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Yttrande angående trafiknämndens budget 2022 

Yttrande 
I kommunfullmäktige reserverade sig Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ till budget 
för Göteborgs Stad till förmån för vår rödgrönrosa budget 2022. Med hänvisning till detta yttrande 
väljer vi att avstå från att delta i beslutet om trafiknämndens budget för 2022. 

Vi befinner oss i en klimatkris med ökande temperatur där vi redan börjat se konsekvenser i landet i 
form av häftigt regn, översvämningar och skogsbränder. De kommande åren är viktiga att vi svänger 
om så snabbt som möjligt och ställer om till ett hållbart samhälle, till ett Göteborg som både är grönt 
och rättvist. 

För dagens göteborgare och i synnerhet barnen och de kommande generationerna så är det frihet att 
kunna välja att resa på ett hållbart sätt. Att slippa utsättas för farliga trafikmiljöer, buller, 
luftföroreningar, klimatpåverkan och trängsel. Det handlar om rättvisa. Att kunna ha råd att ta sig dit 
du vill i staden, att ha andra attraktiva alternativ att resa än att tvingas skaffa en kostsam bil. De som 
behöver färdas med bil av olika skäl ska ha den möjligheten, främst genom bilpooler, och vi 
välkomnar omställningen till elbilar.  

Samtidigt ska stadens befolkning öka med 128 000 personer passera över 700 000 redan till 2040. Vi 
kommer behöva använda vårt utrymme i staden på ett smart och hållbart sätt. Trängseln är en stor 
utmaning. Morgondagens helt fossilfria och delvis självkörande fordon kommer att ta lika stor plats 
som idag. Vi behöver nå våra mål i miljö- och klimatprogrammet med betydligt färre 
fordonstransporter och istället gå, cykla, nyttja nya mobilitetslösningar, använda bilpool när vi 
behöver och åka kollektivt, där den är snabb, attraktiv och billigare än idag. 

Vägtrafiken står för en stor andel av Göteborgs utsläpp av växthusgaser. Det krävs en kraftfull 
förändring av hur vi reser i Göteborg för att vi ska klara av att nå de beslutade målen. Delmålet för 
trafiken i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram innebär att det motoriserade vägtrafikarbetet ska 
minska med 25 procent till 2030 jämfört med 2020. Vi har långt kvar till målen och tiden blir allt mer 
knapp. 

Därför måste omställningen till ett hållbart Göteborg genomsyra budgeten för Trafiknämndens 
ansvarsområden, vilket inte är fallet med budgeten som framlagts av M,L,C och KD. Vi vill att 
Göteborgs Stad skapar en mer levande innerstad där kollektivtrafik, gående och cyklister 
högprioriteras. Fler gator där cyklister bestämmer tempot ska anläggas, som cykelgator eller 
cykelfartsgator. Fler parkeringsytor ska göras om till gröna ytor. Vi vill också på sikt införa skarpa 
miljözoner för att tidigt signalera till de som bor eller besöker Göteborg att staden står för ren luft och 
att endast de renaste bilarna kommer kunna trafikera den i en framtid. Vi vill också att 
parkeringsavgifterna höjs med fokus på centrala samt resursstarka områden, eftersom det är en mycket 
effektiv åtgärd för klimatet enligt rapporten “Fossilfritt Göteborg - vad krävs?”. Det är helt på tvärs 
mot vad Alliansen föreslår som lyfter gratis parkering på Heden mellan klockan 18-21. 
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Biltrafiken ska minska till förmån för kollektivtrafik, cykeltrafik och gående. Minskad biltrafik bidrar 
till minskad trängsel, förbättrad luftkvalitet och minskat buller. Dessutom frigörs utrymme för 
människor att röra sig i staden, det blir helt enkelt mer plats för människor att trivas. Stadsrummet ska 
användas effektivt utifrån rättvise- och hälsoskäl. Trafikens negativa påverkan på hälsa, klimat och 
miljö ska minska. Vi rödgrönrosa lägger därför mer medel i vår budget till trafiknämnden än beslutad 
budget. 

Göteborg har goda möjlighet för en omställning till gröna och hållbara transportsätt utan att köra bil. 
Många bilresor i städer är kortare resor som skulle göras med den   kollektivtrafiken som finns, till 
fots, cykel eller med nya mobilitetslösningar som redan är här eller kommer framöver. Men då 
behöver vi förbättra förutsättningarna ännu mer och det pågår en omfattande forskning och innovation 
i staden med nya smarta lösningar. Samtidigt ska det finnas lösningar för de som behöver bilen till 
exempel i form av bilpooler och pendelparkeringar. Det är också viktigt att de som har svårt att ta sig 
fram får det lättare. Vi vill att antalet fria resor inom färdtjänsten utökas. 

Investeringar 
 
Vi är bekymrade när det gäller stadens infrastrukturinvesteringar. De är långsiktiga och bygger fast oss 
i ett sätt att transportera oss som inte är hållbart. Just nu håller trafikkontoret på att se över framtida 
planerade investeringar på initiativ från oss så de inte krockar med stadens klimatmål. Vi ser fram 
emot den genomlysningen. 

Trafiknämnden måste prioritera hårt bland de investeringar som görs. Det finns några investeringar 
som ännu inte börjat byggas, men som kommer att leda till ökad trafik och därmed ökad miljö- och 
klimatpåverkan.  
 
Ombyggnaden av Askims stationsväg innebär ett omfattande ingrepp i natur- och kulturmiljön. Det är 
en stor projektkostnad för en kort sträcka. Vi vill att de delar av projektet som innebär förbättring för 
cykel- och gångtrafikanter längs befintlig sträckning görs. 

Tvärförbindelsen i Torslanda har delar som är bra när det gäller bättre cykelbanor men investeringen 
kommer att leda till ökad biltrafik. Förbindelsen kan även komma att dras genom värdefulla 
grönområden. Vi ser hellre andra mer miljövänliga lösningar av Torslandas trafiksituation, bland annat 
med bättre kollektivtrafik. För att inte spä på trafiken i området och in till Göteborg säger vi också nej 
till en bro till Öckerö. Där kan istället mycket mer kan göras för att förbättra kollektivtrafiken. 

Arbetet med parkeringsgaraget på Skeppsbron ska avbrytas och projektet ska anpassas till modernare 
mobilitetslösningar. En utredning ska genomföras för att belysa om Slakthusmotet är förenligt med 
stadens mål om minskad biltrafik och den planerade stadsutvecklingen i Gamlestaden. 

Bangårdsförbindelsen är ett stort planerat infrastrukturprojekt, som om den byggs kommer ha stor 
påverkan på stora delar av centrala staden. Därför ska nyttan av projektet utredas ytterligare innan 
slutgiltigt beslut kan fattas.  

En viktig del för att öka andelen som cyklar i Göteborg är säkra och fina cykelbanor. I vår budget 
lägger vi mer genom omfördelning av medel från vägunderhåll till cykelvägar för att snabba på den 
underhållsskuld som finns. 


	Yttrande angående trafiknämndens budget 2022
	Yttrande


