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Svar på yrkande från (S) och (D) angående 
vändplats vid Selma Lagerlöfs. 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden förklarar trafikkontorets uppdrag, att prioritera nödvändiga 
åtgärder för att skyndsamt och senast före 2021 års utgång, upprätta en vändplats 
vid Selma Lagerlöfs Torg för att möjliggöra en förlängning av busslinje 44 från 
Backatorp, (TN 2021-04-23, § 144) för fullgjort. 

Sammanfattning 
Trafikkontoret fick på trafiknämndens sammanträden den 23 april 2021 uppdrag att 
upprätta en vändplats vid Selma Lagerlöfs Torg för att möjliggöra en förlängning av 
busslinje 44 från Backatorp. Trafikkontoret och Västtrafik har haft en löpande dialog om 
möjliga åtgärder för att förlänga linje 44 till Selma Lagerlöfs Torg och har kommit 
överens om en kortsiktig och en långsiktig lösning. 

Den kortsiktiga lösningen genomförs av Västtrafik i december 2021. Linje 44 mellan 
Tuve och Backa kopplas då ihop med vissa turer på linje 18 och 19. Trafikförändringen 
innebär att det blir möjligt att resa mellan Backatorp och Selma Lagerlöfs Torg utan ett 
byte på Körkarlens gata. Denna lösning kräver inte att trafikkontoret upprättar en 
vändplats vid Selma Lagerlöfs Torg. Trafikkontoret föreslår därför att trafiknämnden 
förklarar trafikkontorets uppdrag för fullgjort. 

Den långsiktiga lösningen genomförs av Västtrafik i juni 2023 och innebär att linje 44 
förlängs till Hjalmar Brantingsplatsen via Selma Lagerlöfs Torg och Backadalen. Denna 
lösning kräver fysiska åtgärder på Litteraturgatan vid Selma Lagerlöfs Torg (se bilaga 1). 
Trafikkontoret utreder dessa åtgärder och kommer att hantera dem inom ordinarie 
investeringsplanering under 2022 och 2023. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Den kortsiktiga lösningen vid Selma Lagerlöfs Torg kräver inte att trafikkontoret 
upprättar en vändplats och innebär därför inga kostnader för trafiknämnden. Den 
långsiktiga lösningen kräver fysiska åtgärder och dessa hanteras inom ordinarie 
investeringsplanering under 2022 och 2023. 

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

Trafikkontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-09-20 
Diarienummer 01773/21 
 

Handläggare 
Gunnar Palm/Trafikkontoret/GBGStad 
Telefon: 031-368 26 13 
E-post: gunnar.palm@trafikkontoret.goteborg.se  



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 2 (4) 
   
   

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

Förhållande till styrande dokument 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bilagor 
1. Selma Lagerlöfs Torg – trafikering före och efter 2023 
2. Protokollsutdrag Trafiknämnden 2021-04-23 §144 
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Ärendet  
Trafikkontoret fick på trafiknämndens sammanträden den 23 april 2021 uppdrag att 
upprätta en vändplats vid Selma Lagerlöfs Torg för att möjliggöra en förlängning av 
busslinje 44 från Backatorp. 

Beskrivning av ärendet 
Västtrafik genomförde flera trafikförändringar i Backatorp inom ramen för Trafikplan 
2021. Linje 18 mellan Skälltorpsvägen och Johanneberg förkortades och avslutar nu 
samtliga turer på Körkarlens gata vilket innebär att Backatorp inte längre trafikeras med 
linje 18. Den nya linjen 44 mellan Tuve och Backa ersatte linje 18 i Backatorp. 
Förändringarna inom Trafikplan 2021 innebär att en resa mellan Backatorp och Selma 
Lagerlöfs Torg kräver ett byte vid Körkarlens gata. 

Trafikkontoret fick på trafiknämndens sammanträden den 23 april 2021 uppdrag att 
prioritera nödvändiga åtgärder för att skyndsamt och senast före 2021 års utgång, upprätta 
en vändplats vid Selma Lagerlöfs Torg för att möjliggöra en förlängning av busslinje 44 
från Backatorp. Arbetet ska genomföras under förutsättning att Västtrafik åtar sig att 
förlänga den nya busslinjen från sträckan Körkarlens gata till Selma Lagerlöfs Torg.  

Trafikkontoret och Västtrafik har haft en löpande dialog om möjliga åtgärder för att 
förlänga linje 44 till Selma Lagerlöfs Torg och har kommit överens om en kortsiktig och 
en långsiktig lösning. 

Den kortsiktiga lösningen genomförs av Västtrafik i december 2021. Linje 44 mellan 
Tuve och Backa kopplas då ihop med vissa turer på linje 18 och 19. Samtliga turer på 
linje 44 kommer att fortsätta som linje 18 eller 19 från Körkarlens gata. Vissa turer på 
linje 18 och 19 kommer att fortsätta som linje 44 från Körkarlens gata. De turer på linje 
18 och 19 som fortsätter från Körkarlens gata till Backatorp skyltas med ”fortsätter som 
linje 44”. Trafikförändringen innebär att det blir möjligt att resa mellan Backatorp och 
Selma Lagerlöfs Torg utan ett byte på Körkarlens gata. Denna lösning kräver inte att 
trafikkontoret upprättar en vändplats vid Selma Lagerlöfs Torg. 

Den långsiktiga lösningen genomförs av Västtrafik i juni 2023 och innebär att linje 44 
förlängs till Hjalmar Brantingsplatsen via Selma Lagerlöfs Torg och Backadalen. Denna 
lösning kräver fysiska åtgärder på Litteraturgatan vid Selma Lagerlöfs Torg. 
Trafikkontoret utreder dessa åtgärder och kommer att hantera dem inom ordinarie 
investeringsplanering under 2022 och 2023. 

Förvaltningens bedömning 
Den kortsiktiga lösningen som genomförs av Västtrafik i december 2021 innebär att det 
blir möjligt att resa från Backatorp till Selma Lagerlöfs Torg utan ett byte på Körkarlens 
gata. Den kortsiktiga lösningen kräver inte att trafikkontoret upprättar en vändplats vid 
Selma Lagerlöfs Torg. Trafikkontoret föreslår därför att trafiknämnden förklarar 
trafikkontorets uppdrag för fullgjort. 
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