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Yttrande remiss från Trafikverket gällande 
Åtgärdsvalsstudie Metrobuss 

Förslag till beslut 
 I Lundby stadsdelsnämnd: 

1. Stadsdelsnämnden Lundbys yttrande till kommunstyrelsen över åtgärdsvalsstudie 

Metrobuss översänds i enlighet med stadsdelsförvaltningen Lundbys 

tjänsteutlåtande.     

2. Stadsdelsnämnden Lundby förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Sammanfattning 
Trafikverket har i maj 2020 översänt åtgärdsvalsstudie Metrobuss till stadens nämnder för 

yttrande. Stadsledningskontoret ansvarar för att sammanställa förvaltningarnas svar till ett 

stadengemensamt yttrande som ska vara Trafikverket till handa senast den 30 november 

2020. Stadsdelsförvaltningen svarar på remissens frågeställningar utifrån sociala och 

lokala perspektiv.  

Metrobussystemet binder samman tyngdpunkter och andra viktiga målpunkter i 

Göteborg, Partille och Mölndal genom korta restider. Systemet kännetecknas av hög 

turtäthet under hela dygnet, går på egen körbana vilket ska garantera framkomlighet och 

komfort samt att fordonen har hög kapacitet. Enligt Målbild Koll2025 ska 

Metrobussystemet trafikera mellanstadsringen (Söder- och Västerleden, Lundbyleden och 

E6 mellan Tingstadsmotet och Åbromotet), cityinfartsstråken (E45 Oscars- och 

Götaleden) samt infartsstråken (E20, E6 Norr samt riksvägarna 40, 155 och 158). För 

förtydligande av sträckning se bild på sidan fyra.  

Åtgärdsvalsstudien ska skapa en gemensam övergripande bild av hur konceptet 

Metrobuss kan integreras med infrastruktur, trafik- och bebyggelse för att tillsammans 

med andra föreslagna koncept i Målbild Koll2035 bidra till en långsiktigt hållbar 

stadsutveckling med en attraktiv kollektivtrafik med hög framkomlighet och korta 

restider mellan stadens knutpunkter och målpunkter. Vidare ska åtgärdsvalsstudien vara 

ett erforderligt utredningsunderlag för beslut om fortsatt hantering och utredning.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
I åtgärdsvalsstudien presenteras två alternativa scenarier, A och B, där B är den lösning 

av konceptuell infrastruktur för Metrobuss som har bäst förutsättningar att uppfylla 

flertalet av effektmålen inom en lägre ekonomisk ram. Om Metrobussystemet ska bidra 

till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning är 

volymen av antalet resenärer av stor vikt. Därför krävs att även administrativa och 
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ekonomiska styrmedel implementeras för att få fler att välja att åka kollektivt. 

Metrobussen förslås följa Lundbyledens dragning, Lundbyleden är idag både en fysisk, 

mental och social barriär i stadsdelen. Socioekonomi påverkar medborgarnas 

levnadsvillkor och utgör en social barriär i staden. De primärområden i stadsdelen som 

angränsar till Lundbyleden och ett eventuellt kommande Metrobussystem skiljer sig åt 

socioekonomiskt. Söder om Lundbyleden ligger Lindholmen och Eriksberg som är två av 

de mest välmående primärområdena både i stadsdelen och i Göteborg med hög 

medelinkomst, högt valdeltagande samt låg arbetslöshet. På Lindholmen och i Eriksberg 

upplever sig en stor andel av invånarna ha en god hälsa. Kvillebäcken och 

Rambergsstaden, norr om Lundbyleden, har en betydligt lägre medelinkomst, ett lågt 

valdeltagande och är de områden i stadsdelen där lägst antal av invånarna upplever sig ha 

en god hälsa. Lundbyleden bidrar till att förstärka den sociala barriären fysiskt, vilket 

även ett Metrobussystem skulle göra.  

Stadsdelsförvaltningen Lundby kan få indirekta kostnader till följd av Metrobussens 

dragning jämns med Lundbyleden. Om den sociala, mentala och fysiska barriär som 

Lundbyleden och ett kommande Metrobussystem utgör inte överbryggs riskerar 

försämrad hälsa hos befolkning kräva större investeringar för stadsdelen och staden på 

längre sikt då fler hälsofrämjande åtgärder behöver implementeras.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Flertalet strategiska dokument och mål på global, nationell, regional och kommunal nivå 

har varit styrande för mål och inriktning i åtgärdsvalsstudien. Bland annat omnämns 

Agenda 2030 med de 17 globala målen, Västra Götalands Miljö- och klimatstrategi samt 

Göteborgs stads Trafikstrategi för en nära storstad. Detta är dock inte tydligt i de 

effektmål som formulerats i åtgärdsvalsstudien.  

En implementering av Metrobussystemet kan potentiellt leda till en överförflyttning från 

bil till kollektivtrafik, om denna är tillräckligt attraktiv. Detta är i sin tur hälso- och 

miljömässigt fördelaktigt och bidrar till nationella och regionala miljö- och klimatmål.  

Som nämndes i föregående avsnitt ligger den planerade körvägen för Metrobuss i Lundby 

längs med Lundbyleden, vilket utgör en stor barriär i stadsdelen och för staden idag. Den 

trafiktunga leden hindrar djur, växter och människor från att röra sig fritt mellan olika 

områden och målpunkter. Kopplingar mellan befintliga grönområden såsom Keillers park 

och Ramberget och tillkommande grönområden i exempelvis Frihamnen och 

Lindholmen, som främjar folkhälsa samt djur- och växtliv, försvåras av Lundbyleden, 

Hamnbanan och ett kommande Metrobussystem. Barriäröverbryggande åtgärder är ett 

måste för att kunna skapa en sammanhållen och hållbar stad.  

Placering och utformning av hållplatser längs med Metrobussens körväg kommer att vara 

av betydelse utifrån människors hälsa, då flera av dessa lokaliseras intill trafikleder. Då 

reseunderlaget med kollektivtrafik förväntas öka i och med implementeringen av ett 

Metrobussystem bör dessa hållplatsmiljöer utformas på så sätt att resenärer skyddas från 

den negativa miljöpåverkan som kan tänkas uppstå vid vistelse kloss an till trafiktunga 

leder.  

Bedömning ur social dimension 
Enligt åtgärdsvalsstudien ska Metrobuss vara till för alla men den primära målgruppen är 

pendelresenärer från kranskommuner och ytterområden som inte har pendeltåg som 
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alternativ. I Lundby ökar antalet arbetsplatser då flertalet kontorsbyggnader planeras och 

byggs på bland annat Lindholmen. Att införa ett effektivt kollektivtrafiksystem så att 

även personer som bor utanför kommunen eller i ytterområden får möjlighet att verka och 

arbeta i Göteborgs stad är positivt. Att heller inte vara beroende av bil för att ta sig till och 

från arbete och skola har flertalet fördelar, både hälso- och miljömässigt. Det ger 

människor fler valmöjligheter till att själva styra över sin vardag, utan att vara beroende 

av bil. 

En social konsekvensbedömning av åtgärdsvalsstudie Metrobuss har genomförts med 

fyra sociala aspekter som utgångspunkt: sammanhållen, inkluderande, tillgänglig och 

hälsofrämjande. Då sträckning och stationer till stor del varit givna på förhand för 

åtgärdsvalsstudien har den sociala konsekvensbedömningen studerat och analyserat hur 

tänkt sträckning samt stationer kommer olika sociala grupper till gagn. 

Stadsdelsförvaltningen saknar beskrivningar och analyser av vilka konsekvenser ett 

Metrobussystem skulle innebära för barn och unga. Idag går cirka 5000 elever på 

Lindholmen, ett större gymnasiekluster finns här med elever från hela Göteborg men även 

från andra kommuner. Att på ett säkert och tryggt sätt kunna ta sig till skolan vart en än 

bor är en förutsättning för en bra skolgång. Metrobussen skulle kunna underlätta för 

många elever som valt att studera på Lindholmen.  

Då Metrobussen i stadsdelen Lundby föreslås gå på upphöjd bana längs med 

Lundbyleden kommer detta leda till ökade barriäreffekter. Redan idag går barn från hela 

Lundby i skola och förskola på andra sidan Lundbyleden, exempelvis har bristen på 

förskolor i Eriksberg gjort att många av barnen går på förskola i Kyrkbyn. Detta kommer 

att bli än mer aktuellt i och med de stadsutvecklingsprojekt som pågår på Lindholmen och 

i Frihamnen, där många barn från Kvillebäcken och Rambergsstaden ska ta sig till skola 

och aktiviteter på andra sidan Lundbyleden. Detta ställer krav på tätt liggande, trygga och 

säkra skolvägar, både för att barn själva ska kunna ta sig till skola och aktiviteter men 

också för att minska bilanvändandet då många barn idag skjutsas till förskola, skola och 

aktiviteter. Trygga, säkra och tillgängliga kopplingar underlättar för människor att välja 

andra transportmedel än bil men utökar även barns rörelsefrihet. Därför bör 

barriäröverbryggande åtgärder studeras i samband med införandet av Metrobussystemet, 

men också i samverkan med andra pågående projekt såsom den planerade sociodukten i 

Frihamnen och åtgärdsvalsstudie Lundbyleden.  

Samverkan 
Information om ärendet lämnades på förvaltningsgemensam samverkansgrupp den 15 

september 2020. 

Expedieras 
Ärendet expedieras till Stadsledningskontoret, dnr 0949/20.  
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Ärendet  
Stadsledningskontoret har den 29 maj 2020 översänt Trafikverkets åtgärdsvalsstudie 

Metrobuss till stadsdelsförvaltningen Lundby för yttrande senast den 30 september 2020.  

Beskrivning av ärendet 
2013 initierade stadstrafikforum projektet Målbild Koll2035 – kollektivtrafikprogram för 

stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille. Bemanningen i projektet utgjordes av 

stadstrafikforum som styrgrupp och tjänstepersoner från respektive part i en 

partsgemensam ledningsgrupp. Från Göteborgs stad vad trafikkontoret, 

stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret deltagande i projektet. Målbild Koll2035 

beskriver hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i det sammanhängande 

tätortsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille fram till år 2035.  

En av flera slutsatser från målbilden är att en kapacitetsstark, snabb och pålitlig 

kollektivtrafik är en förutsättning för ett tätbebyggt storstadsområde. Genomförda 

utredningar inom ramen för målbildsarbetet landade i att ett Metrobussystem, 

tillsammans med målbildens övriga redovisade trafikkoncept, bäst kan lösa denna uppgift 

 
Blåmarkerade vägar är där förslag till ny infrastruktur studeras inom åtgärdsvalsstudien 

För att kunna realisera Målbild Koll2035 behövdes fördjupning och konkretisering av 

system, koncept och stråk för det nya konceptet Metrobuss. Berörda parter var överens 

om att en åtgärdsvalsstudie behövde startas för att komma vidare i arbetet. 

Åtgärdsvalsstudien har projektletts av Trafikverket och Västra Götalands Regionen. 

Göteborgs stad har deltagit i arbetet med representanter från trafikkontoret, 

stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret.  

Syfte, mål och målkonflikter 

Syftet med åtgärdsvalsstudie Metrobuss har varit att på en översiktlig nivå: 



 

 

Göteborgs Stad Lundby, tjänsteutlåtande 5 (10) 

   

   

• Utreda befintlig och framtida resandeefterfrågan samt restid, trängsel- och 

kapacitetsbrister i olika relationer som berörs av konceptet Metrobuss. Identifiera 

problem, brister och behov.  

• Redogöra för vilka trafikkoncept som kan vara aktuella för att hantera problem, 

brister och behov som identifierats. Verifiera genom att granska och tydliggöra 

det åtgärdsval som gjorts i Målbild Koll2035 – det vill säga Metrobuss. 

• Konkretisera hur konceptet Metrobuss kan lösa identifierade problem, brister och 

behov samt ta fram olika investeringsnivåer/scenarier för infrastrukturen. 

• Översiktligt bedöma anläggningskostnad och kvalitativt bedöma effekten av de 

olika investeringsnivåerna/scenarierna utifrån projektspecifika mål. 

• Ta fram en utbyggnadsordning för Koncept Metrobuss.   

Projektmål för åtgärdsvalsstudien har varit att skapa en gemensam övergripande bild av 

hur konceptet Metrobuss kan integreras med infrastruktur, trafik och bebyggelse för att 

tillsammans med andra föreslagna koncept i Målbild Koll2035 bidra till en långsiktigt 

hållbar stadsutveckling med en attraktiv kollektivtrafik med hög framkomlighet och korta 

restider mellan stadens knut- och målpunkter.  

Metrobussystemet ska bidra till nationella, regionala och lokala mål. I åtgärdsvalsstudien 

har ett antal projektspecifika effektmål tagits fram, dessa ska vara styrande för föreslagna 

lösningar Dessa bygger på mål som tagits fram i Målbild Koll2035 och utgörs av följande 

kategorier:  

Kvalitetsmål för resenären – snabbt, enkelt och pålitligt.  

Här ingår bland annat att hållplatsmiljöer och anslutande gång- och cykelvägar ska 

upplevas som trivsamma och trygga samt att restid med kollektivtrafik ska vara kortare 

för resor runt city än genom city för de resenärer som inte har målpunkt i city 

Kvalitetsmål för människan i staden – en attraktiv stadsmiljö 

Säkerställd trafiksäkerhet där Nollvisionen gäller samt att de fysiska och upplevda 

barriäreffekterna ska minimeras samt ett effektivt nyttjande av markyta och infrastruktur. 

Kvalitetsmål för stadens struktur – en sammanbunden stad och region 

Ökad kapacitet i kollektivtrafiksystemet ska avlasta lederna och införandet ska göras på 

ett sådant sätt att påverkan på näringslivets transporter minimeras.  

Ett antal målkonflikter har identifierats i arbetet med studien. Det är en utmaning att 

utveckla ett kollektivtrafikkoncept som både tillgodoser behovet av attraktiva 

resmöjligheter till centrum och samtidigt möjliggör konkurrenskraftiga resor på tvären. 

Utgångspunkten är att konceptet Metrobuss ska lösa båda delar, dock innebär detta inte 

att varje Metrobusslinje ska lösa såväl resor mot centrum och på tvären. Prioriterad 

framkomlighet för kollektivtrafik innebär att framkomligheten för personbilstrafiken 

behöver reduceras vilket medför en ökad risk för köbildning och missnöje hos bilförare. 

En prioritering av kollektivtrafik är dock en förutsättning för att den 

bebyggelseutveckling som bland annat Göteborgs stad planerar för ska bli möjlig. Fler 

människor som vistas i närheten av högtrafikerade leder och därmed utsätts för 

miljöpåverkan antas öka i och med implementeringen av Metrobussystemet. Det är därför 

viktigt att de framtida hållplatsmiljöerna ges en utformning som mildrar den negativa 

miljöpåverkan som väntande resenärer annars utsätt för.  
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Studerade scenarier för konceptuell infrastruktur 

Två scenarier har studerats, A och B, för konceptuell infrastruktur samt ett 

jämförelsealternativ 0+. Dessa scenarier ska ses som konceptuella, då det finns flera 

andra tänkbara scenarier. Syftet med att ta fram olika scenarier är att ge underlag till 

kostnadsbedömningar för olika kombinationer av åtgärdstyper samt att kunna analysera 

bidrag till uppfyllnad av effektmål på systemnivå. 

Metrobussystemet bygger på att kollektivtrafiken säkerställs god framkomlighet och eget 

utrymme gentemot övrig trafik. Detta är en förutsättning för att konceptet ska kunna 

utgöra ett pålitligt och attraktivt resealternativ till bil. För att uppnå god framkomlighet 

och eget utrymme för Metrobuss används följande huvudprinciper: 

• Utnyttja befintliga busskörfält 

• Ta befintliga körfält i anspråk 

• Bredda befintlig körbana 

• Skapa ny avskild körbana 

• Skapa planskild körbana med hjälp av konstbyggnader, det vill säga bro- eller 

tunnelkonstruktioner 

Egen körbana eller körfält är en avgörande faktor för att Metrobussystemet ska ha 

förutsättningar att kunna uppfylla de effektmål som fastställts avseende restid samt för att 

uppnå en robust trafikering med pålitliga restider sett över hela trafikdygnet. På vissa 

platser kan det med hänvisning till exempelvis utrymmesbrist, behov av omfattande 

konstbyggnad och så vidare övervägas att låta Metrobussen använda befintlig 

infrastruktur, det vill säga köra i blandtrafik. För att inte äventyra framkomligheten för 

systemet som helhet är det viktigt att det blir begränsade vägsträckor med blandtrafik och 

att kollektivtrafiken i anslutning till dessa sträckor ges god framkomlighet.  

I scenario A, som beräknas kosta mellan 21–32 miljarder kronor, har utgångspunkten 

varit att kompromisslöst uppnå ett Metrobussystem som säkerställer eget utrymme längs 

hela Mellanstadsringen. Scenariot ska förstås som ett maximerat lösningsalternativ och 

kan beskrivas som en teoretisk ambitionsnivå som uppvisar tveksamheter vad gäller 

genomförbarhet. Detta innebär ett stort behov av infrastrukturåtgärder och sedermera 

stora kostnader. Scenario A har inte effektbedömts, då det saknar förutsättningar att 

resultera i nyttor och effekter som kan motivera den höga anläggningskostnaden. För 

scenario B, som beräknas kosta mellan 6–9 miljarder, har utgångspunkten varit lösningar 

utifrån fyrstegsprincipen som minskar kostnaderna och komplexiteten. Störst behov av 

eget utrymme är på de sträckor där det är eller kan förväntas bli köproblematik. Det 

innebär rent konkret att utöver att ta vara på de sträckor där det redan finns busskörfält 

även identifiera sträckor där det finns möjlighet att omfördela utrymme från bilkörfält till 

busskörfält. Endast där något av detta inte bedöms som möjligt föreslås det antingen att 

det byggs ny infrastruktur eller att blandtrafik tillämpas. Lundbyleden är en del av sträcka 

där ny infrastruktur föreslås i form av en upphöjd bana. Att ta körfält i anspråk förutsätter 

att även åtgärder som leder till ökad överflyttning till kollektivtrafik genomförs. Eftersom 

scenario B inte enbart förbättrar för busstrafiken utan samtidigt minskar biltrafikens 

attraktivitet genom kan det leda till att resandeeffekten för buss är större i scenario B trots 

investeringsnivån är lägre.  

I händelse att varken scenario A eller B av något skäl blir aktuellt att förverkliga är det då 

av intresse att fundera över hur expressbusstrafiken skulle kunna utvecklas, även utan 
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större infrastrukturella åtgärder. Detta scenario, 0+, beskrivs endast övergripande då 

planeringsinriktningen hos berörda parter är att förverkliga Metrobuss tillsammans med 

övriga presenterade trafikkoncept i Målbild Koll2035. Jämförelsealternativet, 0+, ska på 

en övergripande nivå visa hur dagens expressbusstrafik skulle kunna utvecklas även utan 

större infrastrukturella åtgärder. Föreslagna åtgärder är främst sträckor på infartsleder 

som skulle kunna byggas om till busskörfält samt förslag på lösning för att trafikera de 

centrala delarna av city.  

I åtgärdsvalsstudien återges en sammanfattning av bedömd grad av måluppfyllnad 

gentemot fastställda effektmål. Varken scenario B eller scenario 0+ uppfyller samtliga 

mål. Det är dock tydligt att scenario B ger en väsentligt bättre måluppfyllnad än scenario 

0+. I studien redovisas även effektmålens bäring på transportpolitiska funktions-och 

hänsynsmål, det vill säga vilka transportpolitiska mål som effektmålen har koppling till. 

Bedömningen av måluppfyllnad är kvalitativ och det krävs fortsatt utredning för att 

närmare kunna uttala sig om hur väl respektive scenario presterar rent kvantitativt. Det 

bör vidare betonas att en kraftig satsning på kollektivtrafiken, likt Scenario B, är helt 

nödvändig för att den planerade befolkningstillväxten i Storgöteborg ska vara möjlig att 

uppnå. 

Slutsatser 

Utifrån genomförda behovs- och bristanalyser, målformuleringar, scenarioframtagningar 

och effektbedömningar har åtgärdsvalsstudien dragit ett antal slutsatser vilka några 

redovisas för nedan: 

• Analyserna av förväntat resande med bil respektive kollektivtrafik har i studien 

visat att flertalet resor i storstadsområdet sker till och från stadsdelen Centrum. 

Resandet från ena sidan av staden till den andra är väsentligt mindre omfattande. 

Däremot finns det ett betydande resande som sker mellan angränsande stadsdelar 

samt mellan ytterområden och halvcentrala lägen.  

• Att bygga vidare på dagens expressbussnät men utan att tillföra några 

infrastrukturella framkomlighetsåtgärder, scenario 0+, är inte en gångbar lösning 

på sikt då systemet saknar möjlighet att möta det framtida resandebehovet i 

Göteborgsområdet. Utan säkrad framkomlighet blir systemet inte heller 

tillräckligt attraktivt för att locka resenärer som har tillgång till bil.  

• Av de studerade scenarierna är scenario B den lösning av konceptuell 

infrastruktur för Metrobuss som bäst har förutsättningar att uppfylla flertalet av 

effektmålen inom en lägre ekonomisk ram i jämförelse med scenario A. Genom 

att i första hand ta tillvara på en befintlig infrastruktur och omfördela utrymme 

från bil till kollektivtrafik medför i scenario B en effektivisering av tillgänglig 

väginfrastruktur samtidigt som utrymmet för biltrafiken minskar.  

• Bidraget till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning är avhängigt volymen av antalet resenärer i 

Metrobussystemet. Det i sin tur kräver att en kombination av fysiska, 

administrativa och styrande åtgärder vidtas för att åstadkomma en överflyttning 

från bil till kollektivtrafik. Det räcker inte med enbart kollektivtrafikfrämjande 

åtgärder för att förbättra kollektivtrafikens konkurrenskraft och få nytt av ett 

Metrobussystem, vilket visade sig i genomförda analyser.  
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• Ett genomförande av övriga trafikkoncept i Målbild Koll2035 är avgörande för 

att uppnå en attraktiv kollektivtrafik och för att överflyttning från bil till 

kollektivtrafik ska kunna ske.  

• Anslutande trygga gång- och cykelvägar och stationsnära bebyggelseplanering 

samt planering av verksamheter är också avgörande för att uppnå en attraktiv 

kollektivtrafik med hela-resan perspektivet.  

• Angöring till city är av stor vikt för systemet där även i framtiden stora 

resandemängder behöver nå centrala Göteborg. Även om Metrobuss inte minst 

ska lyfta tangentiella kopplingar, så är angöringen till city viktig för att skapa 

attraktiva kopplingar i systemet för de kunder som har city som målpunkt.  

Remissfrågor 

Trafikverket vill i förvaltningsyttrandet få svar på följande frågor: 

1. Är framtagna effektmål relevanta i relation till problembeskrivningen, 

förhållande och förutsättningar? Saknas något? 

2. Ser ni några ytterligare målkonflikter utöver de som har identifierats i rapporten? 

Exemplifiera gärna. 

3. Vilka relationer och målpunkter är viktigast att säkerställa för kollektivtrafik med 

Metrobuss? 

4. Finns det en tydlig röd tråd? Kan en följa och förstå logiska slutsatser av 

genomförda analyser, från problem, mål och alternativ – till förslag? 

5. Är slutsatserna rimliga och förståeliga? 

6. Vilka utredningar är väsentliga att starta i närtid, saknas något identifierat 

utredningsbehov? 

7. Hur kan er organisation bidra till utvecklingen av Metrobuss? 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning blir i form av svar på Trafikverkets frågor.  

1. Är framtagna effektmål relevanta i relation till problembeskrivning, 

förhållande och förutsättningar? Saknas något? 

Stadsdelsförvaltningen anser att de effektmål som tagits fram är relevanta och har en 

koppling till den problembild som studien beskriver. Samtidigt saknar förvaltningen mål 

för att öka den sociala hållbarheten. Barnperspektivet är frånvarande i 

målformuleringarna. Barn är de som främst påverkas av de negativa effekter som trafik 

ger upphov till, dels är de extra känsliga för buller- och luftföroreningar, dels inskränks 

deras rörelsemöjligheter till följd av vägtrafik. För målet ”hållplatsmiljöer och anslutande 

gång- och cykelvägar upplevs som trivsamma och trygga” bör tillägg göras att dessa ska 

vara säkra för barn och unga.  

Avsaknaden av den ekologiska dimensionen i effektmålen upplever förvaltningen som 

något underlig då studien beskrivs byggas på bland annat Agenda 2030 och Regionens 

Miljö- och klimatstrategi. Det bör kunna tydliggöras hur konceptet Metrobuss påverkar 

miljön. Bland annat beskriver studien att ett väl utvecklat och fungerande 

Metrobussystem tillsammans med administrativa och styrande åtgärder har möjlighet att 

åstadkomma en överförflyttning från bil till kollektivtrafik. Stadsdelsförvaltningen anser 

att detta bör vara ett mål i sig.  
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2. Ser ni några ytterligare målkonflikter utöver de som har identifierats i 

rapporten? Exemplifiera gärna. 

Stadsdelsförvaltningen ställer sig frågande till om den identifierade målkonflikten 

”Kollektivtrafik vs personbilstrafik” verkligen är en målkonflikt. Enligt Trafikverket 

måste persontrafikarbetet minska för att klimatmålet ska nås och Göteborgs stads 

trafikstrategi anger att en bärande del för strategin är att skapa möjlighet för fler att välja 

andra färdmedel än bil. Ett av effektmålen i trafikstrategin anger att år 2035 ska minst 55 

procent av de motoriserade resorna ske med kollektivtrafik i Göteborg. Metrobussystemet 

ligger i linje med dessa formuleringar och bör således inte ställas mot personbilstrafik. 

 

Stadsdelsförvaltningen anser att det saknas en målkonflikt kring barriärer, då ett av 

studiens effektmål är att de fysiska och upplevda barriärerna ska minska. Gällande 

Metrobussens sträckning i Lundby så är den placerad längs med Lundbyleden. 

Lundbyleden och Hamnbanan utgör idag stora barriärer, vilket redovisats för under 

rubrikerna Bedömning ur ekonomisk dimension, Bedömning ur ekologisk dimension samt 

Bedömning ur social dimension. Till detta tillkommer de spårplaner för sträckan 

Brunnsbo-Linné som även den planeras längs med Lundbyleden. Metrobussen planeras 

att gå på en upphöjd bana längs med leden, vilket ytterligare kommer att förstärka dagens 

barriäreffekt. Därför bör en målkonflikt formuleras kring Metrobussystemet och dess 

barriäreffekter, men även mer utförliga beskrivningar av vilka barriäröverbryggande 

åtgärder som är aktuella i arbetet med ett Metrobussystem.  

3. Vilka relationer och målpunkter är viktigast att säkerställa för kollektivtrafik 

med Metrobuss? 

De tyngdpunkter och målpunkter som identifierats i studien är rimliga. Här kan 

stadsdelsförvaltningarna vara med och bidra med lokal kunskap kring både tyngdpunkter 

och målpunkter i respektive stadsdel. Både Backaplan och Wieselgrensplatsen pekas ut 

som tyngdpunkter, vilket stämmer väl med förvaltningen syn. Lindholmen pekas ut som 

en viktig målpunkt, vilket är förståeligt med tanke på de verksamheter som finns där idag. 

Frihamnens och Volvos planerade utveckling bör göra även dessa till viktiga målpunkter i 

Lundby. 

4. Finns det en tydlig röd tråd? Kan en följa och förstå logiska slutsatser av 

genomförda analyser, från problem, mål och alternativ – till förslag? 

Ja. 

5. Är slutsatserna rimliga och förståeliga? 

Ja. Dock bör riskerna för ökade barriäreffekter vara en del av slutsatserna för studien.  

6. Vilka utredningar är väsentliga att starta i närtid, saknas något identifierat 

utredningsbehov? 

Stadsdelsförvaltningen anser att det är viktigt att tidigt starta utredningar kring 

hållplatslägena för Metrobussen, särskilt hur trygga och säkra kopplingar till dessa samt 

målpunkter i området bör utformas, gestaltas och placeras. Detta anser förvaltningen vara 

viktigt för att säkra attraktiviteten för koncept Metrobuss och således möjliggöra för fler 

resenärer att välja kollektivtrafik.  

Barriäröverbryggande åtgärder bör ses över i ett tidigt skede, då dessa kan öka 

kostnaderna för projektet men också göra att färre har möjlighet att nyttja 

kollektivtrafiken. Bland annat bör platser där detta kan komma att bli aktuellt, som 
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Lundby, pekas ut men också vilka åtgärder som är aktuella på respektive plats och 

område.  

Det bör finnas en samklang med övriga infrastrukturprojekt och stadsutveckling i 

områdena som berörs av Metrobussens körsträckning. I Lundby är åtgärdsvalsstudie 

Lundbyleden aktuell, där Lundbyledens (men också Hamnbanan) framtid studeras. 

Lundbys lokala utvecklingsprogram har åtgärdsförslag tagits fram hur Lundbyleden och 

Hamnbanan bör hanteras, där slutsatsen är att båda på sikt behöver ledas om alternativt 

grävas ner/överdäckas. Detta ses som helt nödvändigt för att länka samman de 

primärområden som ligger närmast i anslutning till Lundbyleden och Hamnbanan för att 

skapa en sammanhållen stad och hela Göteborg i linje med Vision Älvstaden. 

Åtgärdsvalsstudie Lundbyleden presenterar två inriktningsalternativ där det ena behandlar 

möjligheten att göra om Lundbyleden till en stadsboulevard. Stadsdelsförvaltningen 

ställer sig frågande hur en sådan eventuell utveckling av Lundbyleden kan tänkas påverka 

konceptet med Metrobuss, och bör således även detta utredas i ett tidigt skede.  

7. Hur kan er organisation bidra till utvecklingen av Metrobuss? 

Stadsdelsförvaltning fokuserar på lokal kunskap och sociala perspektiv och kan därmed 

vara behjälpliga i dessa sammanhang. Utifrån kapitel 8 som behandlar sociala 

konsekvenser kan förvaltningen bidra med kunskap kring sociala faktorer som bör 

beaktas vid bland annat val av och placering av stationslägen men också vid uppföljning 

av sociala konsekvenser. Då en barnkonsekvensanalys bör genomföras kan förvaltningen 

även vara behjälpliga med detta. När det gäller barriäröverbryggande åtgärder kan 

förvaltningen bidra med kunskap kring placering baserat på den lokala kunskap som finns 

kring befolkning och områden längs med Metrobussens sträckning.  
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