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Svar på fråga från TN 2021-04-23 §169 
situationen på Åkareplatsen. 
 

Fråga från Trafiknämnden  
Åkareplatsen är en komplicerad trafiklösning där alla trafikslag delar på en liten yta. 
Lösningen är delvis på grund av den bussdepå som när nödvändigt pga. ombyggnationen 
av Nils Ericsson terminalen. För ett par år sen vidtogs åtgärder för att komma tillrätta 
med den ohållbara trafiksituation som var då och som orsakar ett stort arbetsmiljöproblem 
för våra buss- och spårvagnschaufförer. Nu har en tid gått och vi ställer oss frågan om 
någon rutinmässig utvärdering har gått och om några ytterligare åtgärder planeras.  
Så därför vill vi ställa följande frågor till trafikkontoret:  

• Har trafikkontoret utrett de åtgärder som vidtogs för att förbättra 
trafiksituationen vid Åkareplatsen?  

• Har några mätningar eller andra objektiva utredningar gjort när det gäller 
framkomligheten?  

• Kan det göras några ytterligare åtgärder för att förbättra framkomligheten för 
framför allt kollektivtrafiken, minska antalet stressfyllda situationer och förbättra 
arbetsmiljön för buss- och spårvagnschaufförer? 

Bakgrund: 

Åkareplatsen byggdes om år 2016 på grund av den byggnationspåverkan som skulle 
komma påverka Staden, platsens utformning är tillfällig till Västlänken invigs år 2026. En 
ny bussterminal upprättades på platsen för att tillgodose kollektivtrafikens behov då bland 
annat Nils Ericsson terminalen skulle påverkas av både Hisingsbron och Västlänken. 
Byggnationen skedde dock utan att ta hänsyn till närhet av spår samt att inga riskanalyser 
eller säkerställande av stadens styrande säkerhetsordning för spårvägsanläggningen 
efterlevdes, därav har flertalet efter konstruktioner fått göras på platsen. Detta gör att vi 
nu behöver hantera konsekvenserna av platsens utformning som bland annat bidrar till 
låsningar mellan olika trafikslag.  

Platsen påverkas snabbt med stora trafikflöden när det är stopp eller 
framkomlighetsproblem på till exempel Hisingsbron/Göta Älvbron, Korsvägen, 
motorvägen eller Tingstadstunneln, problematiken upplevs ej som konstant alla timmar 
på dygnet eller alla dagar i veckan. Det är även svårt att följa upp yrkesförarnas situation 
då buss/spårvagnsförare ej rapporterar in problem på platsen i någon större grad och 
statistik från förarkåren blir undermålig.  

Olycksfrekvensen på platsen är heller ej högre än andra platser och detta är antagligen 
främst på grund av en professionell förare som klarar förutse risker och kör där efter, 
alternativt blir det låsningar där alla trafikslag står still. En spårvagnsförare har enligt lag 

Trafikkontoret 
 

  
  

TN-information 
Utfärdat 2021-07-30 
Diarienummer 02661/21 
 

Handläggare 
Mimmi Mickelsen/Trafikkontoret/GBGStad 
Telefon: 031-3682445 
E-post: Mimmi.mickelsen@trafikkontoret.goteborg.se  



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, TN-information 2 (3) 
   
   

1990:1157 säkerhetstjänst och kraven för att framföra spårvagn är tydlig på 
yrkeskunnande, hälsotillstånd samt personlig lämplighet för att kunna agera proaktivt i 
trafikmiljön med högt säkerhetstänk.  

 

 

Olyckor 2020 Göteborgs stad Spårväg 

Olycksstatistik för spårväg/trafik Åkareplatsen 

År Antal 
2016 5 
2017 5 
2018 5 
2019 9 
2020 8 

 

Uppföljning samt åtgärder som skett:  

Sedan byggnation har platsen utvärderats och studerats på olika sätt samt diverse åtgärder 
och trimningar har skett, det är svårt att redogöra för allt som gjorts sedan 2017, både på 
grund av personalomsättning internt, dokumentationsbrist och tidsaspekten. 
Trafikkontoret, Västtrafik och Göteborgs Spårvägar AB har gemensamt fört diskussioner 
om platsen och tillsammans arbetat för att hitta lösningar. Åtgärder som vidtagits har varit 
trafikledare på plats både från spårvagn och buss under varierande tider men främst 
peakarna. Trafikledare har dock inget lagstöd i att dirigera trafik eller lösa låsningar i 
trafiken, det är också svårt få ut polis till platsen. Detta gör att trafikkontoret nu arbetar 
med en skrivelse kopplat till trafikledares mandat som kommer sändas till bland annat 
Transportstyrelsen.  

I övrigt har trafikljus trimmats på platsen, linjesträcknings förändringar för bussar har 
skett, spårväg gör tillfällig trafikomläggning vid behov av spårvagnen, linjedragningar i 
marken förtydligats, uppföljning av biltrafiken, samtal med entreprenörer för ytterligare 
åtgärder och diverse olika mätningar/studier samt kontroller har skett samt sker fortsatt på 
platsen. Trafikkontoret och Västtrafik har även deltagit i riskanalyser för platsen som 
Göteborgs Spårvägar tagit initiativ till utifrån arbetsmiljösituationen. 
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Just nu pågår en djupstudie av platsen med hjälp av studentmedarbetare samt forskare 
från Chalmers som pågår fram till december detta år. Vi ser vinning i att ta lärdom av 
situationen så det ej upprepas i framtida projekt. Enkätstudie har även gjorts bland 
förarkåren för att fångs in deras perspektiv och problematik med platsen för att skapa ett 
helhetsperspektiv i studien.  

Det är viktigt att ha i beaktande att lösningen på Åkareplatsen är tillfällig och att vi nu har 
fem år kvar där platsen har just denna utformning och därav är det svårt motivera större 
ombyggnationer eller insatser, det är dock viktigt att ta lärdom av händelsen och inte 
skapa nya platser som får likvärdig problematik. 

Ytterligare förslag för platsen som ej genomförts: 

Under närmsta tiden har ytterligare förslag tillkommit gällande platsen som vi nu ser över 
men inte hunnit utvärdera och kontrollera fullt ännu. 

• Genomför riktad information till buss- och taxiförare om hur beteende påverkar 
framkomligheten.  

• Tidigarelägg trafikbegränsningarna som hindrar genomfart till E45/området norr 
om centralen området i syfte att minska biltrafikflödet.  

• Förbjuda fordonstrafik vid vissa tidpunkter vilket gör att endast spårvagn 
kommer trafikera platsen dessa tider då det inte räknas som fordon enligt lag. 

• Eventuellt en ytterligare signal på bussgatan för de bussar som ska mot Heden. 
Då slipper de åka ut i rondellen och kan passera direkt mot heden. Dock så 
kommer det påverka den trafiken som kommer från centrum för det trafikljuset 
kommer blir rött. Det kommer också bli så att spårvagn mot snabbspåret kommer 
få lite längre fördröjning vid sin signal då hen måste invänta buss/bussarna som 
skall hinna passera ut ur området. Fördelen är att det inte skapar köer in i 
spåranläggningen och spårvagnarna kommer kunna passera fritt och det kommer 
bli bättre flöde och mindre kollisionsrisker.  

• Bredda bussfilen mot bussgatan för dem bussarna som kommer 
från Åkareplatsen/Centralen och skall bort mot svingeln. Det skapar bättre 
utrymme när det köar på för bussarna att ta sig vidare utan att dem fastnar i 
köerna.   

• Öppna upp för högersväng vid folkkungabroarna när bilist kommer från 
Odinsplatsen. För att minska den biltrafiken som kommer från Odinsgatan och 
skall bort mot allén. Det kommer dock behövas göra en riskanalys då det kan bli 
konflikt med spårvagn (linje 2) som kommer från passpolisen mot Ullevi Södra.   
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