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Yttrande – Inriktning ny översiktsplan för 

Göteborg, samt fördjupningar för Centrala 

Göteborg och för Högsbo-Frölunda 

Inom ramen för Stadsbyggnadskontorets förslag till strategier ”att skapa ett väl 
fungerande nätverk av gator och gångvägar” och ”att binda ihop staden med snabb 
kollektivtrafik” fastställs att den så kallade Södra centrumförbindelsen ska fortsätta att 
vara ett trafikreservat i samma sträckning som anges i Göteborgs nuvarande 
översiktsplan. 
 

I Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande (10 jan 2020) nämns bland annat följande 
strategier under punkt 1.A Förslag till prioriterad inriktning för översiktsplanen: 
-att skapa ett väl fungerande nätverk av gator och gångvägar. 
-att binda ihop staden med snabb kollektivtrafik 
Därutöver kommer trafikens förutsättningar utvecklas kommande årtionden med 
elektrifiering, självkörande fordon och nya mobilitetstjänster.  
 
I Göteborgs nuvarande översiktsplan finns ett trafikreservat (tunnel) mellan Kallebäck 
via Medicinareberget och Stigberget vidare till Lindholmen, även kallat Södra 
centrumförbindelsen. I remissversionen till ny översiktsplan är dock sträckningen för 
denna förbindelse ändrad till en mer sydlig dragning. 
 
Med anledning av Stadsbyggnadskontorets föreslagna strategier och ändrade 
omvärldsförutsättningar ser vi det som angeläget att reservatet för Södra 
centrumförbindelsen bibehålls i samma sträckning som i nuvarande översiktsplan. 
Denna förbindelse kan avsevärt förbättra trafiksystemet i Göteborg och både avlasta 
centrala staden och vissa av lederna från trafik, samt binda ihop staden över/under 
älven. Den binder ihop det expansiva Lindholmen med det expansiva området längs 
Mölndalsåns dalgång. 
 
Förbindelsen kan ha stor betydelse för kollektivtrafiken, och i sträckningen mellan 
Linnéplatsen och Lindholmen så bör Södra centrumförbindelsen samplaneras/integreras 
med Lindholmsförbindelsen. Lindholmsförbindelsen är redan tilltänkt för både spårvagn 
och busstrafik. 
 
I vilken utsträckning som Södra centrumförbindelsen ska inrymma andra trafikslag än 
elbussar är för tidigt att fastställa. Inom tidshorisonten för Södra centrumförbindelsen 
kommer troligen gränsen mellan kollektivtrafik och privatbilism ändras pga nya 
mobilitetstjänster som utvecklad samåkning samt självkörande fordon.  
Sammantaget bör därför Södra centrumförbindelsen behållas som ett generellt 
trafikreservat i sträckningen som anges i nuvarande översiktsplan.  
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