
 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 1 (14) 
  

   

Tjänsteutlåtande trafiknämnden 2021-12-16 
Yttrande över Program för Frölunda, 
samrådshandling 2021 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till byggnadsnämnden som 
trafiknämndens eget yttrande. 

Sammanfattning 
Program för Frölunda syftar till att identifiera viktiga förutsättningar, strategier och 
åtgärder för hur Frölunda kan utvecklas långsiktigt hållbart. Programmet ska utgöra ett 
konkret stöd för pågående och kommande detaljplaner, investeringsbeslut och andra 
utbyggnadsplaner och -projekt som startas upp i närtid och med en utbyggnadstid till 
cirka år 2035. Programmet har som huvudprincip att bebygga de ytor som idag upptas av 
markparkeringar och övriga impedimentsytor, ofta belägna i kollektivtrafiknära lägen. 
Inriktningen för infrastrukturen är att behålla och utveckla det som krävs för att klara 
kollektivtrafikmängder och kapacitet. Fokus ligger på att få större tillgänglighet för 
gående och cyklister samt bibehållen framkomlighet för kollektivtrafik. 

Trafikkontoret ser att fortsatt programarbete bland annat behöver tydliggöra kopplingen 
till den avvägning som behöver ske i den totala stadsutvecklingen i sydvästra Göteborg, 
mot bakgrund av slutsatserna i fördjupningen för ny översiktsplan Högsbo-Frölunda och 
ÅVS Dag Hammarskjölds boulevard. Trafikkontoret ser också att programmet behöver 
fördjupa beskrivningen av de infrastrukturåtgärder som föreslås och konsekvenserna de 
ger, för att gemensamt kunna fastställa vilka infrastrukturåtgärder som ska anses vara 
nödvändiga respektive kvalitetshöjande. Programmet behöver också fördjupa analysen 
kring parkering och komplettera föreslagen utbyggnadsordning med ett resonemang kring 
hur befintliga och framtida parkeringsbehov ska tas omhand.  

Trafikkontoret bedömer att de ekonomiska förutsättningarna inte är helt klarlagda i 
aktuell samrådshandling. Beroende på utkomsten av fortsatt programarbete och politisk 
hantering kan programmet, förutom exploateringsinvesteringar, även generera 
skattefinansierade trafiknämndsinvesteringar samt driftkostnader i form av bidrag till 
statlig anläggning (Frölunda- och Tynneredsmotet), om så beslutas. Vidare bedöms 
trafiknämndens driftkostnader öka med ett genomförande av planprogrammet, då 
omfattningen av den kommunala infrastrukturen kommer att öka inom programområdet. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
De ekonomiska förutsättningarna är inte helt klarlagda i aktuell samrådshandling. 
Beroende på slutliga ställningstaganden i programarbetet, eventuellt följt av politiska 
beslut, kan programmet (förutom exploateringsinvesteringar) även generera 
skattefinansierade trafiknämndsinvesteringar samt driftkostnader i form av bidrag till 
statlig anläggning (Frölunda- och Tynneredsmotet), om så beslutas. Intentionerna i 
programmet är att finansiera erforderliga och rekommenderade gatuombyggnader, som är 
kopplade till framtida exploateringar, genom exploateringsekonomin.  

Vidare bedöms trafiknämndens driftkostnader öka med ett genomförande av 
planprogrammet, då omfattningen av den kommunala infrastrukturen kommer att öka 
inom programområdet.  

Trafikkontoret anser att det är viktigt att programmet förtydligar vilka nyttor respektive 
åtgärd förväntas ge. Detta gäller särskilt för eventuella åtgärder som föreslås finansieras 
som skattefinansierade trafiknämndsinvesteringar och som därför ska avvägas gentemot 
andra angelägna åtgärder i staden. 

Programmet tydliggör att fastighetsnämndens och kommunfullmäktiges förväntan är att 
exploateringskalkylen för programmet ska visa på en ekonomi i balans och helst gå med 
vinst. Fastighetskontorets tidiga ekonomiska bedömning av exploateringsekonomin för 
programmet visar på en ekonomi i balans, undantaget åtgärder i Frölunda- och 
Tynneredsmoten, investeringsmedel från stadens investeringsbudget, kostnader för 
kommunal service, samt utbyggnad av el- och vattennät och utbyggnad av kollektivtrafik. 
Trafikkontoret avser utreda behov av framtida åtgärder i Frölunda- och Tynneredsmoten 
samt en grov kostnadsuppskattning för dessa efter samrådsskedet, för att kunna precisera 
detta innan programmet godkänns. 

Ett genomförande av programmet med dess stadsutveckling får en ekonomisk påverkan 
på Göteborgs Stad avseende både kostnader och intäkter. Programmet innebär stora 
kostnader kopplade till bland annat utbyggnad/flytt av ledningsnät och komplettering av 
kommunal service. Trafikkontoret ser att det hade varit positivt om den tidiga 
ekonomiska bedömningen innehöll kostnader för kommunal service, utbyggnad av el- 
och vattennät, utbyggnad av kollektivtrafik samt investeringsmedel från stadens 
investeringsbudget, för att ge en tydligare bild av hur hela stadens ekonomi påverkas av 
ett genomförande av programmet. Mot bakgrund av detta begrundar trafikkontoret att den 
tidiga ekonomiska bedömningen uttrycker en ekonomi i balans för programmet, när det är 
så stora kostnadsposter som exkluderas från kalkylen. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Programmets beskrivning av påverkan på Göteborgs lokala miljömål är inte uppdaterad 
utifrån Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030, som antogs i mars 2021. 
Programmets påverkan på de miljömål som anges är därför inte längre aktuell. Men 
programmets bedömning av dess påverkan på stadens föregående miljömål är att 
programförslaget ger positiv påverkan på merparten av målen.  

Trafikkontoret delar programmets miljöbedömning i huvudsak, då programförslaget 
innebär att ett stort antal bostäder blir möjliga i ett område med hög efterfrågan, där 
möjligheterna att resa hållbart är goda. I ett stadenperspektiv innebär detta förtätning i 
mellanstaden, med närhet till kapacitetsstark kollektivtrafik. Omvandlingen ger i det 
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lokala perspektivet ökad tillgänglighet till vardagens utbud och samtidigt bättre 
möjligheter att gå och cykla inom området, vilket har övervägande fördelar för flertalet 
fotgängare och cyklister. Sammantaget ger en förtätning i det här området ett mindre 
ekologiskt fotavtryck än det skulle ge i till exempel ett mer perifert beläget område med 
sämre förutsättningar till kollektivtrafikresande. Programmet innebär också att 
stadsutvecklingen sker på redan ianspråktagen mark (mestadels markparkering) i 
mellanstaden. Detta innebär ett i grunden effektivt markutnyttjande och ett hushållande 
med stadens markresurs. Det innebär samtidigt att stadens natur- och grönområden kan 
bibehållas i stor utsträckning. 

Programmet föreslår dock en ombyggnad av vissa gaturum som är relativt nybyggda och 
fortfarande har kvar merparten av sin tekniska livslängd. Detta är negativt ur ett 
resursperspektiv. 

Trafikkontoret delar inte programmets bedömning gällande programmets påverkan på 
luft- och bullersituationen i området. Programmet menar att ”Buller förutsätts minska då 
trafikleder omvandlas till stadsgator med lägre hastigheter med mer fokus på gång-, 
cykel- och kollektivtrafik” samt att programmet har en positiv påverkan på målet om frisk 
luft då ”bilen inte ska utgöra det primära transportmedlet i lika stor utsträckning”. Här 
ser trafikkontoret en risk för större negativ påverkan än programmet beskriver, då 
programförslaget väntas ge ett ökat resbehov och ett högre antal bilresor än idag totalt 
sett, då befolkningen växer kraftigt. Samtidigt finns en stark inriktning om att 
bostadsförtäta längs huvudgator, vilket innebär att bebyggelsen kryper närmre 
bullerkällan. Trafikkontoret ser dock att utmaningen gällande buller sannolikt är 
hanterbar. 

Bedömning ur social dimension 
Programförslaget syftar till en mer sammanhållen stad, i dess byggda struktur, som avser 
att nå positiva effekter ur flera aspekter av den sociala dimensionen. Trygghets- och 
samspelsfrågorna är viktiga i Frölunda och programmets avsikt är att förbättra 
möjligheten att röra sig i och genom befolkade stadsrum med en större närvaro över 
dygnets alla timmar. En konkretisering av det är att programmets huvudinriktning framför 
allt är att komplettera med bebyggelse på befintliga markparkeringar, där få människor 
rör sig under en stor del av dygnet. En prioriterad fråga under lång tid har också varit att 
knyta samman Tynnered och Frölunda på ett bättre sätt över Västerleden och det bedöms 
programmet skapa förutsättningar för.  

Trafikkontoret delar programmets bedömning om att det bidrar till en mer sammanhållen 
stad och förbättrat samspel, bland annat genom förslagen till förbättrade gång- och 
cykelkopplingar över Västerleden och nya platsbildningar. Det finns dock frågor som är 
utmanande ur det sociala perspektivet, till exempel att mycket av förtätningen som 
föreslås sker på befintliga markparkeringar där kostnaderna för att parkera idag är låga. 
Boende med lägre inkomster i området kan få en kännbar effekt av en sådan förändring 
då den troligen leder till höjda kostnader för parkering.  

Ur ett barnperspektiv har Frölunda idag en trafikstruktur som ger barn goda möjligheter 
att röra sig utomhus i bilfria miljöer. Denna situation väntas inte försämras med 
programförslaget. Programmet bedömer dock att säkra skolvägar kan planeras och att 
detta särskilt behöver beaktas vid utbyggnaden av den skola som föreslås vid Tratten om 
elever ska korsa spårvägen. Trafikkontoret ser att en förutsättning för säkra skolvägar till 
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denna skola är att den organiseras som en egen skolenhet, så att eleverna inte behöver ta 
sig till exempelvis nuvarande Frölundaskolan för delar av sin undervisning. Om skolan 
inte blir en egen skolenhet ser trafikkontoret en stor trafiksäkerhetsrisk i att många barn 
kan komma att springa över Marconigatan och Frölundabanan för att transportera sig 
mellan de olika undervisningslokalerna. 

Förhållande till styrande dokument 
Översiktsplan för Göteborg, Trafikstrategi för en nära storstad, Strategi för 
utbyggnadsplanering, Grönstrategi för en tät och grön stad och Göteborgs Stads miljö- 
och klimatprogram 2021-2030 är några av de viktigaste utgångspunkterna för 
stadsplaneringen i Göteborg. Trafikstrategin antogs av trafiknämnden 2014 och kan ses 
som en konkretisering av översiktsplanen från 2009. Ur ett trafikperspektiv är 
trafikstratgin den viktigaste utgångpunkten för stadens planering och en förutsättning för 
att klara stadens uppsatta mål inom stadsutveckling fram till 2035. Programmets högre 
prioritering av fotgängare, cyklister och ambition om fortsatt högt kollektivtrafikresande 
pekar i trafikstrategins riktning.  

Enligt programhandlingen bedöms programförslaget i huvudsak överensstämma med 
Översiktsplan för Göteborg (antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26), samt 
granskningsversionen av ny översiktsplan och dess fördjupning för Högsbo-Frölunda. I 
förslaget till ny översiktsplan presenteras bland annat ett järnvägsreservat i 
programområdets geografi och detta förhåller sig programmet till. Där förslaget uppges 
inte överensstämma med gällande översiktsplan rör föreslagen utveckling av Ruddalens 
entréområde och bostäder utmed Gnistgatan. För dessa områden anger översiktsplanen 
bland annat särskilt stora värden för naturvård och friluftsliv. Programmet föreslår istället 
att ett helhetsgrepp tas för Ruddalens entré, med ytor för rekreation och idrott, att en skola 
kan prövas på platsen, samt att möjligheten till bostäder kan studeras. För Gnistgatan 
beslutade Byggnadsnämnden om positivt planbesked för bostäder, BmSS och förskola 
2021-06-22. Inom planarbetet ska påverkan på kulturmiljö-, natur och landskapsvärden 
utredas ytterligare. 

Parkeringspolicyn från 2009 och Riktlinjer för mobilitet och parkering från 2018 redogör 
för hur vi bör planera för ett mer hållbart resande avseende parkering. Programmet utgår i 
stort från dessa dokument i sina förslag och rekommendationer. 

Bilagor 
1. Samrådshandling 
2. Kunskapsunderlag 
3. Kulturmiljöunderlag och kulturmiljövårdande ingångsvärden 
4. Social- och barnkonsekvensanalys 
5. Förslag till parkerings- och mobilitetsstrategi 
6. Trafikutredning 
7. Dagvattenutredning 
8. Avfallsutredning 
9. Landskapsanalys 
10. Grönstrukturutredning  
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Ärendet  
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till Program för Frölunda inom 
stadsdelarna Rud och Järnbrott. Byggnadsnämnden beslutade den 19 oktober 2021 att 
skicka ut programmet på samråd. Samrådstiden är mellan den 10 november och 22 
december 2021. 

Trafikkontoret har sammanställt synpunkter på samrådshandlingen i detta 
tjänsteutlåtande. Trafikkontoret föreslår trafiknämnden att besluta om att översända 
tjänsteutlåtandet som trafiknämndens yttrande till byggnadsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Byggnadsnämnden beslutade 2014-09-30 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta 
fram ett nytt program för stadsutveckling av Frölunda med nya bostäder och 
verksamheter till en tätare stadsmässig stadsdel.  

Programmet var ett ärende i byggnadsnämnden för beslut om samråd i mars 2017 men 
bordlades då. Programmet presenterade ett förslag för en omvandling av Marconigatan 
med en hög integrering av spårvägen i gaturummet, vilket innebar en sänkt 
framkomlighet. Vid byggnadsnämndens sammanträde i april beslutades att återremittera 
programmet ” så att det tydligare visar på hur den tänkta stadsutvecklingen inte försvårar 
för möjligheten att uppnå riktvärdena för stadsbanan i enlighet med ’Målbild 2035 för 
stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille’.”  

Program för Frölunda syftar till att identifiera viktiga förutsättningar, strategier och 
åtgärder för hur Frölunda kan utvecklas långsiktigt hållbart. Programmet ska utgöra ett 
konkret stöd för pågående och kommande detaljplaner, investeringsbeslut och andra 
utbyggnadsplaner och -projekt som startas upp i närtid och med en utbyggnadstid till 
cirka år 2035.  

Sedan år 2017 har programarbetet skett parallellt med pågående planering på strategisk 
nivå med framtagandet av ny översiktsplan (inklusive fördjupningar) som har målår 2050. 
Samtidigt har detaljplanering pågått inom området som del av bostadsprojektet Bostad 
2021 och flera av dessa detaljplaner är idag under utbyggnad. 

Utredningstid och representation 
Programmets långa utredningstid beror bland annat på att programmet har haft en stor 
geografisk omfattning, i en av stadens expansiva noder där stadsutvecklingen innebär 
många komplexa utmaningar och målkonflikter. En stor del av utredningens tid och 
resurser har ägnats åt Marconigatans utformning och roll som huvudstråk genom 
området, särskilt på sträckan Frölunda torg-Musikplatsen. I detta har huvudfrågan varit 
hur spårvägens funktion, kapacitet och behov av framkomlighet kan jämkas mot 
önskemål om utveckling av lokalt stadsliv utmed Marconigatan. 

Att programarbetet har pågått sedan 2014 innebär att flera olika handläggare på de 
berörda förvaltningarna har varit involverade under arbetets gång. Trafikkontoret var ej 
representerat i projektgruppen under cirka 1,5 års tid, från årsskiftet 2018/2019 till maj 
2020. 

Kort beskrivning av programförslaget 
Programmet har som huvudprincip att bebygga de ytor som idag upptas av markpar-
keringar och övriga impedimentsytor, ofta belägna i kollektivtrafiknära lägen. Behov av 
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kommunal service och offentliga friytor ska styra hur mycket det går att bygga ut. Det 
innebär bland annat att bostäder föreslås utmed utpekade stråk och där behov finns att 
stärka upp och öka tryggheten, att ytor för nya verksamheter föreslås vid knut-
punkter/noder samtidigt som bebyggelse utmed stråken ska ge utrymme för lokaler i 
bottenvåningar, samt att ytor för skola och förskola reserveras för varje utbyggnadsetapp.  

Inriktningen för infrastrukturen är att behålla och utveckla det som krävs för att klara 
kollektivtrafikmängder och kapacitet. Fokus ligger på att få större tillgänglighet för 
gående och cyklister samt bibehållen framkomlighet för kollektivtrafik. Det innebär:  

• En mer stadsmässig utformning Marconigatan och dess spårväg men utan att 
sänka dagens framkomlighet och restid.  

• Nya och förbättrade kopplingar över och under Västerleden för fotgängare och 
cyklister.  

• Möjlighet att anlägga en ny koppling i spårvägsnätet mellan Musikvägens 
hållplats och Marconimotet, om beslut om denna åtgärd fattas.  

• Förbättrade kopplingar för gång- och cykeltrafikanter i bland annat. Radiovägens 
och Marconigatans sträckningar.  

• Förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken i Radiovägens sträckning.  
• Släpp i gaturummen som stödjer gröna kopplingar.  

Inriktningen för programmets grönstruktur är att de park och naturområden som finns i 
området ska bevaras och utvecklas samtidigt som sambanden mellan dem ska stärkas. 

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret tycker det är positivt att programmet visar på en tydlig ambition om 
stadsutveckla Frölunda på ett sätt som främjar en effektiv markanvändning och en mer 
hållbar utveckling. Programmet berör området kring en strategisk punkt i mellanstaden, 
där tillgängligheten till stadskärnan med både cykel och kollektivtrafik är god. Tillgången 
till service är också god med den direkta närheten till Frölunda torg och kulturhus, samt 
med externhandelsområdena 421 och Sisjön i närområdet. 

Utbyggnad i programområdet påverkar i förlängningen utbyggnadsmöjligheten 
i Dag Hammarskjöldstaden 
Fördjupningen av översiktsplanen för Högsbo-Frölunda bedömer att fördjupningens 
område (där programområdet innefattas) kan inrymma totalt cirka 100 000 boende år 
2050. Fördjupningen presenterar också ett intervall för antalet invånare som kan 
tillkomma i olika delar av fördjupningens geografiska område. Detta innebär att det finns 
en viss frihetsgrad gällande hur stor befolkningstillväxt som kan möjliggöras i olika delar 
av Högsbo-Frölunda. Viktigt är dock att tillväxten i de olika delarna vägs av mot 
varandra, för att det totala invånarantalet år 2050 inte ska överskrida 100 000 invånare. I 
ÅVS Dag Hammarskjölds boulevard har dock en omfattande utredning gjorts av 
kollektivtrafikförsörjningen inom fördjupningens område som helhet. En av de tydligaste 
slutsatserna i ÅVS Dag Hammarskjölds boulevard är att det finns en begränsning i 
spårvägens möjlighet att kollektivtrafikförsörja fördjupningens geografiska område. Om 
man tar hänsyn tas till den begränsningen kan cirka 85 000 invånare totalt rymmas inom 
området år 2050, det vill säga 15 000 färre invånare än fördjupningen bedömer är möjligt.  

Trafikkontoret menar att spårvägsbegränsningen och dess konsekvenser för avvägningen 
gällande stadsutvecklingen i Högsbo-Frölundas olika områden borde vara tydligare 
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beskrivna, både i den kommande fördjupningen av översiktsplanen för Högsbo-Frölunda 
och i Program för Frölunda. 

Vidare ser trafikkontoret att det finns en potential att fördjupa hur spårvägsbegränsningen 
får betydelse för utbyggnadsordning och val av vilka delar av stadsutvecklingen som 
Göteborgs stad bejakar i sydväst. ÅVS Dag Hammarskjölds boulevard lyfter fram att det 
finns ett par övergripande val som Göteborgs Stad har att ta ställning till: 

• Antingen kan staden välja att bejaka utvecklingen i Målbild Koll2035 och arbeta 
för att anlägga en stadsbana i Dag Hammarskjöldsledens sträckning. Valet att 
göra det får till följd att en del av all pågående - samt all tillkommande - 
planering väster om leden (i Frölunda, Högsbo, Kaverös och Tynnered) måste 
bromsas permanent eller tills en järnväg angör Frölunda. Annars kommer inte 
kollektivtrafikkapaciteten att räcka till för de nya bostäderna i dessa områden.  
 
Detta beror i grunden på att spårtrafiken på Frölundabanan och den eventuella 
stadsbanan i Dag Hammarskjölsledens sträckning (som föreslås i Målbild 
Koll2035) behöver balanseras gentemot varandra, så att man inte överskrider 
systemets maxkapacitet. Om beslut att genomföra boulevardomvandlingen fattas, 
behöver därför en av Frölundabanans spårvägslinjer flyttas i framtiden och 
istället trafikera boulevarden, åtminstone mellan Marklandsplatsen och 
Musikvägens hållplats.  
 

• Det andra alternativet är att bejaka hela den pågående planeringen väster om Dag 
Hammarskjöldsleden och låta den färdigställas. Det innebär att staden inte kan 
fullfölja utvecklingen inom Målbild Koll2035, med stadsbana hela vägen till 
Radiomotet/Järnbrott i boulevardens sträckning. De två spårvägslinjerna som 
skulle trafikera boulevarden söder om Marklandsplatsen skulle då istället behöva 
svänga av vid Marconimotet och därefter fortsätta att trafikera Frölundabanan, 
mellan Musikvägen och Frölunda torg, för att tillhandahålla tillräcklig 
spårvägskapacitet längs södra delen av Frölundabanan. 

När det nu pågår omfattande förtätning i Frölunda, Kaverös och Flatås, innebär det att 
alltmer av den tillgängliga kollektivtrafikkapaciteten på Frölundabanan intecknas för de 
framtida invånarna i banans närhet. Ju längre tiden går kommer det därför att bli svårare 
att flytta en av spårvägslinjerna till Dag Hammarskjölds boulevard. Den pågående 
planeringen är därför bidragande i påverkan på Dag Hammarskjöldstadens framväxt. 
Trafikkontoret menar att staden behöver fatta ett aktivt beslut om vilken av de två ovan 
nämnda vägarna man vill gå, eftersom pågående planering fortgår så länge inget annat 
meddelas. Båda alternativen får följdeffekter för stadsutvecklingen. Om staden godkänner 
programmet innebär det att man indirekt fattar ett beslut om att bejaka pågående 
planering och att möjligheten att förlänga stadsbanan från Marconimotet till 
Järnbrottsmotet försvåras i förlängningen. 

Genomförandeekonomi 
Programmet anger att fastighetskontorets tidiga ekonomiska bedömning av 
exploateringsekonomin för Program Frölunda visar på en ekonomi i balans, undantaget 
åtgärder vid Västerleden som ska utredas vidare efter samråd. Trafikkontoret tycker att 
det är positivt att programmet tydliggör att eventuella åtgärder vid Västerleden (i 
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Frölunda- och Tynneredsmoten) är undantagna från slutsatsen om ”en ekonomi i balans”. 
Trafikkontoret bedömer att Program för Frölunda, tillsammans med 
Tynneredsprogrammet och andra kommande/pågående detaljplaner i närområdet, 
sannolikt kommer att medföra behov av kapacitetshöjande åtgärder i och i anslutning till 
trafikmoten. Trafikkontoret har därför påbörjat ett analysarbete för att få en uppfattning 
av storleksordningen på de åtgärder som kommer att krävas i och med ett antagande av 
programmen och berörda detaljplaner. Denna analys görs gemensamt för Program 
Frölunda och Program Tynnered med angränsande kommande exploatering. 
Trafikkontoret ser att omfattningen av nödvändiga åtgärder behöver tydliggöras och att 
finansieringen av dessa åtgärder behöver klarläggas. Om åtgärderna föreslås 
skattefinansieras, behöver detta förankras politiskt innan programmet godkänns.   

Vidare anger programmet att den tidiga ekonomiska bedömningen inte omfattar 
investeringsmedel från stadens investeringsbudget, kostnader för kommunal service, samt 
utbyggnad av el- och vattennät och utbyggnad av kollektivtrafik. Trafikkontoret ser att 
det hade varit positivt om den tidiga ekonomiska bedömningen även innefattade en 
uppskattning av ovan nämnda kostnader för att ge en tydligare bild av hur hela stadens 
ekonomi påverkas av ett genomförande av programmet. Mot bakgrund av detta begrundar 
trafikkontoret att den tidiga ekonomiska bedömningen uttrycker en ekonomi i balans för 
programmet, när det är så stora kostnadsposter som exkluderas från kalkylen. 

Programmet menar att ”Infrastruktursatsningarna kommer behöva genomföras ändå, 
finansieringen av dessa anses endast påverkas i mindre grad om bostadsproduktionen på 
privat mark blir lägre än beräknat” (sida 48). Trafikkontoret anser att innebörden av 
detta behöver förtydligas. Vid sidan av analysen gällande eventuella åtgärder i Frölunda- 
och Tynneredsmoten, ser trafikkontoret att programarbetet behöver specificera vilka 
infrastrukturåtgärder som är nödvändiga för att möjliggöra föreslagen exploatering och 
vilka som enbart har en kvalitetshöjande effekt. Detta för att få en fördjupad uppfattning 
kring programmets ekonomi. Detta gäller särskilt för eventuella åtgärder som föreslås 
finansieras som skattefinansierade trafiknämndsinvesteringar och som därför ska avvägas 
gentemot andra angelägna åtgärder i staden. 

Programarbetet: geografisk omfattning och arbetsprocess 
Programmet har en omfattande geografisk utbredning och det har därför inte varit möjligt 
att vara tillräckligt detaljerat avseende rekommendationer och förutsättningar för 
kommande detaljplaneskeden. Den omfattande geografiska utbredningen har också 
inneburit att programmet inte har kunnat genomföras tillräckligt snabbt, vilket inneburit 
att detaljplaner har behövt startas trots att programarbete inte är klart. Ett exempel på 
detta är den nyligen antagna detaljplanen för bostäder och verksamheter vid Gitarrgatan 
som försvårar programmets tankar kring utveckling av Musikvägen. Planprogrammets 
omfattande geografi innebär även utmaningar att identifiera kostnader på ett tillräckligt 
bra sätt. 

Under programmets gång har diskussionen om Frölundabanans utformning och behov av 
framkomlighet mellan Musikplatsen och Frölunda torg, tagit en mycket stor del av 
programmets resurser i anspråk. Detta har inneburit att andra delar av programområdet 
inte hunnit utredas tillräckligt, till exempel Radiovägen och området mellan Frölunda 
Torg och Tynneredsmotet. Trafikkontoret tycker att det är olyckligt att fokus i så stor 
utsträckning riktats mot Frölundabanans barriäreffekt och möjligheterna att sänka dess 
framkomlighet, när Målbild Koll2035 pekar ut Frölundabanan som stadsbana i stomnätet. 
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Det innebär att målbilden ser att dess kapacitet och framkomlighet behöver höjas 
gentemot dagens situation. Trafikkontoret konstaterar att programarbetet inte har samrått 
Frölundabanans framtida utformning med Västra Götalandsregionen, som är 
kollektivtrafikmyndighet i regionen. 

Att säkerställa kollektivtrafikens framkomlighet i stomnätet är helt nödvändigt för de 
kommunala och regionala resbehoven i framtiden, för att kunna säkra tillgängligheten till 
hela staden för alla invånare oavsett var i staden man bor. Därmed blir det en 
grundförutsättning för att åstadkomma en sammanhållen och jämlik stad. Trafikkontoret 
tycker därför det är mycket positivt att programmet lyfter att ”En väl utvecklad 
kollektivtrafik är en förutsättning för att binda ihop olika delar i staden närmare 
varandra. Det är ett viktigt verktyg för att skapa en hållbar stadsutveckling” (sida 26). 
Att Göteborg värnar kollektivtrafikens attraktivitet är också avgörande för att staden ska 
lyckas med omställningen mot en hållbar mobilitet. Restid är en av de viktigaste 
parametrarna för att uppnå en attraktiv kollektivtrafik, varför staden behöver finna sätt att 
bibehålla och ibland öka kollektivtrafikens framkomlighetsanspråk. 

Stadsmässighet och planskildhet 
Trafikkontoret ser ett stort behov av att tydligare definiera vad programmet menar med 
stadsmässiga gator, miljöer och stråk, i synnerhet när det gäller Marconigatan och 
Radiovägen. Detta för att kunna fastställa vilka infrastrukturåtgärder som ska anses vara 
nödvändiga respektive kvalitetshöjande, som tidigare nämnts. I den fortsatta diskussionen 
kring stadsmässighet vill trafikkontoret lyfta att kollektivtrafiken också har ett stort 
inneboende värde för stadsmässighet och stadsliv i en storstad, med sitt bidrag av närvaro 
och rörelse i stadsrummet. 

Musikplatsen 
I programarbetet har det förts en långvarig diskussion kring behovet av att kunna passera 
spårvägen i plan på fler ställen än idag längs Marconigatan, samt att omforma den 
befintliga planskilda korsningen vid Musikvägens hållplats till en korsning i markplan. 
Detta för att uppnå en stadsmässighet för Marconigatan och för att Musikplatsen ska 
uppnå sin fulla potential. Med ÅVS Dag Hammarskjölds boulevard har trafikkontoret fått 
fördjupad kunskap om den kapacitet som kollektivtrafiken behöver tillhandahålla i 
sydvästra Göteborg, för att kunna trafikförsörja den planerade stadstillväxten. Mot 
bakgrund av denna ser trafikkontoret att Frölundabanan behöver bibehålla nuvarande 
framkomlighet och utformning med de planskilda korsningspunkter som finns. 
Trafikkontoret tycker att det är olyckligt att stadsutvecklingen kring Musikplatsen läggs 
som en sista etapp i väntan på åtgärder som gör att den kan ”uppnå sin fulla potential”, 
enligt programmets bedömning. Trafikkontoret ser att det finns goda möjligheter att 
förbättra utformningen och upplevelsen av Musikvägens planskilda korsning och 
tillskapa ytor för exploatering, samtidigt som planskildheten med Musikvägen behålls. 
Denna möjlighet är dock fortfarande outforskad i programarbetet.  

Vidare konstaterar Stadsstrukturanalys Frölunda (White, 2019) att en ökning av antalet 
korsningsmöjligheter över Marconigatan får ett mycket litet genomslag i strukturella 
analyser över Marconigatan. För att målsättningen om en gata fylld med liv och rörelse 
ska kunna nås, framhåller stadsstrukturanalysen istället vikten av att de omgivande 
bottenvåningarna behöver fyllas med aktivt innehåll i mycket högre grad än de 
detaljplaner som håller på att byggas ut i nuläget längs gatan. Trafikkontoret önskar att 
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stadsstrukturanalysens slutsatser om antalet korsningspunkter över Marconigatan tas 
omhand i det fortsatta planeringsarbetet. 

Funktionsblandning och resbehov 
Programområdet har idag en funktionsblandning där bostäder klart dominerar. I förslag 
till ny översiktsplan skapas förutsättningar för en mycket kraftig bostadsutbyggnad och 
befolkningstillväxt, i synnerhet i stadens sydvästra delar. Program för Frölunda föreslår 
en bostadsutbyggnad om 4500 bostäder, som tillsammans med redan laga kraftvunna 
detaljplaner möjliggör för ett tillskott om totalt cirka 6100 bostäder inom 
programområdet. Om alla 6 100 bostäder uppförs, bedöms befolkningen i 
programområdet att mer än fördubblas från dagens cirka 10 000 invånare till cirka 22 000 
invånare.  

Programmet föreslår också att tillkommande bebyggelse utmed huvudstråken och 
Västerleden ska innehålla lokaler för verksamheter. Detta är i grunden mycket positivt, 
särskilt då en av de stora arbetsplatserna inom programområdet idag försvinner i och med 
den kommande flytten av Frölunda specialistsjukhus. Trafikkontoret ser dock inte att 
programmet föreslår en komplettering med arbetsplatser i tillräcklig utsträckning för att 
åstadkomma den önskade förändringen av områdets funktionsblandning, som kan utläsas 
i programmets vision för den framtida Frölundastaden. Trafikkontoret ser därför att 
föreslagen utveckling i programmet sammantaget kommer att leda till ett kraftigt ökat 
resbehov till/från området, både på grund av att antalet invånare väntas öka i stor 
utsträckning och för att förhållandet mellan bostäder och arbetsplatser kommer att kvarstå 
eller eventuellt försämras. 

Ur trafikkontorets perspektiv vore det positivt om staden kan skapa förutsättningar för ett 
högre innehåll av arbetsplatser i sydvästra Göteborg. En högre andel arbetsplatser skulle 
ge bättre förutsättningar för ett dubbelriktat resande, vilket innebär ett effektivare 
nyttjande av infrastrukturen när de övervägande resandeströmmarna i staden inte går i en 
riktning på morgonen och i den andra på eftermiddagen. Fler arbetsplatser kan även ge 
bättre förutsättningar för den nära staden, där en högre andel av de boende arbetar i sitt 
närområde, men detta är också beroende av hur väl graden av matchning mellan 
arbetsplatser och arbetstagare. En större dagbefolkning innebär även större underlag för 
handel och service. 

Parkering 
För att främja en mer hållbar utveckling är det viktigt att staden arbetar med ett effektivt 
markutnyttjande och på så sätt hushållar med sin markresurs och värnar värdefull natur- 
och jordbruksmark. I grunden är det därför positivt att tillkommande exploatering i 
huvudsak föreslås ske på befintliga markparkeringar i området. Staden behöver arbeta 
aktivt i riktning mot samlade parkeringsanläggningar, både för ett mer effektivt 
markutnyttjande och för att öka incitamenten till att resa till fots, med cykel eller med 
kollektivtrafik, i de reserelationer där det är möjligt.  

Trafikkontoret ser positivt på att programmet tydliggör att man ska främja gemensamma 
lösningar för mobilitet och parkering inom och mellan detaljplaner, samt att kommande 
detaljplaner ska arbeta med mobilitetslösningar. I det fortsatta arbetet behöver dock 
programmet fördjupa analysen kring parkering och komplettera föreslagen 
utbyggnadsordning med ett resonemang kring hur befintliga och framtida 
parkeringsbehov ska tas omhand. Detta då gemensamma parkeringslösningar kan komma 
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att försörja flera detaljplaners exploateringar, vilket behöver konkretiseras i 
programhandlingen. Parkeringslösningarna behöver vara på plats innan de nya bostäderna 
– om de innehåller boendeparkering. Trafikkontoret har tagit fram en parkerings- och 
mobilitetsstrategi som visar förslag på lokalisering av parkeringsanläggningar. Denna 
behöver inarbetas i programhandlingen, tillsammans med en mer konkretiserad 
utbyggnadsplanering. 

Metrobuss och bussterminalen vid Frölunda torg 
Programmet framhåller att ”Bussterminalen bör placeras i ett läge där det finns en 
potential att samordna bussterminal, spårväg och framtida läge för metrobusstation” 
(sida 31). Trafikkontoret menar att bussfunktionen väster om torget behöver utredas 
vidare i kommande planering för metrobuss, där dess läge studeras kopplat till både 
befintlig spårväg och framtida metrobuss. I en sådan analys behöver man även väga in 
kostnad/nytta vid en eventuell flytt av bussterminalen. Det är inte säkert att nyttan av en 
eventuell flytt av bussterminalen väger upp kostnaden för att flytta den.  

Vidare pekar programmet ut ett läge för möjlig framtida metrobusstation, i anslutning till 
Tynneredsmotet. I trafikkontorets pågående arbete tillsammans med Västtrafik, Västra 
Götalandsregionen och Trafikverket för ett framtida metrobussläge vid Frölunda torg, 
diskuteras att en möjlig lokalisering antingen kan vara i anslutning till Tynneredsmotet 
eller i anslutning till Topasbron. Det finns för- och nackdelar med båda lokaliseringarna 
och beslut är ännu inte fattat. Trafikverket har nyligen startat en åtgärdsvalsstudie för 
Västerleden, som kommer vara en möjlighet att studera metrobussfunktionen vid 
Frölunda torg. Trafikkontoret deltar i detta arbete. 

Trafikkontorets arbete med Målbild Koll2035 löper på i enlighet med handlingsplanen för 
målbilden, vilket är ett kommunfullmäktigeuppdrag. I Målbild Koll2035 presenteras en 
etappindelad tidplan för de kollektivtrafikinvesteringar som föreslås, bland annat gällande 
metrobuss. Den genomgång av pågående planering som gjorts i arbetet med 
handlingsplanen för målbilden visar dock på att flera av investeringarna kommer att 
genomföras senare än själva målbildens tidplan. I den takt som arbetet bedrivits hittills så 
kommer därför inte Målbild Koll2035 att uppnås i enlighet med den tidplan som 
målbilden redovisar. Det saknas också finansiering för stora delar av de investeringar som 
krävs. I den nyligen genomförda ÅVS Metrobuss pekas dock utvecklingen av 
metrobussystemet längs Söder-/Västerleden ut som etapp 1. 

Järnvägsreservaten 
I förslag till ny översiktsplan redovisas sträckningarna för tre olika järnvägsreservat, vilka 
avser en järnväg mellan Haga Station och Kungsbacka station via Järnbrott. I 
Trafikverkets utredning för järnvägen (Pendeltåg i kollektivtrafikreservatet, 
ärendenummer: TRV 2020/86077) redovisas ytterligare tänkbara sträckningar, bland 
annat under Marconigatan. Trafikkontoret menar att man även behöver undersöka den 
underjordiska sträckningen i Marconigatan, med ett stationsläge vid Frölunda torg, i det 
fortsatta utredningsarbetet kring järnvägsreservaten. Trafikkontoret ser att ett stationsläge 
vid Frölunda torg längs denna sträckning har större potential att ge trafikal nytta och 
attraktion för stadsutveckling, än ett stationsläge längs den reservatssträckning som 
korsar Radiovägen i höjd med Prästgårdarna. 

Barns skolvägar och förslag till ny skoletablering 
I programmet beskrivs den pågående planeringen för en skola vid Tratten längs mellersta 
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Marconigatan. Den nya skolan ska eventuellt användas för nuvarande 
högstadieverksamhet vid Frölundaskolan. En flytt av åk 7-9 till skolan vid Tratten lämnar 
då plats för nya elever i åk F-6 vid Frölundaskolan. Trafikkontoret ser en 
trafiksäkerhetsrisk med denna planering, om den innebär att den nya skolan kommer att 
ingå i samma skolenhet som Frölundaskolan och eleverna i åk 7-9 därför fortsatt kommer 
att ha delar av sin undervisning förlagd till nuvarande Frölundaskolan. En sådan 
planering skulle innebära att skolelever behöver förflytta sig över Frölundabanan via en 
plankorsning mellan lektioner, kanske ofta under tidspress. Detta är inte bra ur ett barn- 
och trafiksäkerhetsperspektiv och bör undvikas. Trafikkontoret ser därför att det är viktigt 
att skolan vid Tratten blir en egen skolenhet, där barnen inte behöver förflytta sig mellan 
de olika skolenheterna. 

Dagvatten och skyfall 
Programmet pekar på behovet av fördröjningsåtgärder och en större reningsanläggning 
för dagvatten inom programområdet. Programmet beskriver också att dagvatten- och 
skyfallsåtgärder behöver studeras vidare i framtida detaljplanearbeten. Trafikkontoret 
tycker det är positivt att programmet pekar på behovet av att hantera dagvatten och 
skyfall, men ser att detta är utrymmeskrävande ytor och därför behöver samordnas för 
flera detaljplaner. Trafikkontoret ser också att fortsatt arbete behöver ske med beaktande 
av de framtagna strukturplanerna för skyfall, samt det pågående arbetet med att ta fram 
områdesplaner för dagvatten. 

Programmet pekar på möjligheten att etablera en skyfallsyta vid Positivplatsen, i nära 
anslutning till Positivgatans spårvägshållplats. Trafikkontoret ser en risk i att peka ut en 
skyfallsyta i nära anslutning till programområdets huvudsakliga stråk för 
kollektivtrafikförsörjning. Om en skyfallsyta behöver anläggas här, behöver det ske på ett 
sådant sätt att Frölundabanans funktion och drift inte äventyras. 

Redaktionella synpunkter på programhandlingen 
Vision Frölundastaden (bland annat sida 16, 17) 
Trafikkontoret har inte varit med vid framtagandet av Vision Frölunda/Vision 
Frölundastaden, men ser inte något kontroversiellt beskrivas i den. Trafikkontoret anser 
dock att visionen ges väldigt stort utrymme i programhandlingen, vilket innebär att en 
tydligare konkretisering av programförslaget ur ett 10 – 15 års perspektiv därför får stå 
tillbaka. Vision Frölunda/Vision Frölundastaden omfattar en större geografi än själva 
programmet och trafikkontoret undrar vad visionen har för status: är den politiskt 
beslutad, likt Vision Älvstaden, och/eller har den någon koppling till stadens 
översiktsplanering? 

Programförslag och konsekvensbeskrivning 
Programmet har en omfattande geografisk utbredning och beskrivningen av innehållet har 
därför sannolikt behövts hållas kortfattad för läsbarhetens skull. Trafikkontoret ser dock 
ett generellt behov av fördjupade beskrivningar kring de föreslagna 
stadsutvecklingsåtgärder som berör infrastrukturen. Även konsekvensbeskrivningen 
behöver fördjupas, bland annat gällande Radiovägen.  

Programkarta (sida 25) 
Trafikkontoret uppfattar kartan som redovisar programförslaget som otydlig gällande 
föreslagen trafikstruktur, då bland annat befintligt lokalvägnät inte återges. Vidare ser 
trafikkontoret att gång- och cykelkopplingarna i kartan behöver separeras utifrån vilka 
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åtgärder som innebär att nya kopplingar föreslås och vilka som innebär upprustning av 
befintliga kopplingar. 

Ny gatustruktur (sida 10) 
I programmets beskrivning av den framtida Frölundastaden nämns att ”det behöver göras 
stora satsningar över tid för att koppla samman dessa stadsdelar [Tynnered och 
Frölunda] kring ett gemensamt centrum med en ny gatustruktur kring god arkitektur av 
blandad funktion och karaktär”. Trafikkontoret undrar vad som avses med ”ny 
gatustruktur”, då detta inte beskrivs närmare. Trafikkontoret anser snarare att 
programmet i huvudsak förhåller sig till och utvecklar befintlig gatustruktur, vilket 
programmet nämner i delkapitlet Resurshållning och klimatansvar: ”Genom att utgå från 
det vi har, bevara byggnader och gatustruktur som fungerar” (sida 50). 

Samordnat genomförande (sida 16) 
Programmet skriver att ”Planering och utbyggnad ska samordnas så att gemensamma 
funktioner säkerställs och inte löses i respektive detaljplan”. Trafikkontoret anser att 
programmet ännu inte har dessa kvaliteter, exempelvis för gemensamma 
parkeringsanläggningar, och att programmet behöver bli tydligare och mer 
detaljplaneförberedande. Detta för att gemensamma detaljplaneöverskridande 
parkeringslösningar ska kunna åstadkommas. 

Etappindelning per delområde (sida 48) 
Trafikkontoret ser att programmet behöver en tydligare beskrivning av den totala 
mängden tillkommande bostäder i samtliga etapper, det vill säga totalt 6100 bostäder i 
etapp 0-5. 

Utrymme för ny spårvägslänk mellan Musikplatsen och Marconimotet (sida 26) 
Vad gäller den eventuella nya spårvägslänk som föreslås mellan Musikplatsen och 
Marconimotet tycker trafikkontoret att det är positivt att programmet tydliggör vikten av 
att spårvägen ges reserverat utrymme i gatan och inte behöver gå i blandtrafik. Det är 
även positivt att programmet pekar på att ny bebyggelse på södra sidans parkeringsytor 
behöver förhålla sig till den nya spårvägens sträckning och utrymme.  

Jämförelse triangelspår (bild på sida 22) 
Programmet innehåller en bild på triangelspåret vid korsningen Södra Hamngatan/Västra 
Hamngatan, som en jämförelse för det triangelspår som föreslås vid Musikplatsen. 
Trafikkontoret vill här påpeka att befintlig spårkurva mellan Södra Hamngatan och Västra 
Hamngatan är av låg standard med liten kurvradie och inte längre är aktuell vid 
nybyggnation av spårväg. Trafikkontoret har i programarbetet levererat underlag för 
Musikplatsen gällande en acceptabel kurvradie för triangelspåret mellan Frölundabanan 
och den eventuella framtida spårvägen i Norra Marconigatan. 

Topasbron (sida 25, 50) 
Topasbron är en kommunal anläggning. Programmet skriver att ”Utbyggnad och 
utveckling av övergripande anläggningar såsom Västerleden med sina trafikmot, 
Frölundamotet, Tynneredsmotet och Topasbron […]”, vilket kan ge intrycket av att 
Topasbron är en del av Trafikverkets (statliga) anläggning. Vidare redovisas Topasbron 
som en ny gång- och cykelkoppling i kartan för programförslaget. Trafikkontorets 
uppfattning av programarbetet och den kommande fördjupningen av översiktsplanen för 
Högsbo-Frölunda är att nuvarande koppling ska stärkas och utvecklas. 
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Vibrafongatan (sida 22)  
Programmet anger att ”Kring Frölunda torg finns goda möjligheter att förbättra stråk 
och platser med omtanke för stadsmiljön och stärka kollektivtrafikens utformning och 
hållplatslägen”. Vibrafongatan uppges vara ett av dessa stråk och programmet ser att 
denna del bör studeras närmare vid en omdaning av Frölunda Torg. Gatan omfattas dock 
inte av det pågående detaljplanearbetet för Frölunda torg och löper idag i ett smalt 
utrymme mellan Frölundabanan och de relativt nybyggda bostads- och parkeringshusen 
söder om gatan. Trafikkontoret delar därför inte stadsbyggnadskontorets uppfattning av 
att det finns en god förändringspotential för gatan. Om en förändring av Vibrafongatan 
ska göras, ser trafikkontoret att denna gata lämpligast lyfts in i det pågående 
detaljplanearbetet för Frölunda Torg och hanteras där. 

Ett sammanhängande stadsstråk (sida 9) 
Programmet presenterar ett antal utgångspunkter för den framtida Frölundastadens roll i 
ett växande Göteborg. Här presenteras bland annat att Högsbo industriområde kommer att 
utvecklas till blandstad. Trafikkontoret vill tydliggöra att utvecklingen av Högsbo 
industriområde är avhängig ett positivt beslut om att anlägga en stadsbana i Dag 
Hammarskjöldsledens sträckning, vilket är en nödvändighet för att kunna 
kollektivtrafikförsörja eventuellt tillkommande bostäder i östra Högsbo. 

Riksintressen (sida 10) 
I avsnittet om riksintressen finns ett stycke gällande kommande översiktsplan, vilket 
verkar ha blivit felplacerat. I avsnittet nämns också programområdets järnvägsreservat, 
vilket inte är ett riksintresse. 

Miljömål (sida 40-42) 
Beskrivningen av stadens miljö- och klimatmål är inte uppdaterad med avseende på 
stadens nya miljö- och klimatprogram för 2021-2030, som antogs i mars 2021. 
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