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Samrådsyttrande gällande Detaljplan för 
tvärförbindelse i Torslanda    
Förslag till beslut 
I trafiknämnden: 

1. Trafiknämnden tillstyrker detaljplan för tvärförbindelse i Torslanda 
2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till byggnadsnämnden 

som trafiknämndens eget yttrande. 
3. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart.  

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en vägförbindelse mellan Syrhålamotet och 
Kongahällavägen i Torslanda. Längs vägen planereras en gång- och cykelbana. En ny 
tvärförbindelse väntas minska trafiken genom Torslanda centrum och skapa ett mer 
robust vägnät. Det innebär även att kollektivtrafiken ges bättre framkomlighet. Parallellt 
med detaljplanen och skilt från detta ärende tar trafikkontoret fram en 
genomförandestudie. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Detaljplan för tvärförbindelse i Torslanda avser att möjliggöra en tvärförbindelse mellan 
Bulyckevägen och Kongahällavägen. Genomförandestudien för Torslanda tvärförbindelse 
fick ett genomförandebeslut i trafiknämnden 2022-08-25. Inom projektet för 
genomförandestudien har en uppdaterad kostnadskalkyl tagits fram och kostnaden är 
beräknad till 234 miljoner kronor i 2022 års prisnivå, varav 47 miljoner kronor avser 
riskreserv, vilket motsvarar 25 procent av projektets kostnad.  

Den genomsnittliga årliga kostnaden för avskrivning och ränta är beräknad till 4,2 
miljoner kronor, där avskrivningsperioden är 70 år. 

Kostnader för drift- och underhåll av anläggningarna är beräknade till 1,7 miljoner kronor 
per år. Den befintliga driftkostnaden är idag 0,7 miljoner kronor. Den ökade belastningen 
på trafiknämndens driftsanslag blir därmed sammantaget 1,0 miljoner kronor pet år från 
första året efter att projektet färdigställts. 

Tvärförbindelsen ger mycket stor samhällsekonomisk nytta. Vald sträckning har i 
samhällsekonomisk kalkyl en nettonuvärdeskvot på 6,5, framför allt som en konsekvens 
av ökad genhet och minskade restider. 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Detaljplanen medger en väg i vad som idag till stor del består av naturmark vilket innebär 
en påverkan på naturmiljön. Förutom den direkta påverkan som uppstår till följd av 
exploateringen, riskerar intilliggande marker att få en förändrad hydrologi och även 
påverkas av så kallade kanteffekter. Enligt detaljplanen planeras de negativa 
konsekvenserna kompenseras inom detaljplanens närområde på ett sätt som ersätter de 
förlorade värdena med nya jämförbara sådana. 

På det lokala planet blir de negativa effekterna påtagliga, eftersom en stor andel 
naturmark tas i anspråk. Naturmarkens allmänna naturvärden är enligt 
genomförandestudien dock förhållandevis låga, varför konsekvenserna ur ett vidare 
perspektiv bedöms bli negativa men måttliga. 

Vägförslaget bedöms uppnå det övergripande målet att avlasta Kongahällavägen genom 
centrala Torslanda då tvärförbindelsen erbjuder kortare resväg. En separat trafikanalys 
visar på cirka 30 procents avlastning av Kongahällavägen. Trafiksystemet i Torslanda blir 
också mer robust och standarden på cykelförbindelsen förbättras.  

Tvärförbindelsens sträckning genom områden med natur- och kulturvärden innebär att 
dessa värden minskar och att upplevelsen av området förändras. Bullerskärmar innebär att 
inga bostäder bedöms få trafikbuller över gällande riktvärden. 

Lokalt, inom utredningsområdet, kommer den nya förbindelsen att innebära en fysisk 
barriär i det idag otrafikerade naturområdet. Detta får konsekvenser för den biologiska 
mångfalden och djurlivet liksom för barn och övriga målgrupper som nyttjar området för 
rekreation och vila.  

Möjligheterna till rekreation och friluftsliv i området förändras genom att 
tvärförbindelsen skär av Nya Älvegårdsvägens äldre sträckning. Den negativa påverkan 
bedöms vara liten eftersom tvärförbindelsens gång- och cykelbana skapar nya bekväma 
förbindelser till områdets gång- och ridstigar, med koppling västerut. Den nya gång- och 
cykelbanan utmed tvärförbindelsen skapa möjlighet till varierade vägval vilket bedöms 
vara positivt för rekreationsmöjligheterna. 

Bedömning ur social dimension 
En tvärförbindelse i Torslanda mellan Bulyckevägen och Nya 
Älvegårdsvägen/Kongahällavägen innebär att trafik tillförs till ett område som till stor del 
utgörs av naturmark. På en lokal nivå kan det innebära negativa konsekvenser för de som 
nyttjar naturområdet för till exempel rekreation. Samtidigt kan en trafikerad väg med 
gång- och cykelbana medverka till ökad trygghet för en del grupper.  

En tvärförbindelse med tillhörande gång- och cykelbana innebär ökad möjlighet för flera 
trafikslag att använda sträckan och bidrar till ökad tillgänglighet mellan Torslanda och 
Göteborg innerstad. Tvärförbindelsen kommer att avlasta Torslanda centrum och kan 
bidra till en tryggare trafikmiljö för oskyddade trafikanter, samt bättre framkomlighet för 
kollektivtrafiken.  

Förhållande till styrande dokument 
Detaljplanen är i enlighet med trafikstrategi, cykelprogram för en nära storstad 2015–
2025 samt Trafiknämndens investeringsplan 2021–2025.  
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Ärendet  
Byggnadsnämnden har beslutat om samråd av detaljplan för tvärförbindelse i Torslanda. 
Samrådet genomförs under perioden 7 september-18 oktober 2022. Förlängd remisstid 
har beviljats till 20 oktober. Parallellt med detaljplanen och skilt från detta ärende tar 
trafikkontoret fram en genomförandestudie för tvärförbindelse i Torslanda.  

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 

I december 2013 gav Trafiknämnden trafikkontoret i uppdrag att hitta en lösning på 
trafikproblemen i centrala Torslanda.  I juni 2014 gav trafiknämnden ett tilläggsyrkande 
att lägga till i uppdraget att även utreda en tvärförbindelse till Torslanda.  

Efter en alternativvalsstudie beslutade Trafiknämnden 2018 att det alternativ som 
benämndes Älvegårdsförbindelsen Väst skulle ligga till grund för fortsatt arbete med 
genomförandestudie och detaljplan.  

I oktober 2020 beslutade byggnadsnämnden att ge stadsbyggnadskontoret uppdrag för 
detaljplan för tvärförbindelse i Torslanda. Trafikkontoret har parallellt arbetat med en 
genomförandestudie som utreder om det är möjligt att genomföra projektet. Ett planarbete 
startades upp under 2021. På trafiknämnden 2022-08-25 fattades genomförandebeslut, 
och kommunfullmäktige planeras att fatta genomförandebeslut 2022-11-02 
(kommunstyrelsen 2022-11-19).  

Det är lämpligt utifrån planprocessen att det finns ett genomförandebeslut av detaljplanen 
när beslut om granskning ska tas av byggnadsnämnden. Trafiknämnden har föreslagit 
kommunfullmäktige att fatta genomförandebeslut utan att det finns en färdigställd 
genomförandestudie. Om genomförandebeslut tas efter att genomförandestudien är 
färdigställd tvingas detaljplanearbetet pausas i cirka sex månader i väntan på beslut om 
granskning. 

Detaljplan 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en trygg och säker vägförbindelse för 
motortrafik med en tillhörande separerad gång- och cykelbana för oskyddade trafikanter 
och därmed att avlasta Torslanda centrum och bidra till en ökad robusthet 

Detta uppnås genom att möjliggöra för en tvärförbindelse i Torslanda mellan 
Syrhålamotet i söder och Kongahällavägen i norr. Planförslaget innebär att befintlig väg i 
Bulyckeområdet byggs om till bättre standard samt att oexploaterad naturmark tas i 
anspråk för vägens syfte. Planförslaget omfattar inte Syrhålamotet i söder eller 
Älvegårdsområdet i norr, eftersom gällande två detaljplaner bedöms vara förenliga med 
ett genomförande av tvärförbindelsen utan några plantekniska åtgärder.  

 Tvärförbindelsen föreslås ansluta till de befintliga gatorna Bulyckevägen och Nya 
Älvegårdsvägen. Däremellan anläggs en ny väg i naturområdet, öster om befintliga 
bostäder.  

Planförslaget innebär att reglera området för tvärförbindelsen som allmän plats VÄG 
inom vilket tvärförbindelsen inklusive diken/dagvattenhantering och slänter ska 
inrymmas. Tvärförbindelsen innebär att befintliga vägar behöver justeras och anslutas till 
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vägförbindelsen. Där sådana åtgärder krävs planläggs anslutningarna som allmän plats 
GATA med enskilt huvudmannaskap. 

Genomförandestudie 

Genomförandestudien föreslår en tidplan som innebär att förslaget projekteras när 
detaljplanen tillstyrks i byggnadsnämnden och tvärförbindelsen planeras vara klar för 
trafikering till årsskiftet 2026–2027.   

I genomförandestudien föreslås en tvärförbindelse mellan Syrhålamotet i söder och 
Kongahällavägen i norr. Det innebär att en ny väg behöver anläggas mellan 
Bulyckevägen och nya Älvegårdsvägen och att Bulyckevägen behöver byggas om för att 
anpassas till en genomfartsgata. Nya Älvegårdsvägen är utformad för att användas som en 
genomfartsväg och endast mindre åtgärder behövs på sträckan. Längs hela sträckan 
föreslås en gång- och cykelbana.  

I söder planeras den befintliga korsningen mellan Bulyckevägen och Syrhålamotet 
byggas om till en cirkulationsplats. Standarden på Bulyckevägen föreslås höjas genom 
bland annat ett vänstersvängfält till återvinningscentralen, breddning av gång- och 
cykelbana samt färre in- och utfarter. I övrigt behålls sträckningen av Bulyckevägen. 
Längs Bulyckevägen föreslås en uppsamlande tvärgata planläggas som allmän plats för 
att kunna minska antalet in- och utfarter längs sträckan.  

Norrut anläggs en ny väg genom naturområdet. Vägen anpassas så långt som möjligt efter 
befintlig terräng med hänsyn till krav på linjeföring och tillgänglighet. Utrymme för 
eventuella framtida hållplatser lämnas.  

I norr ansluter vägen till Nya Älvegårdsvägen som inte ingår i planområdet. Nya 
Älvegårdsvägen förbereddes för att bli en del av tvärförbindelsen när den byggdes och är 
av god standard. Nya Älvegårdsvägen föreslås anpassas till den tillkommande trafiken 
genom kompletterande bullerskärmar och förhöjda gång- och cykelpassager. 

Genomförandestudien färdigställs innan årsskiftet 2022 efter inkomna samrådssynpunkter 
i detaljplanens samråd.  

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret har deltagit i planarbetet och ställer sig positiva till planförslaget som 
baseras på genomförandestudien.  

Tvärförbindelsen ger en ny infart till Torslanda, Lilleby samt Björlandaområdet, och ger 
göteborgarna närmare havet och bidrar till en mer robust och sammanhållen stad.  

Planförslaget och tvärförbindelsen möjliggör en fortsatt utveckling av Torslanda genom 
att avlasta Torslanda centrum med mindre genomfartstrafik och genom att ge ett mer 
robust vägnät. Minskade trafikmängder i Torslanda centrum kan bidra till en ökad 
trygghet för oskyddade trafikanter och även till ökad framkomlighet för kollektivtrafiken.  

För att uppnå god trafiksäkerhet och framkomlighet efter genomförandet av detaljplanen 
och tvärförbindelsen är det viktigt att utfarter till befintliga verksamheter och bostäder 
anpassas i enlighet med genomförandestudien. Till exempel kräver tvärförbindelsen att 
infarten till återvinningscentralen flyttas och kompletteras med ett vänstersvängfält för att 
uppnå god framkomlighet och trafiksäkerhet.  
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Tvärförbindelsen kan bidra med möjlighet till nya linjesträckningar för kollektivtrafik och 
på sikt när området exploateras även med nya hållplatser.  

Med tvärförbindelsen skapas ett nytt gång- och cykelstråk med högre standard och bättre 
framkomlighet som ger ökad möjlighet till cykelpendling. Gång- och cykelbanan blir 
belyst vilket bidrar till ökad trygghet. Gång- och cykelpassager anläggs för säkra passager 
till målpunkter i området och för att minska tvärförbindelsens barriäreffekter.  

För förvaltningsskedet är det av stor vikt att de i bullerutredningen rekommenderade 
skyddsåtgärderna, både inom och utanför detaljplaneområdet, genomförs. Behov av 
åtgärder är beroende av vilken hastighet vägen regleras med och beslut om hastighet 
behöver tas innan bullerskyddande åtgärder genomförs. För lägre bullernivåer är ett 
avsteg från bashastigheten 50 km/h till 40 km/h mer fördelaktigt.  

Tvärförbindelsen ger mycket stor samhällsekonomisk nytta; vald sträckning har i 
samhällsekonomisk kalkyl en nettonuvärdeskvot på 6,5, framför allt som en konsekvens 
av ökad genhet och minskade restider.  

Detaljplanen kompletterades i sent skede med en industritomt som behöver utredas vidare 
i nästa skede. Till exempel behöver möjligheten till en samlad infart och utfartsförbud 
utredas. 

 

 

 

Jenny Adler 
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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