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Skeppsbron etapp 2

Kontaktperson: Marit Sternang, Stora Projekt och Lovisa Berg, Samhälle.
Investeringsområde: Namngivet projekt TN
Innehåll: Kajkanten flyttas cirka 40 meter ut i älven, och flera nya pirer för båtverksamhet 
anläggs. På den nya kajen ges ett generöst gångstråk med vy över älven. På kajen finns en 
cykelbana och en cykelfartsgata för det genomgående pendelcykelstråket som tangerar 
Stenpiren resecentrum norrut. I söder ansluter Skeppsbron till Masthamnsbron, som ger en 
viktig koppling söderifrån till området. Masthamnsbron kompletteras med en intilliggande 
gångbro. 
Syfte (trafikstrategin): Området ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven.
Status: Förprojektering avslutades maj 2019. Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 
om fortsatt arbete. Arbete pågår, i en interim arbetsgrupp tillsammans med Älvstranden 
Utveckling, Parkeringsbolaget och Higab, med att ta fram förslag till ny organisation som tar 
utgångspunkt i Skeppsbrons behov istället för stadens organisation. Efter beslut om 
organisation lyfts skedesbeslut i trafiknämndens arbetsutskott.
Tidigare beslut: Detaljplan för Skeppsbron m.m. inom stadsdelen Inom Vallgraven (2015), 
genomförandestudie godkänd (TN 2018-02-08), skedesbeslut förprojektering (TNAU 2018-05-
08, rev. 2018-10-16), beslut om fortsatt arbete (KF 2020-11-12).
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: De tre delprogrammen Garage & kaj, Gata 
& park samt Kvarter. Program Masthuggskajen. Göteborgs Energis projekt med ringled för 
fjärrkyla.
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Trafikpåverkan är stor, särskilt sammantaget i 
området med Masthuggskajen och Västlänken.
Knäckfrågor/risker: Att få till en samordnad planering inför projektering och byggnation inom 
programmet. 
Uppskattad totalkostnad: Utifrån beslut i kommunfullmäktige uppgår kostnaderna för allmän 
platsmark till 1 405 miljoner kronor i 2017 års prisnivå. 
Medfinansierande part: Nettoexploateringsintäkter från Älvstranden.
Investeringsbudget beslut i KF: 1 405  miljoner kronor (2017 års prisnivå)
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Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
x

Antalet resor till fots ska öka.1

x

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
x

Antalet bilresor ska minska.3

x

Restiden mellan två målpunkter är maximalt 30 
minuter för bil och kollektivtrafik.

x

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 
stadsmiljöer. x

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva att 
vistas i. x

Antalet döda och skadade ska minska.
x

Transporttider på väg och järnväg till och från 
viktiga industri- och logistikområden ska inte 
öka. x

Godstransporternas påverkan på luftkvalitet, 
buller och försurning ska minska.

x

Göteborg ska vara ledande inom klimatsmarta 
godstransporter.

x
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Gång- och cykelbro över Göta älv

Kontaktperson: Emma Josefsson och Toomas Almqvist, Samhälle
Investeringsområde: Namngivet projekt
Innehåll: En gång- och cykelbro över Göta Älv som förbinder expanderande 
delar av Hisingen med centrala staden på fastlandssidan.
Syfte (trafikstrategin): E1: Minst 35 procent av resorna i Göteborg sker till fots 
eller med cykel år 2035; strategi 3 för stadsrum: Skapa ett mer finmaskigt och 
sammanhängande gatunät utan barriärer; P1: Börja med investeringar som 
omfattar resor i, genom eller runt innerstaden
Status: Utredning, planerat inriktningsbeslut under 2021. 
Tidigare beslut: Ökad framkomlighet över älven är avgörande för Göteborg när 
Älvstranden byggs ut med den nya stadsdelen Karlastaden och de tiotusentals 
nya arbetsplatser som planeras på främst Lindholmen och Masthuggskajen. 
Därför ska planeringen av en ny gång- och cykelbro över älven prioriteras 
(Göteborgs Stads Budget 2020 och 2021).
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Lindholmsförbindelses 
utformning, exploateringar vid norra anslutningen
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Liten
Knäckfrågor/risker: Tillstånd utifrån riksintresse för sjöfart på Göta älv
Uppskattad totalkostnad (uppdelad i investeringsmedel och 
kommunbidrag): I dagsläget bedöms investeringskostnaden till mellan cirka 750 
– 900 miljoner kronor (prisnivå 2020). Projektet kommer att kräva både 
investeringsmedel och driftmedel för att genomföras. Driftmedel för 
genomförandestudien beräknas till cirka 15 miljoner kronor samt 
omhändertagande av förorenade massor kategoriseras även det som driftmedel 
och beräknas till ett spann mellan 5-20 miljoner kronor.
Investeringsmedel har lagts in i långsiktigt investeringsunderlag för att möjliggöra 
för start av en genomförandestudie 2022. 
Medfinansierande part: I dagsläget finns ingen medfinansierande part. 
Investeringsbudget beslut i KF: -
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Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1

X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3

X

Restiden mellan två målpunkter är maximalt 30 
minuter för bil och kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 
stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva att 
vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till och från 
viktiga industri- och logistikområden ska inte 
öka. X

Godstransporternas påverkan på luftkvalitet, 
buller och försurning ska minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom klimatsmarta 
godstransporter.

X
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Avenyn - upprustning
Kontaktperson: Helena Lans, Samhälle, Anna Boberg, Stadens Användning
Investeringsområde: Namngivet projekt TN
Innehåll: Upprustning av avenyn.
Syfte (trafikstrategin): Tillskapa mer attraktiva stadsmiljöer. 
Status: Under 2016 utförde trafikkontoret arbeten längs del av Avenyn,  bland annat 
anlades en fontän i nedre delen av Götaplatsen. Ett gestaltningsprogram finns framtaget 
vilket ska värderas och användas som underlag för fortsatt underhåll och upprustning av 
Götaplatsen och Avenyn. Åtgärder planeras utföras i olika etapper under perioden 2021–
2027. Med början våren 2021 planeras underhåll av belysningen i stenplattorna på nedre 
Götaplatsen. GFS och Förstudie kommer hållas ihop som en helhet för Avenyn och 
Götaplatsen. Projektering och byggnation kan komma att delas upp i etapper. 
Under 2021 avses en förstudie tas fram vad avser Avenyn och Götaplatsen.
GFS planeras för hela området under 2022. 
Tidigare beslut: -
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Engelbrektslänken, Allélänken, fler 
projekt kan ha påverkan eller påverkas, detta kommer framgå under förstudien. 
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Förstudien kommer försöka ge svar på  
trafikpåverkan, det är svårt att svara på i nuläget, eventuellt kan Engelbrektslänken
påverkas.
Knäckfrågor/risker: Samverkan med Fastighetsnämnden och eventuella externa 
finansiärer är en förutsättning för projektet. Ansvarsfördelningen i och med budget för 
2021 innebär att man under våren 2021 måste utreda ansvar, mandat och finansiering 
av projektet. 
Uppskattad totalkostnad: Hög osäkerhet, kommer kunna tas fram i senare skede. 
Dock finns en framtagen kalkyl i ett tidigare skede. Ram för totalkostnad (inklusive drift 
och underhåll) behöver vara med som förutsättning in i eventuell tävling och fortsatt 
arbete. 
Medfinansierande part:
Inget avtal är tecknat. Först när en kalkyl är framtagen kan avtal tas fram. En 
förutsättning för projektets genomförbarhet är att Fastighetsnämnden tecknar en 
överenskommelse med berörda fastighetsägare för en finansiering av hälften av 
utgifterna på allmän plats. Fastighetsnämnden har investeringsmedel avsatta i budgeten 
för 2021 och 2022. 
Investeringsbudget beslut i KF: -
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Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.

X

Antalet resor till fots ska öka.1

X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.

X

Antalet bilresor ska minska.3

X

Restiden mellan två målpunkter är maximalt 30 
minuter för bil och kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 
stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva att 
vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.

X

Transporttider på väg och järnväg till och från 
viktiga industri- och logistikområden ska inte 
öka.

X

Godstransporternas påverkan på luftkvalitet, 
buller och försurning ska minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom klimatsmarta 
godstransporter. X
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Hjalmar Brantingstråket
Kontaktperson: Toomas Almqvist, Sara-Linnéa Östervall, Samhälle
Investeringsområde: Namngivet projekt TN
Innehåll: Åtgärden innehåller de delområden från tidigare genomförandestudies trafik-
och utformningsförslag som är rent trafikala investeringar för kollektivtrafik, cykel och 
bil som följer av stadens beslut att omdana gatan till ett stadsmässigt stråk, och därför 
varken finns omhändertagna i exploateringskalkylerna för Backaplan eller Frihamnen 
eller inom Sverigeförhandlingen.
Syfte (trafikstrategin): Tillskapa mer attraktiva stadsmiljöer. 
Status: Genomförandestudie avbruten. Fortsatt planering och genomförande 
hanteras till största delen inom detaljplaner för Frihamnen och Backaplan. 
Samordning av hela stråket hanteras fortsatt av huvudprogramledarna för Frihamnen 
och Backaplan, enligt beslut i Portföljstyrgrupp Älvstaden 2020-09-17. 
Tidigare beslut: Beslut om att avbryta GFS.
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Detaljplaner inom Frihamnen och 
Backaplan samt utbyggnad av spårväg inom Sverigeförhandlingen mellan Frihamnen 
och Brunnsbo
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor
Knäckfrågor/risker: 1) Risk för komplicerat genomförande, eftersom stora beroenden 
finns av många olika projekt med olika tidplaner och beslutslinjer. 2) Risk att förslag 
från GFS behöver justeras och kostnaderna då ändras, samt att kostnadsfördelning 
mellan exploateringsekonomin och TN-investering kan ändras. 3) Risk att förslaget 
behöver ändras eftersom planeringsförutsättningarna för kollektivtrafiken och särskilt 
metrobuss är oklara. Ännu oklart hur mycket driftmedel investeringen kan kosta.
Uppskattad totalkostnad: Det råder en stor osäkerhet kring uppskattade kostnaden. 
Genomförandestudien pekade på en kostnad om cirka 240 miljoner kronor. 
Medfinansierande part: Nej
Investeringsbudget beslut i KF: -
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Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1

X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3

X

Restiden mellan två målpunkter är maximalt 
30 minuter för bil och kollektivtrafik. X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 
stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva att 
vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till och från 
viktiga industri- och logistikområden ska inte 
öka.

X

Godstransporternas påverkan på luftkvalitet, 
buller och försurning ska minska. X

Göteborg ska vara ledande inom klimatsmarta 
godstransporter. X
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Stadsutveckling station Haga
Kontaktperson: Helena Lans, Samhälle, Araz Nabil Mustafa , Stora projekt
Investeringsområde: Namngivet projekt TN
Innehåll: Cykelbanor, snabbpendelstråk cykel, nytt gångstråk längs Haga kyrkoplans östra 
sida. Tydliga sammanhängande stråk för gående och cyklister. En samlad bytespunkt med 
tillkommande hållplats för buss samt förlängda hållplatsformar för spårvagn i anslutning till 
Västlänkens uppgång i Kungsparken. För att tillgodose platsen med tillräckliga 
parkeringsmöjligheter för cykel, så byggs även ett cykelparkeringsgarage under mark. 
Syfte (trafikstrategin): Utbyggnad av allmän plats vid station Haga bidrar till att området 
spelar en större roll för folklivet i innerstaden och nuvarande city, med goda kopplingar till 
den omgivande staden. Ökad andel kollektivtrafik, minskad andel biltrafik till och i 
regionkärnan. Snabba, trygga och enkla gång- och cykelresor, vilket förväntas bidra till att det 
blir fler som går och cyklar. Samlokaliseringen av olika kollektivtrafikslag i området ger en 
mycket god kollektivtrafikförsörjning och station Haga förväntas i framtiden utgöra en av 
stadens viktigaste bytespunkter för kollektivtrafik.
Status: Detaljplanen för station Haga vann laga kraft under 2019. Trafikverket har anfört 
anläggandet av spårvägen i sitt slutliga läge, anläggningen togs i bruk i slutet av september 
2020. Projektering av allmän plats är startad och planeras pågå till och med december 
2021. En gestaltningstävling för delar av området avgjordes i början av året. Avtal för 
cykelgaragets projektering och produktion är i slutfas. Under hösten 2020 har 
avtalsdiskussioner påbörjats med Trafikverket gällande återställande av övriga ytor efter 
Västlänkens anläggande. 
Tidigare beslut: Godkända genomförandestudier oktober 2018. Skedesbeslut för 
projektering november 2018 och för produktion i maj 2019 för cykelparkeringsgarage samt 
spåranläggning. Skedesbeslut projektering allmän plats maj 2019. Kvarstår skedesbeslut 
produktion allmän plats (prel. 2021). Genomförandebeslut i Kommunfullmäktige januari 2019.
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Projekt Västlänken
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor
Knäckfrågor/risker: Finansiering, utformning cykelparkeringsgarage.
Uppskattad totalkostnad: Enligt framtagen kalkyl i genomförandestudien är kostnaden 
bedömd till 660 mnkr (2017 års prisnivå).
Medfinansierande part: Ansökan om medfinansiering enligt Stadsmiljöavtalet.är inlämnad i 
januari 2021 . Avtal tecknat med Trafikverket gällande projekt Västlänkens del av 
återställande spåranläggning.
Investeringsbudget beslut i KF: 660  mnkr (2017 års prisnivå)
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Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
x

Antalet resor till fots ska öka.1
x

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
x

Antalet bilresor ska minska.3
x

Restiden mellan två målpunkter är maximalt 30 
minuter för bil och kollektivtrafik. x

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 
stadsmiljöer. x

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva att 
vistas i. x

Antalet döda och skadade ska minska.
x

Transporttider på väg och järnväg till och från 
viktiga industri- och logistikområden ska inte 
öka. x

Godstransporternas påverkan på luftkvalitet, 
buller och försurning ska minska.

x

Göteborg ska vara ledande inom klimatsmarta 
godstransporter. x
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Slakthusmotet – kommunala delar

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Samhälle, Magnus Ståhl, Samhälle
Investeringsområde: Namngivet objekt
Innehåll: Utbyggnad av kommunala delar och anslutningar till det framtida Slakthusmotet. 
Åtgärden möjliggör en avlastning av trafik när Gamlestaden etapp 2 är färdigbygg.
Status: Arbete med utformning av nytt mot pågår i samarbete mellan trafikkontoret och 
Trafikverket. Tidigare planeringsarbete med vägplan och detaljplan avbröts 2017.
Tidigare beslut: Trafikverkets åtgärd Slakthusmotet ingår i Västsvenska paketets Block 2-avtal. 
Syfte (trafikstrategin): Attraktiva stadsmiljöer inom Gamlestaden, Effektivare godstransporter
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Trafikverkets åtgärd Slakthusmotet, 
Gamlestaden etapp 2, eventuell framtida Nylöselänk, Program för Slakthusområdet
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Medel
Knäckfrågor/risker:  Utformning och finansiering av Trafikverkets åtgärd Slaktshusmotet samt 
finansiering av stadens åtgärd.
Uppskattad totalkostnad: Åtgärden uppskattas i dagsläget till cirka 100 miljoner beräknat men 
med en stor osäkerhet kring kostnad då utformning av Slakthusmotet ej är beslutad. 
Totalkostnaden kommer sannolikt att förändras i takt med att planeringsarbetet med Slakthusmotet 
fortlöper. Ännu oklart hur mycket driftmedel investeringen kan kosta.
Medfinansierande part: Ej någon medfinansiering klar.
Investeringsbudget beslut i KF: -
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Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 
maximalt 30 minuter för bil och 
kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 
stadsmiljöer.

X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva att 
vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till och 
från viktiga industri- och logistikområden 
ska inte öka. X

Godstransporternas påverkan på 
luftkvalitet, buller och försurning ska 
minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 
klimatsmarta godstransporter. X
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Torslanda tvärförbindelse
Kontaktperson: Per Carlberg, Investering, Helena Lans, Per Bratthammar, Samhälle
Investeringsområde: Namngivet projekt TN
Innehåll: Tvärförbindelse för bil- och kollektivtrafik. Tvärförbindelser ska även omfatta gång- och 
cykelväg. 
Syfte (trafikstrategin): Tvärförbindelsen har en tydligt avlastande effekt på trafiken mellan Torslanda 
torg och Torslandavägen. Detta ger ökad framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för 
fotgängare, cyklister, kollektivtrafikresenärer och bilister längs Kongahällavägen, samt möjligheter att 
utveckla området kring Torslanda torg. En ny förbindelse bidrar till en ökad robusthet i trafiksystemet 
genom att erbjuda alternativa resvägar vid exempelvis trafikstörningar. En tvärförbindelse skapar 
förutsättningar att bygga en attraktiv kärna runt Torslanda Torg, den minskade biltrafiken i området 
ökar möjligheterna till en urbanisering av området vilket berikar stadslivet.
Status: Det finns idag framtagen åtgärdsvalstudie (ÅVS), alternativvalsstudie samt olika fördjupade 
utredningar för systemlösningar. I det fortsatta arbetet med systemlösning för trafiken i Torslanda 
behöver de olika delarna detaljstuderas utifrån olika aspekter, för att ta fram en trafikmodell som 
omfattar samtliga trafikslag. Andra viktiga frågor att titta vidare på är marklösen, samt bedöma behovet 
av kompletterande natur- och kulturmiljöutredningar. Rent utformningsmässigt behöver 
tvärförbindelsen utredas för att bestämma lämplig bredd, sektioner med gång- och cykelbanor m.m. En 
genomförandestudie pågår och den beräknas avslutas under 2021. Stadsbyggnadskontoret håller 
parallellt på att ta fram en detaljplan för tvärförbindelsen. Sedan följer projektering och byggnation, 
beräknad utbyggnad under 2024.
Tidigare beslut: Trafiknämnden godkände utredningen Systemlösning för Trafiken i Torslanda och 
fastställde läget för tvärförbindelsen till Älvegårdsförbindelsen Väst, uppdrag TN 2018-03-13 § 77, 
beslut TN 2018-09-27 § 337.
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Flera åtgärder som berör cykel-, fot- och 
kollektivtrafik i Torslanda som också tas upp i åtgärdsvalsstudien. Busskörfält mellan Kongahällavägen 
-Torslandakrysset-Låkebergsvägen, samt Domarringsgatan – Torslanda Torg – Låkebergsvägen. 
Anslutningen till väg 155. Anslutningen till Syrhålamotet. 
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Uppskattas som liten idag.
Knäckfrågor/risker:  Boendemiljö, natur- och rekreationsområde påverkas, buller- och luftkvalitet, 
trafiksäkerhetsmässig påverkan. Syrhålamotets funktion får inte påverkas. 
Uppskattad totalkostnad: I ÅVS:en finns en kalkyl där kostnaden är bedömd till 160 miljoner kronor 
(2017-års prisnivå). Nya kalkyler kommer att tas fram i genomförandestudien då det i nuvarande skede 
finns mycket stora osäkerheter kring totalkostnaden. 
Medfinansierande part: Inga medfinansierande parter idag.
Investeringsbudget beslut i KF: -
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Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
x

Antalet resor till fots ska öka.1
x

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
x

Antalet bilresor ska minska.3
x

Restiden mellan två målpunkter är 
maximalt 30 minuter för bil och 
kollektivtrafik. x

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 
stadsmiljöer. x

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva att 
vistas i. x

Antalet döda och skadade ska minska.
x

Transporttider på väg och järnväg till och 
från viktiga industri- och logistikområden 
ska inte öka. x

Godstransporternas påverkan på 
luftkvalitet, buller och försurning ska 
minska. x

Göteborg ska vara ledande inom 
klimatsmarta godstransporter. x



Hållbar stad – öppen för världen

Nylöseförbindelsen

Kontaktperson: Sara Hedenskog, Helena Lans, Samhälle
Investeringsområde: Namngivet projekt TN
Innehåll: Tunnel för fordonstrafik (bil och buss) för att avlasta Artillerigatan, 
(Gamlestaden). 
Syfte (trafikstrategin): Lokal koppling för att avlasta den redan hårt belastade 
Artillerigatan från fordonstrafik (Gamlestaden).
Status: En förstudie för Nylöseförbindelsen togs fram under 2019. Inför återstart 
av planprogram för Kortedala och Kviberg ska trafikkontoret fortsatt utreda vilka 
nyttor och effekter som en Nylöseförbindelse, med och utan spårtunnel, har på 
östra Göteborg. Åtgärden finns även utpekad i gällande ÖP 2009. Förstudien ska 
ses som ett kunskapsunderlag in till det pågående arbetet att ta fram en ny 
översiktsplan. Förstudien undersöker tre olika tunneldragningar vilka ger olika 
nyttor och effekter. Vidare behöver trafikkontoret ta ställning till och titta vidare på 
vilken sträckning som är mest lämplig utifrån önskad stadsutveckling.
Tidigare beslut: Finns med som namngiven åtgärd i ÖP 2009.
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Beroende till exploateringar i 
Kortedala och Kviberg. För att bostadsutveckla inom området behövs en ny 
tillfartsväg eftersom Artillerigatan har nått sin kapacitet. Det finns också 
beroenden till exploateringen i Gamlestaden, både avseende exploateringsgrad, 
stadsmiljön samt kapaciteten utmed Gamlestadsvägen, Artillerigatan och 
Slakthusmotet.
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Liten
Knäckfrågor/risker: Slakthusmotets utformning, finansiering av åtgärden
Uppskattad totalkostnad: Hög osäkerhet. I förstudie som togs fram 2019 har 
tre olika korridorer utretts. Kostnadsspannet för dessa ligger mellan 1 – 2.4 
miljarder kronor. Åtgärden bedöms ha cirka 10-20 miljoner kronor i 
driftskostnader. 
Medfinansierande part: Inget arbete påbörjat med medfinansiering
Investeringsbudget beslut i KF: -



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1

X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3

X

Restiden mellan två målpunkter är maximalt 
30 minuter för bil och kollektivtrafik. X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 
stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva att 
vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till och 
från viktiga industri- och logistikområden 
ska inte öka.

X

Godstransporternas påverkan på 
luftkvalitet, buller och försurning ska 
minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 
klimatsmarta godstransporter. X



Hållbar stad – öppen för världen

Klimatanpassning Inre  och yttre vattenvägar

Kontaktperson: Maria Ackerot
Investeringsområde: Namngivna projekt
Innehåll: Ett system av ännu ej identifierade anordningar som skyddar staden från 
översvämningar orsakade av hög vattennivå utmed Göta Älv samt 
Säveån/Kvillebäcken/Stora Hamnkanalen.
Syfte (grunduppdraget): Skydda innanförliggande mark och anläggningar mot högt 
vatten i inre och yttre vattenvägar.
Status: Åtgärden i sig är ännu inte definierad men en huvudmannagrupp under 
ledning av stadsledningskontoret håller på att ta fram en plan för ansvar och 
utbyggnad av stadens klimatanpassningsåtgärder.
Tidigare beslut: 
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Åtgärderna har ett ömsesidigt 
beroende till restaurering av Hamnkanalerna, utbyggnaden av Älvstaden, stadens 
viljeinriktning kring användandet av Älven och dess kajer.
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Trafikpåverkan vid arbeten med de 
inre vattenvägarna bedöms kunna bli stor. 
Knäckfrågor/risker:  Då åtgärderna ännu inte är identifierade är alla risker inte 
kända, men med tanke på stabiliteten i området kommer troligtvis åtgärderna att 
medföra geotekniska åtgärder av ännu okänd omfattning. 
Uppskattad totalkostnad: Ännu okänt. Beror på vilka åtgärder som väljs
Medfinansierande part: Ännu inte klarlagt
Investeringsbudget beslut i KF: -



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är maximalt 
30 minuter för bil och kollektivtrafik. X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 
stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva att 
vistas i. x

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till och 
från viktiga industri- och logistikområden 
ska inte öka. X

Godstransporternas påverkan på 
luftkvalitet, buller och försurning ska 
minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 
klimatsmarta godstransporter. X



Hållbar stad – öppen för världen

Namngivna projekt 
Koll2035



Hållbar stad – öppen för världen

Angöring busstrafik (tidigare Metrobuss)

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Mattias Sjöholm, Samhälle 
Investeringsområde: Namngivet objekt
Innehåll: Ännu ospecificerade åtgärder i samband med att de metrobussystem som finns 
framtaget inom ramen för Målbild Koll 2035 byggs ut. Metrobussystemet förutsätter att 
mycket av busstrafiken har egna körfält. Körfälten kan även användas av annan 
busstrafik och byggs inte enbart för metrobusstrafik. Metrobussen kommer till stor del att 
trafikera statligt vägnät men kommer med stor sannolikhet även att innebära 
investeringar i kommunalt vägnät
Syfte (trafikstrategin): Effektivare kollektivtrafik
Status: Åtgärdssvalstudie för metrobuss har varit ute på remiss under 2020 och 
fördjupade studier på ännu inte utpekade sträckor planeras att påbörjas under 2021. 
Resultatet av de fördjupade studierna kommer att visa på vilka exakta sträckningar som 
är aktuella för att föreslås byggas ut. 
Trafikkontoret har nu bedömt att en eventuell genomförandestudie kan påbörjas tidigast 
2024. 
Tidigare beslut: Metrobuss är en del i Målbild koll 2035. 
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Gällande samt kommande 
översiktsplan samt fördjupad översiktsplan.
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Sannolikt stor
Knäckfrågor/risker: -Oklar sträckning -Finansiering ej klar -Stor osäkerhet kring kostnad  
Uppskattad totalkostnad: Det finns en mycket stor osäkerhet kring kostnaden. 
Investeringskostnaden uppskattas i nuläget till cirka 500 miljoner kronor med en stor del 
av investeringarna i slutet av 2020-talet. Denna investeringskostnad kommer med stor 
sannolikhet att justeras i kommande långsiktiga investeringsunderlag då det finns mer 
kunskap kring vilka delsträckor som kan vara aktuella att bygga ut. Ännu oklart hur 
mycket driftmedel investeringen kommer att behöva. 
Medfinansierande part: Ännu ingen medfinansiering klar
Investeringsbudget beslut i KF: -



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är maximalt 
30 minuter för bil och kollektivtrafik. X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 
stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva att 
vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till och 
från viktiga industri- och logistikområden 
ska inte öka. X

Godstransporternas påverkan på 
luftkvalitet, buller och försurning ska 
minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 
klimatsmarta godstransporter. X



Hållbar stad – öppen för världen

Spårväg i Alléstråket; Haga-Nordstan

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Mattias Sjöholm, Samhälle
Investeringsområde: Namngivet projekt 
Innehåll: Cirka 2000 meter lång spåranläggning i gata mellan dagens hållplats 
Hagakyrkan och Polhemsplatsen/Centralstationen via Avenyn. 
Syfte (trafikstrategin): Avlastar Brunnsparken och möjliggör att kollektivtrafik tas 
bort på delar av Norra Hamngatan. Skapar en väsentligt ökad robusthet i 
spårvägsnätet.
Status: En teknisk förstudie pågår och trafikkontoret beräknar att trafiknämnden kan 
besluta om inriktningsbeslut under 2021. I dagsläget är bedömningen att åtgärden 
preliminärt öppna för trafik tidigast runt år 2028-2029.
Tidigare beslut: Del av Målbild Koll2035 
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Samordning behövs med projekt 
Station Haga, Bangårdsförbindelsen och Upprustning av kanalmurar. Projektet 
bedöms som väldigt omfattande och kommer att ha flera beroende till kommande 
projekt.
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor.
Knäckfrågor/risker: 1) Finansiering 2) Hur prioriteringen mellan olika trafikslag ska 
lösas. 3) Alléstråket är ett känsligt stråk med höga natur och kulturvärlden. 4) Kräver 
omfattande detaljplanearbete
Uppskattad totalkostnad: Den uppskattade totalkostnaden har en stor osäkerhet 
och bedöms i dagsläget till cirka 900 miljoner kronor. Ännu oklart hur mycket 
driftmedel investeringen kommer att behöva.
Medfinansierande part: Kostnader för teknisk förstudie fördelas lika mellan 
trafikkontoret och Västtrafik. Den tekniska förstudien finansieras av driftmedel. I 
enlighet med huvudavtalet ska spåranläggningar delfinansieras av Västra 
Götalandsregionen inom ramen för 600-potten. Genomförandestudien samt del av 
projektering föreslås delfinansieras genom Västsvenska paketet.
Investeringsbudget beslut i KF: -



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är maximalt 
30 minuter för bil och kollektivtrafik. X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 
stadsmiljöer. x

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva att 
vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till och 
från viktiga industri- och logistikområden ska 
inte öka. X

Godstransporternas påverkan på luftkvalitet, 
buller och försurning ska minska. X

Göteborg ska vara ledande inom 
klimatsmarta godstransporter. x



Hållbar stad – öppen för världen

Citybusstråk (tidigare Citybusstråk 1 och 2)

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Mattias Sjöholm, Samhälle
Investeringsområde: Namngivet objekt
Innehåll: Åtgärden är en nya eller uppgraderade citybussträckningar utifrån 
Målbild Koll2035. Arbetet med planering av kommande citybussanläggningar 
genomföras i samarbete mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen samt 
Västtrafik och har utförts under 2020 fortsätter under 2021. Exakt vilken linje eller 
utformning som trafikkontoret kommer att föreslå som kommande investering 
beräknas vara klart under 2021. 
Syfte (trafikstrategin): Effektivare kollektivtrafik
Status: Gemensamt utredningsarbete av Göteborgs stad, Västra 
Götalandsregionen samt Västtrafik pågår under 2020 och 2021. 
Tidigare beslut: Citybussträckningarna som är under utredning är en del av 
Målbild Koll 2035.
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Oklart då exakt sträckning inte 
är klar.
Trafikpåverkan under genomförandet: Oklart då exakt sträckning inte är klar. 
Knäckfrågor/risker: 1) Oklart exakt sträckningar 2) Kostnad 3) Finansiering
Uppskattad totalkostnad: Då åtgärdens omfattning inte är klar är den 
uppskattade totalkostnaden väldigt osäker. Trafikkontoret uppskattar i dagsläget 
kostanden till runt 500 miljoner kronor men denna summa kommer sannolikt att 
justeras i samband med att utredningsarbetet färdigställs. Ännu oklart hur mycket 
driftmedel investeringen kommer att behöva.
Medfinansierande part: Ännu ingen medfinansierande part klar
Investeringsbudget beslut i KF: -



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 
maximalt 30 minuter för bil och 
kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva färdsättet 
i stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är 
attraktiva att vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till 
och från viktiga industri- och 
logistikområden ska inte öka. X

Godstransporternas påverkan på 
luftkvalitet, buller och försurning ska 
minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 
klimatsmarta godstransporter. X



Hållbar stad – öppen för världen

Stadsbana Kortedalatunneln: Spårtunnel 
Kortedala-Alelyckan

Kontaktperson: Sara Hedenskog, Toomas Almqvist, Samhälle
Investeringsområde: Namngivet objekt
Innehåll: Ny anläggning av spårväg i tunnel mellan Runstavsgatan och Angeredsbanan för 
att skapa bättre tillgänglighet från Östra Göteborg. Del i att göra kollektivtrafiken mer attraktiv 
utifrån restidsmål. Under 2019 togs en förstudie fram för spårtunneln som utreder 
genomförbarhet, nyttor/effekter och kostnader av tre korridorer. Förstudien förespråkar ett av 
de studerade alternativen. Teoretiskt sätt möjliggör spårtunneln för 62 000 
kollektivtrafikresande per dygn vilket kan möjliggöra för ett tillskott på ca 30 000 nya bostäder. 
Spårtunneln avlastar Artillerigatan i låg grad vilket medför att det fortsatt krävs nya 
tillfartsvägar/infrastrukturåtgärder för att möjliggöra en större stadsutveckling i Östra 
Göteborg. Förstudie visar att restidsvinsterna med tunneln ligger mellan 2-3 minuter beroende 
på färdriktning.
Syfte (trafikstrategin): Effektivisera och förbättra kollektivtrafiken
Status: Uppdrag från trafiknämnden i budgethandling 2019 har redovisats under 2020. I 
dagsläget avser Trafikkontoret inte utreda objektet vidare utifrån att spårtunneln gemensamt 
ägs av parterna i Stadstrafikforum.
Tidigare beslut: Objekt i Målbild Koll 2035
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Gamlestaden etapp 2, eventuellt 
kommande Nylöselänk, 
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Medel
Knäckfrågor/risker: 1) Finansiering 2) Påverkan på Angeredsbanan behöver utredas 3) 
Jämförelse mellan objektet Nylöselänken och spårvägstunneln behöver göras för att bedöma 
nyttorna av objekten.
Uppskattad totalkostnad: Förstudie visar på kostnader mellan 1 300 - 1 700 miljoner kronor 
(prisnivå 2020). Åtgärden bedöms ha cirka 10-20 miljoner kronor i driftskostnader
Medfinansierande part: Någon medfinansierande part är ännu ej klar. Brukligt vid 
spårinvesteringar är att Västra Götalandsregionen är medfinansiär.
Investeringsbudget beslut i KF: -



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 
maximalt 30 minuter för bil och 
kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 
stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva 
att vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till 
och från viktiga industri- och 
logistikområden ska inte öka. X

Godstransporternas påverkan på 
luftkvalitet, buller och försurning ska 
minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 
klimatsmarta godstransporter. X



Hållbar stad – öppen för världen

Namngivna projekt 
Sverigeförhandlingen



Hållbar stad – öppen för världen

Citybuss Backastråket

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Samhälle, Mikael Andrén, Stora projekt
Investeringsområde: Namngivet projekt 
Innehåll: Citybussanläggning med egen körbana och möjlighet till el-laddning/eldrift, med 
linjeföring och sektionsbredd förberedd för spårväg i Backa.
Syfte (trafikstrategin): Effektivisera och förbättra kollektivtrafiken
Status: Genomförandestudie för sträckningen pågår. Bedömd trafikstart är år 2024 
Tidigare beslut: Avtalat objekt Sverigeförhandlingen, del i målbild Koll 2035
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Uppnår full effekt först när detaljplaner kring 
sträckningen är utbyggda, när Brunnsbo station är färdigbyggd samt anslutande 
spåranläggning söderifrån är färdigbygga år 2029. 
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Liten
Knäckfrågor/risker: Senareläggningen av Brunnsbo station medför att de nyttor som 
citybussåtgärden kommer senare än först beräknas. Utbyggnaden av citybusslinjen sker dock 
enligt tidigare planerad utbyggnadstakt.
Uppskattad totalkostnad: 400 miljoner (2016 års prisnivå). Åtgärden bedöms ha endast 
mindre driftkostnader.
Medfinansierande part: Enligt avtalat i Sverigeförhandlingen är investeringskostnaderna 
uppdelade enligt följande:
Göteborgs stad 25%, Västra Götalandsregionen 25%, staten genom Sverigeförhandlingen 
50%.
Investeringsbudget beslut i KF: -



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 
maximalt 30 minuter för bil och 
kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 
stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva 
att vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till 
och från viktiga industri- och 
logistikområden ska inte öka. X

Godstransporternas påverkan på 
luftkvalitet, buller och försurning ska 
minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 
klimatsmarta godstransporter. X



Hållbar stad – öppen för världen

Citybuss Norra Älvstranden – Västra och nordvästra delen

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Samhälle
Investeringsområde: Namngivet objekt
Innehåll: Citybussanläggning med möjlighet till el-laddning/eldrift i egen körbana 
med linjeföring och sektionsbredd förberedd för spårväg. Åtgärden är uppdelad i två 
delsträckor. Delsträcka 1 Lindholmen – Ivarsbergsmotet samt delsträcka 2 
Ivarsbergsmotet - Vårväderstorget
Syfte (trafikstrategin): Effektivisera och förbättra kollektivtrafiken. 
Status: Genomförandestudie för delsträcka 1 pågår och har planerad trafikstart
2023-24. Delsträcka 2 har en planerad byggnation mellan åren 2028-2031.
Tidigare beslut: Avtalat objekt Sverigeförhandlingen
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Beroende till ny spårväg 
Lindholmen – Frihamnen. Delsträcka 2 har beroende till framtida utbyggnad av 
metrobuss enligt Målbild koll 2035.  
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Delsträcka 1 bedöms ha liten 
påverkan. Det är för tidigt att bedöma trafikpåverkan för delsträcka 2 
Knäckfrågor/risker: Inga större knäckfrågor eller risker i dagsläget.
Uppskattad totalkostnad: Bedömd totalkostnad för hela åtgärden 700 miljoner. 
Delsträcka 1 har en totalkostnad om 182 miljoner kronor. Båda summorna är i 2016 
års prisnivå. Åtgärden bedöms endast ha mindre driftmedelskostnader.
Medfinansierande part: Enligt avtalat i Sverigeförhandlingen är investeringen 
uppdelad följande:
Göteborgs stad 25%, Västra Götalandsregionen 25%, staten genom 
Sverigeförhandlingen 50%.
Investeringsbudget beslut i KF: -



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 
maximalt 30 minuter för bil och 
kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 
stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva 
att vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till 
och från viktiga industri- och 
logistikområden ska inte öka. X

Godstransporternas påverkan på 
luftkvalitet, buller och försurning ska 
minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 
klimatsmarta godstransporter. X



Hållbar stad – öppen för världen

Spårväg och citybuss Norra Älvstranden, Centrala delen (Frihamnen-
Lindholmen, Backaplan-Brunnsbo, Lindholmen-Linnéplatsen)

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Samhälle, Martin Stenfeldt, Stora projekt
Investeringsområde: Namngivet objekt
Innehåll: Spåranläggning mellan Brunnsbo och Linnéplatsen via Lindholmen med en ny förbindelse över/under Göta 
älv. Åtgärden består av tre delsträckor; Brunnsbo – Backaplan, Frihamnen-Lindholmen, Backaplan-Brunnsbo samt 
Lindholmen-Linnéplatsen som alla har olika år för byggnation. Åtgärden planeras vara färdig runt år 2035-36.
Syfte (trafikstrategin): Effektivisera och förbättra kollektivtrafiken i samband med de exploateringar som sker mellan 
Brunnsbo och Linnéplatsen. Åtgärden kommer att avlasta centrala delarna av Göteborg genom att vara en del i en 
innerstadsring. Skapa en ny förbindelse över/under älven samt minska restiden mellan knutpunkter i Göteborg.
Status: Delsträckan Frihamnen – Lindholmen planeras för trafiköppning år 2025. Genomförandestudie för 
sträckningen mellan Lindholmen och Linnéplatsen planeras fördjupas beroende beslut om förbindelsens utformning 
över eller under Göta älv. Beslut planeras under 2021. Arbetet med delsträckan Backaplan – Brunnsbo är i initialt 
skede. 
Tidigare beslut: Avtalat objekt Sverigeförhandlingen, del i Målbild Koll 2035
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Detaljplaner i norra Älvstaden, framtida planer för exploatering 
kring Masthuggstorget, Hjalmar Brantingstråket, Gator och vägar i Backaplan, detaljplaner för Backaplan, 
ombyggnad av Kvillemotet, Brunnsbo stadsutveckling, Dag Hammarskiölds boulevard, kulturreservat i Slottsskogen
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor
Knäckfrågor/risker: 1) Indexutveckling. Projektet löper under lång tid vilket skapar en stor osäkerhet i 
prognosarbetet 2) Hur förbindelsen över/under Göta älv utformas. 3) Att detaljplanerna inte hinner vinna laga kraft 
inom planerad tid. 4) Att utformningen av Backaplan och Brunnsbo torg drar ut på tiden 5) Bro- eller tunnelbygge i 
miljömässigt- och kulturell känslig miljö (Linnéplatsen/Slottsskogen/ Slottsberget)
Uppskattad totalkostnad: Cirka 6 miljarder kronor i 2019 års prisnivå. Trafikkontoret vill understryka att prognosen 
har en osäkerhet givet att arbetet med sträckan Lindholmen – Linnéplatsen är i initialt skede. Projektet kommer att 
föra en löpande dialog med trafiknämnden om hur kostnadsprognosen utvecklas. Åtgärden bedöms ha cirka 150 
miljoner kronor i driftskostnader för främst detaljplaner samt sanering av förorenad mark.
Medfinansierande part: Enligt avtalat i Sverigeförhandlingen är investeringskostnaderna uppdelade enligt följande:
Göteborgs Stad 25%, Västra Götalandsregionen 25%, staten genom Sverigeförhandlingen 50%. Staten 
medfinansierar till maximalt 2 400 miljoner kronor (2016 års prisnivå). Överstigande kostnader för projektet fördelas 
enligt avtal lika mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.
Investeringsbudget beslut i KF: -



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 
maximalt 30 minuter för bil och 
kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 
stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva 
att vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till 
och från viktiga industri- och 
logistikområden ska inte öka. X

Godstransporternas påverkan på 
luftkvalitet, buller och försurning ska 
minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 
klimatsmarta godstransporter. X



Hållbar stad – öppen för världen

Namngivna projekt 
KomFram



Hållbar stad – öppen för världen

Engelbrektslänken – ny spårvagnslänk
Kontaktperson: Emir Halalkic (Investering), Lovisa Berg (Samhälle)
Investeringsområde: Namngivet projekt TN, Kom Fram 
Innehåll: Ny spårvägslänk samt cykelbana utmed Engelbrektsgatan från Södra 
vägen till Skånegatan.
Syfte (trafikstrategin): Spårvägslänken syftar till att minska sårbarheten vid 
driftstörningar och skapa möjligheter till nya linjedragningar i öst-västlig riktning 
genom centrala staden. Därmed ökar framkomligheten och tillgängligheten för 
spårvägstrafiken. Ny cykelväg syftar till att öka framkomligheten och tillgängligheten 
samt skapa en trafiksituation för cyklister som är säkrare och upplevs som tryggare.
Status: Genomförandestudie, detaljplanearbete samt projektering pågår.
Tidigare beslut: Skedesbeslut genomförandestudie (TN 2018-06). Planbesked (BN 
2019-09). Beslut om medfinansiering inom ramen för Stadsmiljöavtalet (TRV 2019-
06 samt 2020-07). Beslut om att ianspråkta medel från den s.k. 600-potten (RF 
2020-06). Genomförandebeslut (KF 2020-06). Skedesbeslut projektering (TNAU 
2020-08). Medfinansierings- och genomförandeavtal (TK och VT 2020-11).
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Upprustning av kanalmurar, 
Spårväg i allén, Bangårdsförbindelsen, VP 409 Korsvägen, Cykelväg Sten 
Sturegatan, Cykelväg Engelbrektsgatan, Aschebergsgatan-Arkivgatan, Cykelväg 
Engelbrektsgatan Arkivgatan-Södra vägen. 
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Medel
Knäckfrågor/risker: Vibrationer och buller för intilliggande fastigheter måste 
hanteras. Komplex spårlösning ska inrymmas i befintlig gatustruktur som har svår 
geometri. Utbyggnationer vid Heden/i innerstaden väcker alltid uppmärksamhet. 
Samordning med andra utbyggnadsprojekt krävs.  
Uppskattad totalkostnad: Åtgärd Engelbrektslänken – ny spårvägslänk har en 
budget om 210 miljoner kronor i prisnivå 2019. Därutöver har kommunfullmäktige 
avsätt en utanpåliggande riskreserv om 50 miljoner kronor i prisnivå 2019 till 
åtgärden.
Medfinansierande part: Trafikverket, genom Stadsmiljöavtalet i nationell plan, 
Västra Götalandsregionen i enlighet med Medfinansierings- och genomförandeavtal 
avseende Engelbrektslänken - Skånegatan och Södra vägen.
Investeringsbudget beslut i KF: 260 miljoner kronor (prisnivå 2019)



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 
maximalt 30 minuter för bil och 
kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 
stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva att 
vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till och 
från viktiga industri- och logistikområden 
ska inte öka. X

Godstransporternas påverkan på 
luftkvalitet, buller och försurning ska 
minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 
klimatsmarta godstransporter. X



Hållbar stad – öppen för världen

Namngivna projekt 
Västsvenska paketet



Hållbar stad – öppen för världen

Bangårdsförbindelsen
Kontaktperson: Toomas Almqvist, Samhälle, Carl-Anton Holmgren, Stora projekt
Investeringsområde: Namngivet objekt
Innehåll: Ny förbindelse för fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och bil mellan Ullevigatan och 
E45 över bangården vid dagens centralstation. Förbindelsen planeras inte för spår i nuläget. I 
det namngiva objektet ingår tills vidare även en större ombyggnad av allmänplats kring 
Drottningtorget samt Nils Ericsonsplatsen. 
Syfte (trafikstrategin): Effektivare kollektivtrafik och levande stadsmiljöer
Status: Arbete med att formera delprogrammet med Bangårdsförbindelsen pågår inom 
Göteborgs Stad. Stadsutvecklingsplan 2.0 för centralenområdet betraktas i dagsläget nu som 
åtgärdsvalsstudie för objektet men ytterligare arbete kring att beskriva åtgärden pågår. 
Bangårdsförbindelsen bedöms kunna vara klar runt år 2032-33.
Tidigare beslut: Projektet ingår i block 2-avtalet i Västsvenska paketet. Program finns för 
Hisingsbron - Bangårdsförbindelsen
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Beroende av Västlänken, spår i Allén, 
detaljplaner för centralenområdet, upprustning av kanalmurarna med flera. Åtgärden har en 
stor påverkan på många framtida objekt.
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor
Knäckfrågor/risker: 1) Stor osäkerhet kring exakt innehåll, avgränsning, totalkostnad och tid 
2) Finansiering är inte klar 3) Stora samordningskrav mellan många parter 4) Kräver stora 
resurser med hög kompetens 5) Mycket stor påverkan på trafik under byggtid 
Uppskattad totalkostnad: Det finns inte någon uppdaterad kalkyl gjord, utan detta är ett 
kommande arbete. Tidigare kalkyler visar på kostnader kring 2 miljarder kronor. Den 
uppskattade totalkostnaden bedöms som väldigt osäker. Arbete med succesivkalkyl planeras 
att genomföras i kommande arbete och kommer att visa relevanta kostnadsspann för åtgärden. 
Åtgärden bedöms i ett tidigt skede ha cirka 50-70 miljoner kronor i driftkostnader fram tills 
färdigställande.
Medfinansierande part: Västsvenska paketet har 1 miljard kronor i 2009 års prisnivå avsatt 
för projektering och byggnation av Bangårdsförbindelsen. 
Investeringsbudget beslut i KF:



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är maximalt 
30 minuter för bil och kollektivtrafik. X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 
stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva att 
vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till och 
från viktiga industri- och logistikområden 
ska inte öka. X

Godstransporternas påverkan på 
luftkvalitet, buller och försurning ska 
minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 
klimatsmarta godstransporter. X



Hållbar stad – öppen för världen

Hisingsbron (exkl nedsänkning va E45 Gullbergsvass)

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Samhälle
Investeringsområde: Namngivet projekt
Innehåll: Hisingsbron ska ersätta den nuvarande älvförbindelsen Göta Älvbron som har 
en begränsad livslängd. Den öppningsbara bron får en segelfri höjd på 12 meter. Bron 
utformas med sex körfält varav två är för kollektivtrafik (spårvagn, buss) och övriga 
körfält är för buss och bil. Dessa fyra körfält utformas med en flexibilitet som 
säkerställer kollektivtrafikens framkomlighet över tid. Dessutom ingår dubbelriktade 
gång- och cykelbanor på var sida med vistelseytor på brons västra sida. På ömse sidor 
av älven anläggs kopplingar med god framkomlighet för cykeltrafik till andra stråk, 
exempelvis Hamnstråket på södra sidan och Lindholmsallén på den norra. I projektet 
ingår även att riva Göta Älvbron när Hisingsbron tagits i bruk. 
Syfte (trafikstrategin): Effektivisera och förbättra kollektivtrafiken, levande stadsmiljöer
Status: Byggnation pågår och Hisingsbron planeras att öppna 2021. Göta Älvbron rivs 
under 2022. 
Tidigare beslut: Del av Västsvenska paketet
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Beroende till nedsänkningen och 
överdäckningen av E45, Västlänken samt exploateringar i Gullbergsvass samt 
Frihamnen. 
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor. 
Knäckfrågor/risker: Snäva tidsmarginaler inför planerade spårstoppet sommaren 
2021.
Uppskattad totalkostnad: Nuvarande prognos är 3 650 miljoner kronor (2009 års 
prisnivå). 
Medfinansierande part: Västsvenska paketet medfinansierar med 2 000 miljoner 
(2009 års prisnivå)
Investeringsbudget beslut i KF: 3 500 miljoner (2009 års prisnivå).



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 
maximalt 30 minuter för bil och 
kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 
stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva 
att vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till och 
från viktiga industri- och logistikområden 
ska inte öka. X

Godstransporternas påverkan på 
luftkvalitet, buller och försurning ska 
minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 
klimatsmarta godstransporter. X



Hållbar stad – öppen för världen

Nedsänkning av E45 Gullbergsvass

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Samhälle, Magnus Stenberg, Investering 
Investeringsområde: Namngivet objekt
Innehåll: E45 mellan Lilla Bommen och Marieholm sänks ner ungefär sänks cirka 6 
meter på den cirka 800 meter långa sträckan mellan Stadstjänaregatan och 
Falutorget. Halva sträckan överdäckas vilket ger möjlighet att bygga ovanpå 
tunneltaket. När Gullbergstunneln är klar och trafikleden är nedsänkt och 
överdäckad finns möjligheten att skapa stadsliv i ett centralt läge nära vattnet.
Överdäckningen hanterar trafikkontoret, nedsänkningen hanterar Trafikverket
Syfte (trafikstrategin): Skapa nya, levande stadsmiljöer, minskat buller
Status: Byggnation pågår. Delar av anläggningen har tagits i bruk och båda 
tunnelrören förväntas tas i bruk under första halvåret 2021.
Tidigare beslut: Del av Västsvenska paketet
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Beroende till Hisingsbron, 
Västlänken samt exploateringar i Gullbergsvass.
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor
Knäckfrågor/risker: Detaljplaner för området har ännu inte mött Länsstyrelsens 
krav rörande luftkvalitet. Arbete med frågan pågår
Uppskattad totalkostnad: 393 miljoner kronor (löpande prisnivå)
Medfinansierande part: Avtalad medfinansiering inom Västsvenska paketet
Investeringsbudget beslut i KF: 849,3 miljoner i 2013 års prisnivå (inkl avsättning 
bidrag statlig infrastruktur).



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 
maximalt 30 minuter för bil och 
kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 
stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva 
att vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till 
och från viktiga industri- och 
logistikområden ska inte öka. X

Godstransporternas påverkan på 
luftkvalitet, buller och försurning ska 
minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 
klimatsmarta godstransporter. X



Hållbar stad – öppen för världen

Knutpunkt Korsvägen

Kontaktperson: Johan Landgren, Stora projekt, Toomas Almqvist, Samhälle
Investeringsområde: Namngivet objekt
Innehåll: I anslutning till Västlänkens station i Korsvägen planeras en utbyggnad av allmän plats och 
stadens anläggningar. Göteborgs Stads projekt Knutpunkt Korsvägen omfattar infrastruktur för buss- och 
spårvagnstrafik, gångtrafik, cykeltrafik och biltrafik samt även en förnyad gatustruktur som en del i områdets 
stadsförnyelse.
Syfte (trafikstrategin): Effektivare kollektivtrafik och levande stadsmiljöer
Status: Projektering har inletts under 2020 och byggnation beräknas vara klar 2026
Tidigare beslut: Godkännande av genomförandestudie, trafiknämnden 2018-06-20. Västsvenska paketets 
Projektavtal 409 Korsvägen, kommunstyrelsen 2019-05-22. Genomförandebeslut Kommunfullmäktige 
2019-05-23.
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Starkt beroende till byggnationen av Västlänkens 
tidsplan.
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor
Knäckfrågor/risker: 1) Åtgärden är beroende av att Trafikverkets projekt Västlänken på Korsvägen inte 
försenas. 2) Många aktörer på samma plats under en intensiv period vilket ökar komplexiteten i 
planeringsförutsättningarna, bland annat med trafik under byggtiden och påverkan på omgivningen. 3) 
Aktörerna kring Korsvägen önskar gångtunnel under Örgrytevägen men i nuläget saknas medfinansiering 
från externa parter. Gångtunneln ingår inte i åtgärden i nuläget.
Eventuellt ytterligare tillägg till åtgärden är ny spårlänk mellan Mölndal och Örgrytevägen som nu studeras 
närmare. 
Uppskattad totalkostnad: Kommunfullmäktige beslutade 2019 om en projektbudget om totalt 860 miljoner 
kronor i 2017 års prisnivå.
Medfinansierande part: Västsvenska paketet medfinansierar med total 745 miljoner kronor (löpande 
prisnivå).
Investeringsbudget beslut i KF: 860 miljoner kronor i 2017 års prisnivå



Hållbar stad – öppen för världen

Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 
maximalt 30 minuter för bil och 
kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 
stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva 
att vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till och 
från viktiga industri- och logistikområden 
ska inte öka. X

Godstransporternas påverkan på 
luftkvalitet, buller och försurning ska 
minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 
klimatsmarta godstransporter. X



Hållbar stad – öppen för världen

Kvilleleden
Kontaktperson: Toomas Almqvist, Samhälle
Investeringsområde: Namngivet projekt
Innehåll: För att möjliggöra utbyggnaden av Backaplan som en del av Älvstaden samt att hantera 
ändrade trafikströmmar med anledning av Marieholmstunnelns öppnande krävs ombyggnad av 
Kvillemotet samt anslutande gator i östra delen av Backaplan. Projektet innebär att gator i östra delen av 
Backaplan byggs om, två undergångar under Bohusbanan tillskapas samt nya kopplingar till det statliga 
vägnätet i ett nytt Kvillemot där Trafikverket ansvarar för ett anslutande projekt för att bygga ett nytt mot 
på Lundbyleden. I anslutning till dessa två projekt byggs även en ny station för pendeltåg i Brunnsbo, 
finansierad av statliga medel från regional plan. Åtgärden planeras och genomförs i samarbete mellan 
Trafikverkets åtgärd Lundbyleden och Göteborgs stad. Trafikverket är beställare av åtgärden.
Syfte (trafikstrategin): Effektivare kollektivtrafik och levande stadsmiljöer
Status: Den bedömda kostnaden för detaljprojektering och byggnation inte ryms inom budget. 
Trafikverket tog därför i början av februari 2020, i sin roll som byggherre, beslut om att göra en omstart 
och se över projektets kostnader.
Pågående förberedande arbeten kommer att slutföras. Det är i dagsläget inte möjligt att ge en klar tidplan 
för arbetet framåt, men sannolikt innebär beslutet ett åtgärden förskjuts med minst två år. Ursprungligt 
färdigställande var planerat till 2024/2025. 
Tidigare beslut: Del av Västsvenska paketet, Investeringsbeslut kommunfullmäktige 2017-10-19 
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Trafikverkets projekt Lundbyleden, Brunnsbo station, 
detaljplaner i Backaplan, citybuss Backastråket, Spårväg och Citybuss Norra Älvstranden Centrala delen 
delsträcka Brunnsbo – Backaplan,
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor. 
Knäckfrågor/risker: I och med att den bedömda kostnaden för detaljprojektering och byggnation inte 
ryms inom budget kommer en omstart att göras. Projektet kan därför inte lista några ytterligare 
knäckfrågor/risker i dagsläget.
Uppskattad totalkostnad: 768 miljoner kronor i 2016-års prisnivå varav saneringskostnader kommer att 
belasta driftsverksamheten.
Medfinansierande part: Projektavtal finns avtalat inom Västsvenska paketet och bidrar med 318 miljoner 
kronor (2016 års prisnivå)
Investeringsbudget beslut i KF: 768 miljoner kronor i 2016-års prisnivå
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Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 
maximalt 30 minuter för bil och 
kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 
stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva 
att vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till och 
från viktiga industri- och logistikområden 
ska inte öka. X

Godstransporternas påverkan på 
luftkvalitet, buller och försurning ska 
minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 
klimatsmarta godstransporter. X
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Gamlestaden etapp 2
Kontaktperson: Toomas Almqvist, Camilla Graad, Samhälle
Investeringsområde: Namngivet objekt
Innehåll: Gamlestaden Etapp 2 har uppdraget att skapa en sammanhängande, tät urban 
kvartersstruktur som ansluter till en effektiv till den nya knutpunkten där region- och pendeltåg, 
spårvagnar, bussar och cyklar sammanstrålar på ett funktionellt sätt. Åtgärden innebär en stor 
omvandling av det aktuella området. Bland annat innehåller åtgärden rivning av befintlig viadukt, 
och nybyggnation av en ny, för Gamlestadsvägen, ny spårvägsbro över Slakthusgatan samt ny 
spårsträckning och anpassning av gång- och cykelvägar längs Artillerigatan.
Syfte (trafikstrategin): Effektivare kollektivtrafik och levande stadsmiljöer.
Status: Genomförandestudie samt ytterligare förberedande arbete inför projektering pågår och 
beräknas färdigställas under 2021. Projektavtalsförhandlingar inom Västsvenska paketet 
planeras inledas under 2021. Preliminär byggstart är 2023. Fastighetsnämnden kommer ta över 
ansvaret för åtgärden i samband med att genomförandestudien avslutas
Tidigare beslut: Del av Västsvenska paketet
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Marieholmstunneln, Slakthusmotet, 
Gamlestaden etapp 1, kringliggande detaljplaneutbyggnader
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor. 
Knäckfrågor/risker: 1) Projektavtalsförhandlingar inom Västsvenska paketet är ännu inte 
påbörjade 2) Utformning och placering av nytt Slakthusmot kan påverka trafikflödena i området. 
Uppskattad totalkostnad: 475 miljoner (2009 års prisnivå) är beräknat inom Västsvenska 
paketet. 
Medfinansierande part: Västsvenska paketet
Investeringsbudget beslut i KF:
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Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 
maximalt 30 minuter för bil och 
kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva färdsättet i 
stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är attraktiva 
att vistas i. X

Antalet döda och skadade ska minska. X

Transporttider på väg och järnväg till och 
från viktiga industri- och logistikområden 
ska inte öka.

X

Godstransporternas påverkan på 
luftkvalitet, buller och försurning ska 
minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 
klimatsmarta godstransporter. X
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Initiala åtgärder kollektivtrafik och cykel

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Samhälle
Investeringsområde: Namngivet objekt
Innehåll: Större delen av åtgärden är redan utförda åtgärder för att öka 
framkomligheten för kollektivtrafik och cykel inom Göteborgs Stad. Kvarvarande 
åtgärder är ledningsarbete kring Övre Husargatan. Projektet utförs av Kretslopp och 
vattennämnden.
Syfte (trafikstrategin): Effektivisera och förbättra kollektivtrafiken samt för cyklister.
Status: Arbetet planeras att utföras under 2021
Tidigare beslut: Del av Västsvenska paketet
Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: -
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Liten
Knäckfrågor/risker: -
Uppskattad totalkostnad: Cirka 6 miljoner i 2009 års prisnivå.
Medfinansierande part: Västsvenska paketet
Investeringsbudget beslut i KF: Beslut i KF 2013 rörande Västsvenska paketets 
Block 1-åtgärder
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Kontakt

Maria Ackerot

maria.ackerot@trafikkontoret.goteborg.se

Trafikkontoret, Trafikkontoret


