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Bilaga 2: PM Väg 158  
Denna PM är bilaga till Göteborgs Stads inspel till GR:s infrastrukturnätverk 

gällande prioritering av namngivna objekt i regional plan för 

transportinfrastruktur 2022-2033 (-2037). Underlaget är framtaget av 

trafikkontoret (enhet samhällsplanering) och avstämt i stadens interna 

arbetsgrupp där tjänstepersoner från stadsledningskontoret, 

stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret som representerar staden i GR:s 

infrastrukturnätverk ingår.  

Stråk 158 bör prioriteras av GR för inspel av namngivna objekt i regional 

plan 2022-2033 (-2037) utifrån åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Väg 158 

Göteborg-Kungsbacka samt slutsatser i Trafikverkets Tillståndsbeskrivning 

vägsystemet i Storgöteborg.  

Oaktat om medel avsätts i den regionala planen för genomförande av 

åtgärder enligt ÅVS:en så kommer brister avseende långsiktig 

kollektivtrafiklösning i stråket kvarstå vilket gör att stråket även bör finnas 

med som utpekad brist för fortsatt utredning i den regionala planen. Då en 

möjlig framtida lösning är järnväg så bör bristen även finnas med i 

Trafikverkets nationella plan som brist för fortsatt utredning och för ett 

samlat åtgärdsval för stråket Göteborg-Kungsbacka-Varberg.  

Bakgrund 
Väg 158 är 22 kilometer lång och går mellan Göteborg (Järnbrottsmotet) och 

Kungsbacka. Väg 158 ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet som en 

regionalt viktig väg. Den är också utpekat som arbetspendlingsstråk i den 

gällande regionala planen (som en del av stråk 8).  

I 158-stråket bor i dagsläget ca 61 000 personer. Fram till år 2050 bedöms 

utbyggnadspotentialen totalt vara mellan redan beslutade ca 3 000 

tillkommande bostäder upp till minst 20 000, förutsatt att kollektivtrafik och 

väg 158 utvecklas.  

Trafikflödet på vägen varierar mellan ca 10 000 och 29 000 fordon per dygn. 

Flödet är högst i norra delen, i Västra Frölunda och Askim, och minskar 

sedan söderut. Flödet ökar igen söderut in mot Kungsbacka. Det finns totalt 

sex trafikplatser längs aktuell sträcka av väg 158. Den tunga trafiken utgör 
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ca 4–5 % av ÅDT för den totala trafiken genom trafikplatserna läng med 

vägen. Vägen har en relativt skiftande karaktär utefter dess sträckning, bland 

annat med avseende på hastighet och antal körfält. 

Trafikverket har genomfört en marknadsundersökning gällande 

färdmedelsval i samband med pendling till arbete eller studier. I 

undersökningen framkom det (när siffrorna avrundats) att 4 procent går, 6 

procent cyklar, 36 procent åker kollektivt och 52 procent åker bil i stråket. 

Stråket är ett utpekat Metrobusstråk i Målbild Koll2035. I gällande 

översiktsplan för Göteborg finns det ett kollektivtrafikreservat längs väg 158 

och Dag Hammarskjöldsleden vilket på lång sikt är ett möjligt stråk för 

utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik, för spårväg/stadsbana eller 

pendeltåg. Stråket kan också kopplas samman med Västlänken. Reservatet 

inom Göteborg möts upp av motsvarande reservat på Kungsbackasidan. 

Trafikverket har på uppdrag av Västra Götalandsregionen (VGR) genomfört 

en ÅVS för väg 158 som skickades på remiss under 2020. Göteborgs Stads 

samlade svar behandlades i kommunstyrelsen 2020-12-16. Efter 

remissomgång tar Trafikverket fram underlag för att möjliggöra prövning av 

namngivna objekt i regional plan 2020-2033 (-2037). 

Problembeskrivning  
Stråkets problembild och aktualitet beskrivs i ÅVS Väg 158 och där 

redogörs för hur stråket påverkas av följande huvudpunkter: 

• Väg 158 är hårt belastad under vissa tider på dygnet 

• Bristande framkomlighet/kapacitet för kollektivtrafik råder  

• Brister i trafiksäkerhet samt otrygga miljöer för oskyddade trafikanter 

• Begränsade möjligheter till framtida utveckling av kollektivtrafiken enligt 

dagens system 

• Göteborgs Stad och Kungsbacka kommun uppdaterar sina respektive 

översiktsplaner 

 

I Trafikverkets rapport Tillståndsbeskrivning vägsystemet i Storgöteborg 

görs en systemövergripande tillståndsbeskrivning, främst för 

väginfrastrukturen som tillhör det nationella vägnätet men ur vissa aspekter 

beskrivs även regionala länkar som väg 158. Utöver detta görs en utblick 

mot 2040 med avstamp i olika prognosscenarier baserat på alternativa 

färdmedelsfördelningar med mera. I rapporten redovisas sammanvägda 

slutsatser baserat på rapporten.  

Vid analys av länkbelastning av det övergripande vägnätet i Storgöteborg för 

år 2040 med Trafikverkets Sampersmodell framgår att ”År 2040 bedöms 

länkbelastningen öka på flera vägavsnitt, och många beräknas bli 

överbelastade. Exempel på överbelastade länkar är delar av väg 158….”  
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I rapporten konstateras att utan en omfattande överflyttning till 

kollektivtrafik, gång och cykel förväntas ovanstående dagens 

restidsfördröjningar i vägnätet öka, såväl sett till tidsomfattning som vilka 

geografiska områden som påverkas av ökad belastning. Det finns således en 

fortsatt utmaning för att möta resandeefterfrågan och öka andelen hållbara 

resor, bland annat för att åstadkomma ett effektivare nyttjande av befintlig 

transportinfrastruktur. 

För de relationer som idag helt eller delvis saknar en attraktiv spårtrafik, bl a 

utmed väg 158, konstateras i rapporten vidare att, under förutsättning att inga 

infrastrukturella satsningar på ny spårtrafik blir aktuella, kommer flertalet av 

dessa relationer även framgent att kollektivtrafikförsörjas med någon form 

av busstrafik. Bussarna kommer i viss utsträckning gå i blandtrafik vilket 

innebär att ökade restidsfördröjningar för övrig trafik och även drabbar 

expressbusstrafiken. Detta leder i sin tur till att kollektivtrafikens 
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konkurrenskraft minskar succesivt med ökade trafikflöden och 

restidsfördröjningar.  

Det finns begränsningar i hur mycket busstrafik som kan tas om hand i 

centrala Göteborg. En ständigt utökad busstrafikering inte kan ses som en 

hållbar lösning över tid. 

I dagsläget finns en osäkerhet kring hur det framtida resandet utvecklar sig 

och om den situation där fler arbetar hemifrån kan komma att ge mer 

långsiktiga effekter vilket fortsatta studier behöver beakta.  

Stadens inspel till planrevideringen 
Stråk 158 bör prioriteras av GR för inspel av namngivna objekt i regional 

plan 2022-2033 (-2037) utifrån ÅVS för Väg 158 Göteborg-Kungsbacka 

samt slutsatser i Tillståndsbeskrivning vägsystemet i Storgöteborg.  

Oaktat om medel avsätts i den regionala planen för genomförande av 

åtgärder så kommer brister avseende långsiktig kollektivtrafiklösning i 

stråket kvarstå vilket gör att stråket även bör finnas med som utpekad brist 

för fortsatt utredning i den regionala planen. Då en möjlig framtida lösning 

är järnväg så bör bristen även finnas med i Trafikverkets nationella plan som 

brist för fortsatt utredning och för ett samlat åtgärdsval för stråket Göteborg-

Kungsbacka-Varberg.  

Det finns en stor utvecklingspotential i stråket längs väg 158 och 

kollektivtrafikförsörjningen är en nyckelfråga att lösa. Det är ett attraktivt 

stråk där många vill bo men bebyggelseutvecklingen hålls tillbaka av 

bristfälliga infrastrukturella förutsättningar.  

Åtgärder i stråket behöver genomföras och drivas utifrån flera tidshorisonter; 

i närtid, på medellång sikt och på lång sikt, vilket konkretiseras nedan. Med 

utgångspunkt från genomförda utredningarna bör en gemensam 

avsiktsförklaring mellan berörda parter tas fram som ligger till grund för 

prioritering av åtgärder och utredningar i närtid och med längre utblick.  

För att landa i vilket kollektivtrafikkoncept som ska trafikförsörja stråket på 

medellång och lång sikt behöver gemensamma utredningar göras i närtid. 

Trafikverket har i sin åtgärdsvalsstudie också identifierat behov av utredning 

av långsiktig kollektivtrafiklösning i stråket.  

Fortsatt arbete med utvecklingen av väg 158 bör samordnas med pågående 

åtgärdsvalsstudier för Metrobuss och E6 Varberg-Göteborg samt Göteborgs 

Stads projekt ÅVS Dag Hammarskjölds boulevard. Arbetet innebär även 

fortsatt samverkan mellan Trafikverket, Göteborgs Stad, Kungsbacka 

kommun, Västtrafik, Hallandstrafiken, GR, VGR och Region Halland. 
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Åtgärder på kort sikt 

På kort sikt finns medel avsatt i stråkpott 8 i regional plan och åtgärder bör 

genomföras i närtid. Även andra potter i regional plan kan komma behöva 

användas. En fortsatt dialog mellan berörda parter behövs för att landa i en 

prioritering/konkretisering av åtgärdsvalsstudiens resultat.  

Det finns behov av åtgärder för förbättrad trafiksäkerhet och åtgärder för att 

öka andelen kollektivt resande. De båda korsningarna Askims Stationsväg 

respektive Askimsbadet är olycksdrabbade och behöver åtgärdas. Vid val av 

åtgärd är viktigt att trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, 

förutsättningarna för kollektivtrafiken, men även förutsättningarna för den 

lokala trafiken beaktas. Exempel på åtgärd är planskildheter för fotgängare 

och cyklister vid trafikplatser vilket utöver ökad trafiksäkerhet bidrar till 

minskad barriäreffekt och ökad kapacitet för biltrafiken. Trimningsåtgärder 

på busshållplatser kan behövas samt satsningar på pendelparkering för cykel 

och bil. En fortsatt dialog om frågan om att eventuellt tillåta samåkning i 

kollektivtrafikskörfält mellan Hovås och Brottkärr behövs. 

Den utredning som förordas i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie kring en 

långsiktig kollektivtrafiklösning i stråket behöver prioriteras och starta i 

närtid. Utredningen bör omfatta såväl åtgärdsval för kollektivtrafikkoncept i 

stråket på medellång och lång sikt samt identifiera framtida 

bytespunkter/stationslägen. Arbetet behöver ske samordnat med stadens 

arbete med Dag Hammarskjölds boulevard och fördjupad översiktsplan i 

Frölunda-Högsbo. 

Åtgärder på medellång sikt  

På medellång sikt bör medel avsättas till namngivna objekt i regional plan 

för väg 158. Dagens brister, trafikmängder, framtida utvecklingspotential 

och förväntade kapacitetsbrister bör väga tungt i den regionala 

prioriteringen.  

Inom ramen för Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för väg 158 så förbereds 

endast ett namngivet objekt för att kunna vara aktuellt för inspel till 

planrevideringen 2022-2033 (-2037) ” Askims Stationsväg, ny trafikplats”. 

Det är angeläget att genomföra åtgärder vid Askims stationsväg för ökad 

trafiksäkerhet och staden har lyft behovet i tidigare bristinspel 2016. Det 

finns också utpekat i stadens översiktsplan. Staden ser dock att det är 

nödvändigt att ha en fortsatt dialog om objektets omfattning och utformning 

och ett fördjupat utredningarbete då den föreslagna lösningen bör bearbetas. 

Hänsyn måste tas till stadsutveckling, framkomlighet för kollektivtrafik och 

säkerhet för oskyddade trafikanter samt hantering av framtida 

kollektivtrafiklösning i stråket. Det är också av vikt att lösningen utformas 

på ett sätt som möjliggör en konkurrenskraftig kollektivtrafik i stråket. 
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Staden ser att detta inte är något som Trafikverket kan göra på egen hand 

och vill vara en aktiv part i fortsatta utredningar. 

Busstrafiken kommer vara den kollektivtrafiklösning som erbjuds i stråket 

under lång tid framöver. För att klara av den nödvändiga överflyttningen till 

kollektivtrafik behövs sannolikt namngivna kollektivtrafikåtgärder (eller 

åtgärdspaket) i det regionala vägsystemet framöver. Utifrån utredning om 

framtida kollektivtrafikkoncept i stråket kan större investeringar (exempelvis 

busskörfält) behöva göras på medellång sikt i vägsystemet samt kopplat till 

bytespunkter/stationer. I nuläget finns inte underlag framme för att pröva 

dessa åtgärder inom ramen för den regionala planen 2022-2033 (-2037) men 

det bör utredas för att kunna prövas i nästa planeringsomgång, eller inom 

ramen för andra finansieringslösningar. 

Åtgärder på lång sikt  

Utförande av åtgärder för långsiktig kollektivtrafiklösning i stråket bör 

genomföras utefter vad som förordas i den utredning som föreslås 

genomföras på kort sikt. På sikt, efter 2040, krävs sannolikt ett 

kapacitetsstarkt spårbundet kollektivtrafiksystem men det behöver fortsatta 

utredningar verifiera. En eventuell första etapp bör då byggas i den norra 

delen av stråket.  

Det är av stor vikt att möjligheterna till att utveckla spårbunden trafik i 

stråket och in mot Göteborg inte byggs bort eller hindras. Redan idag pågår 

storskalig stadsutveckling i Nya Hovås/Brottkärr som utgör ett framtida 

stationsläge vid en eventuell spårbunden trafiklösning i stråket. Att samla 

bebyggelsen med högre täthet och lokal service kring blivande stationer är 

en förutsättning för att kunna få en hållbar utveckling och en ökad andel 

resande med kollektivtrafik.  

Då ledtiderna avseende utredning, finansiering och anläggning av spår är 

långa behöver Trafikverket, Västtrafik/VGR, tillsammans med flera berörda 

aktörer i närtid utreda möjligheterna och förutsättningarna för att etablera 

spårbunden kollektivtrafik. En skyndsam hantering är av vikt för att en 

spårbunden lösning ska kunna vara på plats inom stadens kommande 

översiktsplans tidshorisont.  

En eventuell framtida spårbunden kollektivtrafik utmed väg 158 bedöms inte 

kunna vara på plats innan 2045 varför buss kommer att vara det kollektiva 

färdmedlet i stråket under åtminstone de kommande 25 åren. För att skapa 

förutsättningar till överflyttning till kollektivtrafik, och för att möjliggöra att 

nytillkomna boende reser på ett hållbart sätt, är det av vikt att 

kollektivtrafiken ges goda förutsättningar med bland annat garanterad 

framkomlighet, exempelvis genom busskörfält där sådana saknas.  

 


