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Yttrande angående - Motion av Stina 
Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om bilfria 
söndagar  
 
I enlighet med tjänsteutlåtandet och remissinstanserna finns inget ekonomiskt utrymme 
för att konsekvensbedöma eller genomföra motionens förslag. Vi vill även understryka att 
i det utpekade geografiska området i motionen har det gjorts och görs redan olika åtgärder 
för att förbättra luftkvaliteten, minska buller och frigöra utrymme i innerstaden.  
 
Med detta sagt och med hänvisning till trafikkontorets tjänsteutlåtande kring det 
pågående arbete i riktning mot mer ytor för gående, cykel, vistelse och verksamheter 
föreslår Alliansen att motionen avslås. 
 

Kommunstyrelsen   
  
  

Yttrande 
2020-09-02 
 
 

(M) (L) (C) (KD) 
Ärende nr 3.2  
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Yrkande angående – Motion av Stina 
Svensson (Fi) och Teysir Subhi (Fi) om bilfria 
söndagar 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Att bifalla motionen. 

Yrkandet 
Vi rödgrönrosa i Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ser vikten av att 
ändra på förväntningar och beteenden kring privatbilism i Göteborgs innerstad. Att låta 
invånare och besökare en dag per vecka få uppleva hur stadskärnan kan fungera utan 
privatbilism kan påverka långt utanför stadskärnan och söndagar. 
 
Trafikkontoret redovisar många av de positiva lärdomar som Göteborg fått av tidigare 
projekt som ”I stan utan bil” och anför hur Göteborg studerar till exempel Oslo stads 
långtgående projekt ”Bilfritt byliv”. Dock menar de att en reglering som ’Bilfri söndag’ 
inte kan tas inom befintlig ekonomisk ram. Där menar vi att genomförandet kan göras 
betydligt enklare, utan till exempel omfattande informationskampanjer. 

SDN Centrums tjänsteutlåtande tillstyrker motionen med hänvisning bland annat till flera 
av stadens miljömål. Förslaget går i linje med det Lokalt utvecklingsprogram för Centrum 
där stadsdelens arbete för att minska biltrafik beskrivs, samt bullerproblematiken i 
Centrum. Stadsdelsförvaltningen lyfter också fram åtgärdens potential att öka 
innerstadens attraktivitet och på så sätt bidra till ett ökat kundunderlag för lokala näringar.  
 
Vi rödgrönrosa anser att det är dags för staden att ta nästa steg mot en mer bilfri 
stadskärna och tillstyrker därför motionen. 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
Datum 2020-08-25 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
  
Ärende nr 3.2 
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Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir 
Subhi (FI) om bilfria söndagar  
Motionen 
Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) föreslår att kommunfullmäktige ger 
trafiknämnden i uppdrag att införa bilfria söndagar i Göteborgs innerstad. 

Motionärerna anser att Göteborg ska vara en attraktiv stad för de människor som bor och 
verkar här, men också för turister och besökare. Motionärerna menar att ett sätt kan vara 
att införa bilfria söndagar i stadskärnan, vilket kan skapa nya möjligheter för användning 
av stadens gemensamma utrymmen. 

Motionärerna framhåller vidare att införa bilfria söndagar i innerstaden inte ska ses som 
en klimatåtgärd i sig, utan syftet är att förändra normer kring bil- och stadsanvändning 
och göra staden tillgänglig för alla. Med innerstaden åsyftas här området innanför 
Vallgraven samt Kronhusområdet och Gustaf Adolfs torg (Västra Nordstan). Förslaget 
innebär att all privatbilism förbjuds denna dag och att gatuparkering inte är tillgänglig. 
Bilfria söndagar innefattar alla söndagar året om.  

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

Remissinstans Beslut Kommentar 

Trafiknämnden Avstyrker  

Översänder trafikkontorets 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

Yrkande MP 

Yrkande M, D, S 

Det finns inte ekonomiskt 
utrymme i trafiknämndens 
befintliga ekonomiska ram för år 
2020 för att konsekvensbedöma 
eller genomföra motionens 
förslag. I trafiknämndens 
pågående arbete och i 
budgetuppdrag för 2020 tas 
frågan om personbilstrafiken i 
centrala Göteborg om hand. 
Alternativ och lösningar i form av 
omregleringar ingår i dessa 
uppdrag. 

SDN Centrum Avstyrker  Flera av stadens centrala 
handelsstråk finns inom 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-08-04 
Diarienummer 0305/20 
 

Handläggare  
Hedwig Andrén 
Telefon: 031-368 02 33 
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se  
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Yrkande SD  

Yrkande M, L  

Yttrande KD 

 

Vallgraven, exempelvis Nordstan, 
området runt Fredsgatan och 
Kungsgatan. Ungefär hälften av 
de hotell och vandrarhem som 
finns i staden ligger i Norra 
Centrum. Tillsammans är detta 
faktorer som bidrar till att en stor 
del av dem som vistas i området 
är besökare snarare än boende. 

Business Region 
Göteborg AB 

Översänder kontorets 
tjänsteskrivelse som eget 
yttrande. 

Business Region Göteborg är 
positivt till väl planerade och 
utformade gågator utan biltrafik 
anpassade utifrån gåendes behov 
och villkor i valda delar av 
innerstaden, men ser inte samma 
värde i tillfälliga avstängningar av 
trafiken i hela Innerstaden.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Att genomföra en omreglering av ett område där delar av centrala Göteborg 
återkommande stängs av för biltrafik under en dag kommer att ta resurser i anspråk från 
trafiknämndens driftsbudget för att finansiera projektledning, parkeringsutredningar, 
leveransalternativ, avstängning och reglering, skyltning, omledning, trafikledning, 
eventuell tillfällig möblering, information och dialog. Trafiknämnden uppger också att 
utöver medel för praktiskt genomförande av avstängningen och dess kommunikation 
skulle ytterligare finansiering krävas för att kommunicera mervärdet med åtgärden och 
locka andra aktörer att fylla stadsmiljön med innehåll. De samhällsekonomiska 
effekterna, positiva och negativa, går inte att kvantifiera utan en utredning av förslaget i 
fråga. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Enligt gällande klimatstrategiskt program för Göteborg anger att koldioxidutsläpp från 
vägtransporter inom Göteborgs geografiska område ska minska med minst 80 procent till 
år 2030 jämfört med år 2010. I förslag till nytt miljö- och klimatprogram för staden som 
nu är ute på remiss finns ambitiösa mål på området bland annat att målvärdet för 
indikatorn ”Utsläpp av växthusgaser från resor och transporter i Göteborg (ton 
koldioxidekvivalenter per år)” ska vara ”Minst 90 procent lägre jämfört med 2010”. Att 
visa på möjligheter att röra sig i centrala staden utan bil kan bidra till förändrade attityder 
kring resande samt skapa en större acceptans för aktiva och mindre miljöpåverkande 
trafikslag och därmed medverka till att uppnå utsläppsmålen. Om resor i innerstaden görs 
med hållbara transporter istället för med bil under en avstängning bidrar det också till 
minskade koldioxidutsläpp. 

Bedömning ur social dimension 
Förslaget om bilfria söndagar skulle tillfälligt skapa mer yta för vistelse i stadsrummet 
vilket är positivt. Möten och kontakter är viktiga i staden för att främja tillit och göra 
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stadsmiljön välkomnande för alla grupper av människor. Trafiknämnden beskriver i sitt 
remissvar sitt redan pågående arbete med attraktiva och trygga stadsmiljöer ibland annat i 
innerstaden med mer yta för mötesplatser för social interaktion, och ur det främjar till 
exempel mångfaldsperspektivet.  

Åtgärder som återkommer utspritt över tid kan vara problematiska att genomföra på ett 
tillgänglighetsanpassat vis. Det krävs arbete för att se till att de bilfria ytorna blir säkra 
och framkomliga för personer med mentala och fysiska funktionsnedsättningar. Hur 
exempelvis taxifordon som kör färdtjänst och samhällsbetalda resor ska hanteras behöver 
utredas. 

En plats eller ett stråk som omvandlas från stillastående bilar, till att främja flöden till fots 
och yta för vistelse, gör platser och stråk mer levande. Levande platser med större 
mänsklig närvaro upplevs tryggare, vilket bör främja bland annat 
jämställdhetsperspektivet, där kvinnor och äldre oftare känner sig mer otrygga i 
stadsmiljön än andra grupper.  

 

Magnús Sigfússon Eva Hessman 

Direktör Stadsutveckling Stadsdirektör 

 

Bilagor: 
1. Motionen 
2. Trafiknämndens handlingar 2020-03-26 § 73 
3. SDN Centrums handlingar 2020-04-21 § 77 
4. Business Region Göteborg AB:s handlingar 2020-06-15 § 45 
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Motion av Stina Svensson (FI) och  
Teysir Subhi (FI) om bilfria söndagar 
 

Göteborg brottas med en mängd problem kopplade till massbilism. Vi har dålig 

luftkvalité, trängsel och köer, olyckor och otrygg trafikmiljö och en biltrafik som tar upp 

en oproportionerligt stor del av den centrala stadsytan. Stadens mål är att minska 

biltrafiken i innerstaden, och vi anser att det kan ske först när våra invånare på allvar har 

sett hur en stadskärna utan biltrafik kan fungera och upplevas. 

Feministiskt initiativ vill att Göteborg ska vara en attraktiv stad för de människor som bor 

och verkar här, men också för turister och besökare. Ett sätt att få till detta är att införa 

bilfria söndagar i stadskärnan, vilket skapar helt nya möjligheter för användning av 

gemensamma utrymmen. 

Städer som ligger i framkant vad gäller stadsutveckling arbetar med att minska 

privatbilismen i stadskärnan vilket Göteborg bör inspireras av. Minskad bilism bidrar inte 

bara till förbättrad luftkvalitet och minskat buller utan frigör också utrymme till de 

människor som rör sig i staden samt gör det möjligt att uppleva staden på ett helt nytt sätt. 

Ytorna som blir fria kan användas till marknader, hälsofrämjande aktiviteter, 

kulturarrangemang och mycket mer. Vi vet också att besökare attraheras av bilfria 

områden. Bilfria söndagar kan på sikt ge ökad möjlighet för staden att utveckla gröna och 

tillgängliga stråk längs kanalerna för promenad och cykel. 

Att införa bilfria söndagar i innerstaden ska inte ses som en klimatåtgärd i sig, utan syftet 

är att förändra normer kring bil- och stadsanvändning och göra staden tillgänglig för alla.  

Med innerstaden åsyftas här området innanför Vallgraven samt Kronhusområdet och 

Gustaf Adolfs torg (Västra Nordstan). Förslaget innebär att all privatbilism förbjuds 

denna dag och att gatuparkering inte är tillgänglig. Bilfria söndagar innefattar alla 

söndagar året om.  

Att stänga av delar av innerstaden för privatbilism kan göras med skyltning samt 

informationsmaterial. Området innanför Vallgraven samt Kronhusområdet lämpar sig 

extra väl för en avstängning då antalet tillförningspunkter för bilar är få (se figur 1). 

Vi lämnar detaljer till Trafiknämndens för implementering, men vi menar att de bilfria 

söndagarna inte ska påverka kollektivtrafiken och blåljustrafik, färdtjänst, samt fordon 

med parkeringstillstånd för rörelsehindrade personer. Yrkestrafik omfattande 

jourverksamhet, exempelvis hissreparatören och VA-tekniker, är också undantagna och 

ges tillträde till de bilfria områdena. Däremot menar vi att till exempel taxiverksamhet 

inte ska ges tillträde för trafik. Förutom bilar, ser vi att även t.ex. motorcyklar och 

Kommunfullmäktige 

 
  

  

Handling 2019 nr 270 
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mopeder ej bör ges tillträde, medan däremot elcyklar och så kallade elsparkcyklar inte 

påverkas. 

Vi ser att processen bör ske med väl utförda dialoger med invånare, handlare och andra 

verksamma i innerstaden. Detta gäller bland annat situationen för de tre större P-hus (P-

hus City, Kungsgaraget, Pedagogen) inom området, med vissa uthyrda platser. Vi ser som 

rimligt att besöksparkeringar i dessa ej är tillgängliga, men att de med fasta platser ges 

undantag för att föra in/ut bilar till sina P-platser. 

  

 
Figur 1. Med innerstaden åsyftas området innanför Vallgraven samt Kronhusområdet och 

Gustaf Adolfs torg. Med rött markeras en möjlighet för att vid 10 punkter begränsa trafik. 

 

Kostnaden för Bilfria söndagar menar vi bör vara så låga att de kan tas inom befintlig ram 

för de nämnder som berörs. Vi ser kostnader för skyltning, informationsmaterial, samt 

minskade intäkter för parkeringsavgifter. 

Globalt är bilfria dagar vanligt förekommande och avstängningar av trafik sker bland 

annat i Paris, Bogota och London. Det finns olika typer av införanden, men 

avstängningarna innebär vanligtvis att privatbilism begränsas och att gatuparkering inte är 

tillgänglig. 
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Tåliga eller så kallat resilienta städer kommer allt högre upp på agendan globalt. En viktig 

aspekt i dessa är städer som ger människor möjlighet till mental återhämtning i form av 

grönska och avsaknad av trafikbuller. Vi vill att Göteborg är ledande i den utvecklingen - 

och att en dag i veckan få uppleva en innerstad utan privatbilism är ett bra steg på den 

vägen. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

 

Trafiknämnden får i uppdrag att påbörja arbetet med bilfria söndagar i innerstaden 

 

Stina Svensson (FI)   Teysir Subhi (FI) 
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Yttrande över motion av Stina Svensson (FI) 
och Teysir Subhi (FI) angående bilfria 
söndagar 

§ 73, 0547/20 

Beslut 
1. Trafiknämnden avstyrker motionen utifrån trafikkontorets yttrande.  

2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som trafiknämndens eget yttrande. 

Handling/ar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-02-14 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar att trafiknämnden tillstyrker motion av Stina Svensson (FI) och 

Teysir Subhi (FI) angående bilfria söndagar. 

Ordförande Toni Orsulic (M) och Henrik Munck (D) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall 

trafikkontoret förslag. 

Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar avslag till yrkandet från Karin Pleijel (MP).  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer trafikkontorets förslag mot yrkandet från Karin 

Pleijel (MP). Han finner att trafiknämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag.  

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

  

 

 

Dag för justering 

2020-04-08 

 

Trafiknämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-26 



 

 

Trafiknämnden 

 
  

  
 

 

 

Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokollsutdrag 2 (2) 

   

   

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Sara Olsson 

 

 

Ordförande 

Toni Orsulic (M) 

 

Justerande 

Karin Pleijel (MP) 

 



 

 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 1 (7) 

  

   

Yttrande över motion av Stina Svensson (FI) och 
Teysir Subhi (FI) angående bilfria söndagar 

Förslag till beslut 

 

1. Trafiknämnden avstyrker motionen utifrån trafikkontorets yttrande.  

2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som trafiknämndens eget yttrande. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har översänt en motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) 

angående bilfria söndagar i innerstaden, till trafiknämnden för yttrande. Trafiknämnden 

ska ta ställning till motionen som föreslår att trafiknämnden får i uppdrag att genomföra 

bilfria söndagar. Trafiknämndens remissvar skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 

2020-04-30. 

För att förbättra luftkvaliteten, minska buller och frigöra utrymme till de människor som 

rör sig i staden är förslaget i motionen att Göteborgs stad inför bilfria söndagar året om i 

innerstaden. Bilfria söndagar kan enligt motionen på sikt ge ökad möjlighet för staden att 

utveckla gröna och tillgängliga stråk längs kanalerna för promenad och cykel. 

Trafikkontoret arbetar på många olika sätt med att aktivera det offentliga rummet och 

skapa miljöer där mer yta vigs åt fler behov och funktioner än stillastående och körande 

personbilar. I det utpekade geografiska området i motionen har det gjorts och görs 

åtgärder genom att reglera gångfartsområden, arbeta med tillfälliga lösningar, begränsa 

tyngre leveransfordon och se över framtida användning och utformning av innerstaden. 

Det finns inte ekonomiskt utrymme i trafiknämndens befintliga ekonomiska ram för år 

2020 för att konsekvensbedöma eller genomföra motionens förslag. I trafiknämndens 

pågående arbete och i budgetuppdrag för 2020 tas frågan om personbilstrafiken i centrala 

Göteborg om hand. Alternativ och lösningar i form av omregleringar ingår i dessa 

uppdrag. 

Med hänvisning till ekonomiska förutsättningar och redan pågående arbete i riktning mot 

mer ytor för gående, cykel, vistelse och verksamheter föreslår trafikkontoret att motionen 

avslås.  

 

Trafikkontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-02-14 

Diarienummer 0547/20 

 

Handläggare 

Helena Karlsson Haner/Trafikkontoret/GBGStad 

Telefon: 031-3682526 

E-post: 

helena.karlsson.haner@trafikkontoret.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Att genomföra en omreglering av ett område där delar av centrala Göteborg 

återkommande stängs av för biltrafik under en dag antas kräva stora ekonomiska medel ur 

trafiknämndens driftsbudget för att finansiera projektledning, parkeringsutredningar, 

leveransalternativ, avstängning och reglering, skyltning, omledning, trafikledning, 

eventuell tillfällig möblering, information och dialog. Utöver medel för praktiskt 

genomförande av avstängningen och dess kommunikation skulle ytterligare finansiering 

krävas för att kommunicera mervärdet med åtgärden och locka andra aktörer att fylla 

stadsmiljön med innehåll. Trafikkontoret har i dagsläget inte tillräcklig kunskap för att 

bedöma om en sådan åtgärd skulle ge tillräckliga samhällsekonomiska nyttor för att 

motivera kostnaderna. 

Det enda jämförbara projektet i Göteborg är ”I stan utan bil” som genomfördes 2005 och 

där kostnaden var ca 2,0 Mkr för att göra något liknande, men då med enklare medel 

under en enskild dag. Kostnaden för att återkommande genomföra en sådan åtgärd skulle 

rimligen generera en större löpande driftskostnad för trafiknämnden.  

Det finns inte utrymme i befintlig ekonomisk ram eller personalresurser för år 2020 att 

avsätta för ett genomförande eller för att utreda hur ett genomförande skulle gå till. Ett 

uppdrag för att endast utreda genomförbarheten och konsekvenser av en bilfri söndag 

skulle behöva prioriteras i stadens budget för 2021 för att kunna utföras. Det är svårt att 

bedöma den ekonomiska omfattningen av ett sådant uppdrag och kostnaden skulle bero 

på flera faktorer, bland annat vilka frågor man väljer att innefatta i ett eventuellt uppdrag.  

Dock kan åtgärder som den som föreslås fungera som marknadsföring och dragare till 

området vilket kan leda till fler besökare och ett ökat kundunderlag för de lokala 

näringarna vilket kan få positiva ekonomiska konsekvenser. Om staden och lokala aktörer 

kan bidra till att skapa värden och innehåll, utöver att körande och stillastående bilar 

försvinner, har åtgärden potential att öka attraktiviteten i innerstaden.  

Åtgärden kan få negativa ekonomiska effekter i och med uteblivna intäkter från parkering 

för staden och för de privata parkeringshus som verkar inom området. Det är svårt att 

förutse de ekonomiska konsekvenserna för olika verksamheter i området och för andra 

näringar så som taxi, leveranser och samhällsbetalda transporter. Konsekvensanalyser 

behöver genomföras då olika användare berörs i olika grad beroende på vilka behov som 

finns och vilka regleringsalternativ som väljs. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Genom att skapa bilfria miljöer med mer yta för vistelse och aktiva transportslag, som 

gång och cykel, begränsas den lokala miljöpåverkan som motoriserad trafik har på luft 

och ljudmiljö. Det är också en viktigt strategisk och symbolisk åtgärd för att bidra till att 

ställa om samhället till hållbara transporter och för att värna ytor för gröna och attraktiva 

stadsmiljöer. 

Det klimatstrategiska arbetet i staden anger att koldioxidutsläpp från vägtransporter inom 

Göteborgs geografiska område ska minska med minst 80 procent till år 2030 jämfört med 

år 2010. Att visa på möjligheter att röra sig i centrala staden utan bil kan bidra till 

förändrade attityder kring resande på kort och lång sikt och skapa en större acceptans för 

aktiva och miljövänliga trafikslag, och därmed medverka till att uppnå utsläppsmålen. 



 

 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 3 (7) 

   

   

Om resor i innerstaden görs med hållbara transporter istället för med bil under en 

avstängning bidrar det åtminstone i någon mån till minskade koldioxidutsläpp. 

Bedömning ur social dimension 
Mer plats avsedd för vistelse, gång och cykel sänder en tydlig signal om människor har 

prioritet på platsen. Fordonstrafik utgör ett stort hinder för bland annat yngre barns 

rörelsefrihet. Möjlighet att gå, cykla och åka kollektivt till de funktioner som behövs i 

vardagen är viktiga. En bilfri dag i veckan i ett område med i första hand fokus på vuxnas 

handel och rekreation och med relativt få bostäder skulle bidra måttligt till barns 

rörelsefrihet i vardagen. Det har större effekt på yngre barns rörelsefrihet och hälsa att 

arbeta med åtgärder i bostadsområden och närmiljön. För ungdomar kan tillskapandet av 

platser för vistelse och rörelse, om än tillfälligt, i innerstaden vara positivt. 

Förslaget om bilfria söndagar skulle tillfälligt skapa mer yta för vistelse i stadsrummet 

vilket är positivt. Möten och kontakter är viktiga i staden för att främja tillit och göra 

stadsmiljön välkomnande för alla grupper av människor. Trafikkontorets redan pågående 

arbete med fokus på attraktiva och trygga stadsmiljöer i bland annat innerstaden, med mer 

yta för mötesplatser för social interaktion i det offentliga rummet, främjar 

mångfaldsperspektivet.  

Åtgärder som återkommer utspritt över tid kan vara problematiska att genomföra på ett 

tillgänglighetsanpassat vis. Det krävs arbete för att se till att de bilfria ytorna blir säkra 

och framkomliga för personer med mentala och fysiska funktionsnedsättningar. Hur 

exempelvis taxifordon som kör färdtjänst och samhällsbetalda resor ska hanteras behöver 

utredas. 

En plats eller ett stråk som omvandlas från stillastående bilar, till att främja flöden till fots 

och yta för vistelse, gör platser och stråk mer levande. Levande platser med större 

mänsklig närvaro upplevs tryggare, vilket bör främja bland annat 

jämställdhetsperspektivet, där kvinnor och äldre oftare känner sig mer otrygga i 

stadsmiljön än andra grupper.  

Förhållande till styrande dokument 
Förslaget om bilfria söndagar är att fokusera på mer yta för vistelse och aktiva transporter 

och innebär att arbeta för trafikstrategins effektmål för resor och stadsrum. Strategin för 

attraktiva stadsrum i trafikstrategin innebär att omdisponera gaturummet och skapa mer 

yta där människor vill vistas och röra sig.  

 

Bilagor 
1. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) angående bilfria söndagar, 

Handling 2019 nr 270 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har översänt en motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) 

angående bilfria söndagar i innerstaden, till trafiknämnden för yttrande. Trafiknämnden 

ska ta ställning till motionen som föreslår att trafiknämnden får i uppdrag att genomföra 

bilfria söndagar.  

Trafiknämndens remissvar skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-04-30. 

Beskrivning av ärendet 
Trafiknämnden har fått motionen ”Bilfria söndagar” för yttrande till kommunstyrelsen. 

Motionärer är Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI).  

Motionen föreslår kommunfullmäktige att besluta att  

1. Trafiknämnden får i uppdrag att påbörja arbetet med bilfria söndagar i 

innerstaden 

 

Bakgrunden till motionen är att Göteborg ska vara en attraktiv stad för de människor som 

bor och verkar här, men också för turister och besökare. Motionen menar att ett sätt att få 

till det är att införa bilfria söndagar i innerstaden, vilket skulle skapa nya möjligheter för 

användning av gemensamma utrymmen. Motionen framför att städer som ligger i 

framkant vad gäller stadsutveckling arbetar med att minska privatbilismen i stadskärnan, 

vilket Göteborg bör inspireras av. 

I motionen beskrivs att införa bilfria söndagar i innerstaden inte ska ses som en 

klimatåtgärd i sig, utan syftet är att förändra normer kring bil- och stadsanvändning och 

göra staden tillgänglig för alla. Med innerstaden åsyftar motionen området innanför 

Vallgraven samt Kronhusområdet och Gustaf Adolfs torg (Västra Nordstan). Förslaget 

innebär att all privatbilism förbjuds denna dag och att gatuparkering inte är tillgänglig. 

Bilfria söndagar innefattar alla söndagar året om. 

 
Figur 1. Föreslaget område i motionen. Med innerstaden åsyftas området innanför Vallgraven 

samt Kronhusområdet och Gustaf Adolfs torg. Med rött markeras en möjlighet för att vid 10 

punkter begränsa trafik. 
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Trafikkontorets historik och tidigare erfarenheter  

Precis som många andra städer har gjort så har Göteborgs Stad i samband med ”European 

Mobility Week” genomfört aktiviteten ”I stan utan bil” under åren 2001–2006 då 

innerstaden stängdes av från biltrafik.  

Den främsta målsättningen med att genomföra ”I stan utan bil” var att visa upp ett 

attraktivt och levande city för verksamma, boende och besökare, men även en möjlighet 

att få visualisera hur staden kunde se ut om fler ställer bilen hemma och reser kollektivt, 

cyklar eller går till city. 

 

Figur 2.”I stan utan bil” i Göteborg, karta över avstängningen 2005. 

Efter genomförandet av ”I stan utan bil” 2005 gjordes ett stort antal intervjuer med 

boende, företag och fastighetsägare i centrala Göteborg för att fånga upp hur de hade 

upplevt aktiviteten. Slutsatser man kunde dra var att det fanns en acceptans för 

diskussionen om ett bilfritt city och en vilja till fortsatt samarbete i innerstaden, men man 

kunde också konstatera att aktiviteten ”I stan utan bil” var beroende av sin kontext och en 

del av helheten i arbetet med ”Nya Vägvanor”.  

Förvaltningens bedömning 
Sedan åren med arbetet ”I stan utan bil” har en succesiv utveckling mot en mer 

gångvänlig, och därmed bilfri stadskärna skett, och flera gator i innerstaden, i samarbete 

mellan trafikkontoret och fastighetsägare, har byggts om för att göras gångvänliga. I och 

med att gaturummet byggts om på detta sätt är Göteborgs innerstad en mer bilfri miljö 

idag än vad den var för 15 år sedan.  

Jämfört med ett enskilt evenemang, som testades 2005 och som också kommit som 

Göteborgsförslag 2019, är dock fördelen med en återkommande åtgärd att de positiva 

effekterna kan bli större. Igenkänningen, förståelsen och acceptansen från boende, 

besökare och arbetsgivare kommer rimligen att öka om vetskapen om att ändrade 

förutsättningar för att vistas och röra sig återkommer varje vecka. Både verksamheter och 

trafikanter får då möjlighet att anpassa sig på olika sätt. För verksamheter kan det handla 

om att få större möjlighet dra nytta av att ytor blir tillgängliga och att flödet av människor 
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ökar. För trafikanter går det att förändra sitt sätt att resa till och röra sig i området under 

den aktuella dagen. Besökande behöver troligen också en tid för att få vetskap och 

upptäcka fördelarna med åtgärden.  

Från att ha arbetet med en bilfri dag ”I stan utan bil” i början av 2000-talet har 

trafikkontoret utvecklat formerna för arbetet med att omvandla ytor för personbilar till 

ytor för vistelse och gångtrafik och gjort det till ett mer integrerat arbetssätt och en viktig 

del av verksamheten. Trafikstrategins tydliga fokusområden har också bidragit till att 

detta blivit en prioriterad del av kontorets arbete. I trafikkontorets arbete med att ta fram 

ett fotgängarprogram pekas framkomlighet, attraktiva miljöer, tillgång till vistelseytor 

och tillfällig aktivering ut som nycklar för att skapa en gångvänlig stad. Vid en lokal 

handelsplats, som en innerstad eller en centrumbildning, är det fotgängare som är 

drivande för stadslivet. Utan människor i rörelse – inget stadsliv. 

Göteborgs stad och trafikkontoret följer nära och noga den utvecklingen kring bilfria 

stadsmiljöer som sker i många andra städer i Europa och övrig omvärld, så som 

Barcelonas ”Superblocks” och Paris ”City of fifteen minutes (by foot or bicycle)”. 

Framförallt ger Oslo stads pågående arbete med ”Bilfritt byliv” viktiga inspel och 

lärdomar kring hur Göteborg kan utvecklas. Trafikkontorets analys är att efterfrågan och 

nyfikenheten på bilfria områden kommer att öka i takt med att fler och fler städer väljer 

att genomföra liknande åtgärder. Spaningen är också att andra städer väljer att skapa 

bilfria områden inte bara som en miljöåtgärd utan också som en stadslivsåtgärd för att 

värna och utveckla attraktiva stadsmiljöer. Frågan är aktuell och för att möta kommande 

behov kan det finnas fog att i framtiden utreda konsekvenser och möjligheter med bilfri 

innerstad, på samma sätt som gjorts i flera andra storstäder 

Trafikkontorets pågående arbete med attraktiva stadsmiljöer 

Trafikkontoret arbetar på många olika sätt med att aktivera det offentliga rummet och 

skapa miljöer där mer yta vigs åt andra behov och funktioner än stillastående och körande 

personbilar. Många gator i det område som motionen pekar ut är permanenta 

gångfartsområden och har därmed begränsad biltrafik redan idag. Sedan 2015 har 

trafikkontoret arbetat med tillfälliga gågator under sommarsäsong som ett sätt att aktivera 

det offentliga rummet. Det gör vi för att skapa möjlighet till vistelse, rörelse till fots och 

med cykel och för att möjliggöra för verksamheter att utvecklas.  

Ett annat sätt att omfördela yta mellan olika trafikslag är att upplåta parkeringsyta för 

tillfälliga parker och uteserveringar. På så sätt kan trafikkontoret möta behov hos 

näringslivet, främja gångflöden och allmänna vistelseytor utan att nödvändigtvis göra en 

tillfällig gågata året om. Sedan sommarsäsongen 2017 har trafikkontoret testat två nya 

upplåtelsekategorier i parkeringsyta som komplement till arbetet med tillfälliga gågator, 

så kallade ”parklets” (p-parker) och servering i parkeringsyta. Dessa olika flexibla 

lösningar samlas i trafikkontorets konceptarbete med tillfällig och flexibel möblering och 

som förklarades mer ingående i yttrandet på en motion om ökat antal sommargågator i 

trafiknämnden 2019-09-26 (§ 348 3824/19). 

Trafikkontoret arbetar för närvarande med en ”Stadsmiljöplan inom Vallgraven samt del 

av Lorensberg” som blir ett viktigt verktyg för trafikkontoret, tillsammans med berörda 

förvaltningar, för att hitta balansen mellan framkomlighetsanspråk för olika trafikanter 

och samtidigt skapa plats för vistelse med ett rikare stadsliv och tilltalande gaturum som 

resultat. I detta arbete ingår delvis uppdraget i stadens budget 2020 att se över 
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parkeringsmöjligheterna i centrala Göteborg. Trafikkontoret arbetar också med uppdraget 

i stadens budget om att säkerställa och följa upp framkomligheten för all form av 

transport och förflyttning inom staden så att handeln kan värnas. 

Samlad bedömning 

Sammantaget ser trafikkontoret att förslaget om en bilfri söndag kan vara en bra metod ur 

ett mobilitetsperspektiv för att väcka debatt, uppmuntra stadens invånare att reflektera 

över sitt resande och uppmärksamma stadens strategiska hållbarhetsarbete, såväl som en 

strategi för att utveckla det offentliga rummet och skapa stadsliv. Men i dagsläget finns 

för många okända faktorer för att trafiknämnden ska kunna påbörja ett genomförande så 

som föreslås i motionen. Omfattande konsekvens- och genomförandeanalyser och 

dialoger skulle behöva genomföras innan ett genomförande som föreslås i motionen kan 

ske. 

Det finns inte ekonomiskt utrymme i trafiknämndens befintliga ekonomiska ram för år 

2020 att konsekvensbedöma eller genomföra motionens förslag. I trafiknämndens 

pågående arbete och i budgetuppdrag för 2020 tas frågan om personbilstrafiken i centrala 

Göteborg om hand. Alternativ och lösningar i form av omregleringar ingår i dessa 

uppdrag. 

Med hänvisning till ekonomiska förutsättningar och redan pågående arbete i riktning mot 

mer ytor för gående, cykel, vistelse och verksamheter föreslår trafikkontoret att motionen 

avslås.  

 

 

 

 

Kerstin Elias  

 

Avdelningschef 

 

Nils-Gunnar Ernstson 

 

T.f. Trafikdirektör 
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§    77 

Svar på remiss – motion av Stina Svensson (FI) och Teysir 
Subhi (FI) om bilfria söndagar 
diarienummer N134-0051/20 
 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Centrum avstyrker motionen från Stina Svensson (FI) och Teysir 
Subhi (FI) om bilfria söndagar. 
 

Sammanfattning 

Stadsdelsnämnden har fått en motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att 
införa bilfria söndagar i innerstaden på remiss. I motionen beskrivs att Göteborg ska vara 
en attraktiv stad för människor som bor och verkar i staden, liksom för turister och 
besökare. Som ett sätt att få till detta föreslås bilfria söndagar i stadskärnan. Detta 
beskrivs skapa nya möjligheter för användning av gemensamma utrymmen. För 
stadsdelsnämnden blir befolkningsansvaret särskilt relevant att belysa. 

Handling/ar 
Stadsdelsförvaltning Centrums tjänsteutlåtande, 2020-04-01 
Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om bilfria söndagar 

 

Yrkanden 

Erjola Pere Poci (M), Rasmus Ragnarsson (SD), Aslan Akbas (S) och Torkel Bergström 
(D) yrkar att nämnden avstyrker motionen. 

Matilda Skön (FI) yrkar att nämnden tillstyrker motionen.  
 

Proposition 
Ordförande Mattias Tykesson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
Erjola Pere Poci (M) m.fl. yrkande om att nämnden avstyrker motionen och Matilda 
Sköns (FI) yrkande om att nämnden tillstyrker motionen. Ordföranden ställer förslagen 
mot varandra och finner att nämnden beslutar att nämnden avstyrker motionen.  

Omröstning begärs och verkställs. 
 

Omröstning  
Ja-röst innebär bifall till Erjola Pere Poci (M) m.fl. yrkande om att nämnden avstyrker 
motionen. 
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Nej-röst innebär bifall till Matilda Sköns (FI) yrkande om att nämnden tillstyrker 
motionen. 

Ja-röster lämnas av: Aslan Akbas (S), Torkel Bergström (D), Lisen Kindbom (S), Erjola 
Pere Poci (M), Klas Eriksson (D), Rasmus Ragnarsson (SD), Tim Arasimowicz (L) och 
Mattias Tykesson (M). 

Nej-röster lämnas av: Alice Vernersson (V), Azar Hedemalm (MP), och Matilda Skön 
(FI).  

Ordföranden finner att stadsdelsnämnden med 8 ja-röster och 3 nej-röster beslutar att 
avstyrka motionen från Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om bilfria söndagar. 

 

 

 

 

 

 

 

Justering 
Tisdag den 21 april 2020 Skånegatan 9A 

 

_______________________________________________________ 
Rätt utdraget intygar i tjänsten 
Jenni Hermansson, sekreterare 

 

Mattias Tykesson (M), ordförande 

 

Matilda Skön (FI),  justerare 
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Svar på remiss angående motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om bilfria 
söndagar. 
 
Yrkandet 
 
Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI)) har skrivit en motion om att låta Trafiknämnden få 
i uppdrag att påbörja arbetet med bilfria söndagar i Göteborgs innerstad. 
 
För oss i Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna är det viktigt ha en förståelse för, 
att majoriteten av bilisterna som idag använder Göteborgs vägnät inte gör det i onödan, utan 
för att de behöver det och för att få sitt livspussel att gå ihop. Det är inte rimligt att införa 
bilfria söndag. Förslaget är även kostsamt och ineffektivt för miljön. 
 
Vi delar inte heller Feministiskt initiativs syn på ”massbilismen” som man uttrycker det i 
motionen. Det behövs liv och rörelse i staden, både med och utan bil. Vi vet också att 
innerstadshandeln är hårt utsatt som det är, delvis beroende på framkomlighet. 
 
Bilfri söndag är inte rätt väg att gå.  
 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi på   
  
att SDN Centrum avstyrker den av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) 

väckta motionen. 
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Yrkande – Svar på remiss angående motion 
av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) 
om bilfria söndagar 
 
Förslag till beslut 

I Stadsdelsnämnden: 

1. Stadsdelsnämnden Centrum avstyrker motionen från Stina Svensson (FI) och 

Teysir Subhi (FI) om bilfria söndagar. 

Yrkandet 
 

Motionärerna föreslår att det införs bilfria söndagar i Göteborgs innerstad. Innerstaden 

definieras i motionen som området innanför Vallgraven samt Kronhusområdet och Gustaf 

Adolfs torg. Det är vår bedömning att stadsdelsnämnden bör avstyrka motionen.  

Risken med förslaget är att vi inte alls får en mer levande innerstad utan snarare en 

stagnerande sådan. Näringsidkare drabbas redan hårt av trafikstörningar i innerstaden och 

ytterligare begränsningar av framkomligheten kommer inte lindra deras situation. 

Konsumenter kommer att sky innerstaden än mer i förmån för köpcentrum i periferin. 

Med andra ord riskerar förslaget leda till en karg och charmlös innerstad för både 

göteborgare och turister. 

Det bör påpekas att det finns trafikproblem innanför Vallgraven. I synnerhet är 

trafiksituationen i det överbelastade Brunnsparken oroande. Detta är dock främst kopplat 

till kollektivtrafiken och det här förslaget bidrar inte till att lindra den situationen. 
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Yrkande  

2020-04-17 
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Svar på remiss angående motion av Stina 
Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om bilfria 
söndagar 

Förslag till beslut 
Stadsdelsnämnden Centrum tillstyrker motionen från Stina Svensson (FI) och Teysir 

Subhi (FI) om bilfria söndagar. 

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret har sänt en motion om bilfria söndagar inom Göteborgs innerstad 

på remiss. Bilfria söndagar i innerstaden föreslås införas för att skapa nya möjligheter för 

användning av gemensamma utrymmen i staden. Förslaget har positiva effekter på den 

lokala miljön både ur ett socialt och ekologiskt perspektiv. Stadsdelsförvaltningen 

påpekar vikten av att en omställning till bilfria söndagar behöver genomföras i dialog 

med verksamma och boende för att säkerställa ett bra genomförande. Med utgångspunkt i 

strategiska formuleringar och inriktningar i Centrums lokala utvecklingsprogram föreslår 

stadsdelsförvaltningen att motionen tillstyrks.  

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 

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 om bilfria söndagar i innerstaden innebär att gemensamma ytor frigörs och blir 

tillgängliga för vistelse samt för gående och cyklister. Även om det sker tillfälligt under 

en dag inträffar det återkommande varje vecka och en minskad biltrafik bedöms därmed 

kunna begränsa miljöpåverkan lokalt och inverka positivt på luft- och ljudmiljö.  

Följande av stadens miljömål kan relateras till motionen: Begränsad klimatpåverkan, 

Frisk luft samt God bebyggd miljö. Enligt stadens klimatstrategiska arbete ska 

koldioxidutsläpp från vägtransporter inom Göteborg minska med minst 80 procent till år 

2030 jämfört med år 2010. Förslaget antas inverka positivt för att nå dessa mål. 

Centrum 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-04-01 

Diarienummer N134-0051/20 

 

Handläggare 

Johanna Fredin/Centrum/GBGStad 

Telefon:  031-365 70 69 

E-post: johanna.fredin@centrum.goteborg.se  
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Bedömning ur social dimension 
Utifrån en social dimension ser förvaltningen positivt på att ytorna ökar för människor att 

vistas och röra sig på, då det skapar 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. Detta bedöms även positivt utifrån 

ett folkhälsoperspektiv då det uppmuntrar till fysisk rörelse. 

Utifrån ett barnperspektiv kan en bilfri utveckling i staden ha positiva effekter. Yngre 

barns rörelsefrihet inskränks av biltrafik utifrån den säkerhetsproblematik som följer. 

Innerstaden som område är däremot främst präglat av handel och kontor med vuxna som 

målgrupp och endast till viss del av bostäder. Därför kan förslaget anses påverka barns 

rörelsefrihet måttligt i förhållande till om ett område med en bostadskaraktär föreslagits.  

Det finns även ett symboliskt värde i att visa på hur innerstadsmiljön kan upplevas med 

mindre biltrafik, vilket kan bidra till en större acceptans och ett skifte i attityder som 

främjar andra mer hållbara sätt att röra sig i staden än privatbilismen.  

Bilagor 
1. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) angående bilfria 

söndagar, Handling 2019 nr 270 
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Ärendet  
Stadsdelsnämnden har fått en motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att 

införa bilfria söndagar i innerstaden på remiss. För stadsdelsnämnden blir 

befolkningsansvaret särskilt relevant att belysa i yttrandet. 

Nämnden ska yttra sig över motionen senast den 30 april 2020.  

Beskrivning av ärendet 
Stadsdelsnämnd Centrum har fått motionen ”Bilfria söndagar” för yttrande till 

kommunstyrelsen. Motionärer är Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI). Motionen 

föreslår kommunfullmäktige att besluta att.  

1. Trafiknämnden får i uppdrag att påbörja arbetet med bilfria söndagar i 

innerstaden 

I motionen beskrivs att Göteborg ska vara en attraktiv stad för människor som bor och 

verkar i staden, liksom för turister och besökare. Som ett sätt att få till detta föreslås 

bilfria söndagar i stadskärnan. Detta beskrivs skapa nya möjligheter för användning av 

gemensamma utrymmen. Minskad bilism kan även bidra till förbättrad luftkvalitet och 

minskat buller. Stadens mål att minska biltrafiken i innerstaden kan enligt motionärerna 

först ske när stadens invånare på allvar har sett hur en stadskärna utan biltrafik kan 

fungera och upplevas.  

Vidare beskrivs i motionen att införandet av bilfria söndagar i innerstaden inte ska ses 

som en klimatåtgärd i sig. Syftet beskrivs i motionen handla om att förändra normer kring 

bil- och stadsanvändning och göra staden tillgänglig för alla. Med innerstaden åsyftas 

området innanför Vallgraven samt Kronhusområdet och Gustaf Adolfs torg (Västra 

Nordstan). Förslaget innebär att all privatbilism förbjuds denna dag och att gatuparkering 

inte är tillgänglig. Bilfria söndagar innefattar alla söndagar året om.  

 

Figur 1. Områdets markering i motionen. Med innerstaden åsyftas området innanför Vallgraven samt Kron-

husområdet och Gustaf Adolfs torg. Med rött markeras en möjlighet för att vid 10 punkter begränsa trafik. 
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Paris, Bogota och London lyfts som exempel på global nivå där bilfria dagar genomförs, 

för staden att inspireras av. Ytorna som blir fria kan användas till marknader, 

hälsofrämjande aktiviteter, kulturarrangemang och mycket mer och motionärerna 

förtydligar även att besökare attraheras av bilfria områden. På längre sikt menar 

motionärerna även att åtgärden kan ge ökad möjlighet för staden att utveckla gröna och 

tillgängliga stråk längs kanalerna för promenad och cykel.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser positivt på förslaget utifrån de övergripande strategierna och 

inriktningarna i Centrums lokala utvecklingsprogram om att minska biltrafikens 

utbredning. Förvaltningen ser positivt på hur en minskad bilism kan bidra till förbättrad 

luftkvalitet och minskat buller. Det aktuella områdets avgränsningar samt åtgärdens 

genomförande avstår förvaltningen från att ta ställningen till. En tillgänglig och attraktiv 

stadsmiljö där gemensamma ytor inte upptas av bilar, körande eller parkerade, skapar 

förutsättningar för andra typer av aktiviteter och stadsliv att ta plats. 

Området och platsen  

Centrums primärområde Inom Vallgraven stämmer väl överens med föreslaget område 

för införandet av bilfria söndagar i stadskärnan. Primärområdet har en relativt låg 

befolkningstäthet och har många områden med fler verksamhetslokaler än bostäder. I 

december 2018 bodde 4 175 personer i Inom Vallgraven, vilket är 7 procent av Centrums 

totala befolkning. I primärområdet är 10 procent av befolkningen mellan 0–18 år. Det är 

en mindre andel unga vuxna, men fler vuxna mellan 50–70 år än i övriga Centrum. 

Dagbefolkningen i Inom Vallgraven beräknas bestå av knappt 39 000 personer, vilket är 

flest bland Centrums primärområden och en dryg tredjedel av det totala antalet 

arbetsplatser i stadsdelen. 

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. Ungefär hälften av de hotell och vandrarhem som finns i 

staden ligger i Norra Centrum. Tillsammans är detta faktorer som bidrar till att en stor del 

av dem som vistas i området är besökare snarare än boende. 

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. 

Parkerna i Inom Vallgraven är små och utsätts för högt slitage. Bostäder i Kungshöjd har 

längre än 300 meter till närmsta park. Inom Vallgraven finns relativt få och små 

sociotoper. Primärområdet har ingen stadsdelspark men på södra sidan vallgraven finns 

Kungsparken. 

Minska biltrafikens utbredning i stadsmiljön 

I Lokalt utvecklingsprogram för Centrum (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 beskrivs det som nödvändigt att 
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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 förtydligas att ”För att det ska bli mer 

attraktivt att promenera eller cykla i stadsdelen behöver framkomligheten öka, troligtvis 

genom att begränsa onödig biltrafik.” Vilka specifika åtgärder det kan handla om beskrivs 

däremot inte i centrums LUP men förvaltningen ser positivt på förslaget utifrån 

övergripande strategier och inriktningar. 

Buller och luftföroreningar 

Förvaltningen ser positivt på hur en minskad bilism kan bidra till förbättrad luftkvalitet 

och minskat buller. I Norra Centrum är trafikmiljön intensiv med höga bullernivåer och 

sämre luftkvalitet, vilket beskrivs i Centrums LUP. Detta är särskilt problematiskt för 

vissa befolkningsgrupper, däribland barn, samt utgör en folkhälsoutmaning generellt. 

Att begränsa biltrafiken i innerstaden under en veckodag bedömer förvaltningen kommer 

att inverka positivt på luft- och bullernivåerna under det aktuella tillfället. Bullernivåerna 

påverkas däremot inte enbart av privatbilismen utan även kollektivtrafiken bidrar till den 

intensiva trafikmiljön som beskrivs ovan. Inom Vallgraven är spårvagnstrafiken påtaglig 

för bullersituationen. Få publika ytor är bullerskyddade och det saknas i den täta staden 

ofta lugna utomhusmiljöer och utrymme för vila. Stadens arbete med att elektrifiera 

kollektivtrafiken kan ge betydande positiva effekter på buller, luftkvalitet såväl som 

stadsmiljö. Motionärerna menar att människor bör ges möjlighet till mental återhämtning 

i form av grönska och avsaknad av trafikbuller, vilket förvaltningen instämmer i.  

Påverkan på verksamheter och behov av dialog 

En grundförutsättning är att de verksamheter som behöver ha tillgång till området med 

bil, såsom hemsjukvård eller räddningstjänst inte hindras tillträde. Framkomlighet 

behöver säkerställas för verksamheter och för boende som behöver få tillträde.  I 

motionen beskrivs att det handlar om privatbilism och således omfattas inte den 

nödvändiga bilism som krävs. Inte heller kollektivtrafiken och blåljustrafik, färdtjänst, 

samt fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade personer ska påverkas.  

I motionen beskrivs att processen bör ske med väl utförda dialoger med invånare, 

handlare och andra verksamma i innerstaden. Detta ser även förvaltningen som en nyckel 

för att säkerställa ett bra genomförande. Kommunikationen behöver vara tydlig och 

implementering ske i ett nära samarbete med verksamheter och boende. Det finns många 

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

besökare och boende behöver få möjlighet att anpassa sig till nya förutsättningar. Då 

åtgärden återkommer varje vecka förmodas det bidra till en ökad kännedom och kunskap 

om förslaget.  

Öka vistelsekvaliteterna 

I Centrums LUP beskrivs flera av Norra Centrums torg som platser med god potential att 

fungera som mötesplatser. Däremot är många torg idag underutnyttjade och flera 

domineras av bilparkering vilket sänker vistelsekvaliteterna på torgen. Två exempel som 

pekats ut är Kungstorget och Grönsakstorget, vilka båda ligger inom den föreslagna 

avgränsningen för bilfria söndagar. Särskilt Kungstorget beskrivs ha stor potential i 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”. 
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Kungsparken i anslutning till torget beskrivs även som bullerutsatt där även 

bilparkeringar längs med vallgravsstråket blockerar möjligheten till vattenkontakt. För att 

öka vistelsekvaliteter i parken behöver bullerpåverkan minska.  

Även om den föreslagna åtgärden inte helt eliminerar buller finns potential att 

bullerpåverkan minskar vilket i så fall kan öka vistelsekvaliteterna i parken. Om det i och 

med detta kan ske en attitydförändring som på längre sikt möjliggör en utveckling av 

tillgängliga stråk längs med kanalerna, ser förvaltningen det som positivt.  
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Tjänsteskrivelse 

1. Yttrande från Business Region Göteborg AB (BRG) 
angående - Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi 
(FI) om bilfria söndagar 

1.1. FÖRSLAG TILL BESLUT 

Styrelsen i Business Region Göteborg föreslås besluta: 

1. Att godkänna bilagd tjänsteskrivelse för vidare hantering till Stadsledningskontoret 

 

1.2. SAMMANFATTNING 

Business Region Göteborg (BRG) har fått möjlighet att inkomma med yttrande på motion av Stina 

Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om bilfria söndagar. Syftet att införa bilfria söndagar i innerstaden 

är att förändra normer kring bil- och stadsanvändning och göra staden tillgänglig för alla. Med 

innerstaden åsyftas området innanför Vallgraven samt Kronhusområdet och Gustaf Adolfs torg 

(Västra Nordstan). Förslaget innebär att all privatbilism förbjuds denna dag och att gatuparkering inte 

är tillgänglig. Förslaget om bilfria söndagar innefattar alla söndagar året om. Business Region 

Göteborg är ett kommunalt bolag som ansvarar för näringslivsfrågorna i Göteborg och svarar därmed 

utifrån vilka konsekvenser den föreslagna motionen kan ha för näringslivet 

1.3. BEDÖMNING UR EKONOMISK DIMENSION 

1.4. BEDÖMNING UR EKOLOGISK DIMENSION 

1.5. BEDÖMNING UR SOCIAL DIMENSION 

1.6. SAMVERKAN 

 

1.7. BILAGOR 

 1.7.1 Tjänsteskrivelse 
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 Yttrande från Business Region Göteborg AB (BRG) angående – Motion av 
Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om bilfria söndagar 

Ärendet 
Business Region Göteborg (BRG) har fått möjlighet att inkomma med yttrande på motion av Stina Svensson 
(FI) och Teysir Subhi (FI) om bilfria söndagar. Syftet att införa bilfria söndagar i innerstaden är att förändra 
normer kring bil- och stadsanvändning och göra staden tillgänglig för alla. Med innerstaden åsyftas området 
innanför Vallgraven samt Kronhusområdet och Gustaf Adolfs torg (Västra Nordstan). Förslaget innebär att all 
privatbilism förbjuds denna dag och att gatuparkering inte är tillgänglig. Förslaget om bilfria söndagar 
innefattar alla söndagar året om. Business Region Göteborg är ett kommunalt bolag som ansvarar för 
näringslivsfrågorna i Göteborg och svarar därmed utifrån vilka konsekvenser den föreslagna 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 trygghet 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 förekommer bilfria dagar i flera städer och avstängningar av trafik sker bland annat 
i Paris, Bogota och London. Att införa bilfri söndagar i Göteborgs stadskärna har framförallt effekter på 
trafiksäkerhet, miljö, det upplevda stadsrummet, tillgänglighet samt näringsliv genom handel och 
besöksnäringar.  
 
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 på sikt leda 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. 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. 
Många av studierna är baserade på permanenta bilfria zoner varvid påverkan på näringslivet genom tillfälliga 
bilfria zoner är oklar. 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 fram Paris (ca 2 miljoner invånare), Bogota (7 milj) och London (9 milj) med helt 
andra förutsättningar i jämförelse med Göteborgs ca 500 000 invånare och relativt glesa 
stadsbyggnadsstrukturer.  
 

mailto:par.abrahamsson@businessregion.se


 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

Tjänsteskrivelse  Etablering- och Investeringsavdelningen 

Till Stadsledningskontoret  Namn: Pär Abrahamsson 

Datum: 2020-05-15  Telefon: 031-367 62 17 

SLK Dnr: 0305/20  E-post: par.abrahamsson@businessregion.se 

BRG Dnr: 0004/20 

 

 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 genomföra bilfria söndagar skulle sålunda uppfattas som negativt för de verksamheter 
som finns i Göteborgs stadskärna. Inom det föreslagna området ligger ett flertal hotell vilka skulle påverkas i 
hög grad av minskad tillgänglighet under söndagar då framförallt en relativt stor del av affärsresenärerna 
anländer med bil. Erfarenheter visar 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 kunna förse handeln med varor. 
 
Göteborgs Stad arbetar 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, vi ser goda exempel på gator som förädlats till 
gångfartsgator på exempelvis Kyrkogatan, Vallgatan, Magasinsgatan och Haga Nygata. 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 
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 de gator som 
pekas ut i motionen inom ramen för den bilfria zonen 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. Tillfälliga avstängningar av gator leder således inte enskilt till att stadsmiljön blir trivsammare 
eller att konkurrenskraften stärks. Kan vägnätet utanför den bilfria zonen hantera det troligtvis ökade 
trafikflödet? Ytterligare åtgärder skulle behövas tillsammans med utredningar om handelns/hotellens 
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 påverkan och trafikfördelningen på områden utanför den bilfria zonen innan motionens intentioner kan 
förverkligas. 
 
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 en bilfri zon 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 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 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 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 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 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.  
 
Business Region Göteborg är positivt till väl planerade och utformade gågator utan biltrafik anpassade i 
utifrån gåendes behov och villkor i valda delar av innerstaden, men ser inte samma värde i tillfälliga 
avstängningar av trafiken i hela Innerstaden. 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 upparbetat handlingsplaner för att gynna alternativt användande 
av platserna och alternativa färdmedel, exempelvis uteserveringar på parkeringsplatserna samt rabatterade 
priser på kollektivtrafik samt nybyggnation av GC-banor. Frågan bör enligt Business Region Göteborg utredas 
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 vidare i dialog med boende och cityhandeln samt utreda påverkan på handel och hotell inom den bilfria 
zonen och trafikfördelningen i områden utanför den bilfria zonen innan motionens intentioner kan 
förverkligas. 
 
 
 
Göteborg 2020-05-15 
 
Pär Abrahamsson 
Business Region Göteborg 
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