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Återrapportering av uppdrag från 
Kommunfullmäktiges budget 2020: 
Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans 
med berörda nämnder och styrelser, 
säkerställa och följa upp framkomligheten för 
all form av transport och förflyttning inom 
staden så att handeln kan värnas.  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

Trafiknämnden förklarar uppdraget, att tillsammans med berörda nämnder och styrelser, 
säkerställa och följa upp framkomligheten för all form av transport och förflyttning inom 
staden så att handeln kan värnas, för fullgjort.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav, genom Göteborgs Stads budget för 2020, trafiknämnden i 
uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och styrelser, säkerställa och följa upp 
framkomligheten för all form av transport och förflyttning inom staden så att handeln kan 
värnas. Trafikkontoret har tagit sig an uppdraget genom att omvärldsbevaka och bygga 
kunskap kring vilka förutsättningar som främjar handel i täta stadsmiljöer. Detta har 
gjorts både genom att lyssna in vad som sägs i omvärlden genom branschorganisationer 
och forskning som berör frågan, samt genom att titta på den handelsutredning som ligger 
till grund för Göteborgs Stads övergripande planering (utförd av WSP 2020 på uppdrag 
av stadsbyggnadskontoret). Genom att samla kunskap på området blir kontoret mer 
rustade i att förstå vilka frågor som är viktiga när vi berör handeln genom våra beslut och 
projekt.   

Omvärldsbevakningen visar att tillgänglighet är en viktig fråga för handeln, men att den 
inte är dominerande och att även andra frågor så som en attraktiv stadsmiljö och 
mötesplatser står högt på agendan. Fotgängarvänliga miljöer framkommer som mycket 
värdefullt för tillgänglighet till handeln och det finns en tydlig koppling mellan flöde på 
gångbanor och handel.  

I handelsutredningen för kommande översiktsplan, pekas det på att tillgången på 
bilplatser i centrala lägen fortsatt är viktigt för handeln men blir mindre avgörande 
framåt. Kollektivtrafikhållplatser i direkt anslutning till handelsstråk lyfts fram som mer 
avgörande för flöden och attraktivitet på stråken. 
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I Göteborg finns en lång tradition av samverkan mellan Göteborgs Stad, fastighetsägare 
och verksamma genom de etablerade centrumorganisationerna. Genom samverkan får 
staden en god bild av förändrade behov utifrån handelns perspektiv vilket exempelvis 
visat sig vara viktigt för att möta utmaningarna för handel och besöksnäring under 
pandemin.  

Omvärldsbevakningen och den kunskap som byggts i och med uppdraget har 
konkluderats i några slutsatser kring inriktningar för vilka frågor som har betydelse för 
handeln inom Trafiknämndens verksamhetsområde.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit att uppdraget medför kommande kostnader i form av 
utredningar eller åtgärder. Utveckling och upprustning av allmän plats bekostas i projekt 
som beslutas separat. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Omfördelning av ytor på allmän plats till förmån för vistelse, fotgängare, och cyklister 
samt överflyttning av resor till kollektivtrafiken innebär att bilresorna kan minska. Det 
medför positiva effekter i linje med Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram. 

Bedömning ur social dimension 
Allmän plats är platsen för både förflyttning och mänskliga möten. För att värna handelns 
intressen i tät stadsmiljö är det avgörande att allmän plats i anslutning till handelns 
lokaler är attraktiv för människor att vistas på. Om dessa platser har betydande inslag som 
är tillgängliga och kostnadsfria att nyttja så ökar möjligheten för fler att vistas i den 
centrala staden. 

Förhållande till styrande dokument 
Arbetet har kopplingar till både den handelsinriktning som finns i nu gällande 
översiktsplan för Göteborgs stad samt till Trafikstrategi för en nära storstad. Den bild som 
framkommer i omvärldsbevakningen av handelns förutsättningar i relation till 
framkomlighet ligger i linje med planeringsinriktningen i dessa dokument. Denna 
inriktning bidrar också till intentionerna i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 
2021–2030. 
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Ärendet  
I Göteborgs Stads budget för 2020 fick trafiknämnden i uppdrag att, tillsammans med 
berörda nämnder och styrelser, säkerställa och följa upp framkomligheten för all form av 
transport och förflyttning inom staden så att handeln kan värnas. Trafikkontoret 
återkommer i ärendet till trafiknämnden med en översikt som belyser hur nämndens 
verksamhet kan stödja handeln. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige gav, genom Göteborgs Stads budget för 2020, trafiknämnden i 
uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och styrelser, säkerställa och följa upp 
framkomligheten för all form av transport och förflyttning inom staden så att handeln kan 
värnas. Trafikkontoret har tagit sig an uppdraget genom att omvärldsbevaka och bygga 
kunskap kring vilka förutsättningar som främjar handel i täta stadsmiljöer. Detta har 
gjorts både genom att lyssna in vad som sägs i omvärlden genom branschorganisationer 
och forskning som berör frågan, samt genom att titta på den handelsutredning som ligger 
till grund för Göteborgs Stads övergripande planering. Genom att samla kunskap på 
området blir kontoret mer rustade i att förstå vilka frågor som är viktiga när vi berör 
handeln genom våra beslut och projekt.   

Trafikkontoret återkommer i detta ärende med en sammanställning av inriktningar vi 
genom uppdraget samlat kunskap kring. Inriktningarna hjälper kontoret att bättre förstå 
vilka frågor som har betydelse avseende mobilitet och stadsmiljöer ur specifikt handelns 
perspektiv.  

I och med denna återrapportering föreslår trafikkontoret att uppdraget förklaras fullgjort. 

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret har gjort bedömningen att uppdraget omfattar trafiknämndens reglemente 
med inriktningen att det ska förstås utifrån handelns specifika behov för att bättre förstå 
hur kontoret kan stödja handeln i sina leveranser. Trafikkontoret har avgränsat uppdraget 
till handel i täta stadsmiljöer och då trafikkontoret förvaltar större delen av allmän plats i 
den mest centrala delen av staden ligger fokus på cityhandelns villkor och förutsättningar. 
Handel som begrepp har i arbetet tolkats brett och inbegriper i översynen både 
dagligvaror och sällanköpsvaror såväl som restaurangnäring och kommersiell service, 
exempelvis frisör och gym.  

Närliggande uppdrag och kunskapsunderlag  
Parallellt med arbetet i det här uppdraget löper flera närliggande utredningar och uppdrag 
samt kunskapsunderlag som är färdiga, uppstartade eller avses starta inom kort. Uppdrag 
att göra en översyn av parkeringsmöjligheterna i centrala Göteborg, stadsmiljöplan för 
området inom Vallgraven och kunskapsunderlaget Ett gångvänligt Göteborg är uppdrag 
och kunskapsunderlag som har bäring på frågor inom uppdraget. Den handelsutredning 
som ligger till grund för Göteborgs Stads övergripande planering lägger riktningen även 
för trafikkontoret. Handelsutredningen lades som ett tillägg till nu gällande översiktsplan 
2017. Den aktualiserades 2020 av WSP på uppdrag av stadsbyggnadskontoret för att 
ligga som underlag för Göteborgs Stads nya översiktsplan som förväntas antas under 
våren 2022. 
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Logistikfrågor, och kanske främst hur godsflöden och besökarnas behov av attraktiva och 
trygga miljöer kan samspela, är centrala för handeln men tas inte med i denna översyn för 
att inte förekomma den plan för citylogistik som förvaltningen har uppdrag att ta fram.  

Arbete med omvärldsbevakning 
För att bygga kunskap kring handelns förutsättningar i relation till mobilitet och 
stadsmiljöfrågor har trafikkontoret påbörjat en mer strukturerad omvärldsbevakning av 
frågan och bland annat lyssnat in vad som sägs genom branschorganisationer och 
forskning som berör frågan. I kombination med detta är den övergripande 
planeringsinriktningen för handeln, som stadsbyggnadskontoret står för, central för 
trafikkontoret att relatera till.  

En höjd kunskapsnivå inom förvaltningen gör att vi står bättre rustade att förstå vilka 
frågor som får stor påverkan på handelns förutsättningar och därmed kan arbeta in 
perspektivet i framtida underlag och beslut. Trafikkontoret samlar löpande resultaten så 
att de kan tillgängliggöras för kontorets medarbetare.  

Omvärldsbevakningen visar att tillgänglighet är en central fråga för handeln, men att den 
inte är ensamt dominerande. Även andra frågor så som en attraktiv stadsmiljö och 
mötesplatser står högt på agendan.   

Handelns utredningsinstitut (HUI) genomför årligen undersökningen Cityindex som visar 
på köpkraft och marknadsutveckling på handelsplatser av olika typ i olika delar av landet. 
HUIs Cityindex för 2021 visar i utvecklingskurvor, som också omfattar tiden innan 
pandemin, hur flödena inom stadskärnorna förändrats och hur köpkraften hos kunderna 
tydligt följer fotgängarflöden. Det finns en tydlig koppling mellan flöde på gångbanor 
och handel. Flera rapporter de senaste åren slår fast att de ekonomiska fördelarna av 
fotgängare och cyklister inte ska underskattas då passerandet av handelns verksamheter i 
ett lugnt tempo ökar chansen för inköp. Trafikkontoret har idag inga löpande mätningar 
av fotgängarflöden i staden, däremot undersöker förvaltningen löpande attityder hos 
fotgängare i Göteborg uppdelat på geografiska områden.  

Idag angörs Göteborgs stadskärna framförallt med kollektivtrafik. Mer än hälften av 
besökarna kommer med kollektivtrafiken och 8 % anländer med bil enligt Nöjdkund-
index (NKI) Besökare från 2020. NKI besökare görs löpande i samverkan mellan 
trafikkontoret och centrumföreningarna Nordstans samfällighet, Innerstaden Göteborg 
och Avenyföreningen för att tillsammans kunna följa attityder till både tillgänglighet och 
stadsrummet hos stadskärnans besökare.  

I den aktualiserade handelsutredningen från 2020 för kommande översiktsplan, pekar 
WSP på att tillgången på bilplatser i centrala lägen fortsatt är viktigt för handeln men blir 
mindre avgörande framåt. Kollektivtrafikhållplatser i direkt anslutning till handelsstråk 
lyfts fram som mer avgörande för flöden och attraktivitet på stråken. 
Handelsutredningens slutsatser sammanfaller med den utbyggnadsstrategi som förordas i 
översiktsplanen vilken i sin tur stöds av Trafikstrategi för en nära storstad. Centralt i 
översiktsplanen är att utbyggnad och stadsutveckling utgår från noder där kapacitetsstark 
kollektivtrafik och andra typer av transporter och mobilitetslösningar angör platser med 
bostäder, arbetsplatser och olika former av service och handel.  

Handelsutredningen pekar även ut att den täta staden konkurrerar med andra 
handelsplatser genom sin trevliga, mångfacetterade och vistelsevänliga miljö. Ett högt 
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flöde av människor till fots och på cykel är en grundförutsättning för handelns lönsamhet 
och utveckling. 

För trafiknämndens verksamhet blir betydelsen av hela resan viktig för frågan om 
tillgänglighet till stadskärnan. Den kapacitetsstarka kollektivtrafiken skapar god 
tillgänglighet i kombination med parkering i randen till handelsområdet, men behöver 
kombineras med goda förutsättningar att röra sig i nära anslutning till handelsområdet till 
fots. Oavsett med vilket färdsätt som resan till centrum sker är handelns kunder i sista 
delen av resan alltid fotgängare.  

I samband med presentationen av 2021 års Cityindex konstaterade 
medlemsorganisationen Fastighetsägarna och HUI att framtidens stadskärna ständigt 
utvecklas vilket kräver en bredd av branscher och ett brett platsutbud för att vara robust 
och lyckas när utvecklingen sker snabbt. Vikten av trygghet, attraktiva platser och 
grönområden samt plats för kultur som attraherar en mångfald av besökare lyftes också 
fram. Upplevelsebaserad handel är ett begrepp som ofta återkommer och många rapporter 
inbegriper att helhetsupplevelsen av stadsrummet är betydande för handelns utveckling.  

Vad som ska prioriteras på de begränsade ytorna i täta stadsmiljöer är en frågeställning 
som lyfts mer och mer i samband med handelns utveckling. Tillgänglighet är fortsatt ett 
viktigt värde men det har den senaste tiden blivit tydligt i kontorets omvärldsbevakning 
att det inte får prioriteras på bekostnad av attraktiva stadsmiljöer som inbjuder till 
vistelse. Trygga och attraktiva platser och stråk, väl utformade för i första hand 
fotgängare och cyklister framkommer ur omvärldsbevakningen som en gemensamt viktig 
förutsättning för både staden och handeln.  

I Göteborg finns en lång tradition av samverkan mellan Göteborgs stad, fastighetsägare 
och verksamma genom de etablerade centrumorganisationerna. Den gatuomvandling som 
gjordes i Göteborgs innerstad i samverkan mellan fastighetsägarna och staden för många 
år sedan är ett konkret exempel på hur ett gemensamt mål om gator i en mänsklig skala 
lett till värdeskapande förändring i stadsmiljön. Löpande samverkan ger Göteborgs stad 
ytterligare en dimension i omvärldsbevakningen. Genom samverkan får staden en god 
bild av förändrade behov utifrån handelns perspektiv vilket exempelvis visat sig vara 
viktigt för att möta utmaningarna för handel och besöksnäring under pandemin.  

Slutsatser 
För trafiknämndens verksamhetsområde drar förvaltningen några slutsatser kring 
inriktningar för vilka frågor som har betydelse för handeln. I grunden ger nämndens 
reglemente en god styrning för uppdragets intention. Likaså stöds stadens inslagna 
planeringsinriktning som ligger i översiktsplanen och Trafikstrategi för en nära storstad 
av den bild som framkommer kring handelns behov av fotgängarmiljöer och attraktiva 
platser.  

För trafiknämndens verksamhet bör hela-resan perspektivet stärkas för att bättre kunna 
möta handelns behov. Tillgänglighet in till stadskärnan oavsett trafikslag behöver 
kombineras med goda förutsättningar att röra sig i nära anslutning till handelsområdet till 
fots. Prioritering av gång och cykel i täta stadsmiljöer ses fortsatt som en viktig åtgärd för 
en levande stad med gott underlag för handeln.  

 



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 6 (6) 
   
   

Stadsrummens betydelse för handelns förutsättningar, och stadsrummens roll i att främja 
fotgängarflöden och inbjuda till vistelse, kultur och möten, bedöms vinna på att stärkas 
inom trafikkontoret. 

För att möta de förändringar som sker inom handeln och i stadskärnorna bedömer 
förvaltningen att staden har nytta av befintliga samverkansstrukturer. Genom dessa kan 
kommunen lättare följa utvecklingen och även klara utmaningarna bättre genom att hitta 
lösningar tillsammans med verksamheter och fastighetsägare.  

Trafikkontoret bedöms ha nytta att även framöver löpande mäta attityder till 
framkomlighet och stadsrummen för att förstå vad som bör prioriteras inom 
verksamheten. Det vore önskvärt att i framtiden även kunna säkerställa flödesstatistik för 
fotgängare för att få bättre verktyg för bedömningar och prioriteringar av 
fotgängaråtgärder.  

 

 

 

Kerstin Elias 
 
Avdelningschef 
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Trafikdirektör 
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