
Hållbar stad – öppen för världen

2021-11-08 Ramboll på uppdrag av 
trafikkontoret Göteborgs Stad

Trafikområdesplan
Stora hamnkanalen och 
Fattighusån

Bilaga A. Nulägesbeskrivning och principförslag per 
delsträcka



Delsträckor enligt tekniskt PM

Blå

Gul



Metod

• Nuläge, mål och anspråk (Trafiknätsplan, Stadsmiljöplan)
Varje delsträcka beskrivs och samtliga anspråk för olika trafikslag och funktioner på sträckan sammanställs. Speciella 
förutsättningar definieras och eventuellt kan delsträckan delas in i två delar när sträckan får tydlig förändring.

• Scenarier (olika många för de olika delsträckor)
Ett scenario kan ha olika alternativ men samma trafikslag där skillnaden återfinns i bredder eller ytskikt. Ett scenario kan 
även vara med eller utan spårväg beroende på hur helheten hänger ihop. 

• System (hur kan de olika delsträckorna kombineras och vad styr/styrs av detta?)
Om en sträcka ska vara med/utan spårväg så är det beroende av andra delsträckor och/eller andra projekt. Samtidigt ska 
det tas hänsyn till när kan de olika delarna kan vara genomfört.

• Åtgärdsförslag
Tas fram för respektive delsträcka och bygger på att systemet fungerar. Beskrivs med planprincip, sektion och med 
motivering till val och bortvalda alternativ.



1. Trafiknätsplanen 2021 2. Stadsmiljöplan 2021 a. (BK1) Max 64 ton bruttovikt b. (BK2) Max 51,4 ton bruttoviktHållbar stad – öppen för världen

Nulägesbeskrivning Målbild Intressekonflikter

Placering Problematisk yta/or

Delsträcka 1

Delsträcka 1

• Trappa ute i 

gångbana.

• Inbjudande att 

gå längs 

kanalen, men 

ingen yta för det

• Begränsad 

fordonlängd1

• Miljözon1

• BK2 1, b

• Dubbelriktad 

körbana

• Cykling i 

blandtrafik

• Gångbana längs 

fasad 

• Angöring på 

båda sidor om 

vägen (östra 

delsträckan)

• Längsgående 

markering för 

bussuppställning

• Huvudgångstråk

• Cykel passerar

• Plats för parkering

Sektion A-A Sektion B-B

Kollektivtrafik

• Ev. vid omledning

Cykel

• Cyklister ska känna sig

prioriterade på vägen2

• Finns behov av 

koppling på denna 

sträcka1 

Gång

• Blå-stråk i stadsmiljö1

• Verksamheter kan 

nyttja trottoaren2

• Förbättrad 

korsningspunkt mot 

älven2

Gång

• Stråk längs kajkant 

samt brygga i kanalen2.

• Lokalt huvudgångstråk 

funktionsklass 21

Bil

• Skall kunna nå boende 

parkering2

Smalaste sektionen Bredaste sektionen



G = Gångbana/vistelse C = Cykelbana V = Vegetation/Grönyta M = Möbleringszon/säkerhetsavstånd B = ByggnadU = Utryckningsväg P = PlattformCFG = Cykelfartsgata K = Körbana H = Hållplatsläge R = RefugA = Angöring

Scenario Områdes kartaBeskrivning

Hållbar stad – öppen för världen

Delsträcka 1 - principförslag
Sektion A-A

Variant 1 Variant 2

• Mer yta avsätts för vistelse 

genom att yta från parkering 

omfördelas. 

• Gatan utformas som ett 

mjukrum och cykel samt gång 

ges en högre prioritet. 

• Möjligheten att enkelrikta 

gatan för fordonstrafik bör 

utredas fortsatt, men med 

bibehållen möjlighet för 

dubbelriktad cykeltrafik.

1A

1B

3A

3B

Cykelfartsgata Enkelriktat bil + dubbelriktad 

cykelbana

Variant 3

Enkelriktat bil +enkelriktad cykelbana 

+ gångbana mot kanal



1. Trafiknätsplanen 2021 2. Stadsmiljöplan 2021 a. (BK1) Max 64 ton bruttovikt b. (BK2) Max 51,4 ton bruttoviktHållbar stad – öppen för världen

Nulägesbeskrivning Målbild Intressekonflikter

Placering Problematisk yta/or

Delsträcka 2

Delsträcka 2

• Separat körbana 

västerut. 

• Gångbana längs 

fasad 

• Angöring längs 

fasad

• Delad yta för 

spårväg buss, bil 

och cykel

• Efter halva 

sträckan tillåts 

endast linjetrafik 

på vägen. 

Gående och 

cyklister på 

kombinerad GC-

bana

• Begränsad 

fordonlängd1

• BK2 1, b

• Huvudgångstråk

• Cykel passerar

• Leveranser med större 

fordon

• Spårvagn samt 

Citybuss passerar

Cykel

• Små fordon gör stor 

andel av 

godstransporter1

• Finns behov av 

koppling på denna 

sträcka1 

Gång

• Blå-stråk i stadsmiljö1

• tidsstyrt bredda för 

fotgängare föreslås2

• Lokalt huvudgångstråk 

funktionsklass 21

Kollektivtrafik

• Citybuss samt 

spårvagn passerar1

Bil

• Leverans på trottoar2

• Leveranser skall kunna 

göras

Sektion A-A Sektion B-B

Bredaste sektionen, angränsning mot Lilla torget Smalaste sektionen



G = Gångbana/vistelse C = Cykelbana V = Vegetation/Grönyta M = Möbleringszon/säkerhetsavstånd B = ByggnadU = Utryckningsväg P = PlattformCFG = Cykelfartsgata K = Körbana H = Hållplatsläge R = RefugA = Angöring

Scenario Områdes kartaBeskrivning

Hållbar stad – öppen för världen

Delsträcka 2 - principförslag
Sektion A-A 

• Bilkörfält blir cykelfartsgata

• Biltrafik fortsatt enkelriktad, 

dubbelriktat för cykel

• 0,8 m mellan bil och cykel i 

motsatt riktning är väldigt 

smalt som cykelfält

1A

1B

3A

3B

Variant 1

Variant 2

Nedsänkt angöringszon för bil

Upphöjd angöringszon för bil längs gångbana, 

nedsänkt cykelbana



1. Trafiknätsplanen 2021 2. Stadsmiljöplan 2021 a. (BK1) Max 64 ton bruttovikt b. (BK2) Max 51,4 ton bruttoviktHållbar stad – öppen för världen

Nulägesbeskrivning Målbild Intressekonflikter

Placering Problematisk yta/or

Delsträcka 3

Delsträcka 3

• Gångbana längs 

fasad

• Spårväg 

kombinerat med 

buss, bil och 

cykel i båda 

riktningar.

• Angöring längs 

fasad

• Förbud mot 

motorfordonstrafik 

mellan kl. 00-04 

alla dagar  (gäller 

ej buss i linjetrafik)

• Begränsad 

fordonlängd1

• BK2 1, b

• Huvudgångstråk

• Cykel passerar

• Leveranser med större 

fordon

• Spårvagn samt 

Citybuss passerar

Cykel

• Små fordon gör stor 

andel av 

godstransporter1

• Finns behov av 

koppling på denna 

sträcka1 

Gång

• Blå-stråk i stadsmiljö1

• Stråk med stora flöden 

och vistelsebehov, 

funktionsklass 11

Kollektivtrafik

• Citybuss samt 

spårvagn passerar1

Bil

• Leverans på trottoar2

• Leveranser skall kunna 

göras

Sektion A-A

Smalaste sektionen



G = Gångbana/vistelse C = Cykelbana V = Vegetation/Grönyta M = Möbleringszon/säkerhetsavstånd B = ByggnadU = Utryckningsväg P = PlattformCFG = Cykelfartsgata K = Körbana H = Hållplatsläge R = RefugA = Angöring

Scenario Områdes kartaBeskrivning

Hållbar stad – öppen för världen

Delsträcka 3 - principförslag
Sektion A-A

• Behålls som befintligt

• I fortsättningen anlägga 

angöringsytan i samma nivå 

som trottoaren och att tids-

styra angöring och parkering, 

för att öka ytor för vistelse.

1A

1B

3A

3B



1. Trafiknätsplanen 2021 2. Stadsmiljöplan 2021 a. (BK1) Max 64 ton bruttovikt b. (BK2) Max 51,4 ton bruttoviktHållbar stad – öppen för världen

Nulägesbeskrivning Målbild Intressekonflikter

Placering Problematisk yta/or

Delsträcka Blå

Delsträcka Blå

• Gångbana längs 

fasad

• Angöring samt 

parkering mot 

gångbana 

• Cykel, gång 

samt bil passerar

• Angöring för 

turistbussar

• Angränsar ett torg

• Potentiellt stort 

flöde besökare 

(turister)

• Begränsad 

fordonlängd1

• BK2 1, b

• Stora gångflöden

• Cykel passerar

• Bil kan passera

Sektion A-A Sektion B-B

Smalaste sektionen Bredaste sektionen, visar möte med torg. Endast 

buss, taxi och cykel tillåtna österut

Intressekonflikter

Gång

• Söderläge utnyttjas 

för vistelse2

• Stråk längs kajkant 

samt på brygga nere 

i kanalen2

• Stråk med stora 

flöden och 

vistelsebehov, 

funktionsklass 11

Bil

• Leveranser skall 

kunna göras

Cykel

• Finns behov av 

koppling på 

denna sträcka1 , 2

Kollektivtrafik

• Ev. vid 

omledning

Visionsbild från stadsmiljöplanen2

Målbild



G = Gångbana/vistelse C = Cykelbana V = Vegetation/Grönyta M = Möbleringszon/säkerhetsavstånd B = ByggnadU = Utryckningsväg P = PlattformCFG = Cykelfartsgata K = Körbana H = Hållplatsläge R = RefugA = Angöring

Scenario Områdes kartaBeskrivning

Hållbar stad – öppen för världen

Delsträcka Blå - principförslag
Sektion A-A Sektion B-B

• Busstrafik leds bort

• Gångbana breddas

• Gångbana mot kanalen 

skapas

• Cykelfartsgata

1A

1B

3A

3B

Variant 1

Variant 2

Cykelfartsgata, gångbana vardera sida

Enkelriktad körbana, separerad 

cykelbana motsatt håll



1. Trafiknätsplanen 2021 2. Stadsmiljöplan 2021 a. (BK1) Max 64 ton bruttovikt b. (BK2) Max 51,4 ton bruttoviktHållbar stad – öppen för världen

Nulägesbeskrivning Målbild Intressekonflikter

Placering Problematisk yta/or

Delsträcka 4

Delsträcka 4

• Bro med stort 

flöde 

kollektivtrafik

• Trafikerad 

korsning med 

låga hastigheter 

samt väjning

• Stort 

fotgängarflöde

• Vistelseytor

• Enkelriktade 

cykelbanor på 

vardera sida

• Lejontrappan

• Potentiellt stort 

flöde besökare 

(turister)

• Begränsad 

fordonlängd1

• BK2 1, b

• Huvudgångstråk

• Huvudnät cykel

• Spårvagn samt 

Citybuss passerar

Cykel

• Cykling i blandtrafik, del 

av huvudnät1

• Små fordon gör stor 

andel av 

godstransporter1

Gång

• Stråk med stora flöden 

och vistelsebehov, 

funktionsklass 11

Kollektivtrafik

• Citybuss samt 

spårvagn passerar1

Sektion A-A

Representativ sektion som dessutom visar mötet med Lejontrappan



G = Gångbana/vistelse C = Cykelbana V = Vegetation/Grönyta M = Möbleringszon/säkerhetsavstånd B = ByggnadU = Utryckningsväg P = PlattformCFG = Cykelfartsgata K = Körbana H = Hållplatsläge R = RefugA = Angöring

Scenario Områdes kartaBeskrivning

Hållbar stad – öppen för världen

Delsträcka 4 - principförslag
Sektion A-A

• Behålls som befintligt

• Möjligheten att förtydliga 

cykelbanorna bör undersökas 

i det fortsatta arbetet

1A

1B

3A

3B

Sektion A-A



1. Trafiknätsplanen 2021 2. Stadsmiljöplan 2021 a. (BK1) Max 64 ton bruttovikt b. (BK2) Max 51,4 ton bruttoviktHållbar stad – öppen för världen

Nulägesbeskrivning Målbild Intressekonflikter

Placering Problematisk yta/or

Delsträcka 5

Delsträcka 5

• Stort flöde 

kollektivtrafik

• Ingen 

personbilstrafik 

• Endast 

kollektivtrafik, 

leverans samt 

taxi 20-07

• Finns fikor för 

lastplatser

• Hållplats 

Brunnsparken

• Stort 

fotgängarflöde

• Begränsad 

fordonlängd1

• BK2 1, b

• Huvudgångstråk med 

stora flöden och 

vistelsebehov

• Huvudnät cykel

• Spårvagn samt Citybuss 

passerar samt stannar

• Stadsmiljöplanen tänker 

att spårvagnen flyttas till 

södra Hamngatan

Cykel

• Finns behov av koppling på 

denna sträcka1 

• Små fordon gör stor andel av 

godstransporter inom området1

Gång

• Stråk med stora flöden och 

vistelsebehov, funktionsklass 11

Kollektivtrafik

• Spårvagn passerar samt 

stannar1
Visionsbild från stadsmiljöplanen2

Sektion A-A

Representativ sektion, visar även hållplatsläge

Målbild



G = Gångbana/vistelse C = Cykelbana V = Vegetation/Grönyta M = Möbleringszon/säkerhetsavstånd B = ByggnadU = Utryckningsväg P = PlattformCFG = Cykelfartsgata K = Körbana H = Hållplatsläge R = RefugA = Angöring

Scenario Områdes kartaBeskrivning

Hållbar stad – öppen för världen

Delsträcka 5 - principförslag
Sektion A-A

1A

1B

3A 

3B

• Spårvagn tas bort från denna 

sträcka

• Cykelfartsgata med breddade 

gångbanor

• Behålls som befintligt



1. Trafiknätsplanen 2021 2. Stadsmiljöplan 2021 a. (BK1) Max 64 ton bruttovikt b. (BK2) Max 51,4 ton bruttovikt

Nulägesbeskrivning

Målbild Intressekonflikter

Placering

Hållbar stad – öppen för världen

Nuläge

Delsträcka 6

Delsträcka 6

• Smälter samman 

med 

Brunnsparken

• Träd angränsar 

mot ytan

• BK2 1, b

• Begränsad 

fordonlängd1

• Vistelsezon

• Stort flöde 

fotgängare

• Varken bil eller 

kollektivtrafik

• Cykel endast 

lämplig i gångfart

• Huvudgångstråk med 

stora flöden samt 

vistelsebehov

• Cykel passerar

• Spårvagn stannar

Gång

• Blå-stråk i stadsmiljö1

• Stråk med stora flöden 

och vistelsebehov, 

funktionsklass 11

Kollektivtrafik

• Spårvagn stannar1

Cykel

• Finns behov av 

koppling på denna 

sträcka1 



1. Trafiknätsplanen 2021 2. Stadsmiljöplan 2021 a. (BK1) Max 64 ton bruttovikt b. (BK2) Max 51,4 ton bruttovikt

Nulägesbeskrivning

Målbild Intressekonflikter

Placering

Hållbar stad – öppen för världen

Delsträcka 7

Delsträcka 7

Plan med vidare beskrivning finns i stadsmiljöplanen2

• Cykelparkering

• Möjligt att gå hit 

men ingen 

genomfart

• Träd mot 

kanalen

Gång

• Stadsmiljöplanens har en planerad 

vistelseyta beskriven2

• Föreslås bl.a. stödmur, sittplats, 

utställning, spång längs kanalen samt 

att man kan ta en trappa till spången2



1. Trafiknätsplanen 2021 2. Stadsmiljöplan 2021 a. (BK1) Max 64 ton bruttovikt b. (BK2) Max 51,4 ton bruttoviktHållbar stad – öppen för världen

Nulägesbeskrivning Målbild Intressekonflikter

Placering Problematisk yta/or

Delsträcka 8

Delsträcka 8

• Viktig 

spårvagnshållplats-

Drottningtorget

• Ej gångstråk mot 

kanalen, utan finns 

ett hållplatsläge där

• Ej möjligt att 

passera med cykel

• Huvudgångstråk med 

stora flöden samt 

vistelsebehov

• Cykel passerar, ev. 

pendelcykelbana

• Spårvagnshållplats

Cykel

• Finns behov av 

koppling på denna 

sträcka1 

• Ev. en del av 

pendelcykelbana1

Gång

• Blå-stråk i stadsmiljö1

• Stråk med stora flöden 

och vistelsebehov, 

funktionsklass 11

Kollektivtrafik

• Spårvagn stannar1

A

A

Sektion A-A

Representativ sektion, som även visar spårvagnshållplats

• Ingen 

personbilstrafik

• Svårtillgänglig 

trappa ner mot 

kanalen



G = Gångbana/vistelse C = Cykelbana V = Vegetation/Grönyta M = Möbleringszon/säkerhetsavstånd B = ByggnadU = Utryckningsväg P = PlattformCFG = Cykelfartsgata K = Körbana H = Hållplatsläge R = RefugA = Angöring

Scenario Områdes kartaBeskrivning

Hållbar stad – öppen för världen

Delsträcka 8 - principförslag
Sektion A-A

1 2
A

A

1 2

A

A

• Spårvagn tas bort från denna 

sträcka

• Pendelcykelbana med breda 

separerade gångbanor på 

sidan

• Exakt bredd och placering av 

stråk får utredas vidare

• Behålls som befintligt1A

1B

3A

3B



1. Trafiknätsplanen 2021 2. Stadsmiljöplan 2021 a. (BK1) Max 64 ton bruttovikt b. (BK2) Max 51,4 ton bruttoviktHållbar stad – öppen för världen

Nulägesbeskrivning Målbild Intressekonflikter

Placering Problematisk yta/or

Delsträcka 9

Delsträcka 9

B

B

A

A

• Stort flöde 

kollektivtrafik

• Ingen 

personbilstrafik 

• Endast 

kollektivtrafik samt 

taxi 20-07

• Pendelcykelbana1

• Finns fikor för 

lastplatser

• Hållplats 

Brunnsparken

• Stort 

fotgängarflöde

• Cykelbana längs 

kanal används 

som GC - bana

• Begränsad 

fordonlängd1

• BK2 1, b

Visionsbild från stadsmiljöplanen2

Cykel

• Cykelbana (huvudnät)1 , ev. 

del av pendelcykelbana

Gång

• Gångstråk längs vattnet2

• Trappa ner till brygga?2

• Slussplatsen blir ett 

mjukrum2

• Stråk med stora flöden och 

vistelsebehov, 

funktionsklass 11

Sektion A-A

Sektion som visar 2 alternativvägar att fördela flöden på

Sektion B-B

Smalaste sektionen

• Huvudgångstråk med 

stora flöden och behov 

av vistelseytor

• Huvudnät cykel



G = Gångbana/vistelse C = Cykelbana V = Vegetation/Grönyta M = Möbleringszon/säkerhetsavstånd B = ByggnadU = Utryckningsväg P = PlattformCFG = Cykelfartsgata K = Körbana H = Hållplatsläge R = RefugA = Angöring

Scenario Områdes kartaBeskrivning

Hållbar stad – öppen för världen

Delsträcka 9 - principförslag
Sektion B-B

B

B

B

B

1 2

1 2

1 2

• Spårvagn tas bort från denna 

sträcka

• Cykelfartsgata med breddade 

gångbanor

• Behålls som befintligt1A

1B

3A

3B

3



1. Trafiknätsplanen 2021 2. Stadsmiljöplan 2021 a. (BK1) Max 64 ton bruttovikt b. (BK2) Max 51,4 ton bruttoviktHållbar stad – öppen för världen

Nulägesbeskrivning Målbild Intressekonflikter

Placering Problematisk yta/or

Delsträcka 10

Delsträcka 10

B

B

A

A

• Spår närmast 

kanalen

• Bred gångbana 

mot Posthotellet

• Trång gångbana 

längre österut 

(se sektion B-B)

• Ej passage för 

cykel eller bil

• Bro till slussar som 

ej är tillåten att 

beträda

• Huvudgångstråk med 

stora flöden samt 

vistelsebehov

• Cykel passerar, ev. 

pendelcykelbana

• Spårvagn stannar

Cykel

• Finns behov av 

koppling på denna 

sträcka1 

• Ev. en del av 

pendelcykelbana1

Gång

• Blå-stråk i stadsmiljö1

• Stråk med stora flöden 

och vistelsebehov1

Kollektivtrafik

• Spårvagn stannar1

Sektion A-A Sektion B-B

Sträckans bredaste snitt Sträckans smalaste snitt



G = Gångbana/vistelse C = Cykelbana V = Vegetation/Grönyta M = Möbleringszon/säkerhetsavstånd B = ByggnadU = Utryckningsväg P = PlattformCFG = Cykelfartsgata K = Körbana H = Hållplatsläge R = RefugA = Angöring

Scenario Områdes kartaBeskrivning

Hållbar stad – öppen för världen

Delsträcka 10 - principförslag
Sektion B-B

B

B

B

B
1 2

Variant 1 Variant 2

• Spårvagn tas bort från denna 

sträcka

• Möjligen pendelcykelbana

• Gångstråk längs kanalen

• Bredare gångbana mot fasad

• Fastigheter skall kunna nås 

med bil

• Behålls som befintligt1A

1B

3A

3B

Enkelriktad cykelfartsgata samt 

cykelbana åt motsatt håll. Gångbana 

längs kanal smalnas av  relativ bredare 

sektioner

Fastigheter kan nås med bil genom 

att använda gångbanan. 

Pendelcykelstråk smalnas av relativt 

bredare sektioner

1 2



1. Trafiknätsplanen 2021 2. Stadsmiljöplan 2021 a. (BK1) Max 64 ton bruttovikt b. (BK2) Max 51,4 ton bruttoviktHållbar stad – öppen för världen

Nulägesbeskrivning Målbild Intressekonflikter

Placering Problematisk yta/or

Delsträcka 11

Delsträcka 11

A

A

• Gångbana på 

vardera sida av 

vägen 

• Väldigt trångt för 

cykel och gång 

över bron

• Biltrafik

• 1 busslinje 

passerar

• Pendelcykelbana1

• Trädrad mot 

kanalen

• Sluss samt smal 

passage till den (i 

nuläget ej 

tillgänglig)

• Angränsar 

Trädgårds-

föreningen

• BK2 1, b

• Begränsad 

fordonlängd1

• Huvudgångstråk med 

stora flöden samt 

vistelsebehov

• Cykel passerar, ev. 

pendelcykelbana

• Leveranser i större 

fordon till ”Inom 

Vallgraven”

Cykel

• Finns behov av 

koppling på denna 

sträcka1 

• Ev. en del av 

pendelcykelbana1

Gång

• Blå-stråk i stadsmiljö1

• Stråk med stora flöden 

och vistelsebehov, 

funktionsklass 11

Bil

• Passage för leveranser 

till ”Inom Vallgraven”

Sektion A-A

Sträckans smalaste sektion



G = Gångbana/vistelse C = Cykelbana V = Vegetation/Grönyta M = Möbleringszon/säkerhetsavstånd B = ByggnadU = Utryckningsväg P = PlattformCFG = Cykelfartsgata K = Körbana H = Hållplatsläge R = RefugA = Angöring

Scenario Områdes kartaBeskrivning

Hållbar stad – öppen för världen

Delsträcka 11 - principförslag
Sektion A-A

1 2
A

A

Variant 2

Variant 1

1A

1B

3A

3B

• Eventuellt pendelcykelbana

Dubbelriktad körbana

Avsmalnad dubbelriktad körbana som ger plats åt träd. 

Körbanan breddas i mindre trång sektioner. Denna lösning 

medger större separering mellan gång och cykel



1. Trafiknätsplanen 2021 2. Stadsmiljöplan 2021 a. (BK1) Max 64 ton bruttovikt b. (BK2) Max 51,4 ton bruttoviktHållbar stad – öppen för världen

Nulägesbeskrivning Målbild Intressekonflikter

Placering Problematisk yta/or

Delsträcka 12

Delsträcka 12

• Lokalt huvudgångstråk 

• Cykel passerar, ev. 

pendelcykelbana

• Passage för 

billeveranser.

• Finns bilparkering i 

nuläge 

• Vissa scenarion 

spårvagn

Gång

• Blå-stråk i stadsmiljö1

• Lokalt huvudgångstråk 

funktionsklass 21

Kollektivtrafik

• Spårvagn1  . Gäller 

scenario 1A, 1B, 3A

Cykel

• Finns behov av 

koppling på denna 

sträcka1 

• Ev. en del av 

pendelcykelbana1

Bil

• Passage till fastigheter

A

A

Sektion A-A

Sträckans smalaste sektion

• Spårvagn 

passerar

• Trång gångbana 

mot fasad

• Enkelriktad 

bilkörbana

• Trädrad mot 

kanalen



G = Gångbana/vistelse C = Cykelbana V = Vegetation/Grönyta M = Möbleringszon/säkerhetsavstånd B = ByggnadU = Utryckningsväg P = PlattformCFG = Cykelfartsgata K = Körbana H = Hållplatsläge R = RefugA = Angöring

Scenario Områdes kartaBeskrivning

Hållbar stad – öppen för världen

Delsträcka 12 - principförslag
Sektion A-A

1 2

1 2

A

A

A

A

1A

1B

3A

3B

• Spårvagn tas bort från denna 

sträcka

• Cykelfartsgata med breddade 

gångbanor

• Angöring ersätts med bredare 

gångbana

Dubbelriktad cykelfartsgata. 

Möbleringszon samt gångytor tillfälligt 

smalare i trånga sektioner

Enkelriktad cykelfartsgata med cykelbana åt 

motsatt håll. Möbleringszon samt gångytor 

tillfälligt smalare i trånga sektioner

Variant 1 Variant 2



1. Trafiknätsplanen 2021 2. Stadsmiljöplan 2021 a. (BK1) Max 64 ton bruttovikt b. (BK2) Max 51,4 ton bruttoviktHållbar stad – öppen för världen

Nulägesbeskrivning Målbild Intressekonflikter

Placering Problematisk yta/or

Delsträcka 13

Delsträcka 13

A

A

• Trädrad samt 

grönyta mot 

kanalen

• Ullevi angränsar

• BK1 1, a

• Utryckningsväg1

• Dubbelriktad 

cykelbana 

(pendlingcykelnät1)

• Högre hastigheter, 

större skala, än 

tidigare delar

• Här börjar ett 

trafikrum (klassas 

som FVK 4, 

genomfartsgata1)

• Lokalt huvudgångstråk 

• Pendelcykelbana

• FKV41 samt 

utryckningsväg för bil

• Vissa scenarion 

spårvagn

Cykel

• Pendelcykelbana1

Kollektivtrafik

• Spårvagn1  . Gäller 

scenario 3B

Gång

• Blå-stråk i stadsmiljö1

• Stråk med stora flöden 

och vistelsebehov, 

funktionsklass 11

Bil

Bilens anspråk på FVK4 

måste vägas mot andra 

intressen, såsom attraktiv 

stadsmiljö samt andra 

trafikslag1

• Utryckningsväg1

Sektion A-A

Representativ sektion



G = Gångbana/vistelse C = Cykelbana V = Vegetation/Grönyta M = Möbleringszon/säkerhetsavstånd B = ByggnadU = Utryckningsväg P = PlattformCFG = Cykelfartsgata K = Körbana H = Hållplatsläge R = RefugA = Angöring

Scenario Områdes kartaBeskrivning

Hållbar stad – öppen för världen

Delsträcka 13 - principförslag

1 2

1 2

1 2

A

A

A

A

A

A

Sektion A-A

3

1A

3B

1B

3A

• Spårvagn läggs till på 

sträckan

• Bilkörfält tas bort

• Gångbana läggs till mot 

kanalen

• Fortsatt ett pendelcykelstråk

• Bilkörfält tas bort

• Träd läggs till

• Gångbana läggs till mot 

kanalen

• Fortsatt ett pendelcykelstråk

• Behålls befintligt



1. Trafiknätsplanen 2021 2. Stadsmiljöplan 2021 a. (BK1) Max 64 ton bruttovikt b. (BK2) Max 51,4 ton bruttoviktHållbar stad – öppen för världen

Nulägesbeskrivning Målbild Intressekonflikter

Placering Problematisk yta/or

Delsträcka 14

Delsträcka 14

• Trafikrum, snart 

motorväg (klassas 

som FVK 4, 

genomfartsgata1)

• Nära till E6

• BK1 1, a

• Utryckningsväg1

• Pendelcykelbana1

• Vegetationsslänt 

längs kanalen

• Ullevi garaget

• Ullevi angränsar

• G/C stråk längs 

Mölndalsån 

angränsar

• Huvudgångstråk 

• Pendelcykelbana

• FKV41 samt 

utryckningsväg för bil

• Nära till E6

Cykel

• Pendelcykelbana1

Gång

• Blå-stråk i stadsmiljö1

• Stråk med stora flöden 

och vistelsebehov, 

funktionsklass 11

Bil

Bilens anspråk på FVK4 

måste vägas mot andra 

intressen, såsom attraktiv 

stadsmiljö samt andra 

trafikslag1

• Utryckningsväg1

A

A

Sektion A-A

Representativ sektion



G = Gångbana/vistelse C = Cykelbana V = Vegetation/Grönyta M = Möbleringszon/säkerhetsavstånd B = ByggnadU = Utryckningsväg P = PlattformCFG = Cykelfartsgata K = Körbana H = Hållplatsläge R = RefugA = Angöring

Scenario Områdes kartaBeskrivning

Hållbar stad – öppen för världen

Delsträcka 14 - principförslag
Sektion A-A

A

A

1 2

1A

1B

3A

3B

• Behålls som befintligt



1. Trafiknätsplanen 2021 2. Stadsmiljöplan 2021 a. (BK1) Max 64 ton bruttovikt b. (BK2) Max 51,4 ton bruttoviktHållbar stad – öppen för världen

Nulägesbeskrivning Målbild Intressekonflikter

Placering Problematisk yta/or

Delsträcka gul

Delsträcka gul

A
A

• Gångbana på 

vardera sida av 

vägen 

• Väldigt trångt för 

cykel och gång 

över bron

• Biltrafik

• Cykelbana 

(pendelcykelnät1)

• Trädrad mot 

kanalen

• Sluss samt smal 

passage till den (i 

nuläget ej 

tillgänglig)

• Angränsar 

Trädgårds-

föreningen

• BK2 1, b

• Begränsad 

fordonlängd1

• Huvudgångstråk med 

stora flöden samt 

vistelsebehov

• Cykel passerar, ev. 

pendelcykelbana

• Leveranser i större 

fordon till ”Inom 

Vallgraven”

Cykel

• Finns behov av 

koppling på denna 

sträcka1 

• Ev. en del av 

pendelcykelbana1

Gång

• Blåstråk i stadsmiljö1

• Stråk med stora flöden 

och vistelsebehov, 

funktionsklass 11

Bil

• Passage för leveranser 

till ”Inom Vallgraven”

Sektion A-A

Representativ sektion



G = Gångbana/vistelse C = Cykelbana V = Vegetation/Grönyta M = Möbleringszon/säkerhetsavstånd B = ByggnadU = Utryckningsväg P = PlattformCFG = Cykelfartsgata K = Körbana H = Hållplatsläge R = RefugA = Angöring

Scenario Områdes kartaBeskrivning

Hållbar stad – öppen för världen

Delsträcka Gul - principförslag
Sektion A-A

A

A

Variant 1

Variant 2

1A

1B

3A

3B

• Parkering tas bort och ersätts 

med gångbana

• Ska ej upplevas 

funktionsuppdelat

• Karaktär gångfartsgata



Hållbar stad – öppen för världen

Kontakt



Hållbar stad – öppen för världen

2021-11-08 Ramboll på uppdrag av 
trafikkontoret Göteborgs Stad

Trafikområdesplan
Stora hamnkanalen och 
Fattighusån

Bilaga B. Scenarier



Hållbar stad – öppen för världen

Ungefärlig områdesavgränsning



Hållbar stad – öppen för världen

Övergripande mål

1. Trafiknätsplanen 2021 2. Stadsmiljöplan 2021 3. KOLL 2035 4. Planeringsstödet gångvänligt Göteborg 5. Cykelprogram Göteborg

• Brunnsparkens funktion 
sprids på fler platser i 
City3

• City blir mer målpunkt 
och mindre bytespunkt3

• Stomnätet samlas i 
utpekade stråk – och 
differentieras3

Kollektivtrafik

• Ytor man vill vistas på 
inom Vallgraven2

• Mer finmaskigt nät 
med färre barriärer 
inom Vallgraven2

• Blå stråk längs med 
hela kanalen, på ömse 
sidor1

Gång
• Öka separeringen 

från cyklister 4

• Skilj på gångbana 
och yta för 
möblering 4

• Cykel får mer rum2

• Kopplingar ska finnas 
längs kanaler inom 
Vallgraven1

• Pendelcykelnät från 
Hisingsbron till 
Skånegatan

• Kunna cykla tryggt 5

Cykel
• Inom vallgraven gör 

småfordon stor del av 
leveranserna1

• Tydlig separation från bil 
och gång5

• Cykelns prioritet ska 
synas i korsningar 5

Generella mål
• Öka stadens 

robusthet för 
klimat 
förändringar

• Stärk mobiliteten 
med fokus på 
gångvänligt 
tempo

• Parkering 
koncentrerat i 
garage/hus2

• Parkering för handel 
samt besöksnäring

• Framkomlighet för 
leveranser2

Bil
• Tidsstyrd främjad 

framkomlighet inom 

vallgraven2

• Värna barnens och 
de äldres plats i 
staden

• Skapa plats för 
vistelse, ro och 
aktivitet

• Stärk staden som 
destination både 
natt och dag



Hållbar stad – öppen för världen

Delsträckor enligt trafikområdesplanen, utifrån 
kanalmursarbetet

Blå

Gul



Hållbar stad – öppen för världen

Livsrumsmodellen



Hållbar stad – öppen för världen

Scenario 0: Nuläge

Prio bil, 
möjlighet 
för cykel 
och gång

Prio spårväg och 
gångtrafik, 
möjlighet för cykel 
och bil

Prio spårväg och 
gångtrafik, 
möjlighet för cykel 

Prio spårväg och 
gångtrafik, 
möjlighet för cykel 

Prio spårväg och 
gångtrafik, 
möjlighet för bil och 
cykel 

Prio bil och 
cykel

Prio bil och 
cykelPrio bil och 

cykel

Prio bil, 
möjlighet 
för cykel 
och gång



Hållbar stad – öppen för världen

Hållplats

Kopplade 
gångstråk

Förklaring
Spårvagn Pendelcykelbana

Övergripande 
cykelnät

Bil – genomfart och 
uppsamlingsgator

Bil - lokalnät

Gångstråk

Övrigt cykelnät Övriga 
gångstråk

Scenario 0 - Gång

Trafiknätsplan nuläge - Gång



Hållbar stad – öppen för världen

Hållplats

Kopplade 
gångstråk

Förklaring
Spårvagn Pendelcykelbana

Övergripande 
cykelnät

Bil – genomfart och 
uppsamlingsgator

Bil - lokalnät

Gångstråk

Övrigt cykelnät Övriga 
gångstråk

Scenario 0 - Cykel

Trafiknätsplan nuläge - Cykel



Hållbar stad – öppen för världen

Hållplats

Kopplade 
gångstråk

Förklaring
Spårvagn Pendelcykelbana

Övergripande 
cykelnät

Bil – genomfart och 
uppsamlingsgator

Bil - lokalnät

Gångstråk

Övrigt cykelnät Övriga 
gångstråk

Trafiknätsplan nuläge - Bil

Scenario 0 - Bil



Hållbar stad – öppen för världen

Hållplats

Kopplade 
gångstråk

Förklaring
Spårvagn Pendelcykelbana

Övergripande 
cykelnät

Bil – genomfart och 
uppsamlingsgator

Bil - lokalnät

Gångstråk

Övrigt cykelnät Övriga 
gångstråk

Scenario 0 - Spårvagn

Trafiknätsplan nuläge - Spårvagn



Hållbar stad – öppen för världen

Hållplats

Kopplade 
gångstråk

Förklaring
Spårvagn Pendelcykelbana

Övergripande 
cykelnät

Bil – genomfart och 
uppsamlingsgator

Bil - lokalnät

Gångstråk

Övrigt cykelnät Övriga 
gångstråk

Scenario 0 - alla trafikslag

+ Mjuktrafikrum inom vallgraven
+ Finns pendelcykelbana 

(behöver viss uppgradering)
+ God tillgänglighet till 

kollektivtrafik

- Otrygga cykelpassager med 
spårväg

- Brunnsparken överbelastad 
avseende kollektivtrafik

- Trångt för fotgängare som ofta är 
hänvisade till smala trottoarer

- Långa omloppstider i trafiksignalerna 
vid Allén och Skånegatan

- Komplex korsning mellan olika 
trafikslag vid Kvarnbron

- Spårvagnarna medför buller och 
otrygg trafikmiljö



Hållbar stad – öppen för världen

Nuläge, livsrum



Hållbar stad – öppen för världen

Scenario 1A: Befintlig spårväg

Prio cykel och 
gång, möjligt 
för bil

Prio spårväg och 
gångtrafik, 
möjlighet för cykel 
och bil

Prio spårväg och 
gångtrafik, 
möjlighet för cykel 

Prio spårväg och 
gångtrafik, 
möjlighet för cykel 

Prio spårväg och 
gångtrafik, 
möjlighet för bil och 
cykel 

Prio cykel 
och gång, 
ang bil

Prio bil och 
cykel

Prio cykel 
och gång, 
ang bil

Prio bil och 
cykel



Hållbar stad – öppen för världen

Hållplats

Kopplade 
gångstråk

Förklaring
Spårvagn Pendelcykelbana

Övergripande 
cykelnät

Bil – genomfart och 
uppsamlingsgator

Bil - lokalnät

Gångstråk

Övrigt cykelnät Övriga 
gångstråk

Scenario 1A - Gång



Hållbar stad – öppen för världen

Hållplats

Kopplade 
gångstråk

Förklaring
Spårvagn Pendelcykelbana

Övergripande 
cykelnät

Bil – genomfart och 
uppsamlingsgator

Bil - lokalnät

Gångstråk

Övrigt cykelnät Övriga 
gångstråk

Scenario 1A - Cykel



Hållbar stad – öppen för världen

Hållplats

Kopplade 
gångstråk

Förklaring
Spårvagn Pendelcykelbana

Övergripande 
cykelnät

Bil – genomfart och 
uppsamlingsgator

Bil - lokalnät

Gångstråk

Övrigt cykelnät Övriga 
gångstråk

Scenario 1A - Bil



Hållbar stad – öppen för världen

Hållplats

Kopplade 
gångstråk

Förklaring
Spårvagn Pendelcykelbana

Övergripande 
cykelnät

Bil – genomfart och 
uppsamlingsgator

Bil - lokalnät

Gångstråk

Övrigt cykelnät Övriga 
gångstråk

Scenario 1A - Spårvagn



Hållbar stad – öppen för världen

Hållplats

Kopplade 
gångstråk

Förklaring
Spårvagn Pendelcykelbana

Övergripande 
cykelnät

Bil – genomfart och 
uppsamlingsgator

Bil - lokalnät

Gångstråk

Övrigt cykelnät Övriga 
gångstråk

Scenario 1A - alla trafikslag

+ Kräver ingen Allélänk
+ Möjlighet till integrerat frirum

längs Norra Hamngatan

- Brunnsparken överbelastad
- Små förändringar längs 

Fattighusån



Hållbar stad – öppen för världen

Scenario 1A, livsrum



Hållbar stad – öppen för världen

Scenario 1B: Spårväg via Åkareplatsen

?Prio cykel och 
gång, möjligt 
för bil

Prio spårväg och 
gångtrafik, 
möjlighet för cykel 
och bil

Prio spårväg och 
gångtrafik, 
möjlighet för cykel 

Prio gång och cykel 
Prio spårväg och 
gång, möjlighet för 
bil och cykel 

Prio cykel 
och gång, 
ang bil

Prio bil och 
cykel

Prio cykel, gång. 
Bil (reducerad)Prio cykel 

och gång, 
ang bil



Hållbar stad – öppen för världen

Hållplats

Kopplade 
gångstråk

Förklaring
Spårvagn Pendelcykelbana

Övergripande 
cykelnät

Bil – genomfart och 
uppsamlingsgator

Bil - lokalnät

Gångstråk

Övrigt cykelnät Övriga 
gångstråk

Scenario 1B - Gång



Hållbar stad – öppen för världen

Hållplats

Kopplade 
gångstråk

Förklaring
Spårvagn Pendelcykelbana

Övergripande 
cykelnät

Bil – genomfart och 
uppsamlingsgator

Bil - lokalnät

Gångstråk

Övrigt cykelnät Övriga 
gångstråk

Scenario 1B - Cykel



Hållbar stad – öppen för världen

Hållplats

Kopplade 
gångstråk

Förklaring
Spårvagn Pendelcykelbana

Övergripande 
cykelnät

Bil – genomfart och 
uppsamlingsgator

Bil - lokalnät

Gångstråk

Övrigt cykelnät Övriga 
gångstråk

Scenario 1B - Bil



Hållbar stad – öppen för världen

Hållplats

Kopplade 
gångstråk

Förklaring
Spårvagn Pendelcykelbana

Övergripande 
cykelnät

Bil – genomfart och 
uppsamlingsgator

Bil - lokalnät

Gångstråk

Övrigt cykelnät Övriga 
gångstråk

Scenario 1B - Spårvagn



Hållbar stad – öppen för världen

Hållplats

Kopplade 
gångstråk

Förklaring
Spårvagn Pendelcykelbana

Övergripande 
cykelnät

Bil – genomfart och 
uppsamlingsgator

Bil - lokalnät

Gångstråk

Övrigt cykelnät Övriga 
gångstråk

Scenario 1B alla trafikslag

+ Frigör ytor för vistelse på södra 
delen av Drottningtorget

+ Kräver ingen Allélänk
+ Möjlighet till integrerat frirum

längs Norra Hamngatan

- Brunnsparken överbelastad
- Små förändringar längs 

Fattighusån



Hållbar stad – öppen för världen

Scenario 1B, livsrum



Hållbar stad – öppen för världen

Scenario 2A: Allélänk med spårväg via bef Drottningtorg

Alternativet förkastat på grund av att spårvägsnätet inte 
blir flexibelt vid Stambroarna och Åkareplatsen

Allélänken

?

Prio cykel och 
gång

Prio cykel och 
gång, möjligt 
för bil

Prio spårväg och 
gångtrafik, 
möjlighet för cykel 
och bil

Prio spårväg och 
gångtrafik

Prio spårväg och 
gångtrafik, 
möjlighet för cykel 

Prio cykel, gång. 
Bil (reducerad)

Prio spårväg och 
gångtrafik, 
möjlighet för bil och 
cykel 

Prio cykel 
och gång, 
ang bil

Prio bil och 
cykel

Prio cykel 
och gång, 
ang bil



Hållbar stad – öppen för världen

Scenario 2B: Allélänken med spårväg i Slussgatan

Alternativet förkastat på grund av spårvägsnätet som blir svårt att koppla ihop vid 
Stambroarna och Åkareplatsen samt stor påverkan på bebyggelsen vid Slussplatsen.

Allélänken

Prio cykel och 
gång

Prio cykel och 
gång, möjligt 
för bil

Prio spårväg och 
gångtrafik, 
möjlighet för cykel 
och bil

Prio spårväg och 
gångtrafik

Prio cykel, gång. 
Möjlighet för bil

Prio spårväg 
och 
gångtrafik, 
möjlighet för 
bil och cykel 

Prio cykel 
och gång, 
ang bil

Prio bil och 
cykel

Prio spårväg, bil 
och cykel, gång

Hur ansluter snabbspåret till 
Brunnsparken?

?

?



Hållbar stad – öppen för världen

Scenario 3A: Allélänk med spårväg via Åkareplatsen och Stampgatan

?

Prio cykel och 
gång

Prio cykel och 
gång, möjligt 
för bil

Prio spårväg och 
gångtrafik, 
möjlighet för cykel 
och bil

Prio spårväg och 
gångtrafik, 
möjlighet för cykel 

Prio gång och cykel 
Prio spårväg och 
gång, möjlighet för 
bil och cykel 

Prio cykel 
och gång, 
ang bil

Allélänken

Prio bil och 
cykel

Prio cykel, gång. 
Bil (reducerad)Prio cykel 

och gång, 
ang bil



Hållbar stad – öppen för världen

Hållplats

Kopplade 
gångstråk

Förklaring
Spårvagn Pendelcykelbana

Övergripande 
cykelnät

Bil – genomfart och 
uppsamlingsgator

Bil - lokalnät

Gångstråk

Övrigt cykelnät Övriga 
gångstråk

Scenario 3A - Gång



Hållbar stad – öppen för världen

Hållplats

Kopplade 
gångstråk

Förklaring
Spårvagn Pendelcykelbana

Övergripande 
cykelnät

Bil – genomfart och 
uppsamlingsgator

Bil - lokalnät

Gångstråk

Övrigt cykelnät Övriga 
gångstråk

Scenario 3A - Cykel



Hållbar stad – öppen för världen

Hållplats

Kopplade 
gångstråk

Förklaring
Spårvagn Pendelcykelbana

Övergripande 
cykelnät

Bil – genomfart och 
uppsamlingsgator

Bil - lokalnät

Gångstråk

Övrigt cykelnät Övriga 
gångstråk

Scenario 3A - Bil



Hållbar stad – öppen för världen

Hållplats

Kopplade 
gångstråk

Förklaring
Spårvagn Pendelcykelbana

Övergripande 
cykelnät

Bil – genomfart och 
uppsamlingsgator

Bil - lokalnät

Gångstråk

Övrigt cykelnät Övriga 
gångstråk

Scenario 3A - Spårvagn
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Hållplats

Kopplade 
gångstråk

Förklaring
Spårvagn Pendelcykelbana

Övergripande 
cykelnät

Bil – genomfart och 
uppsamlingsgator

Bil - lokalnät

Gångstråk

Övrigt cykelnät Övriga 
gångstråk

Scenario 3A alla trafikslag

‒ Förutsätter att Allélänken byggs+ Mindre komplex korsning 
mellan olika trafikslag vid 
Kvarnbron

+ Reducerad biltrafik på 
Ullevigatan väster om 
Skånegatan

+ Frigör ytor för vistelse på södra 
delen av Drottningtorget

+ Möjlighet till integrerat frirum
längs Norra Hamngatan

+ Frigör ytor för vistelse utanför 
Nordstan



Hållbar stad – öppen för världen

Scenario 3A, livsrum
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Scenario 3B: Allélänk med spårväg via Åkareplatsen och Ullevigatan

?

Prio cykel och 
gång

Prio cykel och 
gång, möjligt 
för bil

Prio spårväg och 
gång, möjlighet för 
cykel och bil

Prio spårväg och 
gång, möjlighet för 
cykel 

Prio cykel och 
gång, möjlighet för 
bil

Prio cykel 
och gång, 
ang bil

Prio gång och cykel 

Allélänken

Prio spårväg 
och cykel. Bil 
(reducerad) Prio bil och 

cykel
Prio cykel 
och gång, 
ang bil
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Hållplats

Kopplade 
gångstråk

Förklaring
Spårvagn Pendelcykelbana

Övergripande 
cykelnät

Bil – genomfart och 
uppsamlingsgator

Bil - lokalnät

Gångstråk

Övrigt cykelnät Övriga 
gångstråk

Scenario 3B - Gång



Hållbar stad – öppen för världen

Hållplats

Kopplade 
gångstråk

Förklaring
Spårvagn Pendelcykelbana

Övergripande 
cykelnät

Bil – genomfart och 
uppsamlingsgator

Bil - lokalnät

Gångstråk

Övrigt cykelnät Övriga 
gångstråk

Scenario 3B - Cykel
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Hållplats

Kopplade 
gångstråk

Förklaring
Spårvagn Pendelcykelbana

Övergripande 
cykelnät

Bil – genomfart och 
uppsamlingsgator

Bil - lokalnät

Gångstråk

Övrigt cykelnät Övriga 
gångstråk

Scenario 3b - Bil
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Hållplats

Kopplade 
gångstråk

Förklaring
Spårvagn Pendelcykelbana

Övergripande 
cykelnät

Bil – genomfart och 
uppsamlingsgator

Bil - lokalnät

Gångstråk

Övrigt cykelnät Övriga 
gångstråk

Scenario 3B - Spårvagn
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Hållplats

Kopplade 
gångstråk

Förklaring
Spårvagn Pendelcykelbana

Övergripande 
cykelnät

Bil – genomfart och 
uppsamlingsgator

Bil - lokalnät

Gångstråk

Övrigt cykelnät Övriga 
gångstråk

Scenario 3b, alla trafikslag

‒ Förutsätter att Allélänken 
byggs

+ Mindre komplex korsning mellan 
olika trafikslag vid Kvarnbron

+ Reducerad biltrafik på Ullevigatan 
väster om Skånegatan

+ Frigör ytor för vistelse på södra delen 
av Drottningtorget

+ Möjlighet till integrerat frirum längs 
Norra Hamngatan och Stampgatan

+ Frigör ytor för vistelse utanför 
Nordstan
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Scenario 3B, livsrum



Hållbar stad – öppen för världen

Delsträckor enligt tekniskt PM

Blå

Gul

Delsträcka 1 och Blå, 
inte aktuellt för spårväg

Delsträcka 5, om 
möjligt avlastas från 
spårväg

Delsträcka 9, 
inte möjlig med 
spårväg utan 
stor påverkan 
på bebyggelse

Delsträcka 13, kan 
reduceras för biltrafik 
om Allén omdanas.

Delsträcka 8 & 
10, beror på 
Allélänken och 
Drottningtorget.

Delsträcka 6, 
berörs inte

Delsträcka 8,10,12, 13, beror mycket på 
hur spårvägen ska lösas på 
Drottningtorget, Åkareplatsen och i Allén.



Hållbar stad – öppen för världen

Scenario 0, funktion och prioritering

Förklaring

Prio cykel och 
gång, 
möjlighet för 
bil

Prio spårvagn 
och gång, 
möjlighet för 
bil och cykel

Prio cykel och 
bil, möjlighet 
gång

Prio spårvagn 
och gång, 
möjlighet för 
cykel

Spårvagn och 
gång

Cykel och 
gång

Cykel, bil, 
spårvagn, 
gång

Prio spårvagn 
och cykel, 
möjligt gång 
och bil

Prio bil, 
möjlighet cykel 
och gång



Hållbar stad – öppen för världen

Scenario 1A, funktion och prioritering

Förklaring

Prio cykel och 
gång, 
möjlighet för 
bil

Prio spårvagn 
och gång, 
möjlighet för 
bil och cykel

Prio cykel och 
bil, möjlighet 
gång

Prio spårvagn 
och gång, 
möjlighet för 
cykel

Spårvagn och 
gång

Cykel och 
gång

Cykel, bil, 
spårvagn, 
gång

Prio spårvagn 
och cykel, 
möjligt gång 
och bil

Prio bil, 
möjlighet cykel 
och gång
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Scenario 1B, funktion och prioritering

Förklaring

Prio cykel och 
gång, 
möjlighet för 
bil

Prio spårvagn 
och gång, 
möjlighet för 
bil och cykel

Prio cykel och 
bil, möjlighet 
gång

Prio spårvagn 
och gång, 
möjlighet för 
cykel

Spårvagn och 
gång

Cykel och 
gång

Cykel, bil, 
spårvagn, 
gång

Prio spårvagn 
och cykel, 
möjligt gång 
och bil

Prio bil, 
möjlighet cykel 
och gång



Hållbar stad – öppen för världen

Scenario 3A, funktion och prioritering

Förklaring

Prio cykel och 
gång, 
möjlighet för 
bil

Prio spårvagn 
och gång, 
möjlighet för 
bil och cykel

Prio cykel och 
bil, möjlighet 
gång

Prio spårvagn 
och gång, 
möjlighet för 
cykel

Spårvagn och 
gång

Cykel och 
gång

Cykel, bil, 
spårvagn, 
gång

Prio spårvagn 
och cykel, 
möjligt gång 
och bil

Prio bil, 
möjlighet cykel 
och gång
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Scenario 3B, funktion och prioritering

Förklaring

Prio cykel och 
gång, 
möjlighet för 
bil

Prio spårvagn 
och gång, 
möjlighet för 
bil och cykel

Prio cykel och 
bil, möjlighet 
gång

Prio spårvagn 
och gång, 
möjlighet för 
cykel

Spårvagn och 
gång

Cykel och 
gång

Cykel, bil, 
spårvagn, 
gång

Prio spårvagn 
och cykel, 
möjligt gång 
och bil

Prio bil, 
möjlighet cykel 
och gång



Hållbar stad – öppen för världen

Jämförelse funktion – utredda scenarion

Förklaring

Prio cykel och 
gång, 
möjlighet för 
bil

Prio spårvagn 
och gång, 
möjlighet för 
bil och cykel

Prio cykel och 
bil, möjlighet 
gång

Prio spårvagn 
och gång, 
möjlighet för 
cykel

Spårvagn och 
gång

Cykel och 
gång

Cykel, bil, 
spårvagn, 
gång

Prio spårvagn 
och cykel, 
möjligt gång 
och bil

Prio bil, 
möjlighet cykel 
och gång



Hållbar stad – öppen för världen

Jämförelse funktion – aktuella scenarion

Förklaring

Prio cykel och 
gång, 
möjlighet för 
bil

Prio spårvagn 
och gång, 
möjlighet för 
bil och cykel

Prio cykel och 
bil, möjlighet 
gång

Prio spårvagn 
och gång, 
möjlighet för 
cykel

Spårvagn och 
gång

Cykel och 
gång

Cykel, bil, 
spårvagn, 
gång

Prio spårvagn 
och cykel, 
möjligt gång 
och bil

Prio bil, 
möjlighet cykel 
och gång



Hållbar stad – öppen för världen

Övergripande mål

1. Trafiknätsplanen 2021 2. Stadsmiljöplan 2021 3. KOLL 2035 4. Planeringsstödet gångvänligt Göteborg 5. Cykelprogram Göteborg

• Brunnsparkens funktion 
sprids på fler platser i 
City3

• City blir mer målpunkt 
och mindre bytespunkt3

• Stomnätet samlas i 
utpekade stråk – och 
differentieras3

Kollektivtrafik

• Ytor man vill vistas på 
inom Vallgraven2

• Mer finmaskigt nät 
med färre barriärer 
inom Vallgraven2

• Blå stråk längs med 
hela kanalen, på ömse 
sidor1

Gång
• Öka separeringen 

från cyklister 4

• Skilj på gångbana 
och yta för 
möblering 4

• Cykel får mer rum2

• Kopplingar ska finnas 
längs kanaler inom 
Vallgraven1

• Pendelcykelnät från 
Hisingsbron till 
Skånegatan

• Kunna cykla tryggt 5

Cykel
• Inom vallgraven gör 

småfordon stor del av 
leveranserna1

• Tydlig separation från bil 
och gång5

• Cykelns prioritet ska 
synas i korsningar 5

Generella mål
• Öka stadens 

robusthet för 
klimat 
förändringar

• Stärk mobiliteten 
med fokus på 
gångvänligt 
tempo

• Parkering 
koncentrerat i 
garage/hus2

• Parkering för handel 
samt besöksnäring

• Framkomlighet för 
leveranser2

Bil
• Tidsstyrd främjad 

framkomlighet inom 

vallgraven2

• Värna barnens och 
de äldres plats i 
staden

• Skapa plats för 
vistelse, ro och 
aktivitet

• Stärk staden som 
destination både 
natt och dag



Hållbar stad – öppen för världen

Sammanfattning måluppfyllelse

Scenario Allmänt Gång Cykel Koll Bil
1A Vissa 

delsträckor 
kan förbättras

Vissa 
delsträckor 
kan förbättras

Vissa 
delsträckor 
kan förbättras

Vissa 
delsträckor kan 
förbättras

Tillgänglighet med 
bil men med lägre 
standard och 
hastighet

1B Vissa 
delsträckor 
kan förbättras

Vissa 
delsträckor 
kan förbättras

Vissa 
delsträckor 
kan förbättras

De flesta 
delsträckor kan 
förbättras

Tillgänglighet med 
bil men med lägre 
standard och 
hastighet

3A De flesta 
delsträckor 
kan förbättras

De flesta 
delsträckor 
kan förbättras

Målen kan 
uppfyllas på 
alla 
delsträckor

Målen kan 
uppfyllas på alla 
delsträckor

Tillgänglighet med 
bil men med lägre 
standard och 
hastighet

3B Målen kan 
uppfyllas på 
alla 
delsträckor

Målen kan 
uppfyllas på 
alla 
delsträckor

Målen kan 
uppfyllas på 
alla 
delsträckor

Målen uppfylls 
på alla 
delsträckor

Tillgänglighet med 
bil men med lägre 
standard och 
hastighet

Negativt 
för målen

Når vissa 
av målen

Når de 
flesta av 
målen

Når målen 
väl
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Delsträckor enligt tekniskt PM

Blå

Gul
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Kontakt



Hållbar stad – öppen för världen

2021-04-19 Emma Josefson

Trafikområdesplan
Stora hamnkanalen och 
Fattighusån

Bilaga C. Utdrag ur trafikkontorets Trafiknätsplan
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Utdrag från Trafiknätsplanen
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Utdrag ut Trafiknätsplanen
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Utdrag ut Trafiknätsplanen
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Utdrag ut Trafiknätsplanen
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Kontakt

Emma Josefson
emma.josefson@trafikkontoret.goteborg.se
Trafikkontoret, Trafikkontoret
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