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Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds Boulevard 

 

Förslag till beslut i Trafiknämnden: 

Ärendet återremitteras till Trafikkontoret för ett förslag där exploateringsnivån sänkts till en 

nivå där målkonflikterna är acceptabla. 

Specifikt behöver exploateringen anpassas efter vad som är möjligt att trafikförsörja med 

spårväg/stadsbana och exploateringen får inte innebära ökade restider, eller minskad 

tillgänglighet med kollektivtrafik för områden utanför Boulevardområdet. Vidare skall någon 

diskussion om järnväg Haga-Kungsbacka inte inledas. Spårvägen/stadsbanan i Dag 

Hammarskjöldsboulevarden skall ha en kvalitet som möjliggör en fortsättning mot Askim och 

Hovås. 

Yrkandet 

 
Trafikkontoret redogör i tjänsteutlåtande för de många problem och målkonflikter som är 

förknippade med den föreslagna stadsförändringen av området runt Dag 

Hammarskjöldsleden: 

• Den omfattande trafiken på den föreslagna boulevarden blir omfattande, med runt 

20.000 fordonsrörelser per dygn, dvs en trafiknivå i paritet med t ex Mölndalsvägen 

och Hjalmar Brantingsgatan. Detta är negativt för de boende längs gatan och inte 

minst för barn. Är det en ”boulevard”, eller en trafikled i gatumiljö? 

• I förslaget räknas med en trafikökning på Söder/Västerleden med ca 10.000 fordon 

per dygn. Det är oklart hur denna trafikökning skall tas om hand. 

• Även om det är önskvärt med minskad biltrafik så har Göteborg sedan 50-talet byggts 

i en struktur som till stor del förutsätter bilinnehav. Trafikkontoret flaggar för att en så 

stor exploatering i sig kommer att leda till ökad biltrafik, även om proportionerna 

mellan bil-cykel-kollektivtrafik ändras till procentuellt sett minskad biltrafik. 

• Ambitionerna i Målbild Koll2035 uppnås inte då spårvägen i boulevarden inte blir 

planskild, utan byggs i gatan. Trots att spårvägen blir ny kommer den att ha lägre 

stadsbanestandard än flera av våra gamla spårvägslinjer. Detta innebär både en hög 

barriäreffekt i gatan och att restiderna försämras, speciellt ifrån de sydligare 

områdena. Frågan är om det är befogat att använda begreppet stadsbana på de 

spårvägslinjer som nu planeras på Lindholmen och Dag Hammarskjölds Boulevard. 
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• Trafikkontoret bedömer att de föreslagna utbyggnadsplanerna är så omfattande att 

spårvägen inte ens räcker för att försörja området, utan att man behöver planera för 

en järnväg som då skall byggas från Västlänkens Hagastation till Kungsbacka. Att 

bygga järnväg är oerhört kostsamt och helt nya järnvägssträckningar innebär 

betydande intrång och barriäreffekter, även om järnvägsreservat finns. 

• Resonemanget om järnväg gör också att Trafikkontorets kostnadsuppskattning 

på 2,5-3,5 Mdr för boulevardförslaget inte blir helt relevant, då en ny järnväg skulle 

kosta runt 10 ggr så mycket. 

• Avseende järnväg har projekt Västlänken idag sannolikt problem både med budget 

och tidsplan. Projekt Göteborg – Borås har kostnadsuppskattats till nivåer som gör 

projektet och dess tidplan mycket osäker. Vidare finns stora behov av 

kapacitetsförstärkning på Västra Stambanan. Att föra in ett järnvägsprojekt på 

sträckan Haga-Kungsbacka med hög komplexitet, oklart resandeunderlag och med 

sannolikt mycket höga kostnader framstår inte som en rimlig prioritering. Trafikverket 

har också ställt sig avvisande till denna järnväg. 

• Om vi i stället för järnväg spekulerar i en spårvägsdragning under jord skulle vi uppnå 

restider som gör det möjligt med spårväg ut till Hovås. I kombination med en 

Lindholmsförbindelse skulle detta skapa mycket attraktiv kollektivtrafik från sydväst 

mot Lindholmen. 

• Trafikkontoret konstaterar vidare att mycket av förtätningen avses att ske på befintliga 

markparkeringar där kostnaderna för parkering är låga vilket kan leda till kännbara 

effekter för boende med låga inkomster 

• Trafikkontoret gör bedömningen att många av de arbetsplatser som försvinner vid 

omvandlingen av Högsbo Industriområde kommer att flyttas till mer perifera områden. 

Detta riskerar att öka den totala trafiken i Göteborg. 

• Planen behöver också ses i perspektiv med andra utbyggnadsplaner i Göteborg. 

Utbyggnaden runt Backaplan förefaller jämförelsevis lättare att trafikförsörja och 

bostäder på Hisingen ger generellt en bättre balans mellan boende och arbetsplatser. 

Generellt skulle utbyggnad på Hisingen generera mindre trafikarbete, eller åtminstone 

ett mer balanserat trafikarbete. I detta perspektiv kan en mer försiktig utbyggnad i 

sydvästra Göteborg motiveras även i ett scenario med hög befolkningstillväxt. 

• I Göteborgs aktuella byggplaner är lägenheter helt dominerande och tillgodoser inte 

efterfrågan på radhus och villor. Man bör också vara försiktig vid framskrivning av 

befolkningsprognoser. Små förändringar i gjorda antaganden påverkar de framtida 

befolkningsnivåerna kraftigt. Med ett lugnare byggtempo skapas möjligheter att 

korrigera planerna och successivt anpassa dem efter en förändrad verklighet. 


