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Svar på yrkande från (MP) och (V) - Se över 
stadens trafikinvesteringar efter FN:s nya 
klimatrapport 
Förslag till beslut
I trafiknämnden

Trafiknämnden förklarar uppdraget om att se över trafikinvesteringarna i 
investeringsunderlag 2021–2031 så att de följer stadens antagna Miljö- och 
klimatprogram (TN 2021-09-23, § 401) för fullgjort

Sammanfattning
Trafikkontoret fick vid trafiknämndens sammanträde 2021-09-23 i uppdrag att se över 
trafikinvesteringarna i investeringsunderlag 2021–2031 så att de följer stadens antagna 
Miljö- och klimatprogram. 
Trafikkontoret bedömer att trafikinvesteringarna i investeringsunderlaget 2021-2031 
följer stadens antagna miljö- och klimatprogram, och att åtgärderna i trafiknämndens 
investeringsplan gynnar en omställning till ett hållbart resande och bidrar till 
möjligheterna för en omflyttning av bilresor till gång och cykel samt till kollektivtrafik. 

Med föreslagen investeringsplan når staden dock inte till fullo målsättningarna i miljö- 
och klimatprogrammet i en växande storstad. Bland annat saknas resurser i form av 
ekonomiska medel och personal, hos staden och våra samverkansparter, för att 
förverkliga intentionerna i Målbild koll 2035.

Förvaltningen ser vidare att för att uppnå klimatmålen samt för att få fler att välja bort 
motoriserade vägfordon krävs fler åtgärder än endast en förändrad infrastruktur, 
exempelvis incitament för att förändra resvanor samt elektrifiering av vägtrafikfordon.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på att besvara detta uppdrag utifrån 
denna dimension.
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Bedömning ur ekologisk dimension
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på att besvara detta uppdrag utifrån 
denna dimension.

Bedömning ur social dimension
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på att besvara detta uppdrag utifrån 
denna dimension.

Förhållande till styrande dokument
Investeringsåtgärderna i trafiknämndens investeringsplan är utvalda för att bland annat 
uppfylla målsättningarna i följande dokument;
Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030
Trafikstrategi för en nära storstad
Utbyggnadsstrategi för en nära storstad
Göteborgs stads cykelprogram

Bilagor
1. Protokollsutdrag TN 2021-09-23, § 401

2. Yrkande från (MP) och (V) TN 2021-09-23, § 401
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Ärendet 
Trafikontoret fick vid trafiknämndens sammanträde 210923 i uppdrag att se över 
trafikinvesteringarna i investeringsunderlag 2021-2031 så att de följer stadens antagna 
Miljö- och klimatprogram. 

Beskrivning av ärendet
I augusti publicerade FN:s klimatpanel IPCC en rapport som visade att för att klara målet 
på max 1,5-graders temperaturhöjning så krävs omedelbara, snabba och storskaliga 
minskningar av växthusgasutsläppen. Staden satsar 19 miljarder på väg-, och 
spårinfrastruktur 2021-2031. Ett nytt miljö-och klimatprogram antagits med målet att 
Göteborgs klimatavtryck är nära noll 2030. Vägtrafiken är den näst största källan till 
utsläpp av växthusgaser i Göteborg. Delmålet för trafikens utsläpp är att klimatpåverkan 
från transporter ska minska med minst 90 procent till 2030 jämfört med 2010, samt att 
antal körda kilometer med alla typer av motoriserade vägfordon är 25 procent lägre 2030 
jämfört med 2020. Får att nå målet krävs bland annat en överflyttning av bilresor till gång 
och cykel samt till kollektivtrafik, vilket kräver en förändrad trafikinfrastruktur och en 
övergång till fossilfria bränslen.

Trafiknämndens investeringsplan omfattar investeringsåtgärder som möjliggör en 
utveckling och vidmakthållande av stadens anläggningar i form av infrastruktur och 
offentliga ytor. Åtgärderna väljs ut för att gynna hållbar mobilitet och hållbara 
stadsmiljöer. 

Stadens investeringar
Stadens investeringar i infrastruktur, görs dels på uppdrag av trafiknämnden, dels på 
uppdrag av fastighetsnämnden i samband med utbyggnad av exploateringsprojekt. 

I det nu föreslagna investeringsunderlaget är fördelningen av investeringsmedel per 
investeringsområde följande

 

De investeringar som återfinns i investeringsområdet Resor med bil innefattar främst 
åtgärder som syftar till att begränsa negativa effekter från biltrafiken. Exempel är 
trafiksäkerhetsåtgärder där trafikosäkra korsningar görs om till cirkulationsplatser samt 
åtgärder för att hantera bullerproblematik så som skärmar och vallar, kopplad till biltrafik. 
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Investeringar kopplade till exploateringsprojekt planeras och utformas där så är möjligt 
för att säkerställa ett hållbart resande. Val av område för stadens utveckling har påverkan 
på såväl resebehov som val av färdsätt. I områden där resandebehovet inte kan tillgodoses 
av kollektivtrafik och möjligheter till hållbart och yteffektivt resande, är behovet av 
investeringar för biltransporter större än i de fall där staden utvecklas i områden med 
möjlighet till hållbart resande. Trafiknämnden kan i dessa fall behöva utföra investeringar 
riktade till privatbilismen för att tillgodose resandebehovet för dessa områden. 

Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att åtgärderna i trafiknämndens investeringsplan gynnar en 
omställning till ett hållbart resande och bidrar till möjligheterna för en omflyttning av 
bilresor till gång och cykel samt till kollektivtrafik. 

Med nu föreslagen investeringsplan når vi inte till fullo målsättningarna i miljö- och 
klimatprogrammet i en växande storstad. Bland annat saknas resurser i form av 
ekonomiska medel och personal, hos staden och våra samverkansparter, för att 
förverkliga intentionerna i Målbild koll 2035.

Förvaltningen ser vidare att för att uppnå klimatmålen samt för att få fler att välja bort 
motoriserade vägfordon krävs fler åtgärder än endast en förändrad infrastruktur, 
exempelvis incitament för att förändra resvanor, och elektrifiering av vägtrafikfordon.

Jenny Adler

Avdelningschef

Kristina Lindfors

Trafikdirektör
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