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Svar på remiss – Trafikverkets 
Åtgärdsvalsstudie Väg 158, Göteborg - 
Kungsbacka                 

 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden  

1. Tjänsteutlåtandet godkänns  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som yttrande över remissen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning  
Trafikverket har skickat en remiss till stadsledningskontoret avseende åtgärdsvalsstudie 

för väg 158 Göteborg–Kungsbacka. Stadsledningskontoret har distribuerat remissen 

vidare till stadsbyggnadskontoret (SBK) m.fl. förvaltningar för yttrande senast den senast 

den 23 oktober 2020.  

 

ÅVSen konstaterar att väg 158 är hårt belastad under vissa tider på dygnet. Detta leder 

bland annat till bristande framkomlighet och kapacitet för kollektivtrafik såväl som för 

biltrafik. Trafikbelastningen bedöms dessutom öka till följd av planerad exploatering i 

kombination med att stråket omfattas av attraktiva områden att bo och vistas i.  

 

Syftet med ÅVSen är att utreda hur man kan skapa bättre möjligheter för arbets- och 

studiependling i stråket samt att utreda stråkets överflyttningspotential (från bil- till 

kollektivtrafik). Studiens syfte är också att identifiera trafiksäkerhetsbrister och föreslå 

lämpliga åtgärder. 

 

Åtgärderna i ÅVSen redovisas i en tidslinje fram till år 2040 och är uppdelade på fem 

olika åtgärdspaket; påverkansåtgärder (transportslagsövergripande), kollektivtrafik, 

biltrafik, gång- och cykeltrafik samt miljö. Åtgärdsförslagen representeras av samtliga 

steg i fyrstegsprincipen, från påverkansåtgärder till ny- och ombyggnation av exempelvis 

trafikplats och planskild gång- och cykelpassage. 

 

ÅVSen visar på utmaningen att öka andelen resor med hållbara transportmedel genom 

minskad andel bilresor. För att lösa de övergripande kapacitetsproblemen på längre sikt så 

bedöms det aktuellt att utreda en ny storskalig lösning av kollektivtrafik i stråket. 

 

Utöver denna ÅVS driver Trafikverket ytterligare några större utredningar som behandlar 

parallella stråk i södergående riktning från Göteborg. Utredningarna visar att på längre 
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sikt, mot och bortom år 2040, är det pendeltåg som bäst svarar mot behov och krav för 

attraktiva, effektiva och hållbara resor i stråket. Trafikverkets samlade rekommendation 

är att Göteborgs Stad bör behålla befintligt kollektivtrafiksreservat utmed sträckan i 

kommande ÖP. Det finns dock inte tillräckligt med kunskapsunderlag för att närmare 

justera eller precisera sträckningen. Trafikverket tar i nuläget inte heller något initiativ till 

fortsatt utredning av reservatet. 

 

SBK anser att ÅVSen som helhet är väl utförd och att den varit lyhörd för synpunkter 

som lyfts fram under arbetets gång. SBK ser positivt på studiens breda angreppssätt och 

tillstyrker de flesta i ÅVS:en rekommenderade åtgärderna. SBK betonar dock att det är 

mycket angeläget att i direkt anslutning till ÅVSen fortsätta den goda samverkan med 

Trafikverket och övriga berörda organisationer för att konkretisera och vid behov justera 

läget för befintligt kollektivtrafikreservat i syfte att hålla öppet för framtida möjligheter 

att anlägga spår och stationer för pendeltåg längs stråket. 

 

Även om frågan om spårutbyggnad ligger på lång sikt har reservatets sträckning stor 

påverkan på dagens planering, både vad gäller trafik- och bebyggelseplanering. Staden 

bedömer att det finns en stor samhällsutvecklingspotential i området som berör väg 158. 

Dagens begränsningar i vägnätet hindrar en större samhällsutveckling i sydvästra 

Göteborg. Fram till år 2050 bedöms potentialen totalt vara mellan redan beslutade ca 

3000 bostäder upp till minst 20 000 bostäder, förutsatt att kollektivtrafik och väg 158 

utvecklas. Fram till 2030/2035 bedömer staden att potentialen, utan omfattande ny 

infrastruktur, är ca 6000 bostäder. Med utbyggnad av infrastruktur och förbättrad 

kollektivtrafik längs 158 fram till 2040/2050 bedöms potentialen vara ytterligare ca 6000 

bostäder. I närtid avser staden att fortsätta stadsutveckling vid Nya Hovås vid en ny 

knutpunkt i staden med uppskattningsvis 1000 bostäder, verksamheter, och service enligt 

kommande förslag till ny översiktsplan (ÖP). Staden avser att påbörja planarbetet, som 

kräver ombyggnad av östra sidan av Brottkärrsmotet, under 2021. 

 

Det ska beaktas att det är mycket långa ledtider i arbetet med att utreda, finansiera och 

anlägga spår. Det är därmed högst angeläget att berörda aktörer har en samsyn i 

planeringen av framtida kollektivtrafikkoncept och att fortsatt utredningen kring detta kan 

påbörjas snarast möjligt.  För att möjliggöra en utveckling enligt stadens pågående och 

långsiktiga planering samtidigt som en god kollektivtrafik säkerställs i staden pågår 

arbetet med ny översiktsplan. ÖP ger en möjlighet att avväga åtgärdsförslagen enligt 

ÅVSen mot övriga intressen och bli en del av kommunernas strategiska utveckling. 

Reservatet för kollektivtrafik och anslutande stations-/hållplatslägen behöver ingå och 

konkretiseras i ÖP så snart som möjligt, och kopplas samman med planeringen för 

framtida kollektivtrafik in mot centrala Göteborg. 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Utredningen föreslår åtgärder fördelade på kort, mellan och lång sikt. Utredningen har 

översiktligt tittat på kostnader för dessa åtgärder. Finansiering finns med 26 miljoner 

kronor som är avsatta för åtgärder på väg 158 och väg 190 inom Göteborg. Vilka åtgärder 

som har eller saknar finansiering framgår inte i utredningen. Ytterligare finansiering till 

åtgärder på väg 158 på kort, medel och lång sikt saknas.  

SBKs bedömning är att det saknas finansiering till en stor del av de föreslagna 

åtgärderna. Det är viktigt att de investeringar i kollektivtrafiken som görs stödjer en 

utveckling mot spårbunden kollektivtrafik i stråket, vilket bedöms vara nödvändigt redan 

år 2035–2040. 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
En utbyggd kollektivtrafik är en förutsättning för ett växande Göteborg. Ett ökat 

kollektivtrafikresande, tillsammans med en ökad andel gång- och cykelresor, är också en 

förutsättning för en ekologiskt hållbar utveckling med bland annat en minskad 

energiförbrukning och en minskad användning av naturresurser.  

ÅVS väg 158 föreslår satsningar för att öka andelen resande med kollektivtrafik i staden i 

takt med att staden växer. Idag är luftmiljön ett stort problem längs med väg 158 till följd 

av det stora antalet bilresor. En överflyttning från resande med bil till kollektivtrafik är 

nödvändig för att staden ska nå uppsatta miljömål. 

 

Bedömning ur social dimension 
Genom att satsa på lokala gång- och cykelvägar och kollektivtrafik samt att samla upp 

stadsutvecklingen i stråket så stärks de sociala värdena. Fler får tillgång till kollektivtrafik 

som når till en större del av staden och på sikt vidare ut i regionen. 

Bilagor 
1. Remisshandling ÅVS 158 Göteborg–Kungsbacka 

2. Bilaga till ÅVS-rapport: Kollektivtrafikkoncept 

 

Ärendet  
Trafikverket har, utarbetat en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 158 Göteborg –

Kungsbacka. Remissmaterialet består av en huvudrapport och sex stycken bilagor som 

behandlar kollektivtrafikkoncept, trafikanalyser, marknadsundersökningar, 

utformningsfrågor mm. Kungsbacka kommun, Västtrafik, Hallandstrafik, Västra 

Götalandsregionen, Region Halland samt Göteborgs Stad har ingått i en arbetsgrupp som 

i samverkan identifierat mål och åtgärder för stråket. Från Göteborgs Stads har 

Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret även ingått i styrgruppen för projektet. 

 

Åtgärdsvalsstudien är nu remitterad till berörda parter. Remisstiden löper fram till den 26 

december 2020. Stadsledningskontoret samordnar svaret för Göteborgs Stad och har gett 

byggnadsnämnden samt övriga berörda nämnder och bolag möjlighet att yttra sig till 

stadsledningskontoret senast den 23 oktober 2020. 

 

Ärendet behandlas i byggnadsnämnden den 20 oktober och i kommunstyrelsen den 9 

december.  

 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Trafikverkets åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 158 har efter drygt 1,5 års 

utredningsarbete gått ut på remiss. Väg 158 utreds i sin helhet, från Järnbrottsmotet i norr 

till E6 i söder. Vägen sträcker sig över två kommuner, Göteborg och Kungsbacka, samt 

över länsgränsen mellan Västra Götaland och Halland. 
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ÅVSen konstaterar att väg 158 är hårt belastad under vissa tider på dygnet. Detta leder 

bland annat till bristande framkomlighet och kapacitet för kollektivtrafik såväl som för 

biltrafik. Trafikbelastningen bedöms dessutom öka till följd av planerad exploatering i 

kombinationen med att stråket omfattas av attraktiva områden att bo och vistas i. Syftet 

med ÅVSen är att utreda hur man kan skapa bättre möjligheter för arbets- och 

studiependling i stråket samt utreda stråkets överflyttningspotential (från bil- till 

kollektivtrafik). Studiens syfte är också att identifiera trafiksäkerhetsbrister och föreslå 

lämpliga åtgärder. 

 

Åtgärderna i ÅVSen redovisas i en tidslinje fram till år 2040 och är uppdelade på fem 

olika åtgärdspaket; påverkansåtgärder (transportslagsövergripande), kollektivtrafik, 

biltrafik, gång- och cykeltrafik samt miljö. Åtgärdsförslagen representeras av samtliga 

steg i fyrstegsprincipen, från påverkansåtgärder till ny- och ombyggnation av exempelvis 

trafikplats och planskild gång- och cykelpassage. 

 

ÅVSen visar på utmaningen att öka andelen resor med hållbara transportmedel genom 

minskad andel bilresor. För att lösa de övergripande kapacitetsproblemen på längre sikt så 

bedöms det aktuellt att utreda en ny storskalig lösning av kollektivtrafik i stråket.  

 

Projektspecifika mål 

Utifrån kartlagda mål på nationell, regional och kommunal nivå har följande 

projektspecifika målområden identifierats som styrande i arbetet med denna ÅVS och 

åtgärdsgenerering:  

• Miljö: Utsläppen från transportsektorn på väg 158 har minskat till år 2030 så att 

miljökvalitetsmålet ”Frisk Luft” för NO2 i urban bakgrund och PM10 i gaturum 

uppnås.  

• Barriär: Åtgärderna som föreslås ska verka för att stärka den biologiska 

mångfalden.  

• Gång- och cykeltrafik: Skapa bättre infrastrukturella förutsättningar för att 

möjliggöra ökad pendling med cykel samt ökad pendling med kombinationsresor. 

• Trafiksäkerhet: Minst 50% färre dödas och minst 25% färre skadas allvarligt i 

vägtransportsystemet på väg 158 jämfört med år 2020. 

• Överflyttning: För resandemönstren vid målåret 2040 har tre scenarion tagits 

fram för att utreda vilket kollektivtrafikkoncept som bäst lämpar sig i stråket: 

o ”Bas”: trafikutvecklingen som i princip följer befolkningsutveckling utan 

större förflyttning mellan trafikslagen.  

o ”Koll”: en mindre förflyttning i resandet mot det hållbara resandet.  

o ”Håll”: en större förflyttning mot det hållbara resandet.  

Problembeskrivning 

Stråkets problembild och aktualitet påverkas av följande huvudpunkter:  

• Väg 158 är hårt belastad under vissa tider på dygnet.  

• Bristande framkomlighet/kapacitet för kollektivtrafik råder.  

• Brister i trafiksäkerhet samt otrygga miljöer för oskyddade trafikanter.  
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• Begränsade möjligheter till framtida utveckling av kollektivtrafiken enligt 

dagens system.  

• Göteborgs stad och Kungsbacka kommun håller uppdaterar sina respektive 

översiktsplaner.  

Övergripande problembild i stråket 

ÅVS-rapporten beskriver dagens behov, brister och problem i transportsystemet samt 

framtida förhållanden rörande stadsutveckling, framtida resandeefterfrågan och trängsel 

och kapacitetsbrister. 

 

Förslag till inriktning och rekommenderade åtgärder  

Rekommenderade åtgärder att gå vidare med har sorterats i olika åtgärdspaket. Åtgärder 

har sedan klassificerats enligt tidshorisonterna kort, medellång och lång sikt vilket 

illustreras i figuren nedan. Tidshorisonten fram till 2040 är satt utifrån Trafikverkets 

aktuella planperioder. Därigenom sträcker sig tidsperspektivet för ÅVS:en inte lika långt 

som i pågående arbete med ny ÖP för Göteborg, där tidshorisonten är 2050 med utblick 

mot 2070. 

 

 
 
Figur som visar tidshorisont för studien.  
 

Det definitiva genomförandet av åtgärder i tid är avhängigt när finansiering är tillgänglig i 

investeringsplanen. Frågor om finansiering och genomförande kommer till största delen 

att ske inom ramen för arbetet med regionala planerna för transportsystemet i Västra 

Götaland respektive Halland. Planerna reglerar vilken typ av åtgärder som ska prioriteras 

samt hur och när i tid ekonomiska medel ska fördelas.  

 

Andra spårbundna koncept som har studerats i rapporten är light rail eller snabb 

stadsbana. Dessa system hade initialt kunnat trafikera ner till Nya Hovås/Brottkärr på den 

sträcka där behovet är störst och kan dessutom kombineras med buss vidare söderut.  

En översiktlig kostnadsbedömning för de två föreslagna etapperna för järnvägsutbyggnad 

(inom ramen för Järnvägsteknisk utredning) är: Etapp 1, Haga station-Brottkärr: 10–12 

miljarder kronor. Etapp 2, Brottkärr-Kungsbacka: 5–7 miljarder kronor. Dessa belopp ska 

vägas mot de nyttor som ges i form av avlastningsnyttor på Västkustbanan, trängselnyttor 

(minskad trängsel Göteborgs lokaltrafik) samt system- och restidsnyttor på stråket, men 

även i järnvägssystemet i stort i Göteborgsområdet. Dessa nyttor har värderats att ligga i 

spannet 11–18 miljarder kronor. Möjligt tillkommande värde för byggrätter, exploatering 

och samhällsnytta har inte beaktats. 

 

Sammanfattningsvis pekar beräkningarna angående olika kollektivtrafikkoncept mot att:  

• Konventionell buss räcker kapacitetsmässigt till tidsperioden år 2030/2035  

• Metrobuss/BRT räcker fram till ca år 2040.  
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• På sikt, efter 2040, krävs sannolikt ett kapacitetsstarkt spårbundet 

kollektivtrafiksystem. Första etapp bör då byggas i den norra delen från Haga 

station till Brottkärr.  

 

I samband med bedömning av måluppfyllelse har även en kostnadsbedömning tagits fram 

för ett par av åtgärderna som bedömts särskilt intressanta för vidare utredning. Resultatet 

redovisas i nedan tabellen nedan. 

  

Kostnadsbedömningar för utvalda åtgärder:  

Åtgärd  

 

 

Investeringskostnad (ca)  

Ny trafikplats Askims Stationsväg  85-120 miljoner kronor  

Stängning av signalkorsningen i Askimsbadet  1-6 miljoner kronor  

Ny cirkulationsplats Askimsbadet  15-20 miljoner kronor  

Ny planskild gång- och cykelpassage, Askimsbadet  10-15 miljoner kronor  

Ombyggnation av cirkulationsplats, Vallda Trekant  2–3 miljoner kronor  

Mötesseparering från Särö och söderut till E6  100–145 miljoner kronor  

Nytt busskörfält Vallda-Kungsbacka C  60–88 miljoner kronor  

 

I samband med pågående revidering av regionala och nationella infrastrukturplanerna 

planerar Trafikverket att inom kort påbörja arbetet med samlade effektbedömningar för 

några av de åtgärder som bedöms ge störst nytta för kapaciteten i stråket, däribland 

trafikplatsen vid Askims Stationsväg, cirkulationsplatsen vid Askimsbadet samt 

mötessepareringen från Särö och söderut. 

 

Förslag på åtgärder  

ÅVSen rekommenderar ett stort antal åtgärder för fortsatt utredning. De fem 

åtgärdspaketen kollektivtrafik, biltrafik, gång- och cykeltrafik samt miljö innehåller 

åtgärder som rekommenderas att gå vidare med och inom vilken tidsperiod. 

Rapportens slutsatser och rekommenderad inriktning 

ÅVSen konstaterar att kollektivtrafikåtgärderna är särskilt viktiga för att möta framtida 

utveckling. I de listade åtgärderna för kollektivtrafiken är de flesta planerade att 

genomföras på kort sikt. Flera utredningsåtgärder behöver utredas på kort sikt även om 

utförandet ligger på medel till lång sikt. För att lösa de övergripande kapacitetsproblemen 

på längre sikt behöver en ny lösning för kollektivtrafik i stråket utredas, se specifikt i 

remissens bilaga Kollektivtrafikkoncept. Detta knyter även an till två av denna studies 

projektspecifika mål för genererade åtgärder, miljö och överflyttning. Befintligt 

kollektivtrafikreservat längs stråket bör också behållas för fortsatt utredning för 

spårbunden trafik för att kunna trafikförsörja stråket efter år 2040.  

 

ÅVSen föreslår även åtgärder som förbättrar de trafiksäkerhetsbrister som påvisats. Det 

bedöms särskilt viktigt att utreda alternativ utformning av korsningar och trafikplatser 

samt att åtgärda stråkets snäva påfarter. Här ingår även utbyggnad av körfält och åtgärder 

för att på olika vis minska den höga belastningen i stråket.  

 

Förutom nämnda mål för miljö, överflyttning och trafiksäkerhet omfattar studien även två 

ytterligare mål kring barriärer samt gång- och cykeltrafik. Barriärerna ska minskas så att 

människor och djur kan röra sig friare över vägen, vilket även stärker trafiksäkerheten. 

Här bedöms exempelvis förslaget på en planskild gång- och cykelpassage vid 

Askimsbadets signalreglerade korsning som en åtgärd. Övriga exempel innebär översyn 
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och förbättring av befintliga gång- och cykelvägar samt fördjupad utredning av gång-, 

cykel- och mopedpassager. 

  

Målet kopplat till gång- och cykeltrafik syftar till att skapa infrastrukturella 

förutsättningar för att möjliggöra ökad pendling med cykel samt ökad pendling med 

kombinationsresor. Planskild gång- och cykelpassage är en konkret åtgärd tillsammans 

med utredning av övriga passager. Det föreslås även översyn och förbättring av befintliga 

gång- och cykelvägar, nya gena gång- och cykellänkar samt att förbättra anslutningen till 

hållplatser. 

  

Inför fortsatt arbete med utvecklingen av väg 158 som ett trafiksäkert och viktigt 

kollektivtrafikstråk rekommenderar ÅVSen fortsatt samordning med Trafikverkets 

pågående projekt ÅVS Metrobuss och ÅVS E6 Varberg – Göteborg samt Göteborgs 

Stads projekt ÅVS Dag Hammarskjölds Boulevard. Arbetet innebär även fortsatt 

samverkan med Göteborgs stad och Kungsbacka kommun såväl som Västtrafik och 

Hallandstrafik, Västra Götalandsregionen och Region Halland. 

 

Utredningar som pågått parallellt med ÅVS väg 158 

Parallellt med ÅVS 158 har Trafikverket även drivit följande större utredningar som 

berör det aktuella stråket: 

 

• ÅVS Varberg-Göteborg, som fokuserar på E6 och Västkustbanan. 

• ÅVS E6 genom Göteborg. 

• Pendeltåg i kollektivtrafikreservatet, en järnvägsteknisk utredning för 

kollektivtrafikreservatet längs väg 158.  

 

ÅVS Varberg-Göteborg och ÅVS E6 genom Göteborg väntas inom kort komma på remis 

till Göteborgs Stad, medan utredningen om kollektivtrafikreservatet – som inte har status 

som ÅVS – kommer delges Göteborgs Stad som kunskapsunderlag.  

 

Utredningen om kollektivtrafikreservatet visar på intressanta och betydande potentialer 

med att på sikt utveckla pendeltåg i stråket. Samma slutsats gör konsulten som författat 

bilagan om kollektivtrafikkoncept till ÅVS 158. I denna bilaga undersöks flera olika 

kollektivtrafiklösningar utifrån en rad kriterier. Konsulten konstaterar: 

 

”Av värderingen av lösningsalternativen utifrån de olika perspektiven i tabellerna ovan, 

framgår att pendeltågsalternativet erhåller högts sammanviktad poängsumma i 

bedömningen av framtida kollektivtrafiklösning mot och bortom år 2040”. 

 

Trafikverkets samlade rekommendation utifrån gjorda utredningar är att Göteborgs Stad 

bör behålla kollektivtrafiksreservatet i kommande ÖP. Det finns dock inte tillräckligt med 

kunskapsunderlag för att närmare justera eller precisera sträckningen. Trafikverket tar i 

nuläget inte heller något initiativ till fortsatt utredning av reservatet. 
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Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Stadsbyggnadskontoret (SBK) lämnar följande synpunkter till kommunstyrelsens 

remissvar: 

 

SBK anser att ÅVS 158 är en gediget utförd utredning som varit lyhörd för de synpunkter 

och förslag som kommit in under arbetets gång via deltagare i projektorganisationen och 

under olika samråd i form av workshops mm. Utöver rent infrastrukturella lösningar 

förhåller sig rapporten till förutsättningar och åtgärder som kan ha påverkan på resor och 

transporter i stråket. Det handlar t.ex. om biljettpriser och taxezoner för kollektivtrafik, 

lokaliseringen av pendelparkeringar samt översyn av möjligheter att motivera människor 

till mer hållbart resande. Utredningen fångar upp såväl mindre konkreta åtgärder för ökad 

trafiksäkerhet och framkomlighet som större utvecklingsbehov på längre sikt. SBK ser 

positivt på studiens breda angreppssätt och tillstyrker de i ÅVS:en rekommenderade 

åtgärderna med beaktande av vad som framförs nedan. 

 

Det är viktigt att översiktsplanens inriktning blir vägledande i det fortsatta arbetet. Den 

nya ÖP:n kommer lägga fast övergripande utbyggnadsordning och vilket 

ytterstadsområde som ska prioriteras. Efterföljande utbyggnadsplanering behöver hantera 

prioritering av infrastrukturutbyggnad i stråket. Staden och Trafikverket behöver ha en 

samsyn kring trafikkoncepten längs stråket för att möjliggöra önskad utveckling på kort 

och lång sikt. Reservatet för kollektivtrafik och anslutande stations-/hållplatslägen 

behöver ingå och konkretiseras i ÖP så snart som möjligt. 

 

ÅVSen visar på behovet av ökad andel kollektivt resande på våra trafikleder och utgör 

därmed en grund för att erhålla samsyn mellan Göteborgs Stad och Trafikverket kring 

samspelet mellan stadsutvecklingen och kommunikationen på våra övergripande leder.  

 

Studien visar att det på kort och medellång sikt räcker med att utveckla befintlig 

busstrafik och metrobuss. På lång sikt (år 2035–2040) behövs spårbunden trafik då 

resandebehovet bedöms bli såpass stort att det pga plats- och kapacitetsbrist inte går att 

trafikera med en tillkommande större mängd bussar i stråket. Det är därmed inte 

ekonomiskt försvarbart att investera i storskalig bussinfrastruktur om den inte gör nytta 

för ett spårbundet system i framtiden. 

 

ÅVSen visar att på lång sikt behövs en mer omfattande kollektivtrafiklösning för att klara 

behov av attraktiva och hållbara resor i stråket. I bilagan som behandlar 

kollektivtrafikkoncept konstateras: ”Av värderingen av lösningsalternativen utifrån de 

olika perspektiven i tabellerna ovan, framgår att pendeltågsalternativet erhåller högst 

sammanviktad poängsumma i bedömningen av framtida kollektivtrafiklösning mot och 

bortom år 2040”.  Även Trafikverkets järnvägstekniska utredning om 

kollektivtrafikreservatet i stråket visar på betydande potentialer för pendeltåg och ger 

övertygande belägg för att gå vidare med fördjupade utredningar i syfte att precisera 

reservatet och ge mer kunskap om förutsättningar för en spårutbyggnad. SBK delar 

uppfattningen att det behöver hållas öppet för en pendelstågslösning på lång sikt. Denna 

möjlighet behöver beaktas även i valet av åtgärder på kortare sikt. Detta för att förhindra 

större förgävesinvesteringar samt att inte bygga bort möjligheten till framtida pendeltåg. 
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Då spårbunden kollektivtrafik behövs redan mellan år 2035–2040 förefaller tidsspannet 

ur ett järnvägsperspektiv svårt att hinna med. Detta då det är mycket långa ledtider i att 

utreda, finansiera och anlägga spår. Trafikverket, Göteborgs Stad m.fl. berörda aktörer 

behöver utreda möjlig spårbunden kollektivtrafik redan nu om det tekniskt och 

genomförandemässigt ska vara möjligt att ha det på plats inom översiktsplanens 

tidshorisont. 

 

SBK understryker behovet av att berörda organisationer – Trafikverket, Västra 

Götalandsregionen, Västtrafik, GR, Göteborgs Stad, Region Halland, Kungsbacka 

kommun och Hallandstrafiken – fortsätter dialogen och fördjupar kunskapen om hur 

kollektivtrafikförsörjningen bäst kan lösas på ett hållbart och effektivt sätt i det längre 

tidsperspektivet. Även om åtgärden ligger på lång sikt har reservatets sträckning stor 

påverkan på dagens planering, både vad gäller trafik- och bebyggelseplanering. Det är 

därmed angeläget att de nämnda aktörerna har en samsyn i planeringen av framtida 

kollektivtrafikkoncept och att fortsatt utredningen kring detta kan påbörjas snarast 

möjligt. Reservatet för kollektivtrafik och anslutande stations-/hållplatslägen behöver 

ingå och konkretiseras i ÖP så snart som möjligt, och kopplas samman med planeringen 

för framtida kollektivtrafik in mot centrala Göteborg. 

   

Det är angeläget att de åtgärder som föreslås bidrar till att överbrygga barriäreffekterna på 

väg 158. Ny infrastruktur bör utformas för att även stärka den lokala 

utvecklingspotentialen samt framkomligheten för gående, cykel och kollektivtrafik. 

 

Utredning om konkret läge för busskörfält vid Nya Hovås – som på sikt kan utvecklas till 

spår och stationer – behöver starta snarast möjligt. Befintligt kollektivtrafikreservat 

redovisas i ÖP men så länge det inte är mer konkret finns en risk att reservatet hämmar 

pågående och planerad stadsutveckling för lång tid framöver. Särskilt stor risk finns att 

det hämmar utvecklingsplanerna i Nya Hovås men även i övriga delar längs stråket. Då 

det föreligger osäkerheter kring reservatets befintliga läge kan det också äventyra 

framtida möjligheter till spårutbyggnad. En ombyggnad av motet, enligt ÅVSens förslag 

om stärkt trafiksäkerhet, bör kunna sammanfalla med stadens intresse om att bygga om 

motet för att stadsutveckla platsen. Staden avser att starta ett övergripande 

planeringsarbete för Nya Hovås del 2 under 2021. 

 

Kostnaderna för de föreslagna åtgärderna på kort, mellan och lång sikt saknar till stor del 

finansiering. Detta behöver hanteras vidare i det fortsatta arbetet. 

 

Stadsbyggnadskontoret ser fram emot fortsatt dialog med Trafikverket kring projekt som 

är pågående eller under uppstart samt om utvecklingsplanerna för stråket på längre sikt.  
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