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Ärende 2.2.4         Kommunstyrelsen 5 februari 2020          Yttrande (D) 4 februari 2020          Dnr 1076/19 
 

 

Yttrande ang Svar på skrivelse från SDN Västra Hisingen om 
trafiksäkerheten och trafiksituationen i Torslanda 
 

 
SDN Västra Hisingen har i enighet över partigränserna stått upp för att driva frågan. Det är 
anmärkningsvärt att den nämnd som har befolkningsansvaret ska behöva göra det, när 
tvärförbindelsen sedan länge är ett utpekat behov i Trafiknämndens investeringsplan.   
 
Att lösa trafiksituationen i Torslanda för både kollektivtrafik och övriga transporter är 
nödvändigt för möjligheten till vidare stadsutveckling och bostadsförsörjning i området.  
 
Demokraterna vill därför, i enlighet med tidigare yrkande i Trafiknämnden, framhålla vikten 
av att trafikutvecklingen i området framgent prioriteras högre.   
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Yrkande angående – angående svar på 
skrivelse från SDN Västra Hisingen om 
trafiksäkerheten och trafiksituationen i 
Torslanda 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Lägga till Miljöpartiets yrkande nedan till svaret på skrivelsen  
 

Yrkandet 
Miljöpartiet tycker att det är positivt med de olika åtgärder som ökar de boendes och 
barnens trygghet i trafiken, som ökar det hållbara resandet och förbättrar folkhälsan när 
fler cyklar och går i Torslanda. Det pågår för närvarande arbete med att förbättra 
kollektivtrafiken, som är en avgörande faktor för ett hållbart resande. Det blir bättre 
hållplatser och fler platser för pendelparkering. För cykel finns planer för utbyggnad av 
cykelbanor och väderskyddade cykelparkeringar vid busshållplatserna. En viktig insats är 
busskörfält längs Kongahällavägen och säkrare gång- och cykelöverfarter över vägar. 

Om det byggs en tvärförbindelse i Torslanda, Älvegårdsförbindelsen, kommer fler att 
välja bilen. Det leder på sikt till ökad trafik, mer buller, mer belastning på miljön och nya 
framkomlighetsproblem. Det är inte hållbart. Vi behöver inte mer biltrafik. Det är 
tvärtemot trafikstrategins mål som ska minska transportsektorns klimatpåverkan genom 
att antalet resor med kollektivtrafik, till fots och med cykel kraftigt ökar samtidigt som 
antalet bilresor minskar. Som en precisering för Torslanda har trafikkontoret gjort 
bedömningen att bilresorna bör minska med drygt 10 procent till år 2035. I ljuset av detta 
och av att Göteborg växer krävs kraftfulla åtgärder för att skapa yt- och energieffektiva 
transporter som belastar miljön så lite som möjligt.  

Bygget av en tvärförbindelse försvårar direkt denna inriktning och skapar dessutom en 
stor belastning på den lokala naturmiljön i Torslanda. 

Torslanda behöver mycket bättre kollektivtrafik och attraktiva, säkra möjligheter att välja 
cykel eller elcykel. När bilen behövs, ska det vara enkelt att pendelparkera och 
samanvända bilar. Vi vill ha ökad framkomlighet för buss, bättre möjligheter för 
pendelcykling, stimulering av samåkning, distansarbete och andra innovativa 
mobilitetslösningar. På lång sikt kan spårtrafik vara en effektiv lösning. 

Med nya moderna och hållbara transportlösningar är det nödvändigt att se över om 
tvärförbindelsen och väg 155 till Öckerö verkligen behövs. Vi vill inte för lång tid 
framöver asfaltera in oss i ohållbara sätt att resa som krockar med Sveriges klimatmål. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
2020-01-31 

(MP) 
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Svar på skrivelse från SDN Västra Hisingen 
om trafiksäkerheten och trafiksituationen i 
Torslanda 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen översänder stadsledningskontorets tjänsteutlåtande som svar på 
skrivelsen från SDN Västra Hisingen om trafiksäkerheten och trafiksituationen i 
Torslanda.  

Sammanfattning 
SDN Västra Hisingen har uppdragit stadsdelsförvaltningen att tillskriva trafiknämnden 
samt kommunstyrelsen, 2019-09-16 N138- 0313/19, om trafiksäkerheten och 
trafiksituationen i Torslanda. Skrivelsen rör att Västra Hisingens stadsdelsförvaltning 
utifrån befolkningsansvaret uppdras att hitta lösning på trafikproblemen i centrala 
Torslanda samt att arbeta för att en ny tvärförbindelse prioriteras av ansvariga. 
Stadsdelsnämnden har även uppdragit förvaltningen att inhämta redovisning från 
trafiknämnden samt bjuda in trafikdirektören till ett kommande nämndsammanträde. 

Representanter för trafikkontorets förvaltningsledning besökte stadsdelsnämndens 
sammanträde den 24 september 2019. Vid besöket redogjordes för trafikåtgärder som 
pågår i Torslanda i form av åtgärder för kollektivtrafik, cykel, ombyggnationer samt det 
pågående arbetet med Torslanda tvärförbindelse även kallad Älvegårdsförbindelse Väst.   

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Stadsledningskontoret bedömning är att varje projekt som beskrivs nedan kommer att få 
ekonomisk, ekologisk och social påverkan men att det idag saknas underlag för att 
beskriva det i detta ärende. Påverkan kommer att beskrivas inför beslut i varje enskilt 
projekt. 

 

Bilaga 
SDN Västra Hisingens handlingar 2019-05-28 § 131 samt skrivelse från SDF Västra 
Hisingen 2019-09-16.   

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-01-09 
Diarienummer 1076/19 
 

Handläggare  
Ann-Marie Lindell 
Telefon: 031-368 02 21 
E-post: ann-marie.lindell@stadshuset.goteborg.se   
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Ärendet  
Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen har på uppdrag av stadsdelsnämnden tillskrivit 
trafiknämnden samt kommunstyrelsen, 2019-09-16 N138- 0313/19, om trafiksäkerheten 
och trafiksituationen i Torslanda. 

Trafikkontoret har besvarat de frågor som nämnden ställt i samband med besök vid 
stadsdelsnämndens sammanträde för Västra Hisingen den 24 september 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Stadsdelsnämnden Västra Hisingen har uppdragit åt stadsdelsförvaltningen att tillskriva 
trafiknämnden samt kommunstyrelsen, 2019-09-16 N138- 0313/19, om trafiksäkerheten 
och trafiksituationen i Torslanda. Skrivelsen rör att Västra Hisingens stadsdelsförvaltning 
utifrån befolkningsansvaret uppdras att hitta lösning på trafikproblemen i centrala 
Torslanda samt att arbeta för att en ny tvärförbindelse prioriteras av ansvariga. Otrygghet 
för fotgängare och köbildning är stora problem som kräver åtgärder.  

Stadsdelsnämnden har även uppdragit förvaltningen att inhämta redovisning från 
trafiknämnden samt bjuda in trafikdirektören till ett kommande sammanträde. 
Representanter för trafikkontorets förvaltningsledning besökte stadsdelsnämndens 
sammanträde den 24 september 2019. Vid besöket redogjordes för trafikåtgärder som 
pågår i Torslanda. Dessa är bland andra förbättrade kollektivtrafikåtgärder genom 
förbättring av hållplatser samt ytterligare platser för pendelparkering. Vidare beskrevs 
cykeltrafikåtgärder i form av planer för utbyggnad av cykelbanor samt väderskyddade 
cykelparkeringar vid busshållplatser.  

Även resultatet av arbetet med åtgärdsvalsstudien Trafiken i Torslanda redogjordes för 
samt att det har resulterat i att två åtgärder ska prioriteras, Torslanda tvärförbindelse även 
kallad Älvegårdsförbindelse Väst samt busskörfält längs Kongahällavägen. Under 
förutsättning att nödvändiga beslutas fattas och att nuvarande tidplan håller kommer 
byggstart för tvärförbindelsen Älvegårdsförbindelse Väst att ske 2024–2025. Vidare 
beskrevs ombyggnation vid Volvo samt för Sörredsvägens anslutning till hamnen, dessa 
åtgärder sker i samverkan med Trafikverket. 

Gällande väg 155 mellan Torslanda och Öckerö är planen att beslut om den långsiktiga 
inriktningen bör kunna fattas omkring årsskiftet 2021/2022. För närvarande pågår ett 
arbete med en åtgärdsvalsstudie för väg 155 och den 22 januari 2020 kommer det att vara 
ett politiskt möte där Trafikverket ska presentera pågående utredningsarbete, planerad 
beslutsprocess samt diskutera former för fortsatta politiska möten. Västra 
Götalandsregionen, Trafikverket, Öckerö kommun samt Göteborgs Stad är representerat 
på detta möte. Trafikverket arbetar med tre utredningsalternativ för väg 155, det första 
omfattar åtgärder som kan vidtas på kort sikt och innebär trimning av dagens vägsystem 
och fokus på förändrade resvanor för pendlarna. Utredningsalternativ två innebär att 
utöka kapaciteten på väg 155 samt färjelederna mellan Torslanda och Öckerö medan 
utredningsalternativ tre omfattar en ny fast förbindelse, i form av tunnel eller bro 
alternativt en kombination av dessa, som även skulle kunna utformas för effektivare 
kollektivtrafik. De två sistnämnda alternativen har en lång planeringshorisont på 10-15 år 
från beslut till genomförande. Det första utredningsalternativet kan följas av alternativ två 
eller tre. 
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Stadsledningskontorets bedömning 
Kommunstyrelsen och stadsledningskontoret kommer att följa arbetet med Torslanda 
tvärförbindelse utifrån dess prioritet i stadens budget genom uppdraget till trafiknämnden 
att tillsammans med berörda nämnder och styrelser, prioritera att färdigställa 
tvärförbindelsen i Torslanda.  

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen översänder stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Stadsdelsnämnden Västra Hisingen om 
trafiksäkerheten och trafiksituationen i Torslanda.  

 

 

 

Magnús Sigfússon 

Direktör Stadsutveckling 

 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Yrkande D. Trafiksituationen och trafik-
säkerheten i Torslanda. 

§ 131 
Skriftligt yrkande har inkommit från D om att förvaltningen utifrån befolkningsansvaret 
ska uppdras att hitta lösning på trafikproblemen i centrala Torslanda, samt att arbeta för 
att ny tvärförbindelse prioriteras av ansvariga. Otrygghet för fotgängare och köbildning är 
stora problem som kräver åtgärder. 
 
Beslut 

1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att tillskriva Trafiknämnden 
och Kommunstyrelsen om den ohållbara trafiksituationen enligt 
ovanstående text. 
 
2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att inhämta redovisning från 
Trafiknämnden samt att bjuda in trafikdirektören till ett kommande 
sammanträde. 

 
Yrkanden 
Mikael Sjöholm (D) yrkar med instämmande av L, M och SD att förslag till beslut 3 och 
4 stryks och att redaktionella ändringar görs i förslag till beslut 2. 
 
Håkan Lösnitz (SD) yrkar med instämmande av D, L och M att redaktionella ändringar 
görs i förslag till beslut 1. 
 
Mikael Sjöholm (D) yrkar med instämmande av L, M och SD bifall till eget yrkande, 
protokollsbilaga 7, med strykningar och redaktionella ändringar enligt ovanstående 
yrkanden. 
 
Andre vice ordförande Emmali Jansson (MP) yrkar avslag på yrkandet från D i dess 
helhet. 
 
Yttranden 
Ordförande Birgitta Ling-Fransson (L) redogör för skriftligt yttrande från L och M, 
protokollsbilaga 8. 
 
Propositionsordning 
Ordförande Birgitta Ling-Fransson (L) ställer preposition på yrkandena och finner att 
yrkandet från Mikael Sjöholm (D) vinner bifall. 

 

 

 

Västra Hisingen 

 

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2019-05-28



 

 

[Västra Hisingen] 
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Dag för justering 
2019-06-04 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 
Viktor Jakobsson Rikenberg 

 

 

 

Ordförande 
Birgitta Ling-Fransson (L) 

 

Justerande 
Emmali Jansson (MP) 

 



 

Sid 1 (1) 

Yrkande (D)  

SDN Västra Hisingen 

Ärende: Övrigt 

 

Tvärförbindelse samt en ohållbar trafiksituation vad gäller 

trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter  
Torslanda har vuxit på ett sätt som gjort att infrastrukturen inte hunnit utvecklas i samma takt som 

befolkningen ökat. Under våren har tre tonårsflickor blivit påkörda, två av olyckorna har skett vid 

samma övergångställe. Politiken och centrala nämnder har tyvärr negligerat de frågor som har rests 

av både stadsdelsnämnd och drabbade invånare när det kommer till trafiksäkerheten. Negligeringen 

har bidragit till accelererande trafikproblem med otrygghet och köbildning, nu senast ett flertal 

fatala olyckor med kollisioner med fotgängare. SDN Västra Hisingen behöver utifrån det 

befolkningsuppdrag vi har uppdra till förvaltningen att hitta en lösning på kort sikt på 

trafikproblemen i centrala Torslanda, oskyddade trafikanter skall inte en endaste gång bli offer för 

stadens och politikens misslyckanden. Vidare behöver tvärförbindelsen prioriteras ypperligt enligt de 

beslut som är fattade, en genomförandestudie behöver inte ta längre tid än ett år, en 

genomförandestudie handlar om att få fram bättre förankrade kostnader för det beslutade läget för 

tvärförbindelsen, Älvegårdsförbindelsen Väst, innehållet i en genomförandestudie skall byggas på 

dels material framtaget i Göteborgs Stads detaljplanearbete, dels nya fördjupade studier gjorda 

inom arbetet med att detaljplanera för beslutad systemlösning för Torslanda. 

 

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden: 

1. Tillskriva Trafiknämnden och kommunstyrelsen om den ohållbara trafiksituationen som gradvis 

har försämrats nu när oskyddade trafikanter i högre utsträckning drabbas. 

2. Inhämta en redovisning från Trafiknämnden vad gäller deras fortlöpande arbete med 

trafikrelaterade frågor i Torslanda med omnejd (kommunala vägnätet). 

3. Efterfråga redovisning hos Trafiknämnden om konkreta insatser för att avhjälpa problemet med 

att oskyddade trafikanter blir involverade i trafikolyckor. Bland annat krävs insatser på kort sikt som 

säkrar skolvägar, fler och tryggare pendelparkeringar och bättre och smartare busshållplatser. 

4. Redovisning per kvartal vad gäller Älvegårdsförbindelsen och dess progression, vi kan inte sitta still 

i båten med det befolkningsansvar som åligger stadsdelsnämnden. 

Demokraterna på Västra Hisingen 

 

Protokollsbilaga 7, § 131, 2019-05-28 SDN VH



  

Yttrande (L, M)  
SDN Västra Hisingen 2019-05-28 
Ärende  
 

 

 

 

 

Torslanda tvärförbindelse 

Alliansen har länge varit pådrivande för att en tvärförbindelse ska komma till stånd och 
byggas i Torslanda. Vi i Alliansen har drivit igenom i Kommunfullmäktige att en 
tvärförbindelse ska byggas. I stadens budget har ekonomiska medel avsatts för projektet och 
Trafiknämnden arbetar med frågan. Stadens budget uttalar tydligt att frågan ska drivas på för 
ett snabbt genomförande eftersom trafiksituationen i stadsdelen idag är under all kritik. Vi ser 
positivt på att nämnden på kommande sammanträde får information om var ärendet ligger i 
dagsläget.  

 

Protokollsbilaga 8, § 131, 2019-05-28 SDN VH



 

 

Västra Hisingens stadsdelsförvaltning 
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Höstvädersgatan 1 vastrahisingen@vastrahisingen.goteborg.se 

www.goteborg.se418 22 Göteborg 031-365 00 00 

 

Trafiksituationen och trafiksäkerheten 
i Torslanda 
 
Beslut i stadsdelsnämnden Västra Hisingen 28 maj 
2019 § 131 
 
Skriftligt yrkande har inkommit från D om att Västra Hisingens 
stadsdelsförvaltning utifrån befolkningsansvaret ska uppdras att hitta lösning 
på trafikproblemen i centrala Torslanda, samt att arbeta för att ny 
tvärförbindelse prioriteras av ansvariga. Otrygghet för fotgängare och 
köbildning är stora problem som kräver åtgärder. 
 
Stadsdelsnämnden har uppdragit åt förvaltningen att tillskriva 
Trafiknämnden och Kommunstyrelsen om den ohållbara trafiksituationen 
enligt ovanstående text. Stadsdelsnämnden har även uppdragit åt 
förvaltningen att inhämta redovisning från Trafiknämnden samt att bjuda in 
trafikdirektören till ett kommande sammanträde. Trafikdirektören kommer 
för detta ändamål besöka stadsdelsnämndens sammanträde den 24 september 
2019. 

 

Protokollsutdrag inklusive bilagor bifogas.  

Enligt uppdrag 
 

Sergio Garay 

Stadsdelsdirektör 
sergio.garay@vastrahisingen.goteborg.se  
Telefon 366 60 02 

2019-09-16  
N138- 0313/19 

Trafiknämnden  
Kommunstyrelsen 
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