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Svar på remiss - Åtgärdsvalsstudie Metrobuss 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden  

1. Tjänsteutlåtandet godkänns  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som yttrande över remissen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Målbild Koll 2035 beskriver hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i det 

sammanhängande tätortsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille fram till år 2035.  

En av flera slutsatser från målbilden är att en kapacitetsstark, snabb och pålitlig 

kollektivtrafik är en förutsättning för ett mer tätbebyggt storstadsområde. Genomförda 

utredningar inom ramen för målbildsarbetet kom bland annat fram till att ett 

Metrobussystem, tillsammans med målbildens övriga redovisade trafikkoncept, bäst kan 

lösa denna uppgift. 

För att kunna realisera Målbild Koll2035 har en fördjupning och konkretisering krävts för 

system, koncept och stråk för det nya konceptet Metrobuss. Detta har nu gjorts inom den 

åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som nu är utsänd på remiss, utarbetad av Trafikverket och 

Västra Götalandsregionen, tillsammans med bland annat Göteborgs stad.  

Stadsbyggnadskontoret anser att ett kollektivtrafikkoncept likt metrobuss fyller en viktig 

funktion i framtidens kollektivtrafiksystem. Det förslag till metrobussystem som beskrivs 

i denna ÅVS har dock för många outredda frågeställningar för att det med nuvarande 

kunskap ska gå att ta ställning till om det föreslagna systemet enligt scenario B, inklusive 

trafikering, linjedragning och utbyggnadsordning, är det som behövs för att uppnå önskad 

nytta. Ett antal fördjupade utredningar behövs för att kunna ta ställning till detta.  

Det handlar då dels om de systemkritiska punkterna som remissen pekar på, exempelvis 

hur (och om) en angöring till centrala Göteborg ska ske, och dels ytterligare centrala 

frågor, så som utbyggnadsordning och om en upphöjd bana kan fungera i en tät innerstad. 

Stadsbyggnadskontoret anser således att föreliggande ÅVS på ett bra sätt beskriver det 

principiella behovet av en kollektivtrafikrelation enligt metrobussens principer, men att 

ytterligare utredningar behövs innan mer detaljerade utbyggnadsplaner tas fram. Annars 

riskeras investeringar i ett metrobussystem som kan vara svårt att genomföra i sin helhet 

och som då inte ger önskad nytta i kollektivtrafiksystemet.  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
För att hantera resandet i ett växande Göteborg kommer stora investeringar i 

kollektivtrafiken att behövas. För att identifiera behov och ge en inriktning har Målbild 

Koll 2035 tagits fram som beskriver hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i det 

sammanhängande tätortsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille fram till år 2035, då 

antalet invånare väntas ha ökat med 200 000 och antalet arbetstillfällen med 100 000.  

Denna ÅVS beskriver ett utbyggt metrobussystem med en investering om 6 – 9 miljarder 

kronor för metrobussens bidrag till den kapacitetsstarka, snabba och pålitliga 

kollektivtrafik som är förutsättning för ett mer tätbebyggt storstadsområde.  

Detta är den investeringsnivå som i ÅVS:en bedöms som nödvändig men också som 

tillräcklig. Ett mer utbyggnadsalternativ med en högre investeringsnivåhar studerats men 

förkastats då den tillkommande investeringen inte motiveras av en motsvarande ökad 

nytta. 

Stadsbyggnadskontoret kan i nuläget inte bedöma om denna investering ger önskad nytta, 

utan ser ett behov av att frågan studeras närmare i det fortsatta arbetet. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
En utbyggd kollektivtrafik är som tidigare nämnts 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.  

Ett metrobussystem som bidrar till denna utveckling är därmed att se som ett positivt 

bidrag till denna omställning. 

Bedömning ur social dimension 
En social konsekvensbedömning (SKB) av ÅVS Metrobuss har genomförts. 

Utgångspunkten har varit fyra sociala aspekter; sammanhållen, inkluderande, tillgänglig 

och hälsofrämjande. Den fullständiga SKB-rapporten finns som Bilaga 3 till ÅVS 

Metrobuss. 

Av denna SKB framgår bland annat följande.  

På en övergripande systemnivå finns flera sociala nyttor med Metrobussystemet. Det ger 

förbättrad tillgänglighet genom snabbare restider och nya reserelationer på tvären. Detta 

gynnar de grupper som inte har möjlighet att köra bil och som med Metrobuss får ett 

ekonomiskt fördelaktigt sätt att förflytta sig på nya eller snabbare sätt i staden. Potentiellt 

kan det även leda till en överflyttning från bil till kollektivtrafik, vilket är hälsomässigt 

fördelaktigt, och bidrar till nationella och regionala miljö- och klimatmål. I övrigt är det 

på en mer detaljerad nivå som risken för sociala onyttor uppstår, till exempel i 

utformningen av stationerna. Beroende på hur stationerna utformas finns risk att 

människor utsätts för buller, luftföroreningar och trafikfaror i och med att stationerna 

kommer ligga vid stora motorleder. 
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För att resenärer ska känna sig trygga är utformningen av inte bara stationerna viktig, utan 

även vägen till och från stationerna. Detsamma gäller hinderfri utformning, som har 

betydelse bland annat för personer med funktionsnedsättning. Här finns risk att grupper 

av resenärer blir fysiskt eller mentalt exkluderade på ett eller flera sätt. 

Stadsbyggnadskontoret delar dessa slutsatser och har i detta läget inget ytterligare att 

tillföra. 

Bilagor 
1. Remisshandling Metrobuss 

2. Samlade bilagor  
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Ärendet  
Trafikverket och Västra Götalandsregionen har, tillsammans med bland annat Göteborgs 

stad utarbetat en åtgärdsvalsstudie gällande ett Metrobussystem. För att kunna realisera 

Målbild Koll2035 har en fördjupning och konkretisering krävts för system, koncept och 

stråk för det nya konceptet Metrobuss, vilket nu studerats inom denna ÅVS. 

Åtgärdsvalsstudien är nu remitterad till berörda parter. Remisstiden löper fram till 2020-

11-30. Stadsledningskontoret samordnar svaret för Göteborgs Stad och har gett 

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

stadsledningskontoret senast den 30 september 2020.  

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

År 2013 initierade stadstrafikforum projektet Målbild Koll2035, ett 

kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille. Bemanningen i 

projektet utgjordes av stadstrafikforum som styrgrupp och tjänstemän från respektive part 

i en gemensam ledningsgrupp. Från Göteborgs Stad var stadsbyggnadskontoret, 

trafikkontoret och fastighetskontoret deltagande i projektet. 

Målbild Koll 2035 beskriver hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i det 

sammanhängande tätortsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille fram till år 2035, då 

antalet invånare väntas ha ökat med 200 000 och antalet arbetstillfällen med 100 000. 

Arbetet pågick 2013–2017 och inkluderade en omfattande medborgardialog 2015 samt en 

bred remissrunda 2016. 

Målbilden antogs av regionfullmäktige i april 2018 och sedan tidigare av respektive 

kommunfullmäktige i Göteborg, Mölndal och Partille. Dokumentet är ett styrande 

dokument för kollektivtrafikens utveckling under de kommande 20 åren i det 

sammanhängande storstadsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille och den utgår från 

Göteborgs Stads översiktsplan, trafikstrategi och strategi för utbyggnadsplanering. 

Målbilden anger enligt vilka principer kollektivtrafiken ska utvecklas och ger förslag på 

åtgärder på en översiktlig nivå. Målbilden är alltså ett strategiskt planeringsdokument för 

kollektivtrafikutvecklingen i storstadsområdet, vilket innebär att det i Göteborgs Stad är 

ett stadsövergripande styrande dokument som berör flera nämnder.  

En av flera slutsatser från målbilden är att en kapacitetsstark, snabb och pålitlig 

kollektivtrafik är en förutsättning för ett mer tätbebyggt storstadsområde. Genomförda 

utredningar inom ramen för målbildsarbetet kom bland annat fram till att ett 

Metrobussystem, tillsammans med målbildens övriga redovisade trafikkoncept, bäst kan 

lösa denna uppgift. Metrobussystemet som det presenteras i Målbild Koll2035 rör i stort 

utsträckning på eller längs det statliga nationella vägnätet, kommunalt vägnät inom 

respektive kommun samt delvis även det statliga regionala vägnätet. 

För att kunna realisera Målbild Koll2035 behövs fördjupning och konkretisering av 

system, koncept och stråk för det nya konceptet Metrobuss. Mot bakgrund av 

ovanstående var berörda parter överens om att en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) behövdes 

startas för att komma vidare i arbetet med konceptet.  En avsiktsförklaring avseende 

samarbetsformer inom ramen för åtgärdsvalsstudien togs fram och är undertecknad av 

berörda parter. 
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ÅVS:en har projektletts av Trafikverket och Västra Götalands Regionen. Göteborgs Stad 

har deltagit i arbetet med representanter i projektgrupp och projektledningsgrupp av 

tjänstepersoner från stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och fastighetskontoret. En 

gemensam ledningsgrupp för uppdraget har bestått av chefer från stadsbyggnadskontoret, 

trafikkontoret, fastighetskontoret, VGR, Trafikverket, Västtrafik samt Mölndal och 

Partille. 

Åtgärdsvalsstudien är nu remitterad till berörda parter. Remisstiden löper fram till 2020-

11-30. Stadsledningskontoret samordnar svaret för Göteborgs Stad och har gett 

byggnadsnämnden och övriga berörda nämnder och bolag möjlighet att yttra sig.  

Målsättningen är att nästa steg i processen, när åtgärdsvalsstudien är klar, ska vara att ta 

fram en gemensam ny avsiktsförklaring mellan parterna som bland annat kommer att 

innehålla ställningstagande kring utförande av åtgärder, samverkansformer och 

uppföljning. 

Om Metrobuss och åtgärdsvalsstudien 

En bärande idé för trafikkoncept Metrobuss är att det ska erbjuda attraktiva restider, 

pålitliga reseförbindelser med liten risk för förseningar, och att Metrobuss ska avlasta det 

radiella kollektivtrafiksystemet för resor som inte har resmål i centrum. För att uppfylla 

detta är eget utrymme en avgörande faktor. 

Remissversionen har som utgångspunkt att verifiera om metrobussen uppfyller sin roll 

enligt koll 2035 och om den uppfyller de uppsatta målen.  

 

 

Figur 1 Omfattningen av det utredda metrobussystemet 
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ÅVS:en beskriver tre olika utbyggnadsscenarier för metrobussystemet: A, B och 0+. 

I Scenario A har utgångspunkten varit att kompromisslöst uppnå ett Metrobussystem som 

säkerställer eget utrymme längs hela Mellanstadsringen, utan undantag. Detta innebär ett 

stort behov av infrastrukturåtgärder. Totalkostnaden för scenario A bedöms vara 21 – 32 

miljarder kronor. 

I Scenario B har utgångspunkten varit fyrstegsprincipen där störst behov av eget utrymme 

är på de sträckor där det är eller kan förväntas bli köproblematik. Det innebär rent konkret 

att utöver att ta vara på de sträckor där det redan finns busskörfält även identifiera 

sträckor där det finns möjlighet att omfördela utrymme från bilkörfält till busskörfält. 

Endast där något av dessa alternativ inte är möjliga föreslås det antingen byggas ny 

infrastruktur eller att det tillämpas blandtrafik. Totalkostnaden för scenario B bedöms 

vara 6 – 9 miljarder kronor. 

 

Figur 2 Scenario B 

Scenario 0+ ska ses som ett jämförelsealternativ för att visa hur dagens expressbusstrafik 

skulle kunna utvecklas även utan större infrastrukturella åtgärder. Detta scenario beskrivs 

endast övergripande. 

ÅVS:en bedömer att Scenario B är det alternativ som bör utredas vidare. Scenario A 

bedöms sakna förutsättningar att resultera i nyttor och effekter som kan motivera den 

höga anläggningskostnaden. En mycket hög anläggningskostnad i kombination med att 

inga biltrafikreducerande åtgärder ingår i scenariot (styrande och administrativa åtgärder) 

ger inte tillräckligt stor effekt och nytta för att motivera kostnaden och de kraftfulla 

infrastrukturåtgärder som ingår i scenariot. 
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Ett förslag till utbyggnadsordning har tagits fram genom ett systematiserat iterativt arbete. 

Utbyggnadsordningen beskrivs som ett första steg i arbetet med att analysera och 

konkretisera utbyggnaden av Metrobuss som system. Fördjupade analyser för respektive 

delsträcka behöver göras i det fortsatta arbetet vad gäller trafikering, lösningar för vilken 

typ av infrastruktur, resandeefterfrågan, stationernas exakta placering, anslutande 

kollektivtrafik, gång- och cykel samt bebyggelse. 

 

Figur 3 Föreslagen utbyggnadsordning 

Utifrån föreslagen fortsatt inriktning identifierar remissen några systemkritiska punkter i 

Metrobussystemet: 

• Framkomlighet och angöring City är av stor vikt för systemet eftersom en stor 

andel av resenärerna har City som målpunkt. 

• God framkomlighet över älven och i Gnistängstunneln är systemkritiskt för 

Metrobussystemet eftersom det inte finns några rimliga alternativa körvägar och 

för att blandtrafik i dessa snitt skulle innebära köproblematik, som skulle ge låg 

pålitlighet och leda till förseningar, som skulle fortplanta sig i hela 

Metrobussystemet. 

• Metrobussystemets koppling och framkomlighet mellan Göteborgs centrum till 

Hisingen/Kungälv är också systemkritisk och behöver säkerställas. Flera 

alternativa vägar finns, Hisingsbron, Tingstadstunneln och Marieholmstunneln, 

där Tingstadstunneln är det huvudalternativ som har studerats i denna 

åtgärdsvalsstudie. 
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ÅVS:en identifierar även en systemkritisk administrativa och tekniska förutsättning: 

• Platooning kommer sannolikt att behövas för ett fullt utbyggt system med 

tillräckligt hög kapacitet på lång sikt. Detta innebär att trafik med virtuellt 

kopplade bussar, behöver bli möjlig och godkänd för trafik på allmänna vägar. 

Alternativet att köra med dubbelturer eller platooning med förare i alla fordon 

skulle medföra en väsentligt högre driftskostnad och bör endast övervägas som 

temporär övergångslösning till dess att full platooning, med en förare per busståg 

tillåts på allmänna vägar. Tillåts inte platooning på allmänna vägar på lång sikt 

kan det påverka valet av trafikslag. Alternativt kan trafikering med ledbussar 

övervägas. 

 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
När göteborgsregionen växer, samtidigt som det sker en aktiv omställning till ett ökat 

resande med kollektivtrafik, ökar behovet av en väl utbyggd och effektiv kollektivtrafik. 

Samtidigt kommer då också de reserelationer som Metrobussen avser att hantera att bli av 

allt större vikt. Stadsbyggnadskontoret anser därför att ett kollektivtrafikkoncept likt 

metrobuss fyller en mycket viktig funktion i framtidens kollektivtrafiksystem.  

Det förslag till metrobussystem som beskrivs i denna ÅVS har dock för många outredda 

frågeställningar för att det med nuvarande kunskap ska gå att uttala sig om det föreslagna 

systemet enligt scenario B, inklusive trafikering, linjedragning och utbyggnadsordning är 

det som behövs för att uppnå önskad nytta. Ett antal ytterligare utredningar behövs, 

föredömligt redovisade i ÅVS:en, för att kunna ta ställning till detta. Och de 

frågeställningar som i remissens missiv erbjuds som hjälp till att besvara remissen är i 

flera fall sådant som bäst hanteras i det fortsatta utredningsarbetet, där Göteborgs stad, 

och stadsbyggnadskontoret, kommer att medverka. 

I det fortsatta utredningsarbetet finns alltså en rad frågor som behöver besvaras för att 

kunna ta ställning till hur ett Metrobussystem bör utformas för att fylla sitt syfte. Det 

handlar då dels om de systemkritiska punkterna som remissen pekar på: hur (och om) en 

angöring till centrala Göteborg ska ske, hur kopplingen vid Gnistängstunneln och över 

älven ska utformas och genomföras, samt hur framkomligheten till Hisingen och Kungälv 

ska lösas.  

Det finns ytterligare centrala frågor som också behöver besvaras, exempelvis vad som är 

möjliga och lämpliga utbyggnadsordningar utifrån resultatet av fortsatt utredningsarbete, 

om en upphöjd bana på bland annat Hisingen kan fungera i den täta innerstad som 

planeras, om en metrobuss som primärt följer trafiklederna kan stötta en pågående och 

planerad stadsutveckling som inte ligger i direkt anslutning till lederna, vilken roll 

Ullevimotet har i det framtida systemet, det så kallade stadsbanekryssets roll där ett 

snabbt spårvägssystem eventuellt ska kopplas ihop med metrobussar i en väldigt svår 

punkt vid Åkareplatsen och hur en uppkoppling mot Gamlestan görs bäst. 
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Stadsbyggnadskontoret anser att föreliggande ÅVS på ett bra sätt beskriver det 

principiella behovet av en kollektivtrafikrelation enligt metrobussens principer, och 

tydligt identifierar de ytterligare utredningar som kommer behöva göras innan beslut om 

en utbyggnad kan tas. Att däremot gå vidare i nuläget med mer detaljerade 

utbyggnadsplaner innan de systemkritiska frågorna och ytterligare ett antal 

frågeställningar, däribland de ovannämnda, är lösta riskerar att ge investeringar i ett 

metrobussystem som kan vara svårt att genomföra i sin helhet och som inte bidrar med 

önskad nytta i kollektivtrafiksystemet.  

I det fortsatta arbetet är det också viktigt att beskriva de planeringsmässiga 

förutsättningarna för respektive del av systemet. När mer detaljerade lösningar tas fram 

bör det göras parallellt med ett planeringsarbete som behandlar berörd del av metrobuss-

systemet ur en större helhet. Detta är viktigt för att förstå planeringsläget för respektive 

del och vilka frågor som behöver utredas vidare sett ur andra perspektiv än de trafikala - 

tekniska perspektiven, och hur förutsättningar för att genomföra åtgärderna 

planeringsmässigt ser ut. 

Stadsbyggnadskontoret ser fram emot en fortsatt god samverkan i detta arbete. 
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