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Yrkande angående – Hemställan från fastighetsnämnden om 
bemyndigande att omförhandla del av genomförandeavtal för Götaleden 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Ärendet remitteras till Trafiknämnden som får i uppdrag att belysa 
konsekvenserna av hemställan och den påverkan det får på 
framkomligheten i både kort och långt perspektiv. 
 

2. Trafiknämnden får även i uppdrag att ta fram och redovisa andra möjliga 
alternativa reservsträckningar när Götatunneln är avstängd. 
 

3. Ärendet remitteras till Göteborg & CO som får i uppdrag att inhämta 
näringslivets synpunkter/erfarenheter gällande den påverkan en 
begränsad framkomlighet får för stadens näringsliv. 
 

Yrkandet 
Trafikverket påpekar att Västra Sjöfarten fyller en viktig funktion som en del av en 
alternativ väg när Götatunneln är avstängd. De är därför viktigt att vägen hålls 
öppen och framkomlig. Ett avsteg från avtalet innebär en inskränkning i 
möjligheten att leda om trafiken. Med minskad framkomlighet på 
omledningsvägen kommer dagens bekymmersamma trafikstörningar förvärras 
ytterligare och leda till längre restider, köbildningar och miljöpåverkan. Stor 
hänsyn måste tas ur ett framkomlighetsperspektiv. 

Staden är på många håll redan idag förlamad av omfattande byggprojekt där 
Västlänken och trängselskatten skapat en avsevärt försämrad framkomlighet på 
Göteborgs gator och på de regionala och statliga vägarna. Med den intensiva 
förtätning som pågår i staden följer en omfattande ökning av transporter av både 
varor och människor. En försämrad framkomlighet innebär ytterligare svårigheter 
för det hårt påfrestade näringslivet, för de boende och för alla besökare. Onödiga 
trafikköer och långa omvägar belastar miljön.  

Stena Line som har sin verksamhet i området, drabbas negativt. Detsamma 
gäller alla de restauranger, butiker och besöksmål som i allra högsta grad är 
beroende av kunder och besökare. 

Vi Sverigedemokrater menar att det är av största vikt att ta ett helhetsgrepp över 
framkomlighetsproblematiken och att en prioriterad lösning tas fram. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
Datum 2022-05-10 
 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende 2.1.3 
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Hemställan från fastighetsnämnden om 
bemyndigande att omförhandla del av 
genomförandeavtal för Götaleden   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Fastighetsnämnden bemyndigas omförhandla del av genomförandeavtalet för Götaleden 
med inriktning att det i västlig riktning ska finnas ett körfält öppet vid Götatunnelns 
avstängning.  

Sammanfattning 
Fastighetsnämnden har inkommit med en hemställan om att få kommunfullmäktiges 
bemyndigande att omförhandla del av genomförandeavtal för Götaleden. I 
genomförandeavtal Götaleden anges, att då Götatunneln är avstängd ska gatorna närmast 
älven temporärt medge körning i två filer vid färd i västlig riktning och en fil i östlig 
riktning. Avtalet bör omförhandlas i syfte att endast ett körfält i vardera riktningen ska 
erbjudas för omledningstrafik då Götatunneln är avstängd.  

Trafikverket har haft en intern dialog och meddelar att med beaktande av den analys som 
genomförts att de kan acceptera eventuellt önskemål från Göteborgs Stads om att slopa 
kravet på ett av reservkörfälten i västlig riktning vid Västra Sjöfarten. Trafikverket 
skickar med synpunkt om att en minskad framkomlighet på omledningsvägen leder till 
längre restider för de trafikanter som berörs och att framkomlighetsperspektivet bör 
beaktas vid utformning av trafiklösningen. Slutligen meddelas att om Göteborgs Stad 
väljer att inkomma med en begäran så kommer Trafikverket att beskriva sina förbehåll 
men utifrån pågående dialog innebär det att finns förutsättningar att nå en ny 
överenskommelse.  

Stadsledningskontoret delar programledningen för Centralenområdet1 och 
fastighetsnämndens bedömning att en omförhandling bör genomföras i syfte att minska 
antalet omledningsfiler i västlig riktning för att möjliggöra att stadens planerade 
stadsutveckling kan genomföras.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Den föreslagna ändringen bedöms vara positiv ur ett ekonomiskt perspektiv, då mark 
frigörs för kommande stadsutveckling och förändringen bedöms inte påverka den 

 
1 Fastighetskontorets programledarskap för Centralenområdet, med deltagande från 
stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret, som samordnar projekten inom området.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-04-21 
Diarienummer 0445/22 
 

Handläggare  
Lena Risfelt 
Telefon: 031-368 03 61 
E-post: lena.risfelt@stadshuset.goteborg.se  
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ekonomiska bild som redovisas i ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden. 
Fastighetsnämndens bedömning är att den föreslagna förändringen inte innebär några 
kostnader för staden. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
En minskad framkomlighet på omledningsvägen vid Götatunnelns avstängning leder till 
ökad trängsel i trafiken vilket i sin tur påverkar luftkvalité och bullernivåer i aktuellt 
område.  

Bedömning ur social dimension 
Området omfattar centrala delar av staden som kan frigöras från trafik och i stället ingå i 
stadsutveckling av vattennära platser i staden. Detta kan möjliggöra för boende och 
besökare att på en större yta än i dag vistas vid stadens kajer och älvstrand för rekreation.  

En minskad framkomlighet på omledningsvägen vid Götatunnelns avstängning leder till 
ökad trängsel i trafiken och innebär längre restider för de trafikanter som berörs vilket, 
utöver bilister, bland annat omfattar resenärer i kollektivtrafiken. Det kan också påverka 
transporter som ska leverera varor till stadens näringsliv eller godstransport till och från 
hamnen. 

 

Bilaga 
Fastighetsnämndens handlingar 2022-03-14 § 42 
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Ärendet  
Fastighetsnämnden hemställer om att få bemyndigande att omförhandla del av 
genomförandeavtal för Götaleden så att endast ett körfält i vardera riktningen ska 
erbjudas för omledningstrafik när Götatunneln är avstängd. I dagsläget ska staden tillse 
att en fil i östlig riktning respektive två filer i västlig riktning ska hållas öppen för 
omledningstrafik. 

Beskrivning av ärendet 
Genomförandeavtal Götaleden undertecknandes 1999-02-08 mellan Göteborgs Stad och 
dåvarande Vägverket, som därefter övergått i Trafikverket, som part. 
Kommunfullmäktige bemyndigade fastighetsnämnden att underteckna avtalet för stadens 
räkning.  

I genomförandeavtal Götaleden anges bland annat att då Götatunneln är avstängd ska 
gatorna närmast älven temporärt medge körning i två filer vid färd i västlig riktning och 
en fil i östlig riktning.  Avtalspunkten 4.3 i genomförandeavtal Götaleden anger: 

”Efter ombyggnad av nuvarande Götaleden övergår väghållareansvaret för lokalnätet till 
kommunen som förbinder sig att hålla gatorna öppna som alternativ väg för Götatunneln 
när denna är avstängd. Gatorna närmast älven skall temporärt vid dessa tillfällen medge 
körning i två filer vid färd i västlig riktning och en fil i östlig riktning.” 

I samband med arbetet vid centralen i området för etapp Kvarnberget har trafikkontoret 
och Trafikverket i juni 2021 inlett samtal om antalet omledningsfiler som ska vara 
tillgängliga i västlig riktning. Sträckan som frågan omfattar är Centralenområdet mellan 
Lilla Bommen och Järnvågen.  

 

Kartbild över aktuellt område. 
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Diskussioner om stadens inställning i frågan har bland annat därefter genomförts i 
programledningen för Centralenområdet. Trafikverket tillskrevs den 21 december 2021 
via fastighetsdirektören, om stadens avsikt att omförhandla genomförandeavtalet. Detta 
med inriktning att avtalet bör omförhandlas i syfte att endast ett körfält i vardera 
riktningen ska erbjudas för omledningstrafik då Götatunneln är avstängd.  

Trafikverkets bedömning 
Trafikverket har haft en intern dialog och meddelar via e-post trafikkontoret att med 
beaktande av den analys som genomförts samt tidigare överenskommelse om avsteg från 
avtalet acceptera eventuellt önskemål från Göteborgs Stad om att slopa kravet på 
reservkörfält i västlig riktning vid Västra Sjöfarten. Trafikverket ser dock fortsatt att 
Västra Sjöfarten fyller en viktig funktion som en del av en alternativ väg för Götatunneln 
när den är avstängd. Det är därför viktigt att vägen hålls öppen och framkomlig.  

Trafikverkets förutsättningar till ett produktionseffektivt arbete samt möjligheter till 
avstängning av Götatunneln med omledning som följd, ska inte påverkas. Trafikverket 
vill uppmärksamma staden på att ett eventuellt beslut och tidigare överenskomna avsteg 
från avtalet innebär en begränsning i möjligheten att leda om trafiken, vilken inkluderar 
trafiken till och från Stena Line.  

En minskad framkomlighet på omledningsvägen leder till längre restider för de trafikanter 
som berörs. Trafikverket anser att framkomlighetsperspektivet bör beaktas vid 
utformning av föreslagna nya korsningar. En avvägning bör göras kring lämplig reglering 
av korsningarna och möjlighet till svängfält i de mest trafikbelastade korsningarna bör 
studeras. Om Göteborgs Stad väljer att inkomma med en begäran så kommer Trafikverket 
att svara enligt ovan, vilket innebär att det finns förutsättningar att nå en ny 
överenskommelse.  

Fastighetsnämndens bedömning 
Avtalet bör omförhandlas i syfte att endast ett körfält i vardera riktningen ska erbjudas för 
omledningstrafik då Götatunneln är avstängd. Kravet på två körfält i västlig riktning 
medför begränsningar i stadens planerade stadsutveckling. En minskning av antalet 
körfält skulle ge mer plats för att rymma funktioner i ett läge i staden där utrymme är en 
bristvara. Genomförandeavtal Götaleden bör därför revideras så att endast ett körfält i 
vardera riktningen ska erbjudas för omledningstrafik då Götatunneln är avstängd. 

Vid fastighetsnämndens sammanträde 2022-03-14 § 42 lyftes frågan om förändringar i 
genomförandeavtal Götaleden. Fastighetsnämnden godkänner att ändringar i 
genomförandeavtalet Götaleden genomförs enligt föreslagen inriktning. Nämnden avser 
att ge fastighetskontoret uppdrag att underteckna reviderat genomförandeavtal efter att 
kommunfullmäktige gett nämnden sitt godkännande.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret delar programledningens och fastighetsnämndens bedömning att 
en omförhandling bör genomföras i syfte att minska antalet omledningsfiler i västlig 
riktning för att möjliggöra att stadens planerade stadsutveckling ges plats för att kunna 
genomföras.  
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Genomförandeavtalet för Götaleden kan på sikt behöva en mer genomgripande 
uppdatering då undertecknandet är närmast ett trettiotal år tillbaka i tiden. En större 
genomarbetning av avtalet får dock avvakta behovet av att kunna omförhandla delen om 
antalet omfördelningsfiler, inför ytterligare färdigställande vid etapputbyggnader invid 
Centralenområdet ska genomföras.    

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Förändring i genomförandeavtal Götaleden 

§ 42, 6904/21 

Beslut 
Enligt fastighetskontorets förslag: 

1. Fastighetsnämnden godkänner ändring av genomförandeavtal Götaleden så att ett 

körfält i vardera riktningen ska erbjudas för omledningstrafik då Götatunneln är 

avstängd och föreslår kommunfullmäktige godkänna ändringen. 

2. Fastighetskontoret ges i uppdrag att efter kommunfullmäktiges godkännande 

underteckna reviderat genomförandeavtal. 

 

Handling 
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2022-03-14 

 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

Dag för justering 

2022-03-23 

 

Vid protokollet 

 

Fastighetsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-03-14 

Sekreterare 

Sirpa Bernhardsson 

 

 



 

 

Fastighetsnämnden 
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Ordförande 

Mats Ahdrian 

 

Justerande 

Thomas Larsson 
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Förändring i genomförandeavtal Götaleden  

Förslag till beslut 
I Fastighetsnämnden 

1. Fastighetsnämnden godkänner ändring av genomförandeavtal Götaleden så att ett 

körfält i vardera riktningen ska erbjudas för omledningstrafik då Götatunneln är 

avstängd och föreslår kommunfullmäktige godkänna ändringen. 

 

2. Fastighetskontoret ges i uppdrag att efter kommunfullmäktiges godkännande 

underteckna reviderat genomförandeavtal. 

Sammanfattning 
I genomförandeavtal Götaleden anges, att då Götatunneln är avstängd ska gatorna 

närmast älven temporärt medge körning i två filer vid färd i västlig riktning och en fil i 

östlig riktning. 

Avtalet bör omförhandlas i syfte att endast ett körfält i vardera riktningen ska erbjudas för 

omledningstrafik då Götatunneln är avstängd. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Den föreslagna förändringen bedöms inte innebära några kostnader för staden. Den 

bedöms vara positiv ur ett ekonomiskt perspektiv, då mark frigörs för kommande 

stadsutveckling. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bilagor 
1. Genomförandeavtal Götaleden 

  

Fastighetskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-03-14 

Diarienummer 6904/21 

 

Handläggare 

Hans Johansson 

Telefon:031-368 09 69 

E-post: hans.johansson@fastighet.goteborg.se  
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Ärendet  
Ärendet avser revidering av genomförandeavtal Götaleden. 

Revideringen innebär att ett körfält i vardera riktningen ska erbjudas för omledningstrafik 

då Götatunneln är avstängd. 

Beskrivning av ärendet 
I genomförandeavtal Götaleden, daterat 1999 02 08 (”Avtalet”), mellan dåvarande 

Vägverket, nu Trafikverket, och Göteborg stad genom dess fastighetsnämnd anges i 

punkt 4.3 följande, 

”Efter ombyggnad av nuvarande Götaleden övergår väghållareansvaret för lokalnätet 

till kommunen som förbinder sig att hålla gatorna öppna som alternativ väg för 

Götatunneln när denna är avstängd. Gatorna närmast älven skall temporärt vid dessa 

tillfällen medge körning i två filer vid färd i västlig riktning och en fil i östlig riktning.” 

Avtalet bör omförhandlas i syfte att endast ett körfält i vardera riktningen ska erbjudas för 

omledningstrafik då Götatunneln är avstängd. 

Den föreslagna ändringen av genomförandeavtalet sker på initiativ av trafikkontoret och 

har stämts av med stadsbyggnadskontoret. 

Avtalet inrymmer som giltighetsförutsättning godkännande av kommunfullmäktige. 

Förvaltningens bedömning 
Kravet på två körfält i västlig riktning medför begränsningar i stadens planerade 

stadsutveckling. En minskning av antalet körfält skulle ge mer plats för att rymma 

funktioner i ett läge i staden där utrymme är en bristvara. 

Genomförandeavtal Götaleden bör därför revideras så att endast ett körfält i vardera 

riktningen ska erbjudas för omledningstrafik då Götatunneln är avstängd. 

 

 

 

Martin Öbo 

Fastighetsdirektör 

 

 

Elisabet Gondinger 

Avdelningschef  
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