
Trafiknämnden 1 (1) 

Yrkande angående Göteborgsförslag 6393 - Bilfri 
innerstad
Förslag till beslut 
I trafiknämnden: 

1. Bifalla intentionen i Göteborgsförslaget om en bilfri innerstad. Lämpligt är att börja med området
innanför vallgravarna. Därefter får Trafikkontoret utreda vilket eller vilka områden som är
lämpliga för en successiv utvidgning av en attraktivare stadskärna.

Yrkandet 
Göteborgsförslaget ligger till stor del i linje med den omställning av staden som behövs för att skapa 
en hållbar och rättvis stad. I den rödgrönrosa budgeten för 2022 vill vi att Göteborgs Stad skapar en 
mer levande innerstad där gående och cyklister högprioriteras. Fler gator där cyklister bestämmer 
tempot ska anläggas, som cykelgator eller cykelfartsgator. Vi vill också på lång sikt införa nya skärpta 
miljözoner för att förbättra luftkvaliteten samt att parkeringsavgifterna höjs med fokus på centrala 
områden. 

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 innerstaden, 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. 

Det är i de större städerna i landet som det finns en riktigt bra möjlighet för en omställning till gröna 
och hållbara transportsätt utan att köra bil. Det gäller inte minst innerstaden i Göteborg. Många 
bilresor i städer är kortare resor som skulle göras med den kollektivtrafiken som finns, till fots, cykel 
eller med nya mobilitetslösningar som reda 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. 

Handeln gynnas också av en bilfri innerstad. I trafikkontorets översyn för att säkerställa 
framkomligheten för all form av transport och förflyttning inom staden så att handeln kan värnas 
framgår att en attraktiv stadsmiljö främjar handeln, liksom fotgängarvänliga miljöer. Att ta sig fram i 
ett lugnt tempo och att enkelt kunna parkera cykel nära olika besök, ökar chansen för inköp. 
Handelsutredningen för kommande översiktsplan pekar på att bilplatser i centrala lägen blir mindre 
avgörande framåt. Istället är kollektivtrafikhållplatser i direkt anslutning till handelsstråk viktiga för 
att göra dessa attraktiva. 

Därför vill vi bifalla intentionen i Göteborgsförslaget om en bilfri innerstad. VI anser att det är 
lämpligt är att börja med området innanför vallgravarna. Därefter får Trafikkontoret utreda vilket eller 
vilka områden som är lämpliga för en successiv utvidgning av en attraktivare stadskärna. 
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