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Syfte och agenda

• Syfte
– Information om studiens resultat, synpunkter i 

genomförd remiss samt förslag till beslut.

• Agenda
– Resultat från åtgärdsvalsstudie
– Remissynpunkter
– Preliminärt förslag till beslut
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Slutsatser och förslag till åtgärder

• En boulevard med stadsbana är möjlig att genomföra enligt det förslag som 
presenteras i handlingarna. Boulevarden utgör ryggraden i stadsutvecklingen och 
möjliggör omvandlingen av dagens verksamhetsområde till blandstad. 

• Boulevarden med stadsbana är en helt integrerad del av förslaget till stadsutveckling 
enligt kommande översiktsplan.

• Ett genomförande kommer till klart övervägande del innebära positiva konsekvenser 
inom stadsutvecklingsområdet som den är en del av. Den innebär samtidigt utmaningar 
för det övergripande trafiksystemet som den också är en del av.

• För att en boulevardomvandling och stadsutveckling ska vara möjlig krävs åtgärder 
som skapar förutsättningar för dess genomförande. Flera av dessa åtgärder ligger 
utanför åtgärdsvalsstudiens mandat. 
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Pendelcykel längs boulevarden

• Sträckan är knappt 5 km och tar idag cirka 10-20 minuter att 
cykla beroende på hastighet.

• Med boulevard på delsträckan Linnéplatsen –
Marklandsgatan är framkomligheten på denna delsträcka 
opåverkad eller något förbättrad.

• Med boulevard på delsträckan Marklandsgatan –
Radiomotet tillkommer ett flertal korsningar där cykel kan 
komma att regleras med signal. 

• Föreslagen utformning prioriterar cyklister på 
pendelcykelbanan i de korsningar som inte är 
signalreglerade. 
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Från stadsmotorväg till 
stadsgata - kollektivtrafik

• Kapaciteten för resenärer i kollektivtrafiken 
längs boulevarden kommer vara avsevärt 
högre jämfört med idag.

• Metrobusskonceptet innebär en 
kapacitetshöjning, vilken är nödvändig för 
resandet från de sydvästra delarna av 
Göteborg. 

• Metrobuss är också en förutsättning för 
boulevardisering.

• På lång sikt behövs spårbunden trafik, tåg, 
längs väg 158, för utveckling av de sydvästra 
stadsdelarna.
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Från stadsmotorväg till 
stadsgata - biltrafik

• Från prioritering för regionala anspråk till 
prioritering av resor inom staden

• Boulevardens utformning innebär inte en 
strypning av kapaciteten för den efterfrågan 
på biltrafik som finns längs den.

• Resan kommer ta längre tid längs 
boulevarden jämfört med dagens trafikled.

• Om målpunkten inte ligger i närheten av 
boulevarden är de statliga trafiklederna ur 
ett restidsperspektiv ett mer rationellt val 

• Den framtida trafiksituationen på de statliga 
lederna är beroende av de val vi gör nu, till 
exempel för väg 158.
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Åtgärder utanför området – samverkan och 
dialog med övriga parter helt avgörande

• Övriga delar i Målbild Koll 2035 (utöver stadsbana Dag H)
– Metrobuss på Västerleden extra viktigt för denna ÅVS

• Längre spårvagnar (45m) och en ny linje till området

• Åtgärder i Hållbarhetsscenariots riktning
– Speciellt viktigt för denna ÅVS är att utreda sänkt hastighet på 

Västerleden

• Utred järnväg Haga Station-Kungsbacka via Järnbrott

Tåg

Metro-
buss

Spv
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Remiss av studien under april-juni 
2021

• Syftet med remissen var att få in synpunkter 
på studien och dess innehåll.

• Remissen skickas ut till ett större antal 
remissinstanser, t ex övriga planerande 
förvaltningar, Trafikverket, Västra 
Götalandsregionen.

• Studiens remiss samordnades med 
granskning av den fördjupade 
översiktsplanen.
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Vad har man tyckt i remissen?

”Vi gillar den här stadsutvecklingen och vill se  
förändringen från trafikled till boulevard! 

Vi instämmer i behovet av att samverka om de 
anslutande övergripande åtgärder som krävs 
för en sammanhängande helhet.”
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Vad har man tyckt i remissen?

• Positiv förändring med denna stadsutveckling

• ÅVS-handlingarna är ett bra underlag för remiss och 
fortsatt planering

• Fortsatt samverkan kring det som behövs och ligger 
utanför denna studie, t ex Metrobuss

• Samverkan med fortsatta trafikanalyser kring förändringar 
i vägnätet, med t ex Trafikverket och Mölndal

• VGR stödjer förslaget och vill fortsatt samverka kring t ex 
hur vi når så långt som möjligt i stadsbanekvaliteter 

• Föregå inte beslut om boulevard/stadsbana med 
detaljplaner etc

• ÅVSens roll i investeringsprocessen preciseras
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Vad har hänt efter remissen?

• Fördjupat om cykel och pendelcykel

• Förstärkt kring barnperspektiv

• Valt bort alternativ med boulevard i östligt 
läge på sträckan Annedal-Linnéplatsen

• Utvecklat om ÅVSens roll i 
infrastrukturprocessen

• Samlat remissvar och trafikkontorets 
bemötande i en redogörelse för remissen.

• I samverkan med övriga planerande 
förvaltningar och stadsledningskontoret tagit 
fram förslag till beslut i trafiknämnden.

• Förankring av beslutstext med direktörerna 
för SBK, PONF, FK och KoV.

• Genomfört dialog med VGR och Västtrafik.
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Beslutsprocess för investeringar i infrastruktur Dag 
Hammarskjölds boulevard

Välja åtgärd Möjliggöra genomförandet Genomföra åtgärden

Inriktningsbeslut 
TN/KS/KF + 

Skedesbeslut TN

Genomförandebeslut 
TN/KS/KF + 

Skedesbeslut TN

ÖP Översiktlig strukturplanering

Antagande av KF

DP

Beslutsprocess PBL

A

Välja åtgärd -
huvudinriktning Välja åtgärd nr 1-n

Beslut om fullgjort 
uppdrag samt 
inriktning i TN/KS/KF

Genomförandestudie åtgärd 2

Genomförandestudie åtgärd 1

Genomförandestudie åtgärd 3

Projektera och bygga 
åtgärd 1

Projektera och bygga 
åtgärd 3

Projektera och bygga 
åtgärd 2

I G

Inriktningsbeslut KF

Genomförandebeslut KF

Antagande av KF

I

G

A
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Preliminärt förslag till beslut i TN, februari 2022

• I trafiknämnden:

– Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget om åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard 
(KF 2016-06-16, § 6) för fullgjort. 

– Trafikkontoret får i uppdrag att i planeringen för boulevarden utgå från den inriktning för trafiksystemet och stadsmiljö som 
föreslås i ÅVS Dag Hammarskjölds boulevard. Inriktningen preciseras i bilaga 1. 

– Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att trafiknämnden får i uppdrag att inleda dialog med berörda parter om 
möjligheterna till medfinansiering och samfinansiering för de infrastrukturåtgärder som krävs för stadsutvecklingen.

– Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att trafiknämnden ska återkomma med ett kompletterande inriktningsbeslut 
med tillhörande finansieringsförslag för de trafikåtgärder, vilka följer boulevardens inriktning preciserad i trafiknämnden, 
som krävs för att stödja markanvändning enligt översiktsplan för Göteborg.

– Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att trafiknämnden får i uppdrag att hemställa till Västra Götalandsregionen och 
Trafikverket om parternas medverkan i utredning av en potentiell framtida järnväg från Haga station till Kungsbacka via 
Järnbrott. 
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(Bilaga 1) Förslag till inriktning för boulevarden
Följande trafikala funktioner eftersträvas:

• ett stadsrum som möjliggör kapacitetsstark och attraktiv kollektivtrafik i eget utrymme i markplan, vilket innebär
– att en ny stadsbana anläggs (i eget utrymme) centralt placerad i markplan i boulevarden från Marklandsgatan till Järnbrott samt i Marconigatan från 

Marconiplatsen till Musikvägen. 
– att hållplatserna lokaliseras vid Marklandsgatan, Tunnlandsgatan, Marconigatan och Järnbrott. Eventuellt tillkommer ytterligare en hållplats mellan Marconigatan 

och Järnbrott. 
– att stadsbanans hastighetsanspråk anpassas till korsningsbehoven, vilka preciseras i åtgärdsvalsstudien och i översiktsplanen för Göteborg.
– att den nya stadsbanan kopplas till Frölundabanan i anslutning till befintligt hållplatsläge vid Marklandsgatan. 
– att planskildheterna mellan vägtrafik och spårväg behålls på sträckan Linnéplatsen-Marklandsgatan. 
– att hållplats för Botaniska flyttas till nytt läge i höjd med entrén till Botaniska trädgården. En ny passage i markplan anläggs mellan Slottsskogen och Botaniska 

Trädgården vid denna hållplats.
– att stadsbanans ändhållplats i Järnbrott i läge och utformning ska bidra till goda stadsmiljöer och effektiva byten till både lokal busstrafik och Express-/Metrobuss.
– att stadsbanans avslutning i Järnbrott inte ska omöjliggöra en fortsättning söderut längs väg 158. 

• ett stadsrum med pendlingscykelbana, vilket innebär att en pendlingscykelbana förläggs på den västra sidan av boulevarden och prioriteras högt i korsning med 
andra gator. Möjligheten till prioritering vid signalreglerade korsningar studeras särskilt.

• ett stadsrum med god trafiksäkerhet, vilket innebär att hastigheten för vägtrafik är begränsad till mellan 40 och 60 km/h.

• ett stadsrum med fler och tydligt strukturerade korsningsmöjligheter för fotgängare och cyklister, vilket innebär 
att korsningar för vägtrafik och passager för fotgängare och cyklister lokaliseras med utgångspunkt i översiktsplan för Göteborg och strukturskiss i rapport (s.70)

• ett stadsrum vars anslutande gator har en god uppkoppling mot omgivningen

• ett stadsrum som kan hantera trafikflöden mellan 20-30 000 fordon/dygn där utpekade citybussanspråk och områdestrafik med buss också ryms, vilket innebär två 
körfält för vägtrafik per körriktning och gatukorsningar i plan (undantag Annedalsmotet) där hastigheten för vägtrafik är begränsad till mellan 40 och 60 km/h

• ett stadsrum som är utryckningsväg.
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(Bilaga 1) Förslag till inriktning för boulevarden
Följande stadsmiljöfunktioner och kvaliteter eftersträvas. Dessa blir delar i arbetet med den översiktliga strukturen för boulevarden och dess närområde, 
och är i linje med den tematiska inriktningen för Gestaltad Livsmiljö i kommande översiktsplan:

• ett stadsrum med omgivande stadsbebyggelse, på de sträckor där det anses lämpligt
• ett stadsrum vars omgivande bebyggelse har aktiva bottenvåningar och entréer mot gatan i så hög utsträckning som möjligt där det anses lämpligt 
• ett stadsrum med varierande karaktär men vars gestaltning ändå förmedlar en viss kontinuitet längs hela sträckan, bland annat i förekomsten av 

offentliga friytor
• ett stadsrum med tydliga platsbildningar av olika storlek
• ett stadsrum med generösa vistelseytor
• ett stadsrum med grönska, vilket innebär att träd planeras längs med hela boulevarden
• ett stadsrum med en luft- och ljudmiljö som möjliggör vistelse, vilket innebär att hastigheten för vägtrafik är begränsad till mellan 40 och 60 km/h.
• ett stadsrum med goda sol- och dagsljusförhållanden 
• ett stadsrum som kan härbärgera dagvatten- och skyfallsytor, vilket kan innebära en öppen skyfalls- och dagvattenlösning i boulevardrummet på 

framförallt den södra sträckan
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Kontakt

Staffan Sandberg, avdelning Samhälle
staffan.sandberg@trafikkontoret.goteborg.se
Trafikkontoret, Göteborgs Stad
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