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Yrkande angående yrkande från D gällande 
kunskapsunderlag angående Operalänken 

Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafikkontoret får i uppdrag att ta fram en nyttokostnadsanalys för Operalänken där 

kostnader och nyttor kan jämföras med exempelvis Allélänken.  

2. Trafikkontoret får i uppdrag att redovisa hur mycket Operalänken skulle kosta att 

genomföra i samband med byggnationen av Västlänken jämfört med att bygga 

Operalänken efter att Västlänken är klar och vägen ovanpå redan är anlagd. 

3. Trafikkontoret får i uppdrag att redovisa hur en framtida Operalänk skulle kunna 

koppla mot Hisingsbron och framtida koppling mot Gamlestaden.   

Yrkandet  
Operalänken är den kollektivtrafikkoppling med spårvagn som är tänkt att gå via 

Stenpiren, packhusplatsen och ansluta på norra sidan av Nordstan. Operalänken avlasta 

Brunnsparken och om det går att ansluta till Hisingsbron även innebära en gen koppling 

mellan Hisingen och Järntorget. Det skulle även innebära en redundans i det befintliga 

spårvagnsnätet runt centrala staden som är välbehövligt vid störningar.  

Trafikkontoret har i utredningar kommit från till att Allélänken ger större nyttoeffekter än 

vad Operalänken skulle ge. Allélänken är även med i målbild koll 2035. Vi ifrågasätter 

inte att Allélänken kan ge större nyttor än vad Operalänken skulle ge. Däremot så är det 

sannolikt så att Operalänken är förenat med mindre kostnader. Detta eftersom det är en 

kortare sträcka och att byggnationen av Västlänken innebär att ny gata ändå kommer att 

behöva anläggas där Operalänken är tänkt att dras. Byggnation av en Operalänken 

innebär sannolikt färre störningar och konflikter genom att det redan pågår byggnation 

genom Västlänken. Operalänken kan möjligtvis på grund av ovanstående bli byggd 

tidigare än Allélänken. 

Vi anser inte att Operalänken står emot Allélänken. Båda dessa projekt har sina fördelar 

och nackdelar. Det kan finnas plats för båda dessa projekt. Men för att nämnden ska 

kunna fatta beslut så behövs ytterligare underlag. Uppdaterade kostnadsberäkningar, 

frågan om eventuell kopplingen mot Hisingsbron, och möjliga tidsplaner, måste redas ut.   
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Yrkande – Kunskapsunderlag ang. Operalänken 

 

Förslag till beslut i trafiknämnden: 

 

1. Trafikkontoret ges i uppdrag att på nämndmötet i maj göra en översiktlig 

presentation kring hur Operalänken funnits med i kollektivtrafikplaneringen 

sedan 1990-talet, samt vilka huvudsakliga resenärsnyttor som denna länk kan ge.  

 

 
 
Yrkandet  

 

I kollektivtrafikprogrammet K2020 (beslutat 2009) står det: 

 

Operalänken ger förutsättningar för att erbjuda snabba resor förbi city från östra 

Göteborg. 

 

En utbyggnad av Operalänken kan samordnas med utbyggnaden av Södra 

Älvstranden. 

 

Vi i Demokraterna vill att trafiknämnden ges en översiktlig bild av hur 

Operalänken över tid funnits med i trafikplaneringen. Exempelvis beskrevs den 

som en möjlighet kopplat till Göteborgsöverenskommelsen, när Götatunneln 

frigjorde markytor längs älvstranden. Operalänken finns med i ÖP och nämns i 

K2020 enligt ovan. 

Operalänken finns också delvis inritad i det utkast till Stadsutvecklingsprogram 

för Centralenområdet, STUP 2.0 som presenterades för kommunstyrelsen i 

januari 2021.   

 

Operalänken behöver nu också ses i perspektivet av den mycket omfattande 

exploateringen kring Järntorget. Operalänken skulle kunna knyta ihop Järntorget 

med den mycket omfattande exploateringen kring Centralen/Region 

City/Gullbergsvass, och samtidigt kunna avlasta Brunnsparken. 

 

En Operalänk i kombination med planen (STUP 2.0) att förlänga snabbspåret från 

Angered längs Burggrevegatan (mellan Centralen och Posthotellet) kan ge 

ytterligare resenärsnyttor mellan Angered och Järntorget.  
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Yrkande – Genomförandestudie Centralen 

Förslag till beslut i trafiknämnden: 

1. Trafikkontoret ges i uppdrag att återkomma till trafiknämnden med en
kompletterande presentation gällande hur genomförandestudiens föreslagna
utformning medger utrymme för en framtida Operalänk på delsträckan mellan
hållplats Nordstan och Kanaltorget.

Yrkandet 

Det är viktigt att nämnden informeras om hur den nya föreslagna utformningen 
utformas gällande framtida möjligheter att förbättra kollektivtrafiken i Göteborg, 
och i synnerhet gällande avlastning av trafikkaoset i Brunnsparken. 

Trafiknämnden 2021-05-27 protokollsbilaga 1, § 216 

Yrkande 
23 april 2021 

Demokraterna 
Ärende nr 34 



 31 Yrkande V MP       

Angående åtgärder för att minska luftföroreningar från trafik i arbetet med GFS inom 
Centralenområdet        

Trafiknämnden 2021-04-23 

 Förslag till beslut 

Trafikkontoret ges i uppdrag att i samband med pågående GFS inom Centralenområdet i 
samarbete med Trafikverket identifiera och föreslå åtgärder som kan minska luftföroreningar 
och utsläpp från trafiken. 

Yrkande 

I arbetet med GFS för Centralenområdet har de höga halterna av luftföroreningar visat sig 
omöjliggöra etablering av skolor och förskolor eftersom miljökvalitetsnormer överskrids. En 
form av överdäckning har diskuterats för att flytta på de skadliga utsläppen från trafiken och 
ett högt ventilationstorn till hög kostnad föreslås utredas. Det är framför allt trafiken genom 
Götatunneln som orsakar luftföroreningarna. 

I Göteborgs antagna miljö- och klimatprogram under Klimat: Delmål 3 ska klimatpåverkan 
från transporter minska och 2030 vara 90% lägre jämfört med 2010. Under avsnittet 
Människan: Delmål 2 ska en god luftkvalitet för göteborgarna säkras och i programmet 
uttrycks att ”I Göteborg står vägtrafiken för det enskilt största bidraget till höga halter av 
luftföroreningar och höga bullernivåer där människor vistas”.   

 Vi anser därför att Göteborg stads mest effektiva åtgärd för att minska miljöskadliga 
luftföroreningar inom Centralenområdet inte är ett dyrbart högt torn som endast flyttar 
luftföroreningarna. Framför allt behövs åtgärder som minskar påverkan av den vägtrafik som 
orsakar de skadliga utsläppen. Det kan innefatta allt från hastighetsreglering till begränsning 
av tillförseln av trafik in mot området eller miljözoner och kan tas fram i samarbete med 
Trafikverket.  Eftersom problem med hög koncentration av miljöskadliga trafikutsläpp finns 
vid Götatunnelns västra tillfart skulle minskad mängd vägtrafik kunna minska behovet av 
kostsamma lösningar för att minska luftföroreningar även där.   

Bakgrund: 

Fastighetskontoret beställde GFS och projektering av gatuanläggningar 2018-11-05 för 
Centralenområdet innefattande Detaljplan för Station Centralen Västlänken och Detaljplan för Norr 
om Nordstan, tilläggsbeställning till GFS gjordes 2021-01-20 för att prognosen ökat sedan första 
beställningen. Inom detaljplan Norr om Nordstan pågår utredningar och framtagande av 
beslutsunderlag för att möjliggöra den stadsutveckling inom området med hänsyn taget till den 
dåliga luftkvaliteten. I en tilläggsbeställning från fastighetskontoret önskas att trafikkontoret ska 
utreda ett tekniskt genomförande och en ekonomisk bedömning av ett ventilationstorn med 
tillhörande driftutrymme inom planområdet Norr om Nordstan. Läget för placeringen av 
ventilationstorn med tillhörande driftutrymme bestämdes i samband med byggnationen av 
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Götatunneln. Därefter har det inom området tillkommit anläggningar såsom Hisingsbron med 
tillhörande ramper som är under färdigställande och Västlänkstunneln som avses färdigställas 2026. 
Den tekniska genomförbarheten ska ta hänsyn till dessa anläggningar, men även se möjligheter att 
undvika befintliga konstruktioner i den mån det är möjligt, men utan att frångå det bestämda läget 
inom planområdet Norr om Nordstan. Denna tilläggsbeställning avser kostnader om 635 000 kr. 
Beloppen är redovisade i projektets ekonomiska prognos. 
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Yrkande – Göteborgsförslag, Förbjud lastbilar i Olofstorp 

Förslag till beslut i trafiknämnden: 

1. Trafiknämnden bifaller Göteborgsförslag, Förbjud lastbilar genom Olofstorp.

2. Trafikkontoret ges i uppdrag att utreda att överta vägsträckan genom

Olofstorp till kommunalt ansvar samt införandet av restriktioner för tung

genomgående trafik.

3. Trafikkontoret ska fortsatt verka för trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring

Olofstorp.

4. Trafikkontoret ges i uppdrag att i samverkan med Kommunstyrelsen verka för

att den planerade deponin Vråssared 4:6 ersätts av annan placering.

Yrkandet 

Det är angeläget att lokalsamhället i Olofstorp kan fortsätta att utvecklas utan 

genomgående tung trafik, och att den planerade deponin placeras på annat mer 

lämpligt ställe.  

Enligt tjänsteutlåtandet så finns initiativ för att förbättra trafiksituationen i 

Olofstorp och Trafikkontoret bör prioritera att fortsatt verka för och genomföra 

dessa åtgärder.

Trafiknämnden 

Yrkande (reviderat) 

18 mars 2021 

Demokraterna 

Ärende nr 13 
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Yrkande angående – Svar på 
Göteborgsförslag 3141 - Förbjud lastbilar 
genom Olofstorp
Förslag till beslut 
I trafiknämnden: 

1. Trafikkontoret får i uppdrag att göra en enkel bedömning av möjligheterna att
leda genomfartstrafiken på Olofstorpsvägen öster om Bergums skola istället för
på Lerumsvägen söder om skolan.

Yrkandet 
Trafiksäkerheten genom centrala Olofstorp är redan idag bristande, oavsett vad som 
händer med en eventuell deponi i Vråssared med fler tunga transporter genom samhället. 
Vi vill att trafikkontoret som ett första steg i att hitta en lösning för den ohållbara 
situationen i Olofstorp gör en enkel bedömning om det istället är möjligt att förbättra 
Olofstorpsvägen som går öster om Bergums skola och utanför samhället. Det skulle 
kraftigt minska olycksrisken. 750 elever går i Bergum skola och många måste korsa 
Lerumsvägen. 

Sannolikt behöver Olofstorpsvägen förstärkas. Ombyggnadskostnader för 
Olofstorpsvägen och nuvarande Lerumsvägen för att om möjligt hindra genomfartstrafik 
skulle kunna få extern finansiering. 

Trafikverket bedriver för närvarande en åtgärdsvalsstudie för att utreda möjliga 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Det är avsatt 15 miljoner kronor i den regionala 
infrastrukturplanen. 
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Yrkande angående förstärkt kamerabevakning 
i kollektivtrafiken i brottsförebyggande syfte. 

Förslag till beslut 
I Trafiknämnden: 

1. Trafikkontoret får i uppdrag att i samverkan med Västtrafik, GS Spårvägar och 

Parkeringsbolaget att utveckla samarbetet med polisen med förstärkt 

kamerabevakning i brottsbekämpande syfte genom fler trygghetskameror och ökad 

möjlighet till datalagring på otrygga platser i staden såsom platser i anslutning till 

kollektivtrafik samt bil- och cykelparkeringar.  

2. Trafikkontoret får i uppdrag att utvärdera arbetet med kameror genom exempelvis 

intervjuer. 

3. Trafikkontorets kostnader för detta arbete ska uppgå till maximalt 10 miljoner kronor 

som avropas ur centralt avsatta medel för ändamålet.  

4. Återrapportering till nämnden ska ske i samband med ordinarie uppföljning.  

Yrkandet 
Den upplevda otryggheten i kollektivtrafiken är stor för både resenärer och personal. 

Många av de brott som sker på bussar, spårvagnar och områden i anslutning till hållplatser 

skulle kunna uppklaras eller förhindras om fler trygghetsskapande åtgärder fanns på plats. 

Kommunfullmäktiges budget har redan medel avsatta för trygghetsarbetet. Fler 

bevakningskameror är ett konkret verktyg som staden kan använda sig av i större 

utsträckning än idag för att stötta polisen i det trygghetsskapande arbetet både när det gäller 

att upptäcka brott och underlätta utredningsarbetet när ett brott har begåtts. Dessutom skulle 

kameraövervakning innebära att polisens resurser skulle kunna användas mer effektivt 

genom att trygghet nödvändigtvis måste ske genom ökad polisnärvaro.   

Det finns redan idag kameror på olika delar av staden. Genom att koppla på en 

lagringsmöjlighet till dessa så innebär det att om behov uppstår i efterhand, dvs brott har 

begåtts, så finns möjlighet efter erforderliga beslut av rättsvårdande myndighet såsom polis 

och åklagare att begära ut film i syfte att klara upp brottet. Lagring innebär också att 

göteborgarnas integritet skyddas genom att ingen behöver bemanna kamerorna i realtid. 

Det kan inte uteslutas att på vissa platser behövs även en kameraövervakning som är 

bemannad för att uppnå rätt trygghetsnivå i området.  

Trafikkontoret driver redan ett arbete om kameraövervakning vid parkering som planeras 

genomföras som försöksverksamhet. Vi är inte emot att projektet utvärderas exempelvis 

genom intervjuer av medborgare. Dessa lärdomar kan man dra nytta utav vid en senare 

justering av placering och inriktning av kameror. Däremot vill vi inte att projektet skall 

invänta en omfattande försöksverksamhet före en utbyggnad. Vi vill att förvaltningen går 
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vidare att i samverkan med Västtrafik, GS Spårvägar och Parkeringsbolaget väljer ut fler 

parkeringar än vad som nu planeras. Kommunstyrelsen har avsatt 10 miljoner för 

utbyggnad av kameror på otrygga platser och vår inriktning är att dessa ska användas. 

Placering ska även omfatta hållplatslägen som framför allt vid nattetid kan upplevas som 

otrygga. Dessutom ska möjlighet att lagra data från befintliga kameror implementeras så 

att material kan begäras ut av polismyndighet. Däremot ska ingen övervakningscentral 

inrättas.  

Forskning visar att kamerabevakning på strategiska platser kan vara effektivt för att stävja 

brott. I augusti 2020 avskaffades kravet på tillstånd för kamerabevakning i kollektivtrafiken 

om syftet med bevakningen är att bekämpa brott, förhindra olyckor eller upprätthålla 

ordningen. Lagändringen förenklar därmed kamerabevakning i fordon i kollektivtrafik men 

även på anslutande hållplatser och stationer. Det är viktigt att staden arbetar tillsammans 

med polisen och andra berörda parter för att få på plats fler kameror där de behövs bäst. 

Genom effektiv samverkan kan vi tillsammans öka tryggheten i kollektivtrafiken. 



1 (1)

Yrkande angående förstärkt kamerabevakning 
i kollektivtrafiken i brottsförebyggande syfte.

Förslag till beslut 
I Trafiknämnden: 

1. Trafikkontoret får i uppdrag att i samverkan med Västtrafik, GS Spårvägar och

Parkeringsbolaget att utveckla samarbetet med polisen med förstärkt

kamerabevakning i brottsbekämpande syfte genom fler trygghetskameror och ökad

möjlighet till datalagring på otrygga platser i staden såsom platser i anslutning till

kollektivtrafik samt bil- och cykelparkeringar.

2. Trafikkontoret hemställer kommunstyrelsen om finansiering om 8 miljoner för

uppdraget ur centrala medel för trygghetssatsningar.

3. Återrapportering till nämnden ska ske i samband med ordinarie uppföljning.

Yrkandet 
Den upplevda otryggheten i kollektivtrafiken är stor för både resenärer och personal. 

Många av de brott som sker på bussar, spårvagnar och områden i anslutning till hållplatser 

skulle kunna uppklaras eller förhindras om fler trygghetsskapande åtgärder fanns på plats. 

Kommunfullmäktiges budget har redan medel avsatta för trygghetsarbetet. Fler 

bevakningskameror är ett konkret verktyg som staden kan använda sig av i större 

utsträckning än idag för att stötta polisen i det trygghetsskapande arbetet både när det gäller 

att upptäcka brott och underlätta utredningsarbetet när ett brott har begåtts. Dessutom skulle 

kameraövervakning innebära att polisens resurser skulle kunna användas mer effektivt 

genom att trygghet nödvändigtvis måste ske genom ökad polisnärvaro.   

Det finns redan idag kameror på olika delar av staden. Genom att koppla på en 

lagringsmöjlighet till dessa så innebär det att om behov uppstår i efterhand, dvs brott har 

begåtts, så finns möjlighet efter erforderliga beslut av rättsvårdande myndighet såsom polis 

och åklagare att begära ut film i syfte att klara upp brottet. Lagring innebär också att 

göteborgarnas integritet skyddas genom att ingen behöver bemanna kamerorna i realtid. 

Det kan inte uteslutas att på vissa platser behövs även en kameraövervakning som är 

bemannad för att uppnå rätt trygghetsnivå i området.  

Forskning visar att kamerabevakning på strategiska platser kan vara effektivt för att stävja 

brott. I augusti 2020 avskaffades kravet på tillstånd för kamerabevakning i kollektivtrafiken 

om syftet med bevakningen är att bekämpa brott, förhindra olyckor eller upprätthålla 

ordningen. Lagändringen förenklar därmed kamerabevakning i fordon i kollektivtrafik men 

även på anslutande hållplatser och stationer. Det är viktigt att staden arbetar tillsammans 

med polisen och andra berörda parter för att få på plats fler kameror där de behövs bäst. 

Genom effektiv samverkan kan vi tillsammans öka tryggheten i kollektivtrafiken. 

Trafiknämnden 

Yrkande 

2021-02-17 

Socialdemokraterna, Demokraterna 
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Studentrabatt Styr & Ställ 

 

Förslag till beslut i trafiknämnden: 

 

1. Ärendet återremitteras med uppdrag till Trafikkontoret uppdrag att 

redovisa en strategisk översyn av konceptet Styr och Ställ utifrån bland 

annat följande frågeställningar: 

a. Rimlig subventionsgrad 

b. Samhällsnytta med hänsyn till effekter på övriga trafikslag och 

trafiksäkerhet 

c. Social och ekologisk dimension 

 
 
Yrkandet  

 

Dagens taxa på Styr och Ställ innebär att man för endast 25 kr i månaden kan 

låna cykel i princip obegränsat. Kostnaden motsvarar runt 10-15 minuters hyra av 

de populära elsparkcyklarna. Taxan på Styr och Ställ borde därmed inte utgöra 

hinder för ett större utnyttjande av systemet. Snarare borde frågan vara varför 

inte systemet utnyttjas mer givet den låga taxan.  

En tjänst som Styr och Ställ borde ju snarare vara värd en månadsavgift på ett 

par hundra kronor. Att till detta extremt låga pris addera en studentrabatt kan 

snarast uppfattas som att Trafiknämnden inte tror på systemet.  

Om en rabatt överhuvudtaget ska ges för en viss grupp så behöver man också 

kunna motivera varför man inte ger det till andra grupper, exempelvis 

pensionärer 

Men det finns också andra problem med Styr och Ställ som inte belysts 

ordentligt. Användarna av Styr och Ställ har i undersökningar till övervägande del 

angett att de i stället för Styr och Ställ skulle gått, cyklat med egen cykel, eller åkt 

kollektivt. Systemet motverkar därför inte trängsel i staden, ej heller ger det 

positiv miljö/klimatnytta.  

I samtliga hyrcykelsystem är användning av hjälm lägre än då man cyklar på eget 

fordon. Risken är att ytterligare övergång till hyrcykel/elsparkcyklar riskerar att 

motverka arbetet för ökad trafiksäkerhet. Det finns anledning att belysa även 

denna problematik djupare. 
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Yrkande 
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Demokraterna  
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 15 Yttrande V MP S angående svar på yrkande (V) (MP) (S)      

Styr och Ställ Saltholmen och Hinsholmen för hållbart resande sommar 2021 

Trafiknämnden 2021-05-27 

Till trafiknämnden 2021-04-23 yrkade vi att trafikkontoret skulle ges i uppdrag att ta fram 

förslag för tillfälliga Styr och Ställstationer på Saltholmen och Hinsholmen för hållbart och 

smittreducerande resande under sommaren 2021.  

För att öka andelen hållbart resande i linje med Göteborgs Miljö- och Klimatprogram och 

stadens strategier och begränsa smittspridning ansåg vi att tillfälliga Styr- och Ställstationer 

sommartid 2021 skulle vara ett värdefullt bidrag.  

Vi tycker därför att det är positivt att trafikkontoret svarar att de inför sommaren planerat 

tre sommarstationer i området Saltholmen/Långedrag för att kompensera de 

parkeringsplatser som inte längre finns tillgängliga närmast Saltholmens färjeterminal och 

för att möjliggöra resa med cykel från olika delar av stan till Saltholmen/Långedrag och 

därmed minska trycket på kollektivtrafiken.  

Vi hade också lämnat in yrkande 2021-04-23 om att trafikkontoret skulle ges i uppdrag att ta 

fram förslag för tillfälliga Styr och Ställstationer vid Delsjön och andra lämpliga badplatser för 

hållbart och smittreducerande resande under sommaren 2021.  Vi tycker därför det är 

positivt att trafikkontoret svarar att det även planeras sommarstationer vid Askimsbadet, 

Delsjöbadet och Härlanda tjärn samt en station vid Frölunda torg för att minska avståndet 

mellan det befintliga systemet och sommarstationerna i väster. 



Trafiknämnden 2021-05-27 § 223 

 16 Yttrande V MP angående                                                                          

Svar på kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra en översyn i området 
Saltholmen/Långedrag 

Trafiknämnden 2021-05-27 

Hållbart resande behöver prioriteras i översynen av området Saltholmen/Långedrag och det finns risk 

att föreslagen flexlinjetrafik för sex personer åt gången inte bidrar till det. Tillfälliga Styr och 

Ställstationer, cykelgarage och åtgärder för att förbättra säkerheten och framkomligheten för gående 

och cyklister är däremot positiva åtgärder.     

I trafikkontorets svar framgår att Västtrafik efter utredning uttrycker att ”ett tillköp av busstrafik 

mellan Hinsholmen och Saltholmen inte överensstämmer med trafikförsörjningsprogrammet och det 

övergripande målet att öka andelen hållbara resor”. Västtrafik ser också en risk att trafikering med 

parallell busstrafik vid befintlig spårvagn kan ha en negativ systempåverkan och att en buss från 

parkeringen på Hinsholmen primärt hjälper personer som har tillgång till bil och behöver bli av med 

den innan Saltholmen i stället för att utgöra en del av det allmänna kollektivtrafiknätet”. 

I det beslutsunderlag som Stadsledningskontoret tog fram inför återrapportering av uppdraget 

bedömdes att Flexlinjebussar skulle kunna användas i stället för tillköp från Västtrafik. Flexlinjebussar  

kan också bidra till ökad trängsel på en sommartid redan belastad sträcka och öka utsläpp från 

trafiken med negativ miljö- och klimatpåverkan. Västtrafik uttrycker att de vid sådant sommarväder 

som gör att fler söker sig till Saltholmen/Långedrag kommer att förlänga linje 9 från Kungssten. 

Utökad spårvagnstrafik i kombination med tre sommarstationer för Styr- och Ställ bidrar i högre grad 

till ett mer hållbart resande. 

Flexlinjebussen kan, under gällande restriktioner till följd av corona-pandemin, endast nyttjas av sex 

passagerare vilket gör nyttan högst begränsad inte minst i relation till kostnaden om ca 310 000 

kronor för knappt två månader. Nu kan människor i stället för kollektivtrafik och cykel lockas att ta 

bilen eftersom en buss från parkeringen erbjuds trots att endast ett fåtal i praktiken kommer att 

kunna åka med den.   

Vi ser mycket positivt på den väderskyddade och säkra cykel/MC parkering Parkeringsbolaget 

iordningställt med möjlighet till laddning av cykelbatterier och ser gärna att trafikkontoret i 

samarbete med dem kan låta uppföra fler sådana cykelparkeringar. 

För cyklister och gående beskrivs i svaret att det behövs ombyggnation och förtydligande av 

befintliga gång- och cykelpassager samt tydliggörande av vägvisning och vägmarkering för att 

förbättra orienterbarheten och skapa kontinuitet längs med befintligt gång- och cykelstråk. Tyvärr 

uttrycks att de tidigast kan byggas under hösten 2021 med fortsatt byggnation under 2022.   

Vi anser att mindre åtgärder för förtydligande av befintliga gång- och cykelpassager samt 

tydliggörande av vägvisning och vägmarkering hade varit önskvärt att genomföra redan inför 

sommarsäsongen 2021 för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och underlätta deras 

framkomlighet. 
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 15 Yttrande V MP S angående svar på yrkande (V) (MP) (S)      

Styr och Ställ Saltholmen och Hinsholmen för hållbart resande sommar 2021 

Trafiknämnden 2021-05-27 

Till trafiknämnden 2021-04-23 yrkade vi att trafikkontoret skulle ges i uppdrag att ta fram 

förslag för tillfälliga Styr och Ställstationer på Saltholmen och Hinsholmen för hållbart och 

smittreducerande resande under sommaren 2021.  

För att öka andelen hållbart resande i linje med Göteborgs Miljö- och Klimatprogram och 

stadens strategier och begränsa smittspridning ansåg vi att tillfälliga Styr- och Ställstationer 

sommartid 2021 skulle vara ett värdefullt bidrag.  

Vi tycker därför att det är positivt att trafikkontoret svarar att de inför sommaren planerat 

tre sommarstationer i området Saltholmen/Långedrag för att kompensera de 

parkeringsplatser som inte längre finns tillgängliga närmast Saltholmens färjeterminal och 

för att möjliggöra resa med cykel från olika delar av stan till Saltholmen/Långedrag och 

därmed minska trycket på kollektivtrafiken.  

Vi hade också lämnat in yrkande 2021-04-23 om att trafikkontoret skulle ges i uppdrag att ta 

fram förslag för tillfälliga Styr och Ställstationer vid Delsjön och andra lämpliga badplatser för 

hållbart och smittreducerande resande under sommaren 2021.  Vi tycker därför det är 

positivt att trafikkontoret svarar att det även planeras sommarstationer vid Askimsbadet, 

Delsjöbadet och Härlanda tjärn samt en station vid Frölunda torg för att minska avståndet 

mellan det befintliga systemet och sommarstationerna i väster. 



 16 Yrkande V MP S    

Styr och Ställ Saltholmen och Hinsholmen för hållbart resande sommar 2021 

Trafiknämnden 2021-04-23 

Förslag till beslut 

Trafikkontoret ges i uppdrag att ta fram förslag för tillfälliga Styr och Ställstationer på 
Saltholmen och Hinsholmen för hållbart och smittreducerande resande under sommaren 
2021.  

Yrkande 

Under sommaren 2020 fanns tillfällig Styr och Ställstation vid Saltholmen som en åtgärd för 
att minska smittspridning under pandemin. För att öka andelen hållbart resande i linje med 
Göteborgs Miljö- och Klimatprogram och stadens strategier och begränsa smittspridning kan 
Tillfälliga Styr och Ställstationer sommartid 2021 vara ett värdefullt bidrag. För att lösa 
problemet med att det inte längre finns besöksparkeringar vid Saltholmen skulle två 
stationer, en vid Saltholmen nära terminalen och en vid Hinsholmen kunna underlätta även 
för besöksparkerare.  

I samband med uppdrag från kommunfullmäktige att genomföra en översyn i området 
Saltholmen/Långedrag ingick bland annat att tillsammans med Västtrafik utreda möjlighet till 
sommartrafik mellan Hinsholmen och Saltholmen för besökare som parkerar vid 
Långedrag/Hinsholmen. 

Av utredningen framgår att Västtrafik anser att ”ett tillköp av busstrafik mellan Hinsholmen och 
Saltholmen inte bör gå genom Västtrafik då trafikeringen inte överensstämmer med 
trafikförsörjningsprogrammet och det övergripande målet att öka andelen hållbara resor, vilket är en 
förutsättning för Västtrafik att erbjuda tillköp av kollektivtrafik. Västtrafik ser också en risk att 
trafikering med parallell busstrafik vid befintlig spårvagn kan ha en negativ systempåverkan och att 
en buss från parkeringen på Hinsholmen primärt hjälper personer som har tillgång till bil och behöver 
bli av med den innan Saltholmen i stället för att utgöra en del av det allmänna kollektivtrafiknätet”. 

I det beslutsunderlag som Stadsledningskontoret tog fram inför återrapportering av uppdraget 
bedömdes att Flexlinjebussar skulle kunna användas i stället för tillköp från Västtrafik. 
Flexlinjebussen kan, under gällande restriktioner till följd av corona-pandemin, endast nyttjas av sex 
passagerare vilket gör nyttan högst begränsad inte minst i relation till kostnaden om ca 310 000 
kronor för knappt två månader.  

Om fler resenärer i stället använder Styr och Ställ under sommaren 2021 så skulle det både kunna 
minska trängsel i kollektivtrafiken och smittspridning samtidigt som det kan möjliggöra fler resor 
Hinsholmen – Saltholmen än en Flexlinjebuss som endast kan ta sex passagerare åt gången.  

Trafiknämnden 2021-05-27 protokollsbilaga 2 § 222
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Yrkande – Citybuss Backastråket 

 

Förslag till beslut i trafiknämnden: 

 

1. Ärendet återremitteras med uppdrag till Trafikkontoret att ta fram ett 

handlingsalternativ där Citybussutbyggnaden i Backastråket förlängs till Hjalmar 

Brantingsplatsen, istället för planerad spårvägsutbyggnad till Brunnsbo, som en 

möjlig åtgärd för kortare restider och bättre kollektivtrafik för backaborna   

 
 
Yrkandet  

 

En utbyggnad av spårväg endast till Brunnsbo kan bli en dålig kompromiss. 

Många av de boende i Backa kan tvingas till längre restider på grund av byte av 

färdmedel.  

Det är också osäkert om spårutbyggnaden alls kommer rymmas inom det 

samlade spårvägsprojektets budget (Brunnsbo-Linné). 

En bättre lösning kan vara ett sammanhängande stråk för effektiva och 

komfortabla elbussar, och att i ett längre perspektiv eventuellt då istället bygga 

hela sträckan till Backa som spårväg.   

Trafiknämnden 2021-05-27 § 230 
 
 

Yrkande 

27 maj 2021 

Demokraterna  

Ärende nr 24 
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Yrkande – angående genomförandestudie Per 
Dubbsgatan 

Förslag till beslut 
I trafiknämnden: 

1. Trafikkontoret återkommer och redovisar om det går att hålla 3.6 meter på hela 

sträckan och vilka konsekvenserna blir. 

 

2. Trafikkontoret får i uppdrag att undersöka om mer kan göras för att förbättra för 

cykeltrafiken än vad som beskrivs i genomförandestudien.  

 

3. Trafikkontoret får i uppdrag att komplettera genomförandestudien för att förbättra 

säkerheten vid korsningar gata cykelbana bland annat så att träd och annan växlighet 

inte skymmer sikten mellan cyklister och andra korsande trafikanter  

 

4. Trafikkontoret säkerställer att området har tillräckligt med cykelparkeringar enligt 

den gröna transportplanen 

 

Yrkandet 
Det är positivt att pendelcykelstråket genom Sahlgrenskaområdet får höjd standard. 

Samtidigt är det många olika trafikslag som ska rymmas på en liten yta där 

tillgängligheten för kollektivtrafiken är prioriterad. Vi ser att det finns ytterligare behov 

av förbättringar för cyklisterna och vill därför att trafikkontoret tittar närmare på det. 

Cykelsäkerheten för de som kör genom området behöver höjas. Placeringen av de träd 

som ska separera gående och cyklister vid hållplatsläget behöver ses över. Risken är att 

vissa träd skymmer sikten för svängande bilister som inte ser cyklisterna. Vi vill också att 

trafikkontoret ser över om alla cykelpassager som inte är signalreglerade kan vara 

cykelöverfarter. 

Det behövs ett stort antal cykelparkeringar i området för de som cykelpendlar till bland 

annat Sahlgrenska. Trafikkontoret behöver säkerställa att det finns tillräckligt med 

parkeringsmöjligheter för cyklar enligt områdets gröna transportplan. 

Trafiknämnden 2021-05-27 § 231 protokollsbilaga 2 
 
 

Tilläggsyrkande 

2021-05-27 

 

(Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, 

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna)  

Ärende nr 25 
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Yrkande – Bättre stadsmiljö, bättre trafiklösningar och 

bättre arbetsmiljö kring Sahlgrenska 

 

Förslag till beslut i trafiknämnden: 

 

1. Trafikkontoret ges i uppdrag att redovisa tidigare planer för en vägtunnel 

under Medicinareberget och vilka effekter en sådan trafiklösning kan ge för 

stadsmiljön, trafiklösningarna och arbetsmiljön kring Sahlgrenska. 

 

 
Yrkandet  

 

Den i genomförandestudien föreslagna trafiklösningen för Per Dubbsgatan är en 

dålig kompromiss. 

Om genomgående vägtrafik istället leds genom en tunnel under 

Medicinareberget så kan troligen den nu föreslagna utformningen av Per 

Dubbsgatan fungera mycket bättre ur en rad olika perspektiv, inte minst för 

gång- och cykeltrafiken i området. 

 

Artikel i GP om denna fråga: 

https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/vill-ha-tunnel-under-

medicinareberget-1.54042 
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Tilläggsyrkande 

27 maj 2021 

Demokraterna  

Ärende nr 25 
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Yrkande – angående genomförandestudie Per 
Dubbsgatan 

Förslag till beslut 
I trafiknämnden: 

1. Trafikkontoret återkommer och redovisar om det går att hålla 3.6 meter på hela 

sträckan och vilka konsekvenserna blir. 

 

2. Trafikkontoret får i uppdrag att undersöka om mer kan göras för att förbättra för 

cykeltrafiken än vad som beskrivs i genomförandestudien.  

 

3. Trafikkontoret får i uppdrag att komplettera genomförandestudien för att förbättra 

säkerheten vid korsningar gata cykelbana bland annat så att träd och annan växlighet 

inte skymmer sikten mellan cyklister och andra korsande trafikanter  

 

4. Trafikkontoret säkerställer att området har tillräckligt med cykelparkeringar enligt 

den gröna transportplanen 

 

Yrkandet 
Det är positivt att pendelcykelstråket genom Sahlgrenskaområdet får höjd standard. 

Samtidigt är det många olika trafikslag som ska rymmas på en liten yta där 

tillgängligheten för kollektivtrafiken är prioriterad. Vi ser att det finns ytterligare behov 

av förbättringar för cyklisterna och vill därför att trafikkontoret tittar närmare på det. 

Cykelsäkerheten för de som kör genom området behöver höjas. Placeringen av de träd 

som ska separera gående och cyklister vid hållplatsläget behöver ses över. Risken är att 

vissa träd skymmer sikten för svängande bilister som inte ser cyklisterna. Vi vill också att 

trafikkontoret ser över om alla cykelpassager som inte är signalreglerade kan vara 

cykelöverfarter. 

Det behövs ett stort antal cykelparkeringar i området för de som cykelpendlar till bland 

annat Sahlgrenska. Trafikkontoret behöver säkerställa att det finns tillräckligt med 

parkeringsmöjligheter för cyklar enligt områdets gröna transportplan. 
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Tilläggsyrkande 

2021-05-27 

 

(Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, 

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna)  

Ärende nr 25 
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 28 Återremissyrkande V MP angående                                                     

Svar på Motion av Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) 
om riktlinjer mot reklam för företag inom kol-, olje- och gasutvinning samt flygresor på 
stadens reklamtavlor 

Trafiknämnden 2021-05-27 

Förslag till beslut  

Motionen återremitteras för att besvaras inom ramen för pågående arbete med riktlinjer för att 

reklam på stadens ytor inte ska vara könsdiskriminerande eller rasistisk. 

Yrkande 

Trafikkontoret har tidigare av kommunfullmäktige fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för reklam på 

stadens ytor att inte vara könsdiskriminerande eller rasistisk. I svaret beskrivs hur det arbetet 

kommer att innefatta:  

- Utredning av vad staden juridiskt får styra och begränsa i innehåll av reklam och med vilka verktyg.  

- Ta fram riktlinje som innehåller kriterier för bedömning samt vilken eller vilka kompetenser inom 

staden som behöver finnas med i ett bedömningsförfarande.  

- Dialog med Västtrafik och Västfastigheter med syfte att lyfta frågan om innehåll på våra reklamytor. 

Samtliga dessa punkter omfattar generella riktlinjer och det finns därför inget hinder för att det inom 

utredningens ram också går att besvara hur riktlinjer mot reklam för företag inom kol-, olje- och 

gasutvinning samt flygresor på stadens reklamtavlor skulle kunna inkluderas.  

Riktlinjer mot fossil reklam är en del av opinionsskapande åtgärder på vägen mot en nationell 

lagstiftning liknande den som finns för andra skadliga produkter som till exempel alkohol och tobak. 

Ett flertal privatägda tidningar accepterar inte längre fossila annonser, och Göteborgs Stad själva eller 

i samarbete med Västrafik och Västfastigheter bör heller inte bygga intäkter på fossilreklam som 

motverkar stadens mål i Miljö- och Klimatprogram för Göteborg. Städer har en avgörande roll för att 

nå de globala hållbarhetsmålen och de nationella miljömålen. Göteborgs Stad bör driva på 

omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle och vara en av världens mest progressiva städer 

när det kommer till att förebygga och åtgärda miljö- och klimatproblem. Därför bör arbetet med 

riktlinjer för reklam på stadens ytor inkludera fossil reklam.  
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Yrkande angående – Information om 
utformning av stadens cykelinfrastruktur 

Förslag till beslut 
I trafiknämnden: 

Trafikkontoret senast under 2021 muntligt redovisar för nämnden hur stadens 

cykelinfrastruktur utformas som en kunskapshöjande insats för nämnden med 

utgångspunkt från yrkandets exempel. 

 

Yrkandet 
Cyklandet i staden behöver öka för att nå målet där Göteborgs klimatavtryck är nära noll 

till 2030 enligt stadens nya miljö- och klimatprogram. Stadens cykelinfrastruktur är en 

viktig pusselbit i att göra det säkert och attraktivt att cykla i Göteborg. 

Som en kunskapshöjande åtgärd för trafiknämnden vill vi att trafikkontoret muntligt 

redovisar med en presentation hur stadens cykelinfrastruktur utformas, lämpligtvis vid en 

kommande temanämnd. Vilka prioriteringar och överväganden görs, vilka regler och 

handböcker ligger till grund, hur är förhållandet till andra trafikslag samt vilka 

förväntningar är rimliga att cyklister kan ha på framkomlighet. 

 

Redovisningen ska samordnas med kontorets uppdrag som gavs vid trafiknämnden 2021-

04-23 att i framtida genomförandestudier för cykelbanor ha en grafisk översikt som 

beskriver både dagens standard på de aktuella sträckorna och den nya standarden som ska 

uppnås. 

Förslagsvis kan trafikkontoret utgå från följande exempel: 

Ny pendelcykelbana Per Dubbsgatan 

I detaljplan och genomförandestudie framgår flera sakfrågor som minskar trafiksäkerhet 

och framkomlighet för cyklister, bland annat: 

Flaskhalsar som endast 3 meters bred cykelbana vid hus 1 och endast 3 meters bred 

kombinerad gång- och cykelbana vid Per Dubbsgaragets nordöstra hörn. 

Cykelsäkerheten där placeringen av träd vid hållplatsläget riskerar skymma sikten vid 

cykelbanan för svängande bilister och att alla cykelpassager som inte är signalreglerade är 

cykelöverfarter. 

Cykelbanan och anslutningar till nya Hisingsbron 

Trafiknämnden 2021-05-27 § 236 protokollsbilaga 1  
 
 

Yrkande 

2021-05-27 

 

(Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna) 

  

Ärende nr NYTT 
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Cykelfrämjandet har i en debattartikel haft synpunkter på cykelbanorna kring Nya 

Hisingsbron, bland annat att det är många korsningspunkter och trånga passager. 

De har lyft synpunkterna i en debattartikel där synpunkterna beskrivs mer i detalj: 

https://www.helahisingen.se/debatt-hisingsbron-ar-en-

besvikelse/?fbclid=IwAR0PXizsgiPQ5MAkMPJK36dBKXu3LZmDIBJzERdAB4UW8l

wYRrPRn9kcSXo 

Korsvägens nya utformning 

Cykelinfrastrukturen kring Korsvägen får ny utformning när Station Korsvägen byggs. 

Det är av intresse att få redovisat vilka avsteg som gjorts från stadens cykelprogram. 

 

Nyanlagd cykelbana i Högsbohöjd 

Nyligen byggdes en helt ny gång- och cykelbana i Högsbohöjd. Men samtidigt har det 

skapat problem för cyklister i korsningen Växelmyntsgatan - Markmyntsgatan. Det finns 

ingen möjlighet att komma upp på cykelbanan för de som kommer cyklande västerifrån 

på Tolvskillingsgatan då den har hög kantsten hela vägen. Istället får cyklister cykla mot 

trafiken och göra en sväng på gatan som gjorts smalare när cykelbanan byggts. Se bild. 

 

Korsningen Växlemyntsgatan - Tolvskillingsgatan. I förgrunden den nya cykelbanan där 

cyklister får göra en u-sväng och köra tillbaka en bit för att sedan göra en vänstersväng 

för att kunna fortsätta cykla på Tolvskillingsgatan. 
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Yrkande angående kollektivtrafik till 
begravningsplatser 

Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafikkontoret får i uppdrag att utreda möjligheten att införa flexlinje eller 

anropsstyrd kollektivtrafik till Göteborgs begravningsplatser, exempelvis 

kyrkogårdar.  

Yrkandet  
Göteborgs kyrkogårdar och begravningsplatser ligger inte alltid lättillgängligt för 

besökare. Vissa besökare har inte tillgång till bil och har därför svårt att besöka sina 

anhörigas viloplats. Vi vill därför undersöka möjligheten till kollektivlösning för detta 

ändamål. Det kan ske genom flexlinje eller någon form av anropsstyrd kollektivtrafik. 

Om det behövs så kan denna möjlighet begränsas till vissa helger då kyrkogårdar och 

andra begravningsplatser oftare besöks. Efterfrågan kan få styra till viss del, men får oss 

är det viktigt att våra begravningsplatser upplevs som både trygga och tillgängliga.  
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Yrkande  

 

2021-05-26 

 

Socialdemokraterna, Demokraterna  

Nytt yrkande 
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Yrkande angående – Uppföljning av 
åtgärderna i handlingsplan för miljön 2018-
2020 

Förslag till beslut 
I trafiknämnden: 

Trafikkontoret får i uppdrag att redovisa till nämnden hur erfarenheter och arbetet med de 
38 åtgärder i miljöprogrammets handlingsplan som trafiknämnden ansvarat för, kommer 
att tas om hand och vidareutvecklas för att komma till nytta i stadens nya miljö- och 
klimatprogram.   

Yrkandet 
Uppföljning av åtgärderna i handlingsplanen för miljön visar att många positiva insatser 

för att förbättra miljö och klimat gjorts på trafikområdet. Vissa av åtgärderna är 

“avbockade”, men de flesta behöver fortgå för att nå önskad effekt. Den samlade 

statistiken visar tydligt att fler åtgärder kommer att krävas och att pågående åtgärder 

behöver skruvas upp för att både kunna nå målen i Trafikstrategin och i det nya Miljö- 

och klimatprogrammet.  

Det är viktigt att erfarenheterna tas om hand och kan vidareutvecklas utan att tappa tid, i 

och med att Göteborgs Stads miljöprogram nu ersatts med Göteborgs Stads miljö- och 

klimatprogram 2021–2030. Därför önskar vi att trafikkontoret även redovisar hur 

erfarenheter och arbetet med åtgärder i miljöprogrammets handlingsplan tas om hand och 

vidareutvecklas för att komma till nytta i det nya miljö- och klimatprogrammet.   
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Yrkande 

2021-05-27 

 

(Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna) 

  

Ärende nr 35 



Trafiknämnden 2021-05-27 § 246 protokollsbilaga 1 

 39 Yttrande V MP angående Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden        

 

Vi tycker det är positivt att trafikkontoret har noterat att det i remisshandlingen endast behandlas 

exploateringsekonomins investeringskostnader, och inte de kommunbidragsfinansierade 

kostnaderna, såsom utredningar, sanering och kostnader för drift och underhåll. Detta medför att 

stadens samtliga kostnader inte redovisas och detta är även något som kontoret kommer att lyfta i 

sitt remissvar.  

Det behöver i den ekonomiska åtgärdsplanen även finnas ett helhetsperspektiv över kommunens 

åtaganden i till exempel Skeppsbron där Göteborgs stads parkeringsbolag ålagts en investering i ett 

700-platsers garage 30 – 40 m ute i älven där ny mark ska skapas. I den beslutade investeringsramen 

för Parkeringsbolaget finns flera inte omhändertagna risker vilka kan påverka stadens ekonomi och 

ha stor påverkan på trafiknämndens arbete med Skeppsbron och dessa behöver inkluderas i 

åtgärdsplanen för att den ska bli rättvisande.   

 



Trafiknämnden 2021-05-27 § 253 protokollsbilaga 1 

Trafiknämnden 

Fråga 

2021-04-23  
 

 

Fråga L Cykelbanor Hisingsbron: 

 

Vi har en fråga kring Hisingsbron och cykelbana. På den nyanlagda cykelbanan har man lagt 

remsor av gatsten tvärs över körbanan. Detta är något som går emot stadens cykelprogram 

så hur har det blivit så här?  

Frågan kring denna typ av installation har varit uppe tidigare kring både Delsjövägen och 

Vasagatan. Då har nämnden fått svar att det är en gammal standard som fasas ut när man 

gör om beläggning. I ljuset av detta förstår vi inte hur detta kan dyka upp på en ny cykelbana 

dessutom är del av ett av våra viktigaste projekt. 

Hur har detta hänt och planerar man rätta till misstaget? 

 

 

 



 

Göteborgs Stad Trafiknämnden 1 (1)

  

  

Fråga angående gatsten på Hisingsbrons 
cykelvägar 

Frågan 
 

9 maj planeras Hisingsbron att öppnas för cyklister, gående och bilar. En detalj som väckt 

frågetecken bland cyklister i synnerhet är gatstenen som är lagt vid cykelstråket upplevs 

som ett obehag då man riskerar få vibrationer i cykeln och eventuell last som kanske 

ramlar av.  

Frågan som vi därför vill ställa till trafikkontoret är:  

 Varför har man valt att lägga gatsten på Hisingsbron?? 

Hur kan Hisingsbron bli mer attraktivt och tryggt för cyklister så att fler – inte färre ska 

välja cykeln? 
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Skriftlig fråga 

2021-04-22 

 

Socialdemokraterna 

  

Ny fråga 



Trafiknämnden
Fråga
2021-05-27

Efterlevnad av stadens cykelprogram

Vi i Liberalerna är besvikna att stora infrastrukturprojekt som genomförs i Göteborg, med
bland annat målet att förbättra infrastruktur för cyklister, inte uppfyller kontorets egna krav
som är fastslagna i cykelprogrammet av Trafiknämnden.

På april nämnden diskuterades hur kontoret kommer rätta till misstaget att lägga
gatstensremsor som hastighetsdämpande åtgärd i cykelbanorna på Hisingsbron.

Hisingsbron är ett av stadens mest prestigefulla projekt med stort symboliskt värde för
framtidens Göteborg. För att uppnå ambitionen att Göteborg ska bli en av Sveriges ledande
cykelstäder har Trafikkontoret tagit fram ett väl genomtänkt cykelprogram med riktlinjer och
rekommendationer för framtidens cykelinfrastruktur. Om dessa riktlinjer och
rekommendationer inte följs på ett av stadens flaggskeppsprojekt för morgondagens
cyklister när kan Göteborgare förvänta sig att rekommendationer börjar följas?

Flera engagerade medborgare har kontaktat oss i Liberalerna angående Korsvägens
framtida utformning, där liknande avsteg har dykt upp i planeringsstadiet. Det finns en
växande oro bland stadens cyklister att det framtida utformningen av Korsvägen kommer att
upprepa misstagen som gjorts bland annat vid Stenpiren och på Hisingsbron. Exempelvis -
otydligt utformade ytor för cyklister, snäva kurvor och onödiga hastighetsdämpande åtgärder.

Vi i Liberalerna delar nu denna växande oro att nya cykelbanor inte kommer uppnå kontorets
egna riktlinjer fastslagna i cykelprogrammet.

Med detta som bakgrund har vi i Liberalerna ett antal frågor:

● Vad har kontoret vidtagit för åtgärder för att säkerställa att inga fler stora projekt
levereras med föråldrad standard för gång och cykelstråk?

● Vilka avsteg har gjorts mot nuvarande cykelprogram gällande utformning av
cykelbanor på framtidens Korsvägen?

Trafiknämnden 2021-05-27 § 255 protokollsbilaga 1



Övrig fråga MP och V angående ärende 24 2021-04-23 Korsvägen 

1) Cykelbanan i nordväst har tagits bort, på vilka andra sätt kan vi underlätta för
cyklister, finns det t.ex.  möjlighet att skylta som en cykelväg?

2) Hur kan vi underlätta för smidig transport för cyklister som ska från Södra vägen mot
Mölndalsvägen och minska risken att dessa tar den röda genvägen tvärs över
Korsvägen?

3) Hur kan cykelorganisationer medverka i att trimma utformningen av gång- och
cykelbanor? Detta behövs för att i ett tidigt skede förebygga konflikter mellan de stora
flöden av fotgängare och cyklister som förväntas på platsen. Cykelbanorna behöver
få en mjuk och tydlig linjeföring med bra orienterbarhet och god separation från
gångtrafik. Cykelbanorna bör inte heller ha tvära svängar. För att få en bra
separation mellan gående och cyklister bör en västlig entré på västra stationshuset
undvikas.

Trafiknämnden 2021-05-27 protokollsbilaga 1, § 256



Trafiknämnden 2021-05-27 § 257 protokollsbilaga 1 

 

NY fråga V, MP angående Hisingsbrons framkomlighet för cyklister               

Trafiknämnden 2021-05-27 

 Efter Hisingsbrons öppnande har kritik framförts kring framkomligheten för cyklister från 

bland annat Cykelfrämjandet. Trafikkontoret har också tillfrågats av media angående de 

frågor som tagits upp om anslutning till övrigt cykelnät, bredd och antalet trafikljus. Vissa av 

problemen kanske redan har åtgärdats och andra kanske planeras att åtgärdas. Eftersom 

nämndledamöter kontaktas och synpunkter cirkulerar i sociala medier är det värdefullt om 

nämnden kan få ett svar på följande fråga:  

 Vilka åtgärder har vidtagits eller planerar att vidtas i närtid för att säkerställa 

framkomligheten för cyklister på och i anslutning till Hisingsbron efter öppnandet?   

https://www.helahisingen.se/debatt-hisingsbron-ar-en-

besvikelse/?fbclid=IwAR0PXizsgiPQ5MAkMPJK36dBKXu3LZmDIBJzERdAB4UW8lwYRrPRn9kc

SXo 

 



 

Trafiknämnden 2021-05-27 § 258 protokollsbilaga 1 

 
 

 

1 

 

Fråga angående anslutande cykelvägnät till Hisingsbron nu och de kommande åren.  

Det kommer många frågor om och synpunkter på hur lösningen för cyklister som kommer 

från Hisingsbron och ska vidare mot andra stråk på fastlandssidan. Det gäller bland annat att 

det är flera trafikljus och små boxar för väntande vid passagen närmast bron.  

 

Trafikmiljön i området runt centralstationen är långt ifrån färdig. Vi räknar med att 

framkomligheten för cyklister blir i enlighet med cykelprogrammet, därför har vi tre frågor: 

  

Hur kommer det se ut, alternativt kravställs för, när: 

1) Cykelbanan på andra sidan bron öppnas och Götaälvbron rivits 

2) Västlänksschaktet är återställt  

3) En bangårdsförbindelse är byggd 

 

 

 



Trafiknämnden 2021-05-27 § 269 protokollsbilaga 1 

 

NY Fråga från MP och V angående kritik från Stadsrevisionen om gaturenhållning 

 

Fråga 

- Vad gör Trafikkontoret för att åtgärda de brister som framkommer i 

Stadsrevisionens granskning av gaturenhållningen i Göteborg? 

 

- Finns tillräckliga förutsättningar inom TK för att förverkliga de åtgärder som 

krävs för att få en god standard på gaturenhållning och synpunktshantering? 

 

 

Bakgrund 

 

I Kommunfullmäktige 20/5 antecknades en rapport från Stadsrevisionen, med speciell 

granskning av gaturenhållningen i Göteborg. Endast uppföljning av privata entreprenörer har 

markerats specifikt av revisionen.  

 

Men kritiken är hård på många fler områden och det framkommer bland annat att det saknas 

förvaltningsövergripande riktlinjer och styrdokument för att stärka planeringsarbetet. 

Nämnderna har inte brutit ner och tydliggjort vad det egna ansvaret för gaturenhållningen 

innebär. Eftersom hantering av synpunkter och felanmälningar sker separat har inte heller 

nämnderna möjlighet att följa varandras ärenden, vilket försvårar arbetet. Ett förslag som 

framkommer i granskningen är att överväga ett gemensamt Synpunktshanteringssystem. 

 

Stadsrevisionens granskningsrapport: 

https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/B2E06EBA

FCE3A02EC12586CE003BE320/$File/Stadsrevisionens_rapportsammandrag_Granskning_

av_Goteborgs_Stads_gaturenhallningpdf.pdf?OpenElement 
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