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Svar på Göteborgsförslagt 11554 - Rondell vid 
Backadalsmotet 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden  

Trafiknämnden genomför delvis Göteborgsförslag 11554 – Rondell vid Backadalsmotet 
inom ramen för planerad utredning.  

Sammanfattning 
Trafiknämnden har gett trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 11554  – 
Rondell vid Backadalsmotet. Förslagslämnaren vill att Backadalsmotet ska få en 
cirkulationsplats för att förbättra flöden, orienterbarhet och trafiksäkerhet på platsen. 

Trafiknämnden kommer att genomföra en utredning av trafiklösning vid Backadalsmotet 
och trafiknämnden föreslås delvis tillstyrka Göteborgsförslaget inom ramen för det arbete 
som kommer att göras i denna utredning.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Trafikkontoret kommer att undersöka möjlig utformning av Backadalsmotet under 2023 
vilket kommer belasta driftsbudgeten. Kostnad för ombyggnation kommer att belasta 
investeringsbudgeten. Förvaltningen kan i det här skedet inte bedöma kostnad för 
åtgärder. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
En utformning som förbättrar framkomligheten för biltrafiken på platsen kan leda till 
ökad biltrafik som i så fall går emot målen i Göteborg 2035 – Trafikstrategi för en nära 
storstad och Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030. 

Bedömning ur social dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Förhållande till styrande dokument 
Göteborgsförslag ligger troligtvis inte i linje med Göteborg 2035 – Trafikstrategi för en 
nära storstad och Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030. 
Göteborgsförslaget kan dock styra mot mål för ökad trafiksäkerhet. 
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Bilagor 
1. Protokollsutdrag Trafiknämnden 2022-04-21 § 147 Göteborgsförslag 

11554 - Rondell vid Backadalsmotet 
2. Göteborgsförslag 11554 - Rondell vid Backadalsmotet  
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Ärendet  
Trafikkontoret fick vid trafiknämndens sammanträde i april 2022 i uppdrag att bereda 
Göteborgsförslag 11554 - Rondell vid Backadalsmotet (TN 2022-04-21§ 147). 
Trafikkontoret återkommer i detta ärende med förslag till beslut att delvis tillstyrka 
Göteborgsförlaget.  

Beskrivning av ärendet 
I Göteborgsförslag 11554 - Rondell vid Backadalsmotet lyfter förslagslämnaren att 
fyrvägskorsningen vid Backadalsmotet är hårt trafikerad och att olyckor förekommer 
dagligen. Förslagslämnaren vill att staden bygger en cirkulationsplats för att förbättra 
trafiksituationen.  

Förvaltningens bedömning 
Backadalsmotet upplevs av allmänheten ha låg framkomlighet i rusningstid då väster-
östergående trafik prioriteras framför norr-södergående.  Backadalsmotet upplevs som 
svårt att överskåda och förstå hur du som bilist ska köra för att komma dit du ska. Även 
trafiksäkerheten upplevs som låg. 

För att klargöra problemen samt att utreda möjliga lösningar kommer ett 
trafikutredningsarbete initierats från trafikkontoret under 2023. Kostnad för 
ombyggnation kommer att belasta investeringsbudgeten. 
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