateringsbidrag.
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Trafiknämnden bedöms också få ökade utgifter för drift och underhåll av lokalgator 
genom tillkommande ytor.

Jenny Adler

Avdelningschef

Kristina Lindfors

Trafikdirektör
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