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Nulägesbeskrivning - Torslanda 
Tvärförbindelse 
 

 

 

Trafikkontoret genomför för närvarande en genomförandestudie för projekt Torslanda 
tvärförbindelse, parallellt med detta pågår framtagande av detaljplan för projektet. 

Projektet är, och ska vara prioriterat inom staden, något som anges i Göteborg Stads 
budget för 2019, 2020, 2021 och 2022.  

Framtagandet av genomförandestudien är tidsmässigt anpassat till framtagande av 
detaljplanen i syfte att i mesta möjliga mån kunna samordna och samutnyttja framtagna 
utredningar. Omfattningen av de utredningar som krävs, och djupet av dessa, har ökat och 
detta medför att projektet i dagsläget räknar med att detaljplanen går ut på samråd efter 
sommaren 2022.  

I samband med översyn av projektets övergripande tidplan har ytterligare höjd tagits för 
överklagande av detaljplan; tidsåtgång för produktionsskedet med mera. Om 
trafikkontoret följer ordinarie processer bedöms anläggningen öppna för trafik någon 
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gång i slutet av 2027. Trafikkontoret har utifrån detta sett över vilka möjligheter som 
finns att korta tidplanen och arbetar med att ta fram ett förslag om parallella processer. Ett 
av dessa förslag är att genomförandebeslut för projektet godkänns innan trafiknämnden 
godkänner genomförandestudien; produktionen delas upp i flera etapper varav de delar 
som går att bygga med stöd av befintliga detaljplaner startar produktion innan 
detaljplanen för tvärförbindelsen har vunnit laga kraft. Trafikkontorets bedömning är att 
ett sådant koncept med parallella processer kan korta ner projektet med cirka 12 månader. 
Det finns risker med arbetssättet. Vissa kostnader kommer upparbetas innan en 
lagakraftvunnen detaljplan finns på plats. Detta kommer beskrivas djupare i kommande 
tjänsteutlåtande för genomförandebeslut. 

Trafikkontoret har identifierat korsningen vid Syrhålamotet som kritisk att bygga ut både 
för tvärförbindelsens del, men också kopplat till byggnation av batterifabriken, detta gör 
att trafikkontoret utreder möjligheterna att genomföra denna utbyggnation separat från 
övriga delar av tvärförbindelsen. 

Trafikkontoret bedömer att projektet är av den karaktären att kommunfullmäktige bör 
fatta genomförandebeslutet. Trafikkontoret planerar återkomma till trafiknämnden innan 
sommaren 2022 med förslag till genomförandebeslut.  
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