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Svar på Göteborgsförslag [11496] - Ta ett 
helhetsgrepp kring Redbergsplatsen 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

Trafiknämnden genomför Göteborgsförslag 11496 - Ta ett helhetsgrepp kring 
Redbergsplatsen. 

Sammanfattning 
Trafiknämnden gav vid trafiknämndens sammanträde i februari 2022 trafikkontoret i 
uppdrag att bereda Göteborgsförslag 11496 - Ta ett helhetsgrepp kring Redbergsplatsen 
(TN 2022-02-10: §34). Förslagslämnaren vill att Göteborgs stad ska ta fram en plan för 
hur Redbergsplatsen ska byggas om för mindre bilism och för ökad hållbar mobilitet. 

Trafikkontoret avser att under våren 2023 starta arbetet med att ta fram förslag på en ny 
trafiklösning för Redbergsplatsen som kommer att planeras för att kunna genomföras i 
nära samspel med omformningen av spårvagnshållplatser för att klara de nya längre 
spårvagnarna. Planeringsfasen för omformning av platsen, inklusive en omfördelning till 
gång- och cykeltrafikanter, väntas vara klar sommaren 2023. Detta ger ett underlag för 
vidare projektering av trafikytorna, inklusive hållplatslägena.  

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

Bedömning ur ekologisk dimension 
En mer gång- och cykelvänlig utformning av Redbergsplatsen främjar hållbara resor i 
enlighet med Göteborg 2035 – Trafikstrategi för en nära storstad och Göteborgs Stads 
miljö- och klimatprogram 2021-2030. 

Bedömning ur social dimension 
En mer gång- och cykelvänlig utformning av Redbergsplatsen skulle gynna barns 
möjligheter att självständigt ta sig till skola och fritidsaktiviteter.  

Förhållande till styrande dokument 
Göteborgsförslag ligger i linje med Göteborg 2035 – Trafikstrategi för en nära storstad 
och Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030.  
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Bilagor 
1. Göteborgsförslag 11496 - Ta ett helhetsgrepp kring Redbergsplatsen 

2. Protokollsutdrag Trafiknämnden 2022-02-10 § 34 
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Ärendet  
Trafiknämnden gav vid trafiknämndens sammanträde i februari 2022 trafikkontoret i 
uppdrag att bereda Göteborgsförslag 11496 - Ta ett helhetsgrepp kring Redbergsplatsen 
(TN 2022-02-10: §34). Trafikkontoret återkommer i detta ärende med förslag att 
trafiknämnden ska genomföra Göteborgsförslaget.  

Beskrivning av ärendet 
Förslagslämnaren vill att Göteborgs stad ska ta fram en plan för hur Redbergsplatsen ska 
byggas om för mindre bilism och för ökad hållbar mobilitet. Bland annat ska breda, 
jämna och separerade cykel- och gångstråk ges utrymme och utrymmet för motorfordon 
följaktligen minska. Förslaget lyfter också att helhetskopplingar måste beaktas i 
planeringen och anslutande infrastruktur förändras för att nå god framkomlighet för gång, 
cykel och kollektivtrafik.  

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret har identifierat möjligheter som ligger i linje med Göteborgsförslaget. Det 
finns ytor som kan omfördelas från bilkörfält till cykeltrafik, gångtrafik och vistelse. 
Redbergsplatsen är också aktuell för en mindre ombyggnation i form av att förlänga 
hållplatserna för att klara de kommande 45-meters spårvagnarna.  

Trafikkontoret avser att under våren 2023 starta arbetet med att ta fram förslag på en ny 
trafiklösning för Redbergsplatsen som kommer att planeras för att kunna genomföras i 
nära samspel med omformningen av spårvagnshållplatser för att klara de nya längre 
spårvagnarna. Planeringsfasen för omformning av platsen, inklusive en omfördelning till 
gång- och cykeltrafikanter, väntas vara klar sommaren 2023. Detta ger ett underlag för 
vidare projektering av trafikytorna inklusive hållplatslägena.  

Den omställning som planeras kommer att frigöra ytor som att kommer kunna utvecklas 
vidare. Dessa åtgärder planeras tas upp i investeringsplanen som stadsmiljöåtgärder som 
kan utvecklas som separata projekt. 

Trafikkontoret föreslår att trafiknämnden genomför Göteborgsförslag 11496 - Ta ett 
helhetsgrepp kring Redbergsplatsen. 

 

 

Kerstin Elias 
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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