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Yttrande över motion av Gertrud Ingelman (V) 
och Daniel Bernmar (V) om att omvandla 
området innanför Vallgraven till ett bilfritt 
"superkvarter" 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Gertrud Ingelman och Daniel Bernmar väckta motionen avslås. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från SD den 28 april 2021 om att 
avstyrka motionen. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkade bifall till yrkande från V och MP  
den 11 maj 2021. 

Blerta Hoti (S) yrkade att motionen skulle avstyrkas med hänvisning till yttrandet från S 
den 5 maj 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkade bifall till yrkande från M, L och C  
den 19 maj 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkade att motionen skulle avstyrkas. 

Kommunstyrelsen godkände först ordförandens förslag att M, L och C, Blerta Hotis 
yrkande, Martin Wannholts yrkande och yrkandet från SD behandlas som ett yrkande då 
de föreslår att motionen ska avstyrkas. 

Kommunstyrelsen beslutade härefter utan omröstning att bifalla yrkandet från  
M, L och C m.fl. om att avstyrka motionen. 

  

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2021 nr 118 
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Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 19 maj 2021. 

Representanterna från S antecknade som yttrande en skrivelse från den 5 maj 2021. 

 
 
Göteborg den 19 maj 2021 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Yrkande angående Motion av Gertrud 
Ingelman (V) och Daniel Bernmar (V) om att 
omvandla området innanför vallgraven till ett 
bilfritt ”superkvarter”. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Trafiknämnden får tillsammans med berörda aktörer i uppdrag att återkomma med en 
fördjupad utredning av utformning och bedömning av kostnader för att omvandla 
området innanför vallgraven till ett bilfritt ”superkvarter” enligt motionen. I 
utredningsarbetet ingår att särskilt beakta tillgänglighetsaspekter och framkomlighet 
för verksamheter och boende.  

Yrkandet 
Vi rödgrönrosa delar motionärernas bild om att minskad biltrafik till förmån för hållbara 
alternativ är nödvändigt för ett mer tillgängligt, levande och tryggt stadsrum. Här utgör 
förslaget i motionen om att i ett pilotprojekt omvandla området innanför vallgraven till ett 
bilfritt ”superkvarter” ett bra exempel. Att motionens förslag ligger i tiden visar sig bland 
annat också genom att det är väl i linje med det förslag om hållbar stadsutveckling genom 
så kallade plusstäder som tagits fram till regeringen av Samordning för bostadsbyggande 
och Fossilfritt Sverige. I vår gemensamma rödgrönrosa budget för staden lyfter vi fram 
åtgärder i liknande riktning, som bilfria söndagar i innerstaden.      

Trafikkontoret konstaterar bl.a. i sitt underlag att utbyggnaden av superkvarter i 
Barcelona till stora delar handlat om att tidigare genomfartsgator omvandlats till bilfria 
kvarter. Detta till skillnad från exemplet innanför vallgraven i Göteborg, där istället 
verksamheter tar en större plats och bostäder en mindre andel. Vi menar att det också går 
att vända på resonemanget; att göra området innanför vallgraven bilfritt skulle för 
göteborgarnas del med anledning av detta inte innebära en lika stor omställning utan 
kunna utgöra just ett pilotprojekt att dra lärdomar ifrån enligt motionens intention. Därför 
menar vi att området passar väl för ett sådant pilotprojekt. Att området är centralt beläget 
skulle också kunna vara en del i att ”sätta Göteborg på kartan” sett ur ett större 
perspektiv.  

Socialförvaltning centrum föreslår i sitt tjänsteutlåtande att motionen tillstyrks ”då 
förslaget har en övervägande positiv påverkan på befolkningen”. Detta på grund av bl.a. 
de effekter förslaget har för folkhälsan och ur ett barnperspektiv och att förslaget är i linje 
med ambitioner om att minska biltrafikens utbredning och att förbättra framkomligheten 
för cyklister enligt det lokala utvecklingsprogram för centrum som tidigare SDN Centrum 
haft samt med Trafikstrategi för en nära storstad, Göteborg 2035. Förvaltningen skriver 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
 
2021-05-11 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
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också att vid en eventuell utredning ”behöver framkomlighet säkerställas för 
verksamheter och boende samt att tillgänglighetsaspekter behöver beaktas”. Vi delar 
bedömningen att samtliga dessa aspekter är mycket viktiga att närmare analysera i ett 
fortsatt utredningsarbete.  
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Yttrande angående motion av Gertrud 
Ingelman (V) och Daniel Bernmar (V) om att 
omvandla området innanför Vallgraven till ett 
bilfritt ”superkvarter” 

Yttrandet 
Motionen syftar till att införa en bilfri innerstad innanför vallgraven. Trafiknämnden har i 
sitt remissvar förklarat varför idén är svår att genomföra i praktiken och kommer förbruka 
mycket resurser om motion skulle verkställas. Inte minst viktiga utredningsresurser som 
behövs till andra projekt. Detta beror framför på hur vår innerstad är uppbyggd idag, med 
få genomfartsgator och tunga kollektivtrafiksstråk. Av dessa anledningar, med hänvisning 
till Trafiknämndens remissvar, så yrkar Socialdemokraterna att avslå motionen. 

Socialdemokraterna är inte emot att vissa trafikslag inte ska vara på alla gator. Det är 
rimligt att vissa gator och stråk inte har bilar som trafikslag. Precis som att alla gator inte 
har kollektivtrafik, och alla gator inte har pendelcykelbanor. Det är en rimlig ståndpunkt. 
För detta ska fungera i praktiken så behövs dock en grundlig trafikplanering om hur 
transporter och resor ska ske, samt hur befintlig och framtida trafik ska tas om hand. 
Stadens största trafikproblem är inte biltrafik innanför vallgraven. Det är redan oattraktivt 
för bilister att färdas innan för vallgraven. Resurserna används bättre för att utreda hur vi 
kan förbättra för kollektivtrafiken och gångtrafikanter även på andra delar av staden, än 
att förbjuda bilresorna i innerstan.  
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Yrkande angående – Motion av Gertrud Ingelman (V) och 
Daniel Bernmar (V) om att omvandla området innanför Vallgraven till ett 
bilfritt superkvarter 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås.  
 

Yrkandet 
Det är viktigt att staden har en så väl genomtänkt och fungerande infrastruktur som 
möjligt. Samarbete och helhetsperspektiv är helt avgörande för en hållbar utveckling. Det 
är inte asfalt, räls eller ledningar som står i fokus utan hur människor använder dem för 
att resa, kommunicera och driva företag. Människor måste smidigt, hållbart och 
kostnadseffektivt kunna transportera sig mellan boende och arbetsplatser, varor och 
tjänster måste flöda kunna så fritt som möjligt. Dagligen körs tonvis av godstransporter 
både till och från verksamheter inom och utanför staden. Restprodukter fraktas från 
bostäder, företag och kommunala verksamheter. 
 
En inskränkning av framkomligheten i Göteborg påverkar i mycket hög grad näringslivets 
möjligheter att ha kvar verksamheterna i staden. Butiksdöden i staden är och har varit 
omfattande. Försämrad framkomlighet i form av avspärrningar och vägomledningar har 
försvårat transporten av både varor och kunder. Nödvändiga besökare har övergivit 
stadens handlare och övriga utbud.  
 
Vi anser att det är av största vikt att underlätta så att alla de tusentals transporter som 
sker varje dag kan göras utan onödiga omvägar. Infrastrukturen måste erbjuda korta 
restider vilket skapar en förbättrad rörlighet på arbetsmarknaden. Kollektivtrafik är inte 
alltid det bästa sättet för människor att få ihop vardagen. Fordonstrafiken är och kommer 
även i framtiden vara en nödvändig del av samhället.  
 
Att ytterligare inskränka människors och verksamheters möjligheter genom ett bilfritt 
superkvarter är spiken i kistan. Vi yrkar därför avslag på motionen. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
 
Datum 2021-04-28 
 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende nr 3.1 
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Avslagsyrkande – Motion av Gertrud Ingelman 
(V) och Daniel Bernmar (V) om att omvandla 
området innanför Vallgraven till ett bilfritt 
"superkvarter" 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Att avslå motionen 

Yrkandet 
Vi tycker att Trafiknämnden förklarar väl varför motionen om ett bilfritt ”superkvarter” 
inom Vallgraven inte är genomförbar. Ett sådant kvarter står för det första i motsättning 
till Kommunfullmäktiges budget där det beskrivs att ”tillgången till parkeringsplatser i 
centrala staden är väsentlig för besöksnäringen och handeln. Framkomligheten för all 
form av transport och förflyttning inom staden är viktig för att handeln kan värnas”. Ett 
bilfritt område inom Vallgraven skulle få stor negativ påverkan på besöksnäringen och 
handeln i staden. 

Man lyfter även problematiken om motionen skulle bifallas i form av utredningsresurser 
till trafikanalyser och förslag på ny gatuutformning, samt att ett sådant kvarter skulle 
kunna medföra behov av detaljplaneändringar som sannolikt skulle innebära osäkerheter 
beträffande tid och utfall, men även överklaganden samt ersättningsanspråk från 
kommersiella fastighetsägare.  

Området som efterfrågas är dessutom i stor utsträckning redan idag anpassat för gång- 
och cykeltrafikanter. Det är redan relativt låga biltrafikflöden och hastigheter inom 
vallgraven och problemen med luftkvaliteten härrör primärt från trafik utanför vallgraven. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Avslagsyrkande 
Särskilt yttrande 
 
2021-05-19 
 

(M), (L), (C) 
(KD) 
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Motion av Gertrud Ingelman (V) och 
Daniel Bernmar (V) om att omvandla området 
innanför Vallgraven till ett bilfritt 
”superkvarter” 
Motionen 
Gertrud Ingelman (V) och Daniel Bernmar (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att trafiknämnden får i uppdrag att återkomma med förslag på hur området innanför 
vallgraven kan utgöra pilotprojekt för attraktiv stadsmiljö, genom att omvandlas till ett 
bilfritt ”superkvarter” där kollektivtrafik, gång och cykel står för resorna. 

Motionärerna menar att Göteborg är historiskt byggd för en hög andel biltrafik och att 
detta präglar fortfarande i stor utsträckning trafikinfrastrukturen. Viktiga projekt pågår 
och planeras i staden för att öka kapaciteten och attraktiviteten i kollektivtrafiken, inte 
minst projekten inom det västsvenska paketet. Motionärerna anser att utbyggnadstakten 
går för långsamt och mer behöver göras för att göra stadsrummet mer tillgängligt, levande 
och tryggt. För miljön, klimatet och säkerheten behöver den stora plats bilismen tar i 
framförallt centrala delar av staden minska för att ge mer utrymme åt hållbara alternativ 
som kollektivtrafik, gång och cykel.  

Remissinstanser 
Motionen har remitterats för yttrande till trafiknämnden, Socialnämnd Centrum och 
Business Region Göteborg AB. Remissinstansernas svar är sammanställda i nedanstående 
tabell. 

Remissinstans Beslut Kommentar 
Trafiknämnden Avstyrker 

Översänder kontorets 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

 

Bilfria superkvarter i området 
innanför Vallgraven står i 
motsättning till 
kommunfullmäktiges budget, i 
vilken det beskrivs att 
”tillgången till parkeringsplatser 
i centrala staden är väsentlig för 
besöksnäringen och handeln. 
Framkomligheten för all form 
av transport och förflyttning 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-04-07 
Diarienummer 1467/20 
 

Handläggare  
Hedwig Andrén 
Telefon: 031-368 02 33 
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se  
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inom staden är viktig för att 
handeln kan värnas.” 

Socialnämnd Centrum 

 

Avstyrker 

Avslagsyrkandet från S, 
M, L, D 

Yttrande från D 

Omröstning 

Som framgår av trafiknämndens 
eget remissvar, finns flera 
uppenbara problem med 
förslaget. 

Business Region 
Göteborg AB:s 
handlingar  

 

Översänder kontorets 
tjänsteskrivelse som eget 
yttrande. 

 

Business Region Göteborg AB 
är positivt till väl planerade och 
utformade gång- och cykelgator 
utan biltrafik anpassade i utifrån 
de gående och cyklisters behov 
och villkor i valda delar av 
innerstaden men bedömer att 
det varken är praktiskt möjligt 
eller önskvärt att genomföra en 
bilfri zon för hela innerstaden. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Trafiknämnden uppger att en eventuell utredning bedöms kräva resurser i form av bland 
annat trafikanalyser, förslag på ny gatuutformning samt kompetens om detaljplaner. I 
utredningen behöver även effekten på näringslivets transporter och leveranser belysas.  

Trafiknämnden pekar vidare på att vid ett eventuellt införande av bilfria superkvarter 
innanför Vallgraven bedöms högre kostnader tillkomma, då det sannolikt krävs en 
omdaning av tidigare bilvägar för att skapa ett stadsrum som är attraktivt för gående och 
cyklister att vistas och färdas i. I Barcelona, som nämns som föregångsexempel i 
motionen, efterföljdes införandet av superkvarteren med anläggandet av bland annat 
mindre parker, lekplatser och bredare gångbanor. För att motionärernas intention, att 
skapa en mer attraktiv stadsmiljö för gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer, ska 
bli verklighet krävs en motsvarande omdaning av gaturummen som i Barcelona, samtidigt 
som tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga samt 
varutransporter säkras. Det får till följd att investeringsmedel behöver tas i anspråk för att 
möjliggöra omdaningen. Storleksordningen på kostnaden för att bygga om tidigare 
bilgator är svår att uppskatta innan en utredning genomförts. 

Bilfria superkvarter kan medföra behov av detaljplaneändringar, eftersom bland annat 
gator och tillgången till kommersiella parkeringsanläggningar innanför Vallgraven är 
reglerade i gällande detaljplaner. Att förändra en gällande detaljplan medför både en 
kostnad samt en osäkerhet beträffande tid och utfall. Det är sannolikt att en förändring 
skulle medföra överklagande samt ersättningsanspråk från de kommersiella 
fastighetsägarna.  

Business Region Göteborg AB framhåller att för näringsidkarna innanför Vallgraven 
finns det en risk att affärers och verksamheters attraktivitet minskar om möjligheterna att 
nå dessa med bil begränsas. Det kan i sin tur medföra minskade intäkter. Detta skulle 
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kunna uppvägas av ökad attraktivitet att gå, cykla och vistas innanför Vallgraven. 
Eftersom området innanför Vallgraven i hög utsträckning redan idag är gång- och 
cykelvänligt bedöms den positiva effekten för fotgängare och cyklister av ytterligare 
minskad biltrafik bli marginell. Den sammanvägda effekten för näringsidkarna av att 
skapa bilfria kvarter innanför Vallgraven bedöms därför som negativ.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Genom att skapa bilfria miljöer med mer yta för vistelse och transportslag såsom gång 
och cykel kan den lokala miljöpåverkan minska. Det går i linje med stadens miljömål, 
framförallt målet om frisk luft. 

Trafiknämndens bedömning är emellertid att effekten på luftkvaliteten av införande av 
bilfria superkvarter är försumbar. Biltrafiken innanför Vallgraven har minskat kraftigt 
över en längre tid, och flödet ligger idag på en låg nivå. De begränsade möjligheter som 
finns att köra genom Vallgraven bedöms innebära att genomfartstrafiken i praktiken är i 
det närmaste obefintlig.  

I Centrum finns flera torg med god potential att fungera som mötesplatser. Däremot är 
många torg idag underutnyttjade och flera domineras av bilparkering vilket sänker 
vistelsekvaliteterna. Två exempel är Kungstorget och Grönsakstorget, särskilt 
Kungstorget har stor potential att utvecklas till ett levande torg där vistelseytor, handel 
och nöjesliv får stå i fokus. I Göteborgs Stads handlingsplan för miljön 2018–2020 
återfinns åtgärden ”Ersätt parkeringsplatser vid kanalerna med aktivt stadsliv och 
grönska”. 

Bedömning ur social dimension 
Bilfria superkvarter kan medföra att personer som färdas till fots och med cykel får en 
attraktivare stadsmiljö. Det innebär dels att barn och unga kan färdas och vistas i en mer 
trafiksäker miljö än idag, dels att ekonomiskt tillgängliga färdsätt prioriteras framför 
bilen. Då området innanför Vallgraven redan idag i hög utsträckning är anpassat utifrån 
gående och cyklisters villkor bedöms emellertid effekten bli relativt liten, men positiv.  

Tillgängligheten för vissa grupper kan minska om områden innanför Vallgraven görs 
bilfria.  

 

Jonas Kinnander Eva Hessman 

Direktör Ärende och utredning Stadsdirektör 

 

Bilagor: 
1. Motionen 
2. Trafiknämndens handlingar 2021-03-18 § 101 
3. Socialnämnd Centrums handlingar 2021-03-23 § 88 
4. Business Region Göteborg AB:s handlingar 2021-03-01 § 37 
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Motion av Gertrud Ingelman (V) och Daniel 
Bernmar (V) om att omvandla området 
innanför vallgraven till ett bilfritt 
"superkvarter" 
 

Göteborg är historiskt byggd för en hög andel biltrafik. Detta präglar fortfarande i stor 

utsträckning trafikinfrastrukturen. Viktiga projekt pågår och planeras i staden för att öka 

kapaciteten och attraktiviteten i kollektivtrafiken, inte minst projekten inom det 

västsvenska paketet. Men utbyggnadstakten går långsamt och mer behöver göras för att 

göra stadsrummet mer tillgängligt, levande och tryggt. För miljön, klimatet och 

säkerheten behöver den stora plats bilismen tar i framförallt centrala delar av staden 

minska för att ge mer utrymme åt hållbara alternativ som kollektivtrafik, gång och cykel.  

Många länder och städer i världen har på grund av coronapandemin stängt ner i mycket 

större omfattning än Sverige. En följd av detta är bland annat att bilismen minskat 

radikalt under perioder, med effekten att luftkvalitén förbättrats betydligt och att halterna 

av koldioxid och kvävedioxid har minskat kraftigt på många håll. Mätningar visar att 

koldioxidutsläppen globalt minskade med 17% i april 2020 jämfört med 2019 års nivåer. 

Bland annat har chefen för IEA (internationella energirådet) uppmanat ledare i världen att 

nu ta vara på de effekter för miljö och klimat som blivit en bieffekt av att många länder 

tvingades att i stora delar stänga ner pga. coronapandemin.    

När nu många länder ska ”återstarta” har flera städer fattat framåtsyftande beslut för att 

inte komma tillbaka till den ohållbara trafiksituation som rådde innan pandemin. För att 

hålla i trenden med fler cyklister på vägarna satsar t.ex. Milano, London, Bogotá, New 

York, Berlin och Aten på bättre framkomlighet för cyklister på bilismens bekostnad. 

Dessa städer tar vid en global trend som fanns redan före pandemin i städer som t.ex.  

Oslo, Paris, Buenos Aires och Barcelona. Satsningarna ser olika ut i olika städer: bilfria 

dagar, förbud mot biltrafik i avgränsade områden, fler cykelbanor, fyrfiliga vägar där två 

av filerna görs om till enbart cykelvägar osv. Målet är det samma med alla satsningar: 

minskad bilism, ökat hållbart resande och mer tillgängliga stadskärnor.    

Göteborg har omfattande problem med luftföroreningar, med bland annat en 

överdödlighet av cirka 300 personer per år enligt Miljömedicinskt centrum (2019). Enligt 

Rambolls luftkvalitetsrapport 2020 är Göteborg den stad i Sverige som har störst problem 

med partiklar som luftförorening, sett till hur många dygn  riksdagens uppsatta mål för 

frisk luft har överskridits.  

 

Kommunfullmäktige 

 
  

  

Handling 2020 nr 249 
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För att förbättra miljön och samtidigt skapa en levande stadskärna behöver Göteborg 

arbeta aktivt med satsningar för att omvandla bilstråk med gatuparkering till attraktiv 

stadsmiljö med exempelvis uteserveringar och pop up-parker och där resandet sker med 

kollektivtrafik, gång och cykel. 

I Barcelona pågår sedan 2016 försök med bilfria ”superkvarter”, där en stor andel av 

stadens vägar omvandlas från bilvägar till gång- och cykelgator. Principen är att det inom 

ett avgränsat område av kvarter inte är tillåtet med biltrafik. Målsättningen med 

superkvarteren är bland annat att göra områden tillgängliga för alla, att minska 

motordriven trafik och att uppmuntra till ökad mobilitet. Enligt beräkningar från 

Environmental International kan den planerade utbyggnaden av superkvarteren rädda 

närmare 700 människoliv per år i Barcelona till följd av bland annat minskade 

luftföroreningar. 

Vänsterpartiet menar att superkvarteren i Barcelona är ett mycket bra exempel att kunna 

ta inspiration ifrån för hur också Göteborg kan  omvandla stadskärnan från bilträngsel och 

luftföroreningar till en stad som är tillgänglig för alla och där vi minskar klimat- och 

människoskadliga utsläpp.  

Därför föreslår vi att en modell med ”superkvarter” prövas i det centralt belägna området 

innanför vallgraven i Göteborg. Det råder utrymmesbrist i centrumkärnan och idag är det 

svårt att bygga sammanhängande cykelvägar där, vilket gör att gående och cyklister ofta 

tvingas dela utrymme. I ett pilotprojekt skulle cykelgator kunna utformas. Idag måste till 

exempel cyklister samsas med kollektivtrafik, bilar och gående förbi Brunnsparken, vilket 

skapar trafikfarliga situationer.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

  
att  ge Trafiknämnden i uppdrag att återkomma med förslag på hur området 

innanför vallgraven kan utgöra pilotprojekt för attraktiv stadsmiljö, genom 

att omvandlas till ett bilfritt ”superkvarter” där kollektivtrafik, gång och 

cykel står för resorna.  

 
Gertrud Ingelman (V)   Daniel Bernmar (V) 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-18 

Yttrande på remiss av motion från Gertrud 
Ingelman (V) och Daniel Bernmar (V) om att 
omvandla området innanför Vallgraven till ett 
bilfritt superkvarter 

§ 101, 8698/20 
  

Beslut 
1. Trafiknämnden avstyrker motionen utifrån trafikkontorets yttrande. 

2.  Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunfullmäktige 

som trafiknämndens eget yttrande. 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-01-27 

Yrkanden 

Toni Orsulic (M), Blerta Hoti (S) och Henrik Munck (D) yrkar bifall till trafikkontorets 

tjänsteutlåtande.  

Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall till motionen från Gertrud 

Ingelman (V) och Daniel Bernmar (V) om att omvandla området innanför Vallgraven till 

ett bilfritt superkvarter.   

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga bifall 

till trafikkontorets tjänsteutlåtande respektive bifall till motionen från (V), (MP) och (FI). 

Ordföranden ställer proposition på förslagen mot varandra och finner att trafiknämnden 

bifaller trafikkontorets tjänsteutlåtande.  

Omröstning begärs och verkställs.   

Omröstning 
Ja-röst innebär bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Nej-röst innebär bifall till motionen från (V).  

Ja-röster lämnas av: Blerta Hoti (S), Henrik Munck (D), Peter Lintin-Wold (L), Ronny 

Svensson (S), Hans Arby(C), Leif Blomqvist (S) och Toni Orsulic (M). 

Nej-röster lämnas av: Gertrud Ingelman (V) och Karin Pleijel (MP). 

Trafiknämnden 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-18 

 

Trafiknämnden 
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Ordföranden finner att trafiknämnden med 7 ja-röster och 2 nej-röster beslutar bifall till 

trafikkontorets tjänsteutlåtande.  

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 

Dag för justering 

2021-03-25 

 

Vid protokollet 

 

 

Sekreterare 

Jenni Hermansson 

 

 

Ordförande 

Toni Orsulic (M) 

 

Justerande 

Karin Pleijel (MP) 
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Yttrande över motion av Gertrud Ingelman (V) 
och Daniel Bernmar (V) angående omvandling 
av området innanför Vallgraven till bilfritt 
”superkvarter” 

Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden avstyrker motionen utifrån trafikkontorets yttrande. 

2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till 

kommunfullmäktige som trafiknämndens eget yttrande. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har översänt motion av Gertrud Ingelman (V) och Daniel Bernmar 

(V) angående omvandling av området innanför Vallgraven till bilfritt ”superkvarter” (KF 

handling 2020 nr 249) till trafiknämnden, SDN Centrum och Business Region Göteborg 

AB för yttrande. Yttrandet ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast 29 mars 2021. 

Motionärerna yrkar att trafiknämnden får i uppdrag att återkomma med förslag på hur 

området innanför Vallgraven kan utgöra pilotprojekt för attraktiv stadsmiljö, genom att 

omvandlas till ett bilfritt ”superkvarter” där kollektivtrafik, gång och cykel står för 

resorna. 

Trafikkontoret föreslår att trafiknämnden avstyrker motionen om att återkomma med 

förslag på hur området innanför Vallgraven kan omvandlas till bilfria superkvarter, och 

önskar istället arbeta med stadsutveckling samt översyn av parkeringsytor och ytor för 

biltrafik inom ramen för pågående stadsutvecklingsprojekt och framtida detaljplaner. 

Detta med hänsyn taget till följande aspekter: 

1) Biltrafikflödena och hastigheterna innanför Vallgraven är låga, och stora delar av 

området är redan idag anpassat utifrån gående och cyklisters villkor. Innanför 

Vallgraven finns vissa problem med luftkvaliteten, men problemen bedöms 

primärt härröra från bil- och lastbilstrafik utanför Vallgraven.  

 

2) Utredning av bilfria superkvarter i området innanför Vallgraven skulle ta i 

anspråk utredningsresurser som kan användas för att studera möjlighet till hållbar 

mobilitet på andra platser i staden, där en omdaning skulle göra större nytta. 

 

 

Trafikkontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-01-27 

Diarienummer 8698/20 

 

Handläggare 

Viktor Hultgren/Trafikkontoret/GBGStad 

Telefon: 031 – 368 28 95 

E-post: viktor.hultgren@trafikkontoret.goteborg.se  
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3) Den positiva effekt som skulle kunna bli följd av minskad eller borttagen biltrafik 

innanför Vallgraven är att parkeringsytor kan omdanas till ytor för bland annat 

vistelse. Det är emellertid möjligt att omhänderta den frågan inom ramen för 

redan pågående stadsutvecklingsprojekt inom Vallgraven, och inom kommande 

detaljplaner.  

 

4) Bilfria superkvarter i området innanför Vallgraven står i motsättning till 

kommunfullmäktiges budget, i vilken det beskrivs att ”tillgången till 

parkeringsplatser i centrala staden är väsentlig för besöksnäringen och handeln. 

Framkomligheten för all form av transport och förflyttning inom staden är viktig 

för att handeln kan värnas.” 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Att utreda hur området innanför Vallgraven kan utformas till ett bilfritt superkvarter 

bedöms primärt belasta stadens driftsbudget. Utredningen bedöms kräva resurser i form 

av bland annat trafikanalyser, förslag på ny gatuutformning samt kompetens om 

detaljplaner. I utredningen behöver även effekten på näringslivets transporter och 

leveranser belysas. Utredningen bedöms således främst innebära att 

trafikutredningsresurser ianspråktas.  

Vid ett införande av bilfria superkvarter innanför Vallgraven bedöms ytterligare, än 

högre, kostnader tillkomma. Det krävs sannolikt en omdaning av tidigare bilvägar för att 

skapa ett stadsrum som är attraktivt för gående och cyklister att vistas och färdas i. I 

Barcelona, som nämns som föregångsexempel i motionen, efterföljdes införandet av 

superkvarteren med anläggandet av bland annat mindre parker, lekplatser och bredare 

gångbanor. För att motionärernas intention, att skapa en mer attraktiv stadsmiljö för 

gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer, ska bli verklighet krävs en motsvarande 

omdaning av gaturummen som i Barcelona, samtidigt som tillgängligheten för personer 

med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga samt varutransporter säkras. Det får till 

följd att investeringsmedel behöver tas i anspråk för att möjliggöra omdaningen. 

Storleksordningen på kostnaden för att bygga om tidigare bilgator är svår att uppskatta 

innan en utredning genomförts. 

För näringsidkarna innanför Vallgraven finns risk att affärers och verksamheters 

attraktivitet minskar om möjligheterna att nå dessa med bil begränsas. Det kan i sin tur 

medföra minskade intäkter. Detta skulle kunna uppvägas av ökad attraktivitet att gå, 

cykla och vistas innanför Vallgraven. Eftersom området innanför Vallgraven i hög 

utsträckning redan idag är gång- och cykelvänligt bedöms den positiva effekten för 

fotgängare och cyklister av ytterligare minskad biltrafik bli marginell. Den sammanvägda 

effekten för näringsidkarna av att skapa bilfria kvarter innanför Vallgraven bedöms därför 

som negativ.  

Om biltillgängligheten till innerstaden även fortsatt ska säkerställas kan parkeringarna 

innanför Vallgraven helt eller delvis behöva ersättas med parkeringsplatser utanför 

Vallgraven. Det skulle medföra såväl en investeringskostnad som att mark som kan 

användas för andra ändamål tas i anspråk.  
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Slutligen finns en risk att bilfria superkvarter medför behov av detaljplaneändringar, 

eftersom bland annat gator och tillgången till kommersiella parkeringsanläggningar 

innanför Vallgraven är reglerade i gällande detaljplaner. Att förändra en gällande 

detaljplan medför både en kostnad samt en osäkerhet beträffande tid och utfall. Det är 

sannolikt att en förändring skulle medföra överklagande samt ersättningsanspråk från de 

kommersiella fastighetsägarna.  

 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Genom att skapa bilfria miljöer med mer yta för vistelse och transportslag såsom gång 

och cykel kan den lokala miljöpåverkan minska. Det går i linje med stadens miljömål, 

framförallt målet om frisk luft. 

Förvaltningens bedömning är emellertid att effekten på luftkvaliteten av införande av 

bilfria superkvarter är försumbar. Biltrafiken innanför Vallgraven har minskat kraftigt 

över en längre tid, och flödet ligger idag på en låg nivå. De begränsade möjligheter som 

finns att köra genom Vallgraven bedöms innebära att genomfartstrafiken i praktiken är i 

det närmaste obefintlig. Utifrån de utsläppskartläggningar som miljöförvaltningen 

genomför kan man dra slutsatsen att de lokala utsläppsproblemen innanför Vallgraven är 

relativt små, och primärt härrör från gator utanför själva Vallgraven. Om biltrafiken 

begränsades ytterligare, eller togs bort, finns en risk att de biltrafikanter som färdas 

innanför Vallgraven skulle välja andra vägar där utsläppsproblemen är större. Det skulle 

kunna medföra förvärrade utsläppsproblem på andra platser i staden.  

 

Bedömning ur social dimension 
Bilfria superkvarter kan medföra att personer som färdas till fots och med cykel får en 

attraktivare stadsmiljö. Det innebär dels att barn och unga kan färdas och vistas i en mer 

trafiksäker miljö än idag, dels att ekonomiskt tillgängliga färdsätt prioriteras framför 

bilen. Då området innanför Vallgraven redan idag i hög utsträckning är anpassat utifrån 

gående och cyklisters villkor bedöms emellertid effekten bli relativt liten, men positiv.   

Tillgängligheten med bil för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är 

reglerad i plan- och bygglagen. Det innebär att tillgängligheten för personer med särskilt 

parkeringstillstånd behöver säkerställas. Det finns dock personer som saknar 

parkeringstillstånd men som av andra skäl kan ha svårt att röra sig och därför behöver 

skjutsas eller åka nära sin målpunkt. Tillgängligheten för dessa personer kan minska om 

områden innanför Vallgraven görs bilfria. Vidare kan det finnas personer som av 

trygghetsskäl kan tänkas vilja bli hämtade eller färdas med bil eller taxi, och som skulle 

uppleva långa gångavstånd som otrygga.  

 

Förhållande till styrande dokument 
Införandet av bilfria superkvarter innanför Vallgraven står i motsättning till skrivelser i 

Göteborgs stads budget för år 2021. I budgetdokumentet står beskrivet att: ”Tillgången 

till parkeringsplatser i centrala staden är väsentlig för besöksnäringen och handeln. 

Framkomligheten för all form av transport och förflyttning inom staden är viktig för att 
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handeln kan värnas.”. Om bilfria kvarter innanför Vallgraven införs kan tillgången till 

parkeringsplatser i centrala staden komma att minska, dels som en konsekvens av att det 

inte blir möjligt att nyttja flera befintliga parkeringsanläggningar, dels på grund av att 

efterfrågan på parkeringsplatser utanför Vallgraven ökar, vilket riskerar att minska den 

tillgängliga kapaciteten. 

I budgetdokumentet beskrivs vidare att ”Den största utmaningen är att skapa ett modernt 

transportsystem med liten miljö- och hälsopåverkan. För att nå dit är arbetet med hållbara 

resor och transporter centralt. Detta för att minska klimatpåverkan, uppnå ren luft och bra 

ljudmiljö och för att få till en effektiv markanvändning.” I budgetens övergripande 

verksamhetsmål anges vidare att biltrafikens andel av resorna ska minska, från 41 % år 

2021 till 34 % år 2030. Färdmedelsmålet är i linje med trafiknämndens Trafikstrategi för 

en nära storstad. I trafikstrategin finns även två strategier för stadsrum som bedöms 

överensstämma med motionens intentioner, dels att gående och cyklister ges förtur och 

att hastigheter ska anpassas efter i första hand gående, dels att gaturummet ska 

omdisponeras till att skapa mer yta där människor vill vistas och röra sig.  

Motionen kan således sägas vara i linje med budgeten och trafikstrategin avseende ökad 

andel hållbara resor och omdisponering av gaturummet. Då biltrafikflödena innanför 

Vallgraven är låga och då området innanför Vallgraven i hög utsträckning är anpassat 

utifrån gående och cyklisters villkor, bedöms emellertid införandet av bilfria kvarter 

innanför Vallgraven få begränsad påverkan på såväl färdmedelsval som de lokala 

utsläppen. Bilfria kvarter innanför Vallgraven kan emellertid få positiv påverkan för 

fotgängare upplevelse av gaturummen innanför Vallgraven, framförallt om tidigare 

parkeringsytor tillgängliggörs.  

Stora delar av området innanför Vallgraven är reglerat i gällande detaljplaner. 

Regleringen avser bland annat fastigheternas innehåll och tillgången till fastigheterna. För 

att kunna omforma kvarteren innanför Vallgraven är det sannolikt att 

detaljplaneändringar krävs. Omfattningen är beroende av hur många kvarter som föreslås 

bli bilfria. Om biltillgängligheten till exempelvis kommersiella parkeringsanläggningar 

minskar bedöms risken för överklaganden av nya detaljplaner som stor, och det är 

sannolikt att en sådan process kommer att ta lång tid, och utfallet är osäkert.  

 

Bilagor 
1. Motion av Gertrud Ingelman (V) och Daniel Bernmar (V) angående 

omvandling av området innanför Vallgraven till bilfritt ”superkvarter” 
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Ärendet  
Kommunfullmäktige har översänt motion av Gertrud Ingelman (V) och Daniel Bernmar 

(V) angående omvandling av Vallgraven till bilfria ”superkvarter” (KF handling 2020 nr 

249) till trafiknämnden, SDN Centrum och Business Region Göteborg AB för yttrande. 

Yttrandet ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast 29 mars 2021.  

 

Beskrivning av ärendet 

Motion av Gertrud Ingelman (V) och Daniel Bernmar (V) 

Motionärerna yrkar att trafiknämnden får i uppdrag att återkomma med förslag på hur 

området innanför Vallgraven kan utgöra pilotprojekt för attraktiv stadsmiljö, genom att 

omvandlas till ett bilfritt ”superkvarter” där kollektivtrafik, gång och cykel står för 

resorna. 

Det anförs i motionen att bilfria kvarter ger förutsättning för förbättrad miljö och en 

levande stadskärna. I motionen beskrivs att Göteborg är en stad präglad av infrastruktur 

anpassad för en hög biltrafikandel, och att Göteborg har omfattande problem med 

luftföroreningar. Enligt miljömedicinskt centrum har staden en överdödlighet av cirka 

300 personer per år, och enligt Rambolls luftkvalitetsrapport är Göteborg den stad i 

Sverige som har störst problem med partiklar, sett till hur många dygn per år målen för 

frisk lufts överskrids.  

I motionen beskrivs att Barcelona sedan år 2016 arbetar med bilfria ”superkvarter”, där 

en stor andel av stadens gator omvandlats från bilvägar till gång- och cykelgator. Detta 

sker enligt principen att det inom avgränsade kvarter inte är tillåtet med biltrafik. 

Motionärerna menar att superkvarteren i Barcelona är ett bra exempel som Göteborg kan 

ta inspiration från. Med superkvarteren som utgångspunkt kan Göteborg omvandla 

stadskärnan från bilträngsel och luftföroreningar till en tillgänglig stad med mindre 

klimat- och miljöutsläpp.  

 

Superkvarter Barcelona 

Barcelona introducerade år 2016 så kallade superkvarter (superilles) i stadsdelen 

Eixample. Inom superkvarteren tillåts varken bilar, motorcyklar, mopeder eller bussar 

trafikera gatorna. Den trafik som är undantagen är boende och näringslivstransporter med 

målpunkt inom superkvarteren. Den undantagna trafiken får endast färdas i 10 km/h.  
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Princip för utformning av superkvarter. Bild till vänster, tidigare trafiksituation, bild till höger: 

trafiksituation efter omdaning. Källa: The Conversation: Barcelona’s car-free zoner could extend lives and 

boost mental health 

Initialt undantogs totalt nio kvarter, med cirka 5 000 – 6 000 boende, som tillsammans 

bildade ett superkvarter. Sedan år 2016 har ytterligare superkvarter tillkommit och det 

fanns år 2019 totalt nio superkvarter i staden. Barcelona har planer på att kraftigt 

expandera antalet superkvarter den kommande tioårsperioden, vilket medför att stora 

delar av centrala Barcelona blir bilfria. Superkvarteren har bedömts innebära förbättrad 

luftkvalitet, samtidigt som de möjliggör för omdaning av gaturum och bidrar till att skapa 

förutsättningarna för nya torgytor.  

De kvarter i Barcelona som omformats till så kallade superkvarter skiljer sig i flera 

avseenden från kvarteren innanför Vallgraven. En viktig skillnad är att de nu bilfria 

gatorna i Barcelona tidigare var genomfartsgator. Gatorna innanför Vallgraven är, till 

följd av det så kallade zonsystemet, inte möjliga att nyttja som genomfartsgator annat än i 

mycket begränsad utsträckning. Det får konsekvensen att biltrafikflödet innanför 

Vallgraven sannolikt är betydligt lägre än flödet på gatorna i Barcelona. Det har inte varit 

möjligt att få fram trafikvolymerna på gatorna i Barcelona före omdaningen, men det är 

tydligt att gatorna i Barcelona var dimensionerade för betydligt högre trafikvolymer än 

gatorna i Vallgraven. Befintliga superkvarter i Barcelona är dessutom i hög utsträckning 

bostadskvarter, medan Vallgraven till stora delar helt saknar nattbefolkning.  
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Trafikala och miljömässiga förutsättningar innanför Vallgraven 

Trafiksystemet innanför Vallgraven kan i hög utsträckning betraktas som ett zonsystem 

enligt bilden nedan. Zonsystemet, som tillkom på 1970-talet, innebar att city delades in i 

zoner som man som bilist inte kunde korsa.  

 

Zonsystemet i Göteborgs city, uppdelade efter väderstreck, källa: Trafiken i Göteborg, historia, nutid och 

framtid, trafikkontoret rapport nr 3:05.  

Även om det idag delvis är möjligt att köra bil genom Vallgraven är möjligheterna starkt 

begränsade. Det innebär att genomfartstrafiken inom Vallgraven bedöms vara mycket 

liten.  

Stora delar av området innanför Vallgraven är anpassat utifrån gående och cyklisters 

villkor, vilket framgår av bilden över hastighetsgränser nedan.  
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Hastighetsgränser i Göteborgs city 

Många gator, framförallt i öst-västlig riktning är idag gångfartsgator, och således 

anpassade utifrån fotgängare villkor. De gator som inte är gångfartsgator är i hög 

utsträckning sådana som trafikeras av kollektivtrafik, däribland Västra och Östra 

Hamngatan.  

För att främja cyklisters framkomlighet och trafiksäkerhet har bland annat Västra och 

Östra Hamngatan omvandlats till cykelfartsgator, vilket innebär att bilisterna behöver 

anpassa sig till cyklisternas hastighet. Bilisternas medianhastighet på gatorna innanför 

Vallgraven är generellt sett låg, på några få platser överstigen den 30 km/h. I de centralare 

delarna av Vallgraven är medianhastigheten runt 20 km/h.  

 

Medianhastigheter för biltrafiken i centrala Göteborg, källa: Göteborgs stad, trafikkontoret 

Som en följd av zonsystemet och det arbete som gjorts för att prioritera gående och 

cyklister har biltrafikflödena successivt minskat de senaste tjugo åren. Som exempel kan 
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nämnas Västra Hamngatan som idag har ett biltrafikflöde som är nästan en fjärdedel av 

flödet år 1998. I bilden nedan illustreras trafikflöde per vardagsdygn på ett antal utvalda 

mätpunkter.  

 

Biltrafikflöden (fordon/årsmedelvardagsdygn) i centrala Göteborg 

Av bilden framgår att trafikflödet på de flesta gator innanför Vallgraven är mycket lågt, i 

relation till andra gator med biltrafik i Göteborg. Den gata som har ett betydligt högre 

biltrafikflöde är Stora Badhusgatan. Gatan fungerar emellertid primärt som kringled eller 

genomfartsgata för bilister som inte har målpunkt inom Vallgraven. Även på Stora 

Badhusgatan har biltrafiken minskat drastiskt, både till följd av Götatunnelns öppnande, 

och till följd av de stadsutvecklingsprojekt med tillhörande gatuombyggnader som skett 

vid Skeppsbron.  

Miljöförvaltningen följer årligen luftkvaliteten i Göteborg. Bilden nedan visar utsläppen 

av kvävedioxider i de centrala delarna av staden.  
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Resultatet av beräkningar av kvävedioxidhalter (NO2-halter) inom Ren stadsluft 2015. Haltkartan avser 98-

percentilen för dygnsmedelvärde. Källa: Luften i Göteborg, årsrapport 2019 Miljöförvaltningen.  

Bilden illustrerar att det finns vissa luftkvalitetsproblem inom Vallgraven, primärt de 

östra delarna. Det är dock osäkert hur stor del av problemen som går att härleda till de 

låga biltrafikflödena innanför Vallgraven. Luftkvalitetsproblemen bör i stor utsträckning 

kunna härledas till utsläpp från vägar utanför själva Vallgraven, såsom Nya Allén, Nils 

Ericsonsgatan samt Götatunnelns tunnelmynningar.  

 

Förutsättningar för borttagen biltrafik 

Möjligheterna att skapa helt bilfria gator och kvarter innanför Vallgraven kan begränsas 

av ett antal faktorer, framförallt tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga, varuleveranser samt gällande detaljplaner. Dessa förutsättningar 

behöver studeras närmare om nämnden väljer att ge trafikkontoret i uppdrag att utreda 

införandet av bilfria superkvarter innanför Vallgraven. 

Möjligheterna för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att med bil nå 

bostäder, publika lokaler och arbetsplatser regleras dels i plan- och bygglagen (2010:900), 

dels i Boverkets byggregler (2011:6). I Boverkets byggregler anges bland annat att: ”En 

angöringsplats för bilar ska finnas och parkeringsplatser för rörelsehindrade ska kunna 

ordnas efter behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré 

till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. Markbeläggningen på sådana 

angöringsplatser och parkeringsplatser ska vara fast, jämn och halkfri.”1 Det antas att 

motionärerna fortsatt vill garantera att personer med funktionsvariationer kan nå sina 

 
1 Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR, s. 15. 
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målpunkter innanför Vallgraven med bil. Det skulle i sådana fall begränsa möjligheterna 

att omdana gatorna innanför Vallgraven till helt bilfria.  

Stora områden innanför Vallgraven omfattas av nu gällande detaljplan, i vilka 

verksamheters innehåll samt vissa gaturum regleras. Flera parkeringsgarage innanför 

Vallgraven omfattas av detaljplaner i vilka det beskrivs att en del av innehållet i 

byggnaderna ska innefatta parkering. De gator som är reglerade i detaljplaner är sannolikt 

svåra att helt stänga av för biltrafik. Sammantaget kan detta medföra behov av förändring 

av en eller flera detaljplaner, beroende på hur stort område som ska omfattas.   

I utfärdade bygglov har krav ställts på parkeringsplatser för boende och besökare, vilket 

innebär att fastighetsägarna behövt anpassa sig till dessa krav. Det har medfört en extra 

kostnad för fastighetsägarna och det finns risk att det kan komma ersättningsanspråk från 

fastighetsägarna om parkeringsplatser tas bort.  

Vidare behöver möjligheten till varuleveranser till verksamheter innanför Vallgraven 

säkerställas, bland annat utifrån arbetsmiljökrav som reglerar gångavstånd vid lastning 

och lossning.  

Ovan nämnda faktorer begränsar möjligheten att skapa helt bilfria gator innanför 

Vallgraven, men förutsättningarna behöver studeras närmare. I Barcelonas så kallade 

superkvarter har boende möjlighet att nå parkeringsanläggningar inom kvarteren, 

fordonen behöver dock framföras i en mycket låg hastighet.  

 

Stadsmiljöplan för utveckling av stadsmiljön innanför Vallgraven 

Trafikkontoret arbetar för närvarande med en stadsmiljöplan för utveckling av 

stadsmiljön inom Vallgraven. Bakgrunden är dels ett identifierat behov av en tydligare 

inriktning för utvecklingen av gator och platser inom Vallgraven, dels ett nämnduppdrag 

från år 2020. I nämnduppdraget anges att: ”Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans 

med berörda nämnder och styrelser, göra en översyn av parkeringsmöjligheterna i 

centrala Göteborg, med hänsyn till behoven för innerstadshandel, besöksnäringen och de 

boende.”  

Inom ramen för stadsmiljöplanen studeras möjligheterna till omdaning av parkeringsytor 

till rum för vistelse, samt möjligheten att skapa en attraktivare stadsmiljö längs ett antal 

definierade stråk. Platser och stråk som identifierats ha potential för omdaning är bland 

annat Vallgravsstråket samt stråket från Grönsakstorget via Kungstorget till Södra 

hamngatan.  

Stadsmiljöplanen är primärt tänkt som en vision eller inriktning för hur stadsmiljön 

innanför Vallgraven kan utvecklas. Inom arbetet har visionsbilder över hur en förändring 

av gaturummets användning kan komma ett se ut. Nedan redovisas en möjlig framtida 

gestaltning av Grönsakstorget om befintliga parkeringsplatser tas bort.  
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Möjlig omdaning av Grönsakstorget, Mareld arkitekter 

 

Som en fördjupning och fortsättning av uppdraget arbetar trafikkontoret med att ta fram 

riktlinjer och en områdesplan för att möta den fortlöpande minskningen av 

parkeringsplatser på kvartersmark och gator.  

 

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret delar motionärernas syn på behovet att öka förutsättningarna för att gå, 

cykla och använda kollektivtrafik, framförallt i de centrala delarna av Göteborg. 

Inriktningen att sträva efter en ökad andel hållbara resor är dessutom fastlagd i stadens 

budget (s. 146) och i Trafikstrategi för en nära storstad. Vidare ser förvaltningen att en 

omdaning av bland annat markparkering till ytor för vistelse skulle kunna innebära en 

mer trivsam stadsmiljö.    

Trafikkontoret bedömer emellertid att utredning av bilfria kvarter i området innanför 

Vallgraven inte är prioriterat, i hög utsträckning beroende på att området redan idag är 

anpassat utifrån gående och cyklisters villkor, och att de lokala miljöproblemen innanför 

Vallgraven är begränsade.   

En stor andel av gatorna innanför Vallgraven är idag gångfartsgator, framförallt 

tvärgatorna till Västra och Östra Hamngatan. Det innebär att de bilister som färdas på 

gatorna behöver anpassa sig till fotgängare. De gator som idag inte är gångfartsgator är i 

huvudsak tunga kollektivtrafikstråk, med såväl buss- och spårvagnstrafik. Det medför att 

kollektivtrafiken kommer att utgöra en barriär, även om biltrafiken tas bort. För att främja 

cyklisternas framkomlighet och trafiksäkerhet har flera av gatorna med kollektivtrafik 

omdanats till cykelfartsgator.  

En följd av stadens strategiska arbete med att prioritera gående och cyklister framför 

biltrafik innanför Vallgraven är att biltrafikflödena har minskat kraftigt de senaste tjugo 

åren. Idag är trafikflödena på de flesta gator innanför Vallgraven mycket låga, undantaget 

Stora Badhusgatan. Utifrån miljöförvaltningens mätningar av luftkvaliteten kan även 

konstateras att området innanför Vallgraven har relativt små miljökvalitetsproblem. 

Miljökvalitetsproblemen bedöms primärt härröra från vägar utanför Vallgraven, såsom 
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Nya Allén och Nils Ericsonsgatan. Effekten på miljökvaliteten av att ta bort biltrafiken 

innanför Vallgraven bedöms således som marginell.  

Vidare ser trafikkontoret att motionens syfte står i motsättning till den inriktning som 

beskrivs i kommunfullmäktiges budget, i vilken det beskrivs att framkomligheten för all 

form av transport och förflyttning inom staden är viktig för att handeln kan värnas, samt 

att tillgången till parkeringsplatser i centrala staden är väsentlig för besöksnäringen och 

handeln.  

Trafikkontoret ser även att gällande detaljplaner kan försvåra möjligheterna att få till 

stånd bilfria kvarter på många platser innanför Vallgraven. Flera gaturum samt 

tillgängligheten till exempelvis kommersiella p-anläggningar är reglerade i detaljplaner, 

och ett borttagande av möjligheterna att köra bil skulle därför kunna medföra ett 

omfattande och kostsamt arbete, med osäker utgång.  

Trafikkontoret vill utifrån ovan avstyrka motionen om att ge trafiknämnden i uppdrag att 

utreda hur området innanför Vallgraven kan omvandlas till bilfria ”superkvarter”. Det 

finns ett stort antal platser i Göteborg där biltrafiken och de lokala utsläppen utgör ett 

större problem än innanför Vallgraven. Därför bedömer trafikkontoret inte att det är 

prioriterat att använda tillgängliga utredningsresurser för att studera bilfria kvarter i 

föreslaget geografiskt område. Förutsättningarna och möjligheten att omdana gator och 

parkeringsplatser till förmån för bland annat vistelse bedöms kunna omhändertas i 

pågående stadsutvecklingsprojekt.  

 

 

 

Jenny Adler 

 

Avdelningschef 

 

Kristina Lindfors 

 

Trafikdirektör 
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Utdrag ur protokoll nr 4 

Sammanträdesdatum: 2021-03-23 

§ 88 Svar på remiss - motion av Gertrud 
Ingelman (V) och Daniel Bernmar (V) om att 
omvandla området innanför Vallgraven till ett 
bilfritt superkvarter 

N164-0063/21 
Socialförvaltningen Centrum har 2021-02-08 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat 

ärende. 

Yrkanden 
Jennifer Merelaid Hankins (V) och Masoud Vatankhah (FI) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag.  

Claes Söderling (S) och Tobias Björk (M) med stöd av (L) yrkar avslag till förvaltningens 

förslag och inkommer med ett skriftligt avslagsyrkande från (S), (M), (L) och (D). Se 

bilaga 9 till protokollet.  

Agneta Kjaerbeck (SD) meddelar att hon ställer sig bakom yrkandet från (S), (M), (L), 

(D). 

Propositionsordning 
Ordförande Kristina Bergman Alme (L) ställer förvaltningens förslag mot 

avslagsyrkandet från (S), (M), (L) och (D) och finner att nämnden beslutar att avslå 

förvaltningens förslag.  

Beslut 
Socialnämnden Centrum beslutar att avslå förvaltningens förslag.  

Socialnämnden Centrum avstyrker motionen.  

Protokollsanteckning 
Per Holm (D) inkommer med ett yttrande från (D). Se bilaga 10 till protokollet.  

Reservationer 
Jennifer Merelaid Hankins (V) och Masoud Vatankhah (FI) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för förvaltningens förslag.  

 

 

 

Socialnämnden Centrum 

 
  



Utdrag ur protokoll nr 4 

Sammanträdesdatum: 2021-03-23 
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Dag för justering 

2021-03-31 

 

Vid protokollet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Lovisa Varenius 

 

 

Ordförande 

Kristina Bergman Alme 

 

Justerande 

Jennifer Merelaid Hankins 

 



Socialnämnd Centrum 2021-03-23 

S, M, L, D  

Avslag TU på § 20 angående motion om bilfritt superkvarter 

Vi instämmer inte i tjänsteutlåtandets slutsats att motionens förslag ska tillstyrkas. Som framgår av 

trafiknämndens eget remissvar, finns flera uppenbara problem med förslaget och vår mening är 

därför att motionen ska avstyrkas. 

Vi föreslår därför: 

Att förvaltningens TU avslås 

Att motionen avstyrks 

Bilaga 9



Yttrande över ärende 20, Social Nämnd Centrum 21-03-23  Demokraterna 

Både handeln och restaurangnäringen inom Vallgraven har lidit svårt av både byggandet av 

Västlänken samt pandemin. Många lokaler gapar tomma och många verksamheter inom Vallgraven 

har redan gått konkurs och andra står på randen att göra det.  

V är tillskyndare av Västlänksbygget och har därmed också godkänt att 1,2 miljoner 

lastbilstransporter och en stor mängd arbetsmaskiner i centrum, varav många inom Vallgraven, avger 

en så stor mängd kvävedioxider, vilket enligt Miljöförvaltningen kraftigt försämrar luftkvalitén, så att 

miljökvalitetsnormerna inte klaras i stora delar av staden.  

V har därmed också tillstyrkt avverkning av tusentals träd, varav många fullvuxna, med stor effekt på 

luftkvalitén i centrum. Bygget ger vidare upphov till närmare 400 000 ton CO2-ekvivivalenter, men 

projektet har ingen mätbar effekt på biltrafiken i drift. Västlänkens miljöskuld blir därför aldrig 

återbetald.  

Trafiken i centrum har minskat kraftigt och minskar löpande, enligt Trafikkontoret. Den 

personbilsflotta som återstår blir i allt högre grad elektrifierad. Den enda effekten av att genomföra 

förslaget blir därför att biltrafiken trycks ut till externa handelscentra och kundunderlaget i centrum 

urholkas ytterligare.  

Mot denna bakgrund får det antas att motionens syfte inte är omtanke om miljön, utan snarare 

uttryck för ett allmänt bilmotstånd och likgiltighet för innerstadens näringsliv. Vidare visas ingen 

omtanke om tillgängligheten för äldre och andra som inte har möjlighet att cykla till centrum.  

Med denna motivation har Demokraterna yrkat avslag för både motion (V) om ett bilfritt område 

inom Vallgraven samt avslag på tjänsteutlåtandet. 

Bilaga 10
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Svar på remiss - motion av Gertrud Ingelman 
(V) och Daniel Bernmar (V) om att omvandla 
området innanför Vallgraven till ett bilfritt 
superkvarter 

Förslag till beslut 
Socialnämnden tillstyrker motionens förslag utifrån de synpunkter som framgår under 

förvaltningens övervägande. 

Socialnämnden Centrum översänder socialförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till trafiknämnden. 

Socialnämnden Centrum förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Socialnämnden Centrum har fått en motion av Gertrud Ingelman (V) och Daniel Bernmar 

(V) om att omvandla området inom Vallgraven till ett bilfritt superkvarter. I motionen 

föreslås att en modell med ett bilfritt ”superkvarter” prövas i det centralt belägna området 

innanför vallgraven i Göteborg samt att i ett pilotprojekt utforma cykelgator. 

Socialförvaltningen föreslår att tillstyrka motionen då förslaget har övervägande positiv 

påverkan på befolkningen. Utifrån socialnämndens ansvarsområde blir det särskilt 

relevant att beakta befolkningens behov och kännedom om lokala förhållanden, 

nämndens sociala erfarenheter i samhällsplaneringen samt trygghets- och folkhälsofrågor.  

Utifrån sociala perspektiv är det positivt att ytorna ökar för människor att vistas och röra 

sig på. Ett attraktivt gaturum ökar sannolikheten för att fler personer väljer att vistas på 

platsen vilket därmed kan vara trygghetsskapande men även positivt utifrån ett 

barnperspektiv. Framkomlighet och tillgänglighet för cyklister är viktigt, inte minst ur 

folkhälsoperspektiv men också för att omfördela trafiken och skapa utrymme i 

kollektivtrafiken.  

Motionsförslaget och dess effekter är svåra att konsekvensbeskriva fullt ut, då flera 

parametrar är osäkra och utredningar behövs exempelvis gällande genomförbarhet. 

Förvaltningen ser även att dialog med boende och verksamma i området behöver ske för 

att möjliggöra ett genomförande enligt motionens förslag. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Åtgärden har potential att öka innerstadens attraktivitet och på så sätt bidra till ett ökat 

kundunderlag för lokala näringar med positiva ekonomiska konsekvenser som följd. Det 

Socialförvaltningen Centrum 
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bedöms däremot som svårt att med säkerhet förutse ekonomiska konsekvenser, och det 

kan skilja sig åt för olika verksamheter i området, varpå en mer utförlig utredning kan 

behöva ske.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förslaget innebär att gemensamma ytor frigörs och blir tillgängliga för vistelse samt för 

gående och cyklister. En minskad biltrafik bedöms kunna begränsa negativ miljöpåverkan 

lokalt och inverka positivt på luft- och ljudmiljö. Om områden som tidigare upptagits av 

biltrafik (gator och parkeringsytor) omvandlas till park- eller grönområden, bedöms detta 

innebära positiv miljöpåverkan. I förlängningen kan det även ha positiv inverkan på både 

generationsmålet och lokala miljömål. 

Bedömning ur social dimension 
Utifrån en social dimension är det positivt att ytorna ökar för människor att vistas och 

röra sig på. Det kan i sin tur skapa möjlighet för möten och social interaktion. Hur 

människor rör sig styrs i stor utsträckning av den fysiska miljön, vilket skapar 

förutsättningar för vilket socialt liv som kan utvecklas. Fler människor i rörelse har 

potential att öka tryggheten samt upplevelsen av stadsrummet som mer tillgängligt och 

levande. Ett attraktivt gaturum ökar sannolikheten för att fler personer väljer att vistas på 

platsen vilket därmed kan vara trygghetsskapande. 

Förslaget bedöms även vara positivt utifrån ett folkhälsoperspektiv då det både 

uppmuntrar till fysisk rörelse samt skapar hälsosammare miljöer till följd av minskade 

luftföroreningar. Utifrån ett barnperspektiv kan förslaget i motionen även ha positiva 

effekter. Yngre barns rörelsefrihet påverkas negativt av biltrafik utifrån den 

säkerhetsproblematik som följer.  

Samverkan 
Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2021-03-16.  

Bilagor 
1. Motion av Gertrud Ingelman (V) och Daniel Bernmar (V) om att omvandla 

området innanför vallgraven till ett bilfritt "superkvarter" 
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Ärendet  
Socialnämnden Centrum har att yttra sig om en motion av Gertrud Ingelman (V) och 

Daniel Bernmar (V) om att omvandla området inom Vallgraven till ett bilfritt 

superkvarter. 

Remissen skickades initialt av stadsledningskontoret till stadsdelsnämnden Centrum. Till 

följd av den omorganisation som skett vid årsskiftet 2021 har remissen förts över till 

socialnämnden Centrum. Motionen har även skickats till Trafiknämnden och Business 

Region Göteborg. Socialnämnden ska yttra sig över motionen senast den 29 mars 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnd Centrum har fått en motion om att omvandla området innanför vallgraven 

till ett bilfritt ”superkvarter” för yttrande till kommunstyrelsen. Motionärer är Gertrud 

Ingelman (V) och Daniel Bernmar (V). Motionen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

att 

1. ge Trafiknämnden i uppdrag att återkomma med förslag på hur området innanför 

vallgraven kan utgöra pilotprojekt för attraktiv stadsmiljö, genom att 

omvandlas till ett bilfritt ”superkvarter” där kollektivtrafik, gång och cykel står 

för resorna. 

I motionen fastslås att Göteborg historiskt är byggt för en hög andel biltrafik, vilket 

fortfarande präglar trafikinfrastrukturen i stor utsträckning. Vidare lyfts att för miljön, 

klimatet och säkerheten behöver den stora plats bilismen tar i framförallt centrala delar av 

staden minska för att ge mer utrymme åt hållbara alternativ som kollektivtrafik, gång och 

cykel. I motionen konstateras även att Göteborg har omfattande problem med 

luftföroreningar, med bland annat en överdödlighet av cirka 300 personer per år enligt 

Miljömedicinskt centrum (2019).  

Motionen refererar till Barcelona, där det sedan 2016 pågår försök med bilfria 

”superkvarter”, där en stor andel av stadens vägar omvandlas från bilvägar till gång- och 

cykelgator. Principen är att det inom ett avgränsat område av kvarter inte är tillåtet med 

biltrafik. Målsättningen med superkvarteren är bland annat att göra områden tillgängliga 

för alla, att minska motordriven trafik och att uppmuntra till ökad mobilitet. 

Motionsförfattarna anser att superkvarteren i Barcelona är ett mycket bra exempel att 

kunna ta inspiration ifrån för hur också Göteborg kan omvandla stadskärnan från 

bilträngsel och luftföroreningar till en stad som är tillgänglig för alla och där klimat- och 

människoskadliga utsläpp kan minska. Därmed föreslås i motionen att en modell med 

”superkvarter” prövas i det centralt belägna området innanför vallgraven i Göteborg. 

Slutligen förordas att i ett pilotprojekt utforma cykelgator med hänvisning till att cyklister 

idag måste samsas med kollektivtrafik, bilar och gående förbi Brunnsparken, vilket 

skapar trafikfarliga situationer. 

Ärendet har översänts för yttrande till trafiknämnden, stadsdelsnämnden Centrum (senare 

socialnämnden Centrum) och Business Region Göteborg AB. 
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Bakgrund 

Området Inom Vallgraven 

Primärområdet Inom Vallgraven har en relativt låg befolkningstäthet och flera områden 

med övervägande andel verksamhetslokaler jämfört med bostäder. Inom Vallgraven bor 

drygt 4 100 personer enligt statistik från 2019. Flest personer bor i området Västra 

Nordstan, Kungshöjd samt ner mot Rosenlund och Esperantoplatsen (basområde 11605, 

11606 och 11607).  I primärområdet är ungefär tio procent av befolkningen mellan 0–18 

år. Det finns en mindre andel unga vuxna, men fler vuxna mellan 50–70 år, jämfört med 

flera av primärområdena i Centrum. Dagbefolkningen beräknas vara stor inom området 

då det finns många arbetsplatser och flera kontorslokaler.  

I Inom Vallgraven fanns 2019 knappt 2 600 bostäder. Av dessa var 76 procent 

flerbostadshus, 18 procent övrigt samt 6 procent specialbostäder vilket främst är 

studentbostäder. Primärområdet är till största delen traditionell kvartersstad med bostäder 

runt en innergård. I områdena runt Brunnsparken finns främst handel och kontor. I Västra 

Nordstan finns flertalet offentliga byggnader tillhörande kommunens olika förvaltningar. 

Övriga delar av primärområdet är relativt blandat vad gäller byggnadernas huvudsakliga 

innehåll.  

Göteborgs innerstad ska fungera som en mötesplats för hela staden. Flera av stadens 

centrala handelsstråk finns i Inom Vallgraven, exempelvis Nordstan, området runt 

Fredsgatan och Kungsgatan. Även många av stadens hotell och vandrarhem återfinns i 

området, vilket tillsammans blir faktorer som bidrar till att en stor del av dem som vistas i 

området är besökare snarare än boende.  

Förvaltningens bedömning 
Socialförvaltningen föreslår att tillstyrka motionen då förslaget har övervägande positiv 

påverkan på befolkningen. Utifrån socialnämndens ansvarsområde blir det särskilt 

relevant att beakta befolkningens behov och kännedom om lokala förhållanden, 

nämndens sociala erfarenheter i samhällsplaneringen samt trygghets- och folkhälsofrågor.  

Tidigare stadsdelsnämnd Centrum hade ett Lokalt utvecklingsprogram för Centrum 

2020 – 2022 (LUP) som utgör en kunskapsbank och som syftar till att synliggöra lokala 

förutsättningar och behov. Motionsförslaget går i linje med övergripande strategier och 

inriktningar i programmet om att minska biltrafikens utbredning och förbättra 

framkomligheten för cyklister.   

Motionsförslaget och dess effekter är svåra att konsekvensbeskriva fullt ut, då flera 

parametrar är osäkra och utredningar behövs exempelvis gällande genomförbarhet. 

Förvaltningen överlämnar även perspektiv om direkt påverkan för näringsliv och handel 

samt trafiktekniska frågor till andra ansvariga bolag och nämnder som mottagit motionen 

(BRG, Trafiknämnden).        

Ökade vistelsekvaliteter 

I Centrum finns flera torg med god potential att fungera som mötesplatser. Däremot är 

många torg idag underutnyttjade och flera domineras av bilparkering vilket sänker 

vistelsekvaliteterna. Två exempel är Kungstorget och Grönsakstorget, vilka båda ligger i 

området Inom Vallgraven. Särskilt Kungstorget har stor potential att utvecklas till ett 

levande torg där vistelseytor, handel och nöjesliv får stå i fokus. I Göteborgs Stads 
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handlingsplan för miljön 2018–2020 återfinns åtgärden ”Ersätt parkeringsplatser vid 

kanalerna med aktivt stadsliv och grönska”. 

De befintliga parkerna inom primärområdet är små och utsätts dessutom för högt slitage. 

Bostäder i exempelvis Kungshöjd har även längre än 300 meter till närmsta park, vilket 

enligt grönstrategin är riktvärdet för avstånd till bostadsnära parker och naturområden. 

Inom Vallgraven finns relativt få och små sociotoper. Primärområdet har ingen 

stadsdelspark även om Kungsparken finns på södra sidan vallgraven. Kan förslaget bidra 

med vistelseytor och ökad grönska i området Inom Vallgraven är det positivt och fler har 

möjlighet att träffas i sina närområden och spontana sociala interaktioner kan uppstå. 

Förvaltningen ser även att förslaget kan ha positiv inverkan utifrån ett 

trygghetsperspektiv då fler vistelseytor bidrar till fler människor i rörelse vilket leder till 

ökad social kontroll. I centrala delar av staden kan det också finnas behov av fler 

offentliga platser utan krav på konsumtion.  

Hållbar mobilitet 

Förvaltningen ser att förslaget går i linje med ”Trafikstrategi för en nära storstad, 

Göteborg 2035” om att omdisponera gaturummet och skapa mer yta där människor vill 

vistas och röra sig. I stadsdelsnämnden Centrums LUP förklaras under rubriken ”Minska 

biltrafikens utbredning i stadsmiljön” att stadens ambition att skapa en tät innerstad ställer 

högre krav på mer yteffektiva lösningar. Biltrafiken beskrivs som ett ytkrävande 

trafikslag som kommer att behöva stå tillbaka. Vidare anses det nödvändigt att arbeta med 

åtgärder för att minska bilkörande och öka det hållbara resandet. I inriktningar för trafik 

och infrastruktur förtydligas att det handlar om att begränsa onödig biltrafik och förflytta 

resandet till andra trafikslag. Vidare fastslås att framkomligheten behöver öka för att det 

ska bli mer attraktivt att promenera eller cykla i stadsdelen. Specifika åtgärder beskrivs 

däremot inte i Centrums LUP men socialförvaltningen bedömer att förslaget går i linje 

med övergripande strategier och inriktningar.  

I området kring Brunnsparken och Centralstationen är konfliktpunkterna mellan olika 

trafikslag många, vilket påverkar framkomligheten. Här saknas på många ställen även 

cykelbana helt och hållet och det finns behov av att ses över cykelkopplingarna genom 

hela området. En korsning som upplevs som särskilt otydlig är vid Slussbron då 

blandningen av trafikslag uppstår. Framkomlighet och tillgänglighet för cyklister är 

viktigt, inte minst ur folkhälsoperspektiv men också för att omfördela trafiken och skapa 

utrymme i kollektivtrafiken. Som effekt av pandemin ställs dessutom högre krav på att 

kunna förflytta sig med cykel och gång i större utsträckning, för att minska trängsel i 

kollektivtrafiken. Motionsförslaget främjar denna typ av omställning.  

Utifrån ett barnperspektiv är skapandet av en innerstad med färre bilar positiv. Barns 

självständiga mobilitet är idag begränsad och har minskat de senaste decennierna. Idag 

tillåts mindre än hälften av Sveriges barn att ta sig på egen hand mellan olika aktiviteter i 

vardagen. Minskningen är kopplad till biltrafik och brist på säkra cykel- och gångvägar. I 

Centrum blir detta extra påtagligt då trafikmiljöerna är komplexa.  

Buller och luftföroreningar 

Förvaltningen ser positivt på hur en minskad mängd bilar inom vallgraven kan bidra till 

förbättrad luftkvalitet och minskat buller. I centrala Göteborg är trafikmiljön intensiv med 

höga bullernivåer och sämre luftkvalitet. Detta är särskilt problematiskt för vissa befolk-

ningsgrupper, däribland barn, samt utgör en folkhälsoutmaning generellt.  
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Bullernivåerna påverkas däremot inte enbart av privatbilismen utan kollektivtrafiken 

bidrar även till den intensiva trafikmiljön som beskrivs ovan. Inom Vallgraven är 

spårvagnstrafiken påtaglig för bullersituationen och få publika ytor är bullerskyddade. I 

den täta staden saknas ofta lugna utomhusmiljöer och utrymme för vila. 

Påverkan på verksamheter och behov av dialog 

I motionen beskrivs inte hur boende eller verksamheter som behöver tillgång till området 

med bil ska hanteras. Principen beskrivs endast på en övergripande nivå där superkvarter 

förklaras innebära att det inom ett avgränsat område av ett kvarter inte är tillåtet med 

biltrafik. Vid ett eventuellt uppdrag om utredning om pilotprojekt till trafiknämnden 

enligt motionens förslag, behöver framkomlighet säkerställas för verksamheter och 

boende samt att tillgänglighetsaspekter behöver beaktas.  

Allmänhetens acceptans är en avgörande faktor för ett framgångsrikt genomförande och 

boende har varit nära involverade i processen av ”superkvarteren” i Barcelona. 

Förvaltningen ser därmed att dialog med boende och verksamma i området behöver ske 

för att möjliggöra ett genomförande enligt motionens förslag. Det finns många 

målpunkter Inom Vallgraven som besökare är vana att nå med egen bil. Utifall att 

motionens förslag blir realitet behöver verksamheter, besökare och boende få möjlighet 

att anpassa sig till nya förutsättningar och kommunikation och dialog blir värdefulla 

verktyg.  

Konceptet med ”superkvarter” har varit framgångsrikt, men det har också genomförts på 

premisser om rutnätsstruktur och kvarteren har främst varit bostadsområden, vilket inte 

helt är fallet för området Inom Vallgraven i Göteborg. Däremot anses de grundläggande 

principerna, med att prioritera fotgängare, cyklister och offentliga utrymmen av hög 

kvalitet över privatbilismen, vara tillämpbart även för det utpekade området. 

Förvaltningen vill därför understryka vikten av att anpassa modellen till den göteborgska 

kontexten, men även noga utvärdera val av plats för ett eventuellt pilotprojekt.  

Socialförvaltningen Centrum 
 

Michael Ivarson 

Förvaltningsdirektör 
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§ 37 

Remiss omvandla området innanför Vallgraven till ett 
bilfritt ”superkvarter”, KF handling 2020 nr 249 
Pär Abrahamsson redogjorde för remiss svaret om att omvandla området innanför 

Vallgraven till ett bilfritt ”superkvarter”, KF handling 2020 nr 249. 

 

Beslut 

I styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutades att: 

  

1. Godkänna yttrandet och att det översänds till SLK/KF. 

 

 

Protokollsutdraget skickas till 
 
Kommunstyrelsen: stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 

 

 
Dag för justering 

2021-03-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business Region Göteborg AB  
  

                                                                                                                 Utdrag ur Protokoll 

                                                                                           Sammanträdesdatum: 2021-03-01 
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Utdrag ur protokoll  

Sammanträdesdatum: 2021-03-01 
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Vid protokollet 

Sekreterare 

 

Eva-Lena Albihn 

 

 

Ordförande                                                                     Justerare 

 

Anders Sundberg                                                                      Angela Aylward 

 

 

 

Rätt utdraget intygar:  

  

…………………………………………………….  

Jessica Nilsson 

VD-assistent 

Business Region Göteborg AB  
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 Yttrande från Business Region Göteborg AB (BRG) angående – Motion av 
Gertrud Ingelman (V) och Daniel Bernmar (V) om att omvandla området 
innanför vallgraven till ett bilfritt "superkvarter", KF handling 2020 nr 249 

Ärendet 
Business Region Göteborg (BRG) har fått möjlighet att inkomma med yttrande på motion av Gertrud 
Ingelman (V) och Daniel Bernmar (V) om att omvandla området innanför vallgraven till ett bilfritt 
"superkvarter". I exempelvis Barcelona pågår sedan 2016 försök med bilfria ”superkvarter”, där en stor andel 
av stadens vägar omvandlas från bilvägar till gång- och cykelgator. Principen för detta är att det inom ett 
avgränsat område av kvarter inte är tillåtet med biltrafik. Målsättningen med superkvarteren är bland annat 
att göra områden tillgängliga för alla, att minska motordriven trafik och att uppmuntra till ökad mobilitet. 
Vänsterpartiet menar att superkvarteren i Barcelona är ett mycket bra exempel att kunna ta inspiration ifrån 
för hur också Göteborg kan omvandla stadskärnan från bilträngsel och luftföroreningar till en stad som är 
tillgänglig för alla och där vi minskar klimat- och människoskadliga utsläpp.   
 
Därför föreslås det i motionen att en modell med ”superkvarter” prövas i det centralt belägna området 
innanför vallgraven i Göteborg. Det råder utrymmesbrist i centrumkärnan och idag är det svårt att bygga 
sammanhängande cykelvägar där, vilket gör att gående och cyklister ofta tvingas dela utrymme. I ett 
pilotprojekt skulle cykelgator kunna utformas.  
 
Business Region Göteborg är det kommunala bolag som ansvarar för näringslivsfrågorna i Göteborg och svarar 
därmed framförallt utifrån vilka konsekvenser motionen kan ha för näringslivet.  

Business Region Göteborgs synpunkter 

Vägtrafiken bidrar negativt till upplevelsen i stadsmiljön genom framförallt buller och försämrad luftkvalitet 
och begränsar tillgänglighet och trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafikanter i stadskärnan där utrymmet för 
olika trafikslag är begränsat men är samtidigt av stor betydelse för arbetande, boende, besökare och 
godstransporter. Globalt pågår satsningar för fler cyklister på vägarna i till exempel Milano, London, Bogotá, 
New York och Aten genom bättre framkomlighet för cyklister på bilismens bekostnad. Bilfria ”superkvarter” i 
Göteborgs stadskärna har framförallt effekter på trafiksäkerhet, miljö, det upplevda stadsrummet, 
tillgänglighet samt näringsliv genom handel och besöksnäringar.  

Ekonomiska dimensionen 
Olika studier och kartläggningar visar på att om förutsättningarna är gynnsamma avseende faktorer såsom 
exempelvis läget, miljö, kollektivtrafik, god tillgänglighet, parkering, god tillgänglighet till bilparkering vid 
angöringspunkter angränsande till besöksområdet kan ett införande av en bilfri zon leda till upplevd ökad 
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 attraktivitet för området och på sikt till en omsättningsökning i handeln. I vissa fall kan geografiskt 
avgränsade bilfria zoner ha en positiv inverkan på shopping, restaurang- och cafébesök samt vissa typer av 
kommersiell service genom att stadsrummet blir mer attraktivt. Ärendehandel och handel med skrymmande 
och tunga varor brukar dock ha svårare att dra nytta av ett sådant införande om man inte samtidigt jobbar 
med lösningar såsom godshubbar och citylogistik med andra typer av fordon. En genomgripande förändring 
till en trivsam gågatumiljö kan också vara ett sätt för äldre detaljhandel i citymiljöer att möta tappade 
marknadsandelar till etablerad externhandel. Men kunskapen kring hur införandet av bilfria zoner påverkar 
verksamheterna och detaljhandeln inom området är begränsat och vissa studier pekar på att omsättningen 
både i en övergångsperiod och på sikt kan minska. Då förutsättningarna för respektive stad skiljer sig 
markant åt behöver frågan för Göteborg således utredas vidare och i samarbete med cityhandeln innan 
motionens intentioner kan förverkligas. Motionen lyfter bland annat fram Barcelona (ca 6 miljoner 
invånare), Bogota (ca 7 milj) och London (ca 9 milj) med helt andra förutsättningar i jämförelse med 
Göteborgs ca 500 000 invånare och relativt glesa stadsbyggnadsstrukturer.  
 
I och med den pågående coronapandemin är läget är just nu oerhört svårt för butiker, restauranger och 
hotell i centrala Göteborg. Utvecklingen har försämrats snabbt under de senaste veckorna och många 
detaljister i sällanköpsvaruhandeln rapporterar om försäljningstapp på mellan 70 och 90 procent jämfört 
med normalläget. Situationen har redan inneburit en utslagning av aktörer och enligt bedömare kommer det 
ta flera år innan cityhandeln återhämtat sig. Tillgänglighet med bil framhävs av de handlande som den 
viktigaste faktor för att driva kundflöden till butikerna i innerstaden Konkurrenssituationen är svår i och med 
att det finns gott om gratisparkering vid butikscentrum och handelsområden utanför staden, såsom 
exempelvis Sisjön. Att göra området Inom Vallgraven till ett bilfritt ”superkvarter” skulle sålunda uppfattas 
som negativt för de verksamheter som finns i Göteborgs stadskärna, om det inte samtidigt erbjuds andra 
lösningar i den större ”cirkeln” som upplevs lättillgängliga och attraktiva av både näringsidkare och besökare. 
Inom det föreslagna området ligger ett flertal hotell vilka skulle påverkas i hög grad av minskad tillgänglighet 
då framförallt en relativt stor del av affärsresenärerna anländer med bil. Därför måste det samtidigt erbjudas 
annan typ av transport för dessa gäster från olika transporthubbar till hotellen som är utsläppsfri och smidig. 
Om inte attraktiva alternativ tillförs visar erfarenheter att hotellgäster behöver kunna anlända med bil eller 
taxi eftersom de resande i många fall medför bagage. Minskad tillgänglighet skulle minska stadens 
attraktivitet som besöksmål och evenemangsstad. 
 
Godstransporter och varuleveranser får inte glömmas bort vid införande av bilfria zoner. Godstransporter 
och varuleveranser är viktiga delar i en stad, eftersom näringslivet är en stor betydande faktor för ett 
levande stadsliv. Det handlar om att varuleveranser skall kunna tillgodose de grundläggande behoven för 
restauranger, handel och service. Det är av stor vikt att varuleveranser kan tillåtas trafikera bilfria områden, 
inom exempelvis förutbestämda tider för att exempelvis kunna förse handeln med varor. Dessa kan dock ske 
med fordon som är utsläppsfria och det har genomförts ett flertal tester i Göteborg med goda resultat av city 
logistik såsom exempelvis stadsleveransen ”Smooth” med omlastning i Nordstan. Business Region Göteborg 
har tillsammans med bland annat Volvo Cars och RISE Research Institutes of Sweden under inledningen av 
2021 lanserat satsningen Gothenburg Green City Zone. Satsningen innefattar ett helt klimatneutralt och 
utsläppsfritt transportsystem som nu utvecklas i en zon som sträcker sig från Lindholmen längs 
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 evenemangsstråket vid Korsvägen och hela vägen till Forsåker i Mölndal. Tanken är att zonen blir en stor 
testbädds- och demonstrationsmiljö där företag, samhällsaktörer, akademi och institut kan samverka och 
testa ny teknik och utveckla och skala upp sina verksamheter, produkter och tjänster kring transporter, 
infrastruktur, energi och miljö. Målet är att alla fordon som färdas i eller från Gothenburg Green City Zone 
ska drivas utsläppsfritt 2030 i en fungerande infrastruktur som möter klimatneutrala transportval och 
underlättar i vardagen för såväl näringsidkare som för boende och besökare i en attraktiv stadsmiljö. 

Satsningen ämnar skapa möjligheter som snabbar på utvecklingen mot ett klimatneutralt transportsystem 
snarare än zoner med olika typer av förbud. Det är därför av största vikt att ett eventuellt införande av 
”superkvarter” innanför Vallgraven synkas i tid med Gothenburg Green City Zone och i takt med att 
innovativa lösningar testats och kan skalas upp, för att tillgodose transportbehovet med alternativa och 
attraktiva lösningar. 
 
Staden har även som målsättning enligt Trafikstrategi för en nära storstad 2035 att omfördela yta mellan 
trafikslag och mellan trafik och vistelse skapas förutsättningar för attraktiva, livliga och därmed tryggare 
stadsrum. Göteborgs Stad arbetar även långsiktigt med målsättningen att skapa attraktiva stadsmiljöer och 
ett rikt stadsliv i Göteborg genom att bland annat skapa gatumiljöer med hastigheter anpassade i första 
hand utifrån gående och i andra hand utifrån cyklisters behov och villkor skapar förutsättningar för trygga, 
säkra och levande gatumiljöer utan att stänga ute andra trafikantslag. Inom staden arbetas det bland annat 
med att ta fram en ny Stadsmiljöplan som är en viljeinriktning för hur Trafikkontoret vill utveckla gator och 
platser inom det aktuella området som omfattar Inom vallgraven samt delar av Lorensberg. 
Stadsmiljöplanen är ett långsiktigt planerings- och investeringsunderlag för trafikkontoret kring hur 
stadsmiljön ska utformas samt hur drift och investeringsmedel fördelas och detta skall bidra till en ökad 
realisering av trafikstrategin genom omdisponering av yta till förmån för hållbar mobilitet och stadsliv.  
 
Vi ser goda exempel på gator som förädlats till gångfartsgator på exempelvis Kyrkogatan, Vallgatan, 
Magasinsgatan och Haga Nygata. Göteborgs innerstad har ett flertal gator som är rena ”gågator” såsom 
exempelvis hela eller delar av Kungsgatan och Fredsgatan. Business Region Göteborgs uppfattning är att 
dessa stråk överlag är populära hos både konsumenter, flanörer och handlare och uppfattas som trivsamma 
stråk. För att utforma attraktiva kommersiella stråk och miljöer, bör hänsyn tas till vilken trafik som trots allt 
ska ha tillträde till gatan, exempelvis kollektivtrafik eller cyklister, hur trottoarkanter, gatumöblering och 
belysning utformas. 
 
Business Region Göteborg ser för närvarande att ovanstående förutsättningar inte råder för många av de 
gator som pekas ut inom ramen för ”superkvarteret” i motionen. Gatumiljön är inte utformad enligt krav 
som bör ställas på attraktiva gågator, dessutom är de i många fall viktiga kollektivtrafikstråk såsom 
exempelvis Västra och Östra Hamngatan som både med eller utan biltrafik bidrar till barriäreffekter i 
stadsrummet. Avstängningar av gator för biltrafik leder således inte enskilt till att stadsmiljön blir 
trivsammare eller att konkurrenskraften stärks. Ett eventuellt genomförande behöver planeras och ske i 
samklang med tex att lösningar skalas upp genom Gothenburg Green City Zone. En viktig fråga att utreda 
vidare är om vägnätet utanför den bilfria zonen kan hantera det troligtvis ökade trafikflödet vid införandet 

mailto:par.abrahamsson@businessregion.se


 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 

Tjänsteskrivelse  Etablering- och Investeringsavdelningen 

Till Stadsledningskontoret  Namn: Pär Abrahamsson 

Datum: 2021-02-16  Telefon: 031-367 62 17 

SLK Dnr: 1467/20  E-post: par.abrahamsson@businessregion.se 

BRG Dnr: 0071/20 

 

 av ett bilfritt ”superkvarter”? Ytterligare åtgärder skulle behövas tillsammans med utredningar om handeln 
och hotellens påverkan och trafikfördelningen på områden utanför den bilfria zonen innan motionens 
intentioner kan förverkligas. 

Ekologiska dimensionen 
Business Region Göteborg delar analysen att trafiken utgör ett av de största miljö- och hälsoproblemen i 
Göteborg och att trafikens bidrag till utsläppen av växthusgaser är stort. Bilismen i storstadsregionerna bör 
inte fortsätta växa som hittills och åtgärder för att begränsa trafikens negativa effekter är nödvändiga, 
däribland satsningar på hållbara transporter, kollektivtrafik, miljöbilar och ökad användning av förnyelsebara 
bränslen.  

Sociala dimensionen 
Det framgår i Göteborgs Stads Trafikstrategi för en nära storstad 2035 att stora förändringar påverkar många 
personer och verksamheter. För att trafikstrategins mål ska nås behöver boende och verksamma i staden få 
möjlighet att genom en bred och aktiv dialog påverka hur staden genomför planerade åtgärder. De måste 
också förstå varför åtgärderna görs och vilka nya möjligheter och utmaningar de innebär. Det är således 
viktigt att medborgarna och verksamheterna förstår innebörden till varför ett bilfritt ”superkvarter” planeras 
i det specifika området. Det finns även grupper, till exempel människor med olika typer av handikapp, som 
kan påverkas negativt av förändringar i stadsmiljön. Vissa bilbegränsande åtgärder kan påverka deras tillgång 
till stadskärnan negativt. Det kan exempelvis handla om att de får svårt att ta sig till affärerna om det inte 
finns parkeringsmöjligheter i närheten. För att bemöta dessa särskilda gruppers behov är det viktigt att de 
får komma till tals i ett tidigt skede så att planerarna kan ta hänsyn till deras åsikter vid utformningen av 
förändringen.  
 
Tillgänglighetsresonemang mellan stadens offentliga och privata aktörer har under den senaste tiden 
breddats och intensifierats i och med bildandet av dialog- och samarbetsplattformen Göteborg 
Citysamverkan. Flera aktörer är överens om att god tillgänglighet till parkeringsnoder som exempelvis 
Nordstan och kommande p-hus på Heden, både underlättar för besökare att parkera bilen och utföra flera 
ärenden till fots i innerstaden, samtidigt som parkerade bilar i p-hus ger ekonomisk bärighet för drift och 
underhåll av p-husen så att de som inte äger bilar ska behöva betala kostnader för de som äger bilar. 
Stadskärnor med koncentrerat utbud är mer ekologiskt hållbara än bilberoende handelsområden där 
besökare många gånger måste flytta bilden vid varje inköpstillfälle. Det finns goda erfarenheter att 
vidareutveckla pris-och tidsdifferentiering som styrmedel för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara 
stadsmiljöer.   
 
Det ligger även en stor utmaning i att hålla ihop den centrala delen av staden med mindre täta områden 
utanför. De som till vardags rör sig i den tätbebyggda staden har ett mindre behov av bil, medan de som bor, 
arbetar eller har dagliga ärenden i andra områden är mer eller mindre beroende av bilen för att få vardagen 

mailto:par.abrahamsson@businessregion.se


 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

Tjänsteskrivelse  Etablering- och Investeringsavdelningen 

Till Stadsledningskontoret  Namn: Pär Abrahamsson 

Datum: 2021-02-16  Telefon: 031-367 62 17 

SLK Dnr: 1467/20  E-post: par.abrahamsson@businessregion.se 

BRG Dnr: 0071/20 

 

 att gå ihop. Det finns en risk att trängselskatt, eventuella bilfria zoner eller exempelvis framtida krav på 
elbilar förstärker skillnaden mellan innanför och utanför och gör att människor och verksamheter inrättar sig 
efter ett liv på den ena eller andra sidan. Utbudet i stadskärnan ska vara tillgängligt även för de som inte har 
förmånen att bo i eller nära stadskärnan. Att kunna färdas relativt fritt mellan olika typer av områden är 
viktigt för stadens sammanhållning och storstadsnära landsbygd har i många fall inte tillgång till 
kollektivtrafik.  

Slutsatser 
Business Region Göteborg är positivt till väl planerade och utformade gång- och cykelgator utan biltrafik 
anpassade i utifrån de gående och cyklisters behov och villkor i valda delar av innerstaden men bedömer att 
det varken är praktiskt möjligt eller önskvärt att genomföra en bilfri zon för hela innerstaden, vilket föreslås i 
motionen. Att göra ett så stort geografiskt område som innanför vallgraven bilfritt skulle exempelvis få 
negativa konsekvenser för näringslivet i form av problem för varutransporter, minskad konkurrenskraft 
gentemot externhandeln, försvåra för besöksnäringen samt skapa hinder för människors rörelser. Ytterligare 
ett problem som uppstår är hur staden skulle hantera alla de boende i innerstaden som har bil. 
Trafikavstängningar bör ske sällan och höra till genomförandet av enstaka, större evenemang såsom 
exempelvis gatufesten vid Långgatorna och Järntorget.  
 
Innan staden stänger av områden för biltrafik bör staden synka detta med exempelvis etablering av 
transporthubbar och andra innovativa lösningar som upplevs attraktiva av såväl näringsidkare, boende och 
besökare. Staden bör även ha upparbetat handlingsplaner för att gynna alternativt användande av platserna 
och alternativa färdmedel, exempelvis uteserveringar på parkeringsplatserna samt nybyggnation av GC-
banor. Frågan bör enligt Business Region Göteborg ta sin början i en samlad strategi för hållbara transporter 
i hela staden och utredas vidare i dialog med boende, hotell, besöksnäringar och cityhandeln samt utreda 
påverkan på handelsverksamheter och hotell och trafikfördelningen i områden utanför den bilfria zonen 
innan motionens intentioner kan förverkligas. 
 
Detta ärende har styrelsebehandlats. 
 
Göteborg 2021-02-16 
 
 
Patrik Andersson 
VD 
Business Region Göteborg 
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