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Yrkande angående framtagande av långsiktigt 
investeringsunderlag 2021-2031 

Förslag till beslut 
I trafiknämnden: 

Trafiknämnden översänder det långsiktiga investeringsunderlaget för 2021–2031 version 

2021, till den centrala budgetberedningen inför investeringsnominering 2022, med 

följande ändringar: 

Investeringarna Tvärförbindelsen i Torslanda, Nylöseförbindelsen och Askims 

stationsväg genomförs inte. Samt att det underjordiska garaget i projektet Skeppsbron 
etapp 2 inte byggs. 

Underhållsbeläggningen på stadens cykelbanor snabbas på med ett ökat 

investeringsutrymme på minst 50 miljoner per år genom att omfördela en mindre del av 

investeringar från beläggningsarbete för vägar 

Yrkandet 
Vägtrafiken står för en stor andel av Göteborgs utsläpp av växhusgaser. Det krävs en 

kraftfull förändring av hur vi reser i Göteborg för att vi ska klara av att nå de uppsatta 

klimatmålen i det föreslagna miljö- och klimatprogram 2021 - 2030 för Göteborgs Stad. 

Delmålet “Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från transporter” innebär att 

klimatpåverkan från transporter ska minska med minst 90 procent till 2030 jämfört med 

2010. Mellan 2010 och 2017 minskade utsläppen från transporterna med 5,4 procent.  

Dessutom ska det motoriserade vägtrafikarbetet minska med 25 procent till 2030 jämfört 

med 2020. Under coronapandemin har vi fått en ökad andel av resandet med bil vilket 

självklart minskar smittspridningen och fyller en funktion på kort sikt. Men efter 

pandemin behöver andelen bilresor av det totala resandet minska i Göteborg. 

Därför är det helt nödvändigt att trafikkontorets investeringar leder till minskade 

fordonstransporter. Vi ser att vissa av investeringarna i det långsiktiga 

investeringsunderlaget inte uppfyller de kraven, utan snarare leder till ökat bilresande. 

Tvärförbindelsen i Torslanda borde inriktas på bättre cykelbanor och kollektivtrafik 

istället för föreslagen utformning av investeringen som kommer att leda till ökad biltrafik. 

Projektet har enligt trafikkontoret en negativ effekt på trafikstrategins effektmål att antalet 

bilresor ska minska. Samma sak gäller för biltunneln Nylöseförbindelsen. Istället borde 
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investeringar göras för Kortedalatunneln för spårvagnstrafik för att förbättra 

kollektivtrafiken. 

Ombyggnaden av Askims stationsväg innebär ett omfattande ingrepp i natur- och 

kulturmiljön. Projektet ligger på 186 miljoner kronor, en hög kostnad för en kort sträcka. 

Vi vill att de delar av projektet som innebär förbättring för cykel och gångtrafikanter 

längs befintlig sträckning görs. 

Vi ställer oss tveksamma till arbeten kring Slakthusmotet i Gamlestaden där 

totalkostnaden uppskattas till 100 miljoner. Även detta projekt är negativt för målet att 

minsk antalet bilresor. 

Det mycket kostsamma projektet Bangårdsförbindelsen, som nu är i ett väldigt tidigt 

skede, får inte leda till ökad biltrafik i centrum. Den nuvarande föreslagna utformningen 

ger inte tillräcklig nytta för kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik sett till den höga 

investeringskostnaden och trafikanternas behov. Investeringen måste bidra till att nå 

målen för ett hållbart resande, en god stadsutveckling och en hälsofrämjandet livsmiljö.  

Det stora underjordiska parkeringsgaraget i projekt Skeppsbron etapp 2 mitt i centrala 

Göteborg är en gigantisk felinvestering när staden ska bli fossilfri. Jättegaraget skulle dra 

in mängder av bilar i ett område som har mycket bra kollektivtrafik. Istället skulle staden 

kunna finansiera en rad andra åtgärder som till exempel snabbare utbyggnad av 

pendelcykelstråk. 

Stadens infrastrukturinvesteringar riskerar att bygga fast oss i ett sätt att resa som inte är 

hållbart. Vi behöver planera staden så att transporter av både människor och gods blir 

fossilfria, yteffektiva och energieffektiva. Investeringarna ska göra Göteborg attraktivare 

för gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer. Cykelprogrammet behöver genomföras 

och cykelinvesteringar snabbas på. Säkerhet och komfort för cyklister är viktiga faktorer 

för att få fler att cykla. Vi vill därför skynda på underhållsbeläggningen på stadens 

cykelbanor. 


