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Yrkande angående – yrkande M, L och C, 
särskilt yttrande KD – Tillåt samåkning på 
”nya” 158:an 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Avslå yrkandet M, L C, KD – tillåt samåkning på ”nya” 158:an 

Yrkandet 
Alla de som bor i det kraftigt växande Hovås ska smidigt kunna ta sig dit de vill. Det är 

därför Trafikverket nu bygger kollektivtrafikkörfält. Det är viktigt att bussarna kommer 

fram, att fler väljer buss redan från början istället för bil. Även om samåkning är bättre än 

att det sitter en person i varje bil så stimulerar det till fortsatt bilåkande. Vi behöver 

minska bilresorna in till Göteborg. Fler samåkande bilar kommer att belasta vägar och 

miljö inne i Göteborg.  

Ska vi klara av att ställa om till ett mer hållbart resande anser vi rödgrönrosa att vi tydligt 

behöver prioritera kollektivtrafik och cykel. Väljer fler bussen skapas dessutom ett större 

underlag för att göra kollektivtrafiken ännu bättre med fler turer. 

Trafikverket jobbar också redan med frågan på vilket sätt som det nya busskörfältet kan 

användas. Dessutom anser vi att detta är en detaljfråga inom trafik och då bäst hör hemma 

i trafiknämnden och inte ska belasta kommunstyrelsen.. 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  

  

Yrkande  

2020-08-28 

 

MP V 

  

Ärende nr 2.2.16 



Yrkande ang – Framkomlighet på väg 158 Säröleden  
 
Förslag till beslut i kommunstyrelsen: 

1. Göteborgs Stads ställningstagande angående projekt väg 158 Säröleden (Hovåsmotet-

Brottkärrsmotet) fastställs till att alla målen för projektet, däribland ”Förbättrad kösituation för 

biltrafik” (enligt Trafikverkets Vägplan 2018-02-18), måste uppnås. 

 

2. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att tillskriva Trafikverket gällande Göteborgs stads 

ställningstagande, samt bjuda in Trafikverket till kommunstyrelsen för att redovisa olika 

lösningsalternativ för att säkerställa samtliga projektmål.  

 

Yrkandet 

Bilköerna på väg 158 är ett stort problem under rusningstrafik. 

Den pågående breddningen av vägen mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet har enligt Trafikverket 

den övergripande målsättningen att bidra till ett mer hållbart resande. Ett av projektmålen är 

”Förbättrad kösituation för biltrafik”. Dock planeras breddningen av vägen i dagsläget endast att 

användas för busstrafik, varför bilköerna inte kommer att minska betydligt. 

Nya Hovås är ett av Göteborgs mest framgångsrika stadsutvecklingsprojekt och en viktig del i 

medborgardialogen var löftet om att situationen för trafiken skulle hanteras genom bättre vägkapacitet. 

Vi vill därför att Trafikverket bjuds in till kommunstyrelsen för att redovisa olika alternativ för hur den 

utbyggda vägsträckan kan disponeras för att säkerställa att ett hållbart resande kombineras med god 

framkomlighet för samtliga trafikslag. 

Exempel på lösningar är att det nya körfältet öppnas för både buss- och biltrafik eller att reversibla 

körfält tillämpas för att säkerställa god kapacitet både i morgontrafiken och på eftermiddagen. 

I Stockholm byggs infartsleden Ekerövägen om med något smalare körfält. En liknade utformning på 

väg 158 skulle kunna möjliggöra 2+2 körfält för bilar och ett nytt busskörfält. Om detta skulle kräva 

något sänkt hastighet på denna delsträcka så innebär det teoretiskt några sekunders längre restid, men i 

praktiken sammantaget betydligt kortare körtid tack vare minskade köer.  

För att åtgärderna ska bidra till både bättre framkomlighet och ett mer hållbart resande är det en 

förutsättning att eventuellt fler bilkörfält kombineras med andra åtgärder. Exempelvis att de nya 

körfälten viks åt elbilar samt att hastigheten ses över.  

Kommunstyrelsen   
  

  

Yrkande  
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Ärende 
2.2.13 

Demokraterna, Socialdemokraterna, Moderaterna 
Liberalerna, Centerpartiet 
Särskilt yttrande: Kristdemokraterna 
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Yrkande angående – Yrkande från M, L och C särskilt 

yttrande KD angående tillåt samåkning på ”nya” 158 an. 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ihop med aktörerna, i 
tillskrivelsen till Trafikverket/Länsstyrelsen ta med relevanta 
säkerhetsaspekter från ”Riktlinjer för taxi (2015-05-19)”  
 

2. I övrigt bifalla yrkandet. 
 

 

Yrkandet 
Göteborg är hårt drabbat av trängsel, staden kommer vara hårt belastad och ha 

fler flaskhalsar i framtiden än i dag, både på vägar och spårvägar.  

Framkomligheten i och kring staden har under lång tid varit problematisk. Även 

framöver kommer den vara kraftigt försämrad på grund av många byggprojekt, 

vara Västlänken påverkar mest och detta under många år. 

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 så fritt som möjligt. 

Alla åtgärder som minskar de ibland kilometerlånga köerna till och från staden är 

positiva och bör främjas på ett trafiksäkert sätt.     

Varje satsad skattekrona ska ge den bästa lösningen för de människor som bor 

och arbetar i staden. 

 

Bilaga 

1. Riktlinjer för taxi (2015-05-19) 
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Göteborgs Stad kommunstyrelsen 2 (2) 

   

   

 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Nytt yrkande – Tillåt samåkning på ”nya” 158:an 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att, ihop med aktörer som de anser relevanta 
såsom till exempel Göteborgsregionen (GR) och Västtrafik, tillskriva 
Trafikverket/Länsstyrelsen med Göteborg Stad som avsändare och med 
intentionen/medskicket att samåkning borde tillåtas på det nya körfältet som 
byggs på väg 158. 

Yrkandet 
Väg 158 är sedan länge en hårt trafikerad väg under större delarna av dygnet. På sträckan 
mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet är det två körfält i norrgående riktning, men bara 
ett körfält i södergående riktning. Det har visat sig ohållbart med långa köer på 
morgonen, men framförallt på eftermiddagen i riktning söderut mot Billdal. Samtidigt 
pågår en omfattande byggnation av nya bostäder i och runt ”Nya Hovås”. Detta har, och 
kommer framåt innebära ytterligare trafikbelastning på väg 158, och ökad trängsel på 
bussarna till och från stan. 
  
Nu byggs dock ett nytt körfält söderut mellan just Hovåsmotet och Brottkärrsmotet, samt 
en ny avfart för norrgående trafik och påfart för södergående trafik vid Hovåsmotet. 
Tanken i dagsläget som vi förstår det hos Trafikverket, som är huvudman för vägen, är att 
det nya körfältet endast ska trafikeras av bussar. Vi menar att det hade varit bättre att 
tillåta samåkning, taxi, färdtjänst och annan beställningstrafik i körfältet för att bättre 
utnyttja den fulla kapaciteten. Det hade skapat mindre trängsel och uppmuntrat fler att 
resa tillsammans. Det är en enkel lösning, som gör att det nya körfältet kan maximeras 
fullt ut. Det hade gynnat både miljö och alla de som arbetar och bor runt om i Hovås, 
Billdal och Askim. 
  
Eftersom Trafikverket är väghållare är det inte upp till kommunen att bestämma detta, 
men vi vill genom detta yrkande tydligt uttrycka vår ambition för nybyggnationen av 
vägen. Stadsledningskontoret får därför uppdraget, ihop med övriga aktörer som de anser 
relevanta, tillskriva Trafikverket/Länsstyrelsen med Göteborgs Stad som avsändare där 
intentionen/medskicket är att nya körfältet på 158an ska tillåta samåkning i enlighet med 
detta yrkande.  
 
På Dag Hammarskjölds-leden, som angränsar till 158:an, är samåkning på en del av leden 
infört sedan länge. Leden är en kommunal väg där Länsstyrelsen tillåtit samåkning. Det 
som skulle krävas för att få till stånd detta även på 158:an är att Trafikverket gör en 
ansökan hos Länsstyrelsen, då de handlägger och beslutar om lokala trafikföreskrifter. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
Särskilt yttrande 
 
2020-08-19 
 

(M), (L), (C) 
(KD) 
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