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Yrkande angående kollektivtrafik på Ramberget, nytt ärende 
 
Ramberget och Keilers park är inte bara ett av Lundbys viktigaste besöksmål utan är 
viktigt för stora delar av Göteborg. Det har om inte annat visa sig denna ”Covidvår”. 
Denna gröna sköna oas centralt belägen på Hisingen används för motion och rekreation 
av människor i alla åldrar och olika bakgrunder. Kiellers park skulle kunna sägas var en 
jämlik park dit många kan ta sig och ”hänga” helt kravlöst.  
Men inte för riktigt alla.  
Ramberget är brant och kan vara svårtillgängligt för människor med vissa 
funktionsvariationer, framförallt om du saknar tillgång till bil eller färdtjänst. För att 
underlätta för människor att ta sig upp till toppen, är det därför möjligt att ta bilen 
uppför Ramberget stora delar av året.  
Det är positivt då det tillgängliggör Ramberget för fler, men medför även nackdelar då 
delar av Ramberget tidvis kan upplevas som otryggt eller osäkert. Under våren 2020 
målades gula linjer på vägbanan för att separera motortrafik från gående och då öka 
känslan av trygghet.  
En fortsatt utveckling för ökad säkerhet kan vara att reglera biltrafiken upp till 
Ramberget genom exempelvis kör- eller parkeringsförbud, men fortsätta tillåta såväl 
bussar som bilar med handikappstillstånd att köra upp och parkera.  
 
Det viktigaste är dock att även människor som inte har tillgång bil kan få ta sig upp på 
toppen på Ramberget och njuta av Hisingens vackraste utsikt, oavsett 
funktionsvariation. Detta skulle underlättas mycket om Ramberget ingick i Västtrafiks 
turlista för anropsstyrd trafik och/eller den så kallade Flexlinjen (tidigare ”Trygga 
rundan”) under sommarhalvåret.   
  
Vi föreslår därför att stadsdelsnämnden beslutar:  

• Att hemställa till Västtrafiks styrelse att införa kollektivtrafik till Ramberget 
under sommartidtabell, förslagsvis från och med sommaren 2021.   
• Att hemställa till styrelsen för Kiellers park att fortsatt överväga ytterligare 
reglering av fordonstrafiken på Ramberget för ökad trygghet och säkerhet.  

 

  


