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Ställningstagande inför inriktningsplanering för nationell plan 
för transportsystemet samt regional infrastrukturplan 
2022-2033   

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen 

1. Ställningstagande inför inriktningsplanering för nationell plan för transportsystemet 
samt regional infrastrukturplan 2022-2033, godkänns. 

2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna och översända 
ställningstagandet till förbundsstyrelsen i Göteborgsregionens kommunalförbund. 

Sammanfattning 
Föreliggande ställningstagande anger stadens prioriteringar på övergripande nivå till 
Trafikverkets inriktningsplanering för nationell plan för transportsystemet samt Västra 
Götalandsregionens planering för regional infrastrukturplan 2022-2033. Stadens inspel 
sker genom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).  

Ställningstagandet belyser de mycket stora behov av kapacitetsförstärkningar som finns 
för järnvägsstråken in till Göteborg. Ny järnväg Göteborg – Mölndal – Landvetter 
Flygplats – Borås pekas ut som första prioritet för åtgärd i järnvägssystemet, samt att det 
är rimligt med en högre andel statlig finansiering till farledsfördjupningen då hamnens 
kapacitet bör ses som ett tydligt nationellt intresse.  

Ställningstagandet för fram behovet av mer statliga medel till infrastruktur för 
kollektivtrafik för förverkligandet av Målbild Koll2035, samt till cykelstråk. I 
ställningstagandet välkomnas att kapacitetshöjande åtgärder på väg 155, inklusive 
broförbindelse till Öckerö, för närvarande utreds inom ramen för en åtgärdsvalsstudie 
som Trafikverket bedriver. Det framförs också att staden önskar att tillsammans med 
Trafikverket och Västra Götalandsregionen utreda hur kapacitetsproblemen för stråket 
längs väg 158 långsiktigt kan lösas med hjälp av infrastrukturinvesteringar samt utökad 
kollektivtrafik. 

Det statliga ansvaret för klimatanpassningsåtgärder lyfts också fram, samt behovet av 
statligt ansvarstagande för att minska de barriäreffekter som skapas av statlig infrastruktur 
för att möjliggöra stadsutveckling och förtätning av staden. 

Ekonomiska konsekvenser 
Stadsledningskontoret bedömer att ställningstagandet inte medför några ekonomiska 
konsekvenser för staden. 

Stadsledningskontoret 
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Utfärdat 2019-09-30 
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Handläggare 
Fredrik Nielsen 
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Barn-, mångfalds- och jämställdhetsperspektivet 
Genom att utveckla tillgängligheten för olika trafikslag kan resmöjligheterna förbättras 
för flera grupper. Barn-, jämställdhets- och mångfaldsperspektivet är en utgångspunkt i 
såväl Målbild Koll2035 som Cykelprogram för en nära storstad. 

Miljöperspektivet 
Ställningstagandet lyfter fram att staten behöver ta ett större ansvar för att skapa bättre 
förutsättningar för att kunna välja mer hållbara transporter för in- och utpendling till 
Göteborg med tåg, samt förbättrad kollektivtrafik och fler cykelstråk i Göteborg. Behovet 
av en nationell strategi och statligt finansieringsansvar för klimatanpassningsåtgärder 
lyfts också.  

Omvärldsperspektivet 
Ställningstagandet lyfter bland annat behovet av en ny stambana mellan Göteborg – 
Stockholm via bland annat Landvetter flygplats, förstärkningar för järnvägssträckan 
Göteborg – Oslo samt farledsfördjupning av Göteborgs Hamn för att säkerställa fortsatta 
direktanlöp från de stora oceangående fartygen. Dessa åtgärder är av stor betydelse för 
Göteborgs näringsliv och internationella konkurrenskraft.  

Bilaga 
Förslag till ställningstagande inför inriktningsplanering för nationell plan för 
transportsystemet samt regional infrastrukturplan 2022-2033 
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Ärendet  
Ärendet omfattar förslag till ställningstagande inför inriktningsplanering för nationell 
plan för transportsystemet samt regional infrastrukturplan 2022-2033. 
Stadsledningskontoret har samverkat med trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och 
Göteborgs Hamn i ärendet. 

Beskrivning av ärendet 
Stadsledningskontoret, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret har också arrangerat en 
gemensam workshop för att ta fram underlag till ställningstagandet, med deltagande från 
stadsledningskontoret, trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och 
miljöförvaltningen. 

Mot bakgrund av att GR:s förbundsstyrelse väntas fatta beslut om GR:s prioriteringar för 
inriktningsplaneringen vid förbundsstyrelsens sammanträde den 22 november, kan 
ärendet bordläggas till kommunstyrelsens sammanträde den 6 november för att 
förbundsstyrelsen ska hinna ta del av stadens ställningstagande. 

Nationell plan för transportsystemet samt regional infrastrukturplan 
Nuvarande nationella plan för transportsystemet och regionala infrastrukturplan sträcker 
sig över perioden 2018-2029. Planerna revideras vart fjärde år och nu pågår arbete med 
att förbereda framtagandet av nya planer för perioden 2022-2033. Trafikverket tar på 
uppdrag av regeringen fram den nationella planen för transportsystemet. Regeringen 
fattar beslut om den nationella planen.  

I den nationella planen hanteras investeringar, drift och underhåll till hela det statliga väg- 
och järnvägsnätet, samt investeringar i sjöfartsinfrastruktur som slussar och farleder. Den 
nationella planen innefattar också medfinansiering till kommunala infrastrukturåtgärder i 
form av storstadsavtalen för Sverigeförhandlingen samt stadsmiljöavtalen. Åtgärder som 
är större än 100 mnkr ska vara ett namngivet objekt i planen. Mindre åtgärder hanteras 
löpande under planperioden. Den finansiella ramen för den nationella planen 2018-2029 
är 622,5 mdkr, varav 333,5 mdkr är avsatta till investeringar. Utöver de 622,5 mdkr i ram 
tillkommer 90 mdkr från trängselskatt, banavgifter och medfinansieringar.  

Länsplanerna (kallad regional infrastrukturplan i Västra Götaland) är finansierade med 
statliga medel som avsätts i den nationella planen, totalt 36,6 mdkr för åren 2018-2029. 
Västra Götalandsregionen är länsplaneupprättare i Västra Götaland och ansvarar för att 
upprätta den regionala infrastrukturplanen, som omfattar 6 590 mnkr för åren 2018-2029. 

Den regionala infrastrukturplanen kan innefatta åtgärder på det statliga regionala vägnätet 
(i Göteborg exempelvis väg 155 och väg 158). Planen kan även innehålla medel till 
statlig medfinansiering som kan beviljas till åtgärder på kommunalt vägnät för 
trafiksäkerhet- och miljöåtgärder och för kollektivtrafik. Åtgärder som är större än 25 
mnkr ska namnges i planen. Mindre åtgärder hanteras löpande under planperioden.  

Revideringsarbetet sker övergripande i två faser; först inriktningsplanering och sedan 
åtgärdsplanering. Revideringsarbetet brukar inledas med ett regeringsdirektiv till 
Trafikverket och länsplaneupprättarna att starta inriktningsplaneringen som utgör första 
delen i revideringsarbetet. Direktivet, som förväntades komma i våras, har i skrivande 
stund inte levererats av regeringen ännu. Arbete pågår dock inom Trafikverket och Västra 
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Götalandsregionen för att förbereda processen för att inte hamna i tidsnöd i senare 
skeden.  

I arbetet med inriktningsplaneringen tas det fram underlag på övergripande nivå, 
systemanalyser, bristbeskrivningar, analys av måluppfyllelse, förslag till fördelning av 
medel till olika åtgärdsområden etc. Under fasen åtgärdsplanering tas det fram ytterligare 
förfinade underlag och namngivna objekt värderas och prioriteras gentemot varandra. 

Beslutsprocess regional infrastrukturplan 
Beslut om regional infrastrukturplan tas av regionfullmäktige. Beredningen för hållbar 
utveckling, BHU, är beredande och sammanhållande politisk instans. Kommunernas 
intressen under planeringsprocessen samordnas genom respektive kommunalförbund. 
Kommunalförbunden ansvarar även för att lyfta kommunernas frågor till politisk 
beredning i BHU. 

Beredande tjänstemannagrupp i planeringsprocessen är Västra Götalandsregionens grupp 
för strategisk infrastruktur, där Göteborgs Stad finns representerade på GR-mandat.  

Koppling till handlingsplan Målbild Koll2035 
Parallellt med planrevideringen pågår arbetet med att ta fram ett förslag till handlingsplan 
för Målbild Koll2035 tillsammans med Västra Götalandsregionen, Mölndal Stad och 
Partille kommun. Handlingsplanen ska peka ut prioriteringar ur målbilden under åren 
2020 – 2024 för investeringar och utredningar. Arbetet med att ta fram handlingsplanen 
leds av stadstrafikforum och ska beslutas av respektive kommunfullmäktige samt 
regionfullmäktige. Handlingsplanen är tänkt att ge underlag för prioritering av objekt som 
kan vara aktuella för statlig medfinansiering och dockar på så sätt an till processen med 
åtgärdsplaneringen och objektsinspel, som följer efter den inriktningsplanering som nu är 
aktuell. Handlingsplanen väntas föras upp i kommunfullmäktige för beslut under våren 
2020. 

Ställningstagande inför inriktningsplanering för nationell plan för 
transportsystemet samt regional infrastrukturplan 2022-2033 
Göteborgs Stads inspel till inriktningsplaneringen sker formellt genom 
Göteborgsregionens kommunalförbund vidare till Västra Götalandsregionen och 
Trafikverket. I skrivande stund har regeringens direktiv till inriktningsplanering för 2022-
2033 ännu inte levererats till Trafikverket och länsplaneupprättarna. Göteborgsregionens 
kommunalförbund meddelade emellertid den 6 september att de avser lyfta fram ett 
ärende till förbundsstyrelsen den 22 november om GR:s prioriteringar för 
inriktningsplaneringen. Stadsledningskontoret beslutade därför att skyndsamt ta fram ett 
ärende till kommunstyrelsens sammanträde den 23 oktober, för att möjliggöra behandling 
i kommunstyrelsen innan beslut i förbundsstyrelsen. 

Föreliggande ställningstagande i bilaga 1 anger stadens prioriteringar på övergripande 
nivå till Trafikverkets inriktningsplanering för nationell plan samt Västra 
Götalandsregionens planering för regional infrastrukturplan 2022-2033, som sker genom 
Göteborgsregionens kommunalförbund. För kommande dialog med Göteborgsregionens 
kommunalförbund avseende inspelen till den efterföljande åtgärdsplaneringen utgår 
stadens tjänstepersoner i GR:s nätverk, som vid tidigare revideringar, från ärenden som 
formellt finns beslutade i staden. Dessa ärenden kan exempelvis vara föreliggande 
ställningstagande, Göteborgs Stads budget, gällande översiktsplan och kommande beslut 
kring handlingsplan för prioriteringar ur Målbild Koll2035. 
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Stadsledningskontorets bedömning 
Stadens inspel till nationell plan samt regional infrastrukturplan sker formellt genom 
Göteborgsregionens kommunalförbund. Stadsledningskontoret ser emellertid att 
ställningstagandet kan användas i stadens dialog med Trafikverket, Västra 
Götalandsregionen och andra aktörer i frågor som rör prioriteringar i nationell plan och 
regional infrastrukturplan.  

Stadsledningskontoret ser behovet av att belysa de mycket stora behov av 
kapacitetsförstärkningar som finns för järnvägsstråken in till Göteborg. I enlighet med 
Göteborgs Stads budget år 2019 har stadsledningskontoret prioriterat ny järnväg 
Göteborg – Mölndal – Landvetter Flygplats – Borås som första åtgärd som Trafikverket 
fullt ut bör finansiera och bygga ut i kommande nationella plan, som ett steg för en ny 
stambana mellan Göteborg – Stockholm. Stadsledningskontoret har också lyft att det är 
rimligt med en högre andel statlig finansiering till farledsfördjupningen då hamnens 
kapacitet bör ses som ett tydligt nationellt intresse. 

Stadsledningskontoret har valt att föra fram behovet av mer statliga medel för 
förverkligandet av Målbild Koll2035 som helhet i inspelen till inriktningsplaneringen. 
Stadsledningskontoret ser dels behovet av samlat mer statliga medel till infrastruktur för 
kollektivtrafik i kommande nationella plan och den regionala infrastrukturplanen, men 
också vikten av att staten inte begränsar sig till medfinansiering upp till 50 procent till 
kommunala infrastrukturåtgärder för kollektivtrafik. Likaså lyfts behovet av en högre 
andel medfinansiering till cykelstråk.  

Enskilda objekt ur Målbild Koll2035 bör lyftas under kommande arbete med 
åtgärdsplaneringen, där stadens tjänstepersoner bland annat ska utgå från prioriteringarna 
som sätts i kommande beslut om handlingsplan för Målbild Koll2035.  

Göteborgs kommunfullmäktige biföll 2017-01-26 en motion av Jonas Ransgård (M) och 
Hampus Magnusson (M) om förbättrad trafiksituation i Torslanda bland annat genom bro 
till Öckerö kommun och ny tvärförbindelse (Dnr 2060/15). Beslutet innebar bland annat 
att Göteborgs Stad hemställde till GR och Västra Götalandsregionen att prioritera en 
broförbindelse mellan Öckerö kommun och Torslanda i revideringen av den regionala 
infrastrukturplanen, samt att staden skickade en hemställan till Trafikverket att påbörja 
planering för broförbindelse mellan Öckerö kommun och Torslanda enligt tidigare 
utredning.  

Trafikverket genomför för närvarande en åtgärdsvalsstudie för att utreda möjliga 
kapacitetshöjande åtgärder på väg 155. Frågan om en broförbindelse till Öckerö ingår i 
åtgärdsvalsstudien. Mot bakgrund av ovanstående motion har stadsledningskontoret 
framfört i ställningstagandet att staden välkomnar att en åtgärdsvalsstudie pågår för väg 
155, samt ser det som positivt att frågan om en broförbindelse till Öckerö ingår i 
pågående åtgärdsvalsstudie. Åtgärdsvalsstudien väntas komma på remiss till staden under 
år 2020-2021. Stadsledningskontoret har också pekat på behoven av att tillsammans med 
Trafikverket och Västra Götalandsregionen utreda hur kapacitetsproblemen i stråket längs 
väg 158 långsiktigt kan lösas med hjälp av infrastrukturinvesteringar samt utökad 
kollektivtrafik. Stadsledningskontoret har också pekat ut att nuvarande situation på E6 i 
centrala staden är ansträngd och att dess funktion behöver långsiktigt säkerställas i ett 
gemensamt arbete mellan staden och Trafikverket. 
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Stadsledningskontoret påpekar också de konsekvenser staden får av inpendling från 
kranskommunerna och av transittransporter på de nationella och regionala leder som går 
igenom staden. Den statliga infrastrukturen skapar barriärer och tar även stora arealer 
attraktiv mark i anspråk vilket är en outnyttjad resurs. Stadsledningskontoret bedömer att 
staten behöver ta ett större ansvar för att motverka negativa effekter och möjliggöra en 
förtätning av staden så att det går att planera för stadsutveckling i närhet av stora 
trafikleder, exempelvis genom att skapa robusta länkar över eller nedsänkning av de 
statliga leder som idag skapar stora barriäreffekter.  

Stadsledningskontoret bedömer att staten behöver ta fram en nationell strategi för 
klimatanpassningsåtgärder och utveckla förutsättningarna för klimatanpassningsarbetet 
genom en översyn av gällande lagstiftning. Staten behöver också ta ett stort 
finansieringsansvar för de klimatanpassningsåtgärder som krävs för kommunerna till 
följd av extremt väder, höjd havsnivå, ökad nederbörd och kraftiga vattenflöden.   

 

 

Magnús Sigfússon 

Direktör Stadsutveckling 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Ställningstagande inför inriktningsplanering för nationell plan för 
transportsystemet samt regional infrastrukturplan 2022-2033 
 

Till förbundsstyrelsen i Göteborgsregionens kommunalförbund,  

Göteborg står inför ett stort utvecklingssprång. Staden växer kraftigt för att kunna ge plats för 
700 000 göteborgare år 2035, vilket är 130 000 fler än idag. Näringslivet växer fortsatt i 
Göteborgsregionen, med ett stort behov av såväl nya kontors- som logistikytor. Investeringar i 
transportinfrastruktur och prioriterade satsningar som stödjer ett ökat bostadsbyggande och 
förbättrar förutsättningarna för näringslivet krävs därför. Dessa satsningar behöver också gå i 
takt med en omställning mot ett fossilfritt samhälle med fokus på hållbara transporter. 

Stora behov av förbättrad järnvägskapacitet 

Järnvägskapaciteten i storstadsområdet är idag inte tillräckligt god för att stötta den växande 
staden och dess omland. Pendelstråken in mot Göteborg har stora brister avseende kapacitet 
och tillförlitlighet, som både behöver underhållas och utvecklas. Trafikverkets egna utredning 
om järnvägens kapacitet i Sverige visar på tydliga kapacitetsbegränsningar för Västra 
Stambanan, Södra Bohusbanan samt Västkustbanan Göteborg-Kungsbacka i högtrafik. Därtill 
finns idag ingen funktionell järnväg i stråket Göteborg – Borås för att attrahera pendlare i 
stråket att välja tågpendling före bil eller buss, vilket skapar stora kapacitetsproblem på Rv 40 
in mot Göteborg i högtrafik.  

Göteborgs Stad ser behovet av en massiv statlig satsning på järnvägskapaciteten i Västra 
Götaland, där första prioriteringen för staten bör vara att fullt ut finansiera och bygga den nya 
järnvägen mellan Göteborg – Mölndal – Landvetter Flygplats – Borås, som ett steg för en ny 
stambana mellan Göteborg – Stockholm. Göteborgs Stad välkomnar att Trafikverket 
tillsammans med Västra Götalandsregionen också undersöker möjligheterna till 
kapacitetshöjande åtgärder på befintlig Kust-till-kustbana, för att kunna förbättra 
pendlingsmöjligheterna med tåg från bland annat Mölnlycke och Bollebygd.  

Göteborgs Stad ser det som positivt att sträckan Göteborg-Oslo finns utpekad som brist i 
befintlig nationell plan 2018-2029. Åtgärder för förstärkningar av järnvägskapaciteten mellan 
Öxnered – Halden skulle möjliggöra en överflyttning av delar av den person- och lastbilstrafik 
som idag passerar Svinesundsbron till järnväg, för ett mer effektivt och hållbart resande 
mellan Göteborg och Oslo.  

Kapaciteten för järnvägssystemet som helhet i Västra Götaland är också avgörande för att 
kunna flytta mer gods från väg till järnväg för transportströmmarna till och från Göteborgs 
Hamn. Ur det perspektivet är Västra Stambanan särskilt viktig då det är huvudstråket för 
järnvägstrafiken till och från hamnen. Kapacitetsbristerna på sträckningen Göteborg - 
Alingsås får effekter för de långväga godstransporterna. Åtgärder behöver ske i sträckningen 
Göteborg – Alingsås, i kombination med att en ny stambana mellan Göteborg – Borås –  



   
 

 

Stockholm skulle kunna avlasta persontågstransporterna på Västra Stambanan och frigöra 
kapacitet för ytterligare godstransporter. 

För en fortsatt utveckling av Skandinaviens största godsnav, Göteborgs Hamn, är 
farledsfördjupning från dagens maxdjup på 13,5 m till 17,5 m avgörande för att kunna 
säkerställa och utveckla fortsatta direktanlöp från de stora oceangående containerfartygen. 
Utvecklingen av Göteborgs Hamn, som idag hanterar nära 60 procent av Sveriges 
containerhandel, är av stor betydelse för svensk industri och ett tydligt nationellt intresse. 
Göteborgs Stad välkomnar att farledsfördjupningen ligger med i åtgärdsplaneringen för 
befintlig nationell plan 2018-2029. Staden bedömer det däremot inte som rimligt att staten i 
nuvarande nationella plan säkerställt 1,255 miljarder kronor till farledsfördjupningen för en 
investering som är beräknad till cirka 4 miljarder kronor. En fortsatt dialog behöver finnas 
mellan staden och staten för att nå en rimlig nivå av Göteborgs Hamns insats för investering i 
ett nationellt intresse som farledsfördjupningen. Dialogen bör ha sin grund i de resultat som 
framkommer under planerings- och projekteringsarbetet. 

Mer statliga medel en förutsättning för utbyggd kollektivtrafik 

Utveckling av kollektivtrafiken är en förutsättning för en hållbar stads- och regionutveckling. 
Om Göteborg ska kunna växa som planerat behöver kollektivtrafiken kunna attrahera och ta 
hand om fler resenärer. Det gäller såväl för lokala resor inom staden som för att möta 
resandebehovet i form av inpendling från kranskommunerna. Stomnätet – som idag består av 
spårvagns- och stombusslinjer, expressbussar och pendeltåg – behöver utvecklas och 
förstärkas. Målbild Koll2035, den gemensamma målbild som Västra Götalandsregionen, 
Göteborgs Stad, Mölndals stad och Partille kommun antagit, visar på hur stadstrafikens 
stomnät behöver utvecklas fram till 2035 för att kunna möta den förväntade ökningen av antal 
boende och arbetsplatser.  

Det kommer att behövas kraftfulla satsningar på kollektivtrafikens infrastruktur för att 
realisera målbilden. Åtgärderna i målbilden kostnadsbedömdes vid framtagandet till cirka 25 
miljarder kronor. I dagsläget finns finansiering säkrad till 7 miljarder kronor av dessa inom 
ramen för storstadsavtalet i Sverigeförhandlingen. Merparten av infrastrukturobjekten i 
målbilden är således inte finansierade. En nära samverkan mellan berörda parter är avgörande 
för att kunna genomföra målbilden, med finansiering från såväl nationell som regional plan. 

Satsningar på kollektivtrafiken i storstadsområdet ger nyttor i det nationella och regionala 
transportsystemet som helhet. Den bilpendling som i stor utsträckning är regional pendling in 
till kärnan behöver hanteras med goda kollektivtrafiklösningar för hela resandekedjan och då 
är det inte bara stråken in till kärnan som behöver fungera. Ur ett nationellt perspektiv finns 
behov av god framkomlighet för godset till och från hamnen där exempelvis ett 
Metrobussystem längs de statliga lederna skulle kunna vara en del av lösningen för att minska 
biltrafiken och därigenom skapa bättre framkomlighet för godset. 

Om statens ambitioner om ett ökat bostadsbyggande i kombination med ett hållbart resande 
ska kunna uppnås så behöver staten tillskjuta betydande medel till medfinansiering av 
infrastruktur för kollektivtrafik i storstäderna. Göteborgs stad anser därmed att det totalt  



   
 

 

behövs mer statliga medel till infrastruktur för kollektivtrafik, samt att staten inte kan låsa sig 
vid en maximal medfinansiering till 50 procent av investeringsvolymen för infrastruktur till 
kollektivtrafik, likt staten gjort inom storstadsavtalet för Sverigeförhandlingen och för 
stadsmiljöavtalen.  

Göteborgs Stad vill också belysa behovet av mer statliga medel till cykelstråkssatsningar och 
cykelbanor i storstäderna, där staten inom ramen för Sverigeförhandlingen satte en maxgräns 
för den statliga medfinansieringen vid 25 procent. Staden ser en stor potential för en ökad 
andel cykeltrafik, men då krävs förbättrad infrastruktur för cyklister. Graden av den statliga 
medfinansieringen till infrastruktur för kollektivtrafik och cykel ser Göteborgs Stad inte som 
tillräcklig om staten avser att aktivt bidra till en överflyttning från bil till cykel och 
kollektivtrafik i storstäderna. 

Sammanfattningsvis vill Göteborgs Stad påpeka att den brist som finns i gällande nationell 
plan, ”Storgöteborg – kapacitetsbrist i regionalt system för kollektiva persontransporter på 
väg och järnväg”, kvarstår.  

Infrastruktur för en fungerande storstad 

Göteborgs stad välkomnar att en åtgärdsvalsstudie pågår för väg 155 och ser positivt på att 
kapacitetshöjande åtgärder längs sträckan, inklusive en broförbindelse till Öckerö, nu utreds 
inom ramen för åtgärdsvalsstudien. Göteborgs Stad ser behovet av förbättrade 
kollektivtrafikmöjligheter och bestående kapacitetsförstärkningar i stråket centrala Göteborg – 
Öckerö för att underlätta pendlingen till och från Torslanda. Stadens planering för Torslanda 
tvärförbindelse kommer att bidra till ökad robusthet i systemet. 

För stråket längs väg 158 önskar Göteborgs Stad att tillsammans med Trafikverket och Västra 
Götalandsregionen utreda hur kapacitetsproblemen i stråket långsiktigt kan lösas med hjälp av 
infrastrukturinvesteringar samt utökad kollektivtrafik. Staden ser pågående åtgärdsvalsstudier 
för Göteborg-Varberg och väg 158 som möjligheter att även studera en framtida spårdragning 
i stråket i enlighet med reservat i översiktsplanen.  

Dagens situation på E6 i centrala staden är ansträngd. Dess funktion behöver långsiktigt 
säkerställas i ett gemensamt arbete mellan staden och Trafikverket. 

För att skapa attraktiva livsmiljöer behövs en sammanhängande stad med minskade störningar 
i form av buller, avgaser och barriärer. Göteborg får idag ta konsekvenser av inpendling från 
kranskommunerna och av transittransporter på de nationella och regionala leder som går 
igenom staden. Den statliga infrastrukturen skapar barriärer och tar även stora arealer attraktiv 
mark i anspråk vilket är en outnyttjad resurs. Staten behöver ta ett större ansvar för att 
motverka negativa effekter och möjliggöra en förtätning av staden så att det går att planera för 
stadsutveckling i närhet av stora trafikleder, exempelvis genom att skapa robusta länkar över 
eller nedsänkning av de statliga leder som idag skapar stora barriäreffekter.  

  



   
 

 

Klimatanpassningsåtgärder i ett växande Göteborg 

Som en hållbart växande stad står Göteborg inför en rad utmaningar till följd av 
klimatförändringar. Göteborg planerar och genomför för närvarande omfattande 
stadsutvecklingsprojekt i områden runt Göta Älv. En förutsättning för att kunna bygga i 
älvstaden är att staden förebygger översvämningsrisker till följd av extremt väder, höjd 
havsnivå, ökad nederbörd och kraftiga vattenflöden. Framtida högvattennivåer i kombination 
med en höjd havsnivå utgör översvämningsrisker för Göteborg. På medellång sikt kan staden 
arbeta med höjda älvkanter som skydd, men på längre sikt ser staden att yttre stombarriärer i 
älven kan vara en nödvändig investering för att skydda staden, kommuner uppströms och 
statliga intressen som vägar och järnvägar mot översvämningar från havet.  

Finansiering av klimatanpassningsåtgärder mot översvämningsrisker är en stor utmaning för 
staden. Finansieringsfrågan blir en viktig framgångsfaktor för att lyckas med genomförandet 
framåt, där det behövs en samordnad nationell strategi för hur samhället ska förhålla sig till 
behovet av klimatanpassningsåtgärder. Göteborgs Stad ser att det är angeläget att staten 
utvecklar förutsättningarna för klimatanpassningsarbetet genom en översyn av gällande 
lagstiftning, samt att staten behöver ta ett stort finansieringsansvar för de utmaningar som 
kommunerna möter genom klimatförändringarna.  

 

För Göteborgs kommunstyrelse 

 

 

___________________________ 

Axel Josefson (M) 

Kommunstyrelsens ordförande  
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