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Aktualisering och konkretisering av 
brister och behov, inspel till GR:s 
bruttolista 
 
Enligt överenskommelse på infrastrukturnätverkets möte 18:e mars skickade 

GR ut en begäran till kommunerna att skicka in identifierade brister och 

behov i transportinfrastrukturen. Svaren ska vara GR tillhanda senast 2021-

04-23 för att därefter påbörja diskussioner/arbete i nätverket. Utifrån GR:s 

behov krävs ingen politisk förankring av listorna i detta skede, insamlingen 

kommer ske i en stegvis och gemensam process i infrastrukturnätverket. 

Detta för att möjliggöra de analyser som nätverket och GR finner 

nödvändiga. 

Inför att kommunalförbunden har möjlighet att lämna skriftliga inspel till 

VGR har GR har även bett kommunerna att senast 2021-03-26 inkomma 

med synpunkter specifikt gällande den regionala planen för 

transportinfrastruktur 2022-2033 (-2037) vilket skickats in från staden i 

särskild ordning. Då Göteborgs stad ser att GR inför sin bearbetning av 

underlaget till VGR kan ha nytta av få se stadens samlade lista över brister 

och behov redan i nuläget så skickas detta bristinspel samtidigt, med 

reservationen att komplettering av exempelvis kartmaterial kan behöva ske 

fram till angett inlämningsdatum i slutet av april. 

I nedanstående dokumentet ges en samlad bild av de brister och behov som 

Göteborgs Stad ser är relevanta inför planrevideringen kopplat till såväl 

regional plan, nationell plan samt även brister och behov gällande statlig 

medfinansiering. Staden delar GR:s syn på att det är klokt att aktualisera 

och konkretisera brister och behov för att ha en regional dialog och 

helhetsbild även om den regionala planen i detta läge inte har utrymme för 

nya brister. Detta för att vara förberedda inför kommande planrevideringar 

eller finansiella paket såsom den av VGR föreslagna särskilda riktade potten 

för storstadsåtgärder i nationell plan med inriktning hållbart resande och 

kollektivtrafik. Vi ser också att det är av vikt att GR:s bruttolista är 

uppdaterad, då en hel del ny kunskap har tillkommit genom nyligen 

avslutade åtgärdsvalsstudier etc. Kommunerna har inte heller någon formell 
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möjlighet att lämna inspel till Trafikverkets nationella plan, det är endast 

länsplaneupprättarna som har den möjligheten. Utifrån den förutsättningen är 

det också angeläget att GR har en aktualiserad bild av brister och behov 

kopplat till den nationella infrastrukturen.  

Rubrikmässigt redovisas brister och behov kopplat till: 

1. Regional plan 

2. Statlig medfinansiering kollektivtrafik 

3. Statlig medfinansiering cykel 

4. Nationell plan 

5. Övriga inspel och behov av fortsatta utredningar 

Det underlag som skickas med 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.  

Inspelet är hanterat på tjänstepersonsnivå i enlighet med beslut i 

kommunstyrelsen 2019-11-06 gällande ”Ställningstagande inför 

inriktningsplanering för nationell plan för transportsystemet samt regional 

infrastrukturplan 2022–2033” där stadens övergripande inriktning lades fast. 

I tjänsteutlåtandet framgår att fortsatta inspel i den efterföljande 

åtgärdsplaneringen ska göras på tjänstepersonsnivå via stadens 

tjänstepersoner i GR:s nätverk, som vid tidigare revideringar. Utöver 

kommunstyrelsens ställningstagande baseras stadens inspel i detta dokument 

på: 

• Genomförda åtgärdsvalsstudier och stadens remissvar 

• Målbild Koll2035 med tillhörande handlingsplan för åren 2020-2024 

• Kunskap från pågående projekt och utredningar, exempelvis 

stadsutvecklingsprojekt och Trafikverkets tillståndsbeskrivning för 

vägsystemet 

• Tidigare inspel planrevidering (från 2016) samt tidigare gjorda 

inspel till potter 

• Stadens budget 

Inspelet ska ses som ett underlag för fortsatt dialog och inte som en 

prioriterad lista (utöver den prioritering som är fastlagt i kommunstyrelsens 

ställningstagande). Arbetsgruppen har valt att i nuläget inte begränsa urvalet 

alltför mycket då brister och åtgärdsförslag kan komma att hanteras i olika 

planer, via olika potter. Inspelet kan också fungera som en förberedelse för 

den möjlighet att regeringen tillgodoser VGR:s förslag kring en särskilt 

riktad pott för storstadsåtgärder i nationell plan med inriktning hållbart 

resande och kollektivtrafik.  
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Staden saknar också tillgång till underlag i form av samlade 

effektbedömningar (SEB:ar) och grova kostnadsindikationer (GKI:er) vilket 

är viktiga underlag för bedömning och prioritering mellan åtgärder. Staden 

ser också att dialogen mellan berörda parter är av stor vikt och deltar gärna i 

fortsatt samverkan kring brister och prioriteringar inom GR, med VGR och 

Trafikverket. 

1 Regional plan 
För stadens synpunkter på formerna för den regionala planen 

(alternativgenereringen), prioritering av namngivna objekt samt förslag till 

tematiska åtgärdsvalsstudier hänvisas till tidigare nämnda inspel från staden 

till GR gällande den regionala planen.  

Nedan redovisas de brister och behov med koppling till regional plan som 

staden i nuläget ser. 

1.1 Större regionala pendlingsstråk 

Väg 158 

• En gemensam avsiktsförklaring mellan parterna med 

ställningstagande kring utförande av åtgärder bör tas fram. 

• I närtid bör åtgärder genomföras för förbättrad trafiksäkerhet och 

kollektivtrafik (via stråkpott 8 och andra potter i regional plan eller 

Västsvenska paketet)  

• Inspel till prioriterat namngivet objekt till regional plan 2022-2033 (-

2037), trafikplats Askims stationsväg. 

• Stråket bör vara fortsatt utpekad brist i planen då det finns ett fortsatt 

utredningsbehov om långsiktig kollektivtrafiklösning i stråket 

En fördjupning av hur staden ser på väg 158 finns i stadens remissvar över 

Trafikverkets nyligen genomförda åtgärdsvalsstudie samt i särskilt PM 

gällande väg 158 (inskickat till GR 2021-03-26). 

Väg 155 

• I närtid bör identifierade åtgärder för förbättrad kollektivtrafik och 

cykel genomföras (via Västsvenska paketet och eventuellt via potter 

i regional plan). 

• Stråket bör vara en kvarstående utpekad brist i regional plan 2022-

2033 (-2037). En åtgärdsvalsstudie pågår för att utreda bro eller färja 

(inklusive utveckling av anslutande vägnät) som långsiktig lösning. 

Staden ser positivt på att frågan om en broförbindelse till Öckerö 

ingår i åtgärdsvalsstudien.  
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Väg 190 

• I närtid, bör åtgärder för förbättrad trafiksäkerhet, kollektivtrafik och 

cykel enligt stråk-ÅVS från 2017 genomföras (stråkpott 8, cykelpott 

och eventuellt andra potter i regional plan) 

• Projekt kring stadsutveckling i Hjällbo pågår och kan kräva åtgärder 

på väg 190 genom Hjällbo, som förändrad sektion samt åtgärder på 

busshållplatser, gångbanor och passager i plan med syfte att skapa 

en mer stadsmässig miljö. Fortsatt dialog med Trafikverket krävs.  

• I en framtid kan den omledning av väg 190 ner mot E20 via en ny 

väglänk och nytt mot vid Mellby, som staden tidigare lyft upp i 

inspel till regional plan, aktualiseras. Länken finns med i stadens 

översiktsplan. En dialog med Partille kommun och Trafikverket 

krävs i frågan.  

1.2 Mindre vägnätet  

Staden har tidigare spelat in brister till Mindre vägnätspotten: 

• Väg 1937 Lerumsvägen. Brister i trafiksäkerhet och tillgänglighet, 

fokus oskyddade trafikanter. En åtgärdsvalsstudie har genomförts av 

Trafikverket och ett utrymme på 15 mnkr har avsatts från Mindre 

vägnätspotten för trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Det avsatta 

utrymmet räcker inte för att åtgärda bristerna på vägen och bristerna 

kommer kvarstå även efter genomförande av de planerade 

åtgärderna.  

• Väg 570 Gunnesby – Kornhalls färjeläge. Brister i trafiksäkerhet och 

tillgänglighet, fokus oskyddade trafikanter. Koppling till Kungälvs 

kommun. 

• Väg 566 Nolviksvägen. Brister i trafiksäkerhet, fokus oskyddade 

trafikanter. 

1.3 Cykelvägar regional plan 

Staden har tidigare spelat in brister till Cykelpotten i regional plan: 

• Väg 190 Gråbovägen 

• Väg 570 Kornhallsvägen  

• Väg 566 Nolviksvägen 

• Väg 563 Kongahällavägen 

• Väg 587 Kongahällavägen 

Till kommande ansökningar bör listan kompletteras med väg 1937 

Lerumsvägen utifrån stora brister avseende trafiksäkerhet för oskyddade 

trafikanter samt bristande koppling mellan Olofstorp och Lerum, som är 

identifierat i ÅVS för väg 1937. 
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1.4 Kollektivtrafik regional plan 

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 kommunen som inpendling från kranskommuner. 

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, beskriver hur 

stadstrafikens stomnät behöver utvecklas fram till år 2035 för att kunna möta 

den förväntade ökningen av antal boende och arbetsplatser inom 

storstadsregionen.  

Regional plan bör bidra till att uppfylla målsättningarna i Målbild Koll2035. 

Brister och behov avseende kollektivtrafik återfinns både i det nationella, 

regionala och det kommunala vägsystemet. Avseende det regionala vägnätet 

prioriterar staden utredning av långsiktig kollektivtrafiklösning i stråket 

väg 158 (i enlighet med tidigare nämnt inspel 2021-03-26 gällande regional 

plan). En långsiktig lösning kan även innebära järnväg i stråket vilket bör 

inkluderas i studien. 

Avseende åtgärder i den kommunala infrastrukturen ser staden ett behov av 

att medel öronmärks till storstadsåtgärder ur pott för statlig 

medfinansiering. Staden kommer fortlöpande under planperioden behöva 

trimma såväl spår- som vägsystem för att uppnå ambitionerna i Målbild 

Koll2035 och målsättningarna i den handlingsplan som parterna i 

stadstrafikforum tagit fram gemensamt för perioden 2020-2024. Det kan 

exempelvis handla om förlängning av spårvagnshållplatser, anpassning av 

citybusstråk eller trimningsåtgärder på bytespunkter. Ett antal större 

utredningar behöver också göras, i enlighet med handlingsplanen för 

Målbild Koll2035, för att ha åtgärder framme som är planeringsmogna till 

nästa planeringsomgång. 

En konkretisering av vilka åtgärder som kan komma att bli aktuella finns i 

avsnitt ”Statlig medfinansiering kollektivtrafik” nedan. 

2 Statlig medfinansiering kollektivtrafik 
Nedan redogörs för angelägna större kollektivtrafiksatsningar inom 

Göteborgs Stad som i nuläget bedöms som mest aktuella för genomförande 

eller utredning i närtid. Utgångspunkten är framförallt Målbild Koll 2035 

med tillhörande Handlingsplan för 2020-2024, vilka styr planeringen för 

stomtrafiken. En rad utredningar som drivs inom ramen för stadstrafikforum 

GMP har startat upp under 2020, eller planeras starta 2021, vilka kommer 

konkretisera kommande investeringsbehov. Utöver detta finns behov av 
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trimningsåtgärder kopplat till områdestrafiken samt pågående 

stadsutveckling. 

I Handlingsplan för Målbild Koll2035 för åren 2020-2024 konstaterades att 

det saknas ett antal miljarder kronor för genomförande av de 

investeringsåtgärder som identifierats i målbilden. Det kommer behövas 

extern finansiering för att förvekliga målbilden. Statlig medfinansiering kan 

komma via regional plan eller nationell plan, Sverigeförhandlingen, 

stadsmiljöavtal eller Västsvenska paketet. Det kan också finnas möjligheter 

via den storstadssatsning som VGR har föreslagit regeringen genom en 

särskilt riktad pott för storstadsåtgärder i nationell plan med inriktning 

hållbart resande och kollektivtrafik. Staten behöver utöver detta också ta 

ansvar för åtgärder där de är väg-/banhållare. Även EU-finansiering kan 

komma att sökas.  

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. 

Det åligger VGR att leda arbetet med att utforma kollektivtrafiksystemet 

utifrån det trafikeringsansvar och den rådighet att besluta om 

kollektivtrafikens bedrivande i Göteborg som finns hos 

kollektivtrafikmyndigheten. 

2.1 Sverigeförhandlingen 

I avtalet med Sverigeförhandlingen återfinns projekt Spårväg och citybuss 

Norra Älvstranden – centrala delen (Brunnsbo – Linné), Citybuss Norra 

Älvstranden, västra och nordvästra delen (Lindholmen – Vårväderstorget), 

Citybuss Backastråket, samt åtta cykelstråksobjekt. Omförhandling pågår 

avseende kvarstående medel samt bostadsåtagande för det avslutade 

linbaneprojektet. Staden förutsätter att avtalad finansiering från nationell och 

regional plan fullföljs. 

2.2 Namngivna objekt regional plan 

I gällande regional plan är det framförallt kostnader för resecentrum som är 

prioriterade. Generellt bör de namngivna objekt som gäller resecentrum vid 

bytespunkter kompletteras med kommunala markåtgärder för 

bytespunktsfunktionerna. Staden delar Västtrafik/VGR:s syn på att de objekt 

som namnges i planen bör vara planeringsmogna och kunna genomföras i 

närtid, och att övriga objekt bör ligga med som namngivna brister för fortsatt 

utredning. I arbetet med förverkligandet av Målbild koll 2035 kommer ett 
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antal större investeringsobjekt utöver satsningar på bytespunkter bli aktuella 

för genomförande. Regional plan kan vara en möjlig finansieringskälla. 

Resecentum vid Haga station ligger med som namngivet objekt i gällande 

regionala plan för utförande under perioden 2022-2025. Spåråtgärder vid 

bytespunkten är redan genomförda men objektet förslås kompletteras med 

kvarvarande kostnader för bussangöring vid bytespunkten. Västtrafik har 

inkluderat detta i den samlade effektbedömningen som tas fram. 

Gällande övriga resecentrum som finns med i gällande regional plan förslås, 

enligt lista som visats på GR:s nätverksmöte 2021-03-18, Hjalmar 

Brantingsplatsen, Linnéplatsen och Saltholmen ligga med i kommande 

regional plan för fortsatt utredning. Objekten bör kompletteras med 

markåtgärder för bytesfunktionerna.  

2.3 Övriga behov vid bytespunkter 

Inom ramen för Handlingsplan Koll2035 2020-2024 ska behovsstudier göras 

för att identifiera behov av investeringar som stöttar förverkligandet av 

Målbild Koll2035. Det handlar både om markåtgärder och 

hållplatsutrustning. Exempel på bytespunkter som ligger långt fram i 

planeringen men som inte har statlig medfinansiering är följande: 

• Bytespunkt vid Brunnsbo station 

• Centrala Lindholmen 

• Sahlgrenska 

• Åtgärder vid Centralenområdet  

2.4 Större spårvägsobjekt  

Några av de större investeringsobjekt som framförallt bedöms vara aktuella 

för utredning och eventuellt genomförande under perioden listas nedan. Vid 

ett genomförande kommer extern finansiering med största sannolikhet vara 

en förutsättning. Enligt avtal gällande spårvägen mellan VGR och staden ska 

investeringar i nya spårvägslänkar föregås av förhandlingar mellan parterna.  

• En förstudie för Spår i Allén finns med i handlingsplanen för 

Målbild Koll2035 och utredning pågår. Under 2021 planeras för att 

ett inriktningsbeslut ska kunna tas för att gå vidare till nästa steg i 

processen, genomförandestudie. Genomförandestudien är föreslagen 

att finansieras med medel från Västsvenska paketet. I förstudien 

studeras även möjligheten att på sikt anlägga spårväg mellan 

Linnéplatsen och Haga station via Övre Husargatan. 

• Övriga större spårvägsobjekt som kan komma att aktualiseras och 

utredas under de närmsta åren, och på sikt behöva extern 

finansiering, är: 

• Gropegårdsförbindelsen där en åtgärdsvalsstudie planeras 

att starta. Åtgärdsvalsstudien ska bland annat utreda om den 

eventuella framtida kollektivtrafikförbindelsen bör trafikeras 
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med buss eller spårväg. Gropegårdsförbindelsen finns med i 

Målbild Koll2035 och i stadens översiktsplan och har 

aktualiserats i och med beslutet att avsluta arbetet med 

stadslinbanan.  

• Kortedalatunneln är utpekat i Målbild Koll2035, och kan 

komma att aktualiseras under planperioden.  Fortsatta 

studier behöver dock göras för att verifiera lösningen utifrån 

ett systemperspektiv tillsammans med VGR och planerad 

stadsutveckling. 

• Stadsbana i Dag Hammarskjöldsleden är också inkluderad 

i Målbild Koll2035 och har utretts inom ramen för den 

åtgärdsvalsstudie som är under slutförande och som 

genomförts parallellt med den fördjupade översiktsplanen 

för Frölunda-Högsbo. 

• Trafikkontoret avser att restaurera kanalmurarna längs 

Södra och Norra Hamngatan, samt förbi Drottningtorget och 

Slussplatsen och vidare längs Stampgatan och Ullevigatan. I 

samband med detta kommer trafikkontoret undersöka 

möjlighet till standardhöjning för spårvägen. 

2.5 Spårväg, mindre åtgärder 

Utöver större investeringar finns behov av mindre åtgärder för att trimma 

befintligt spårvägssystem vilket exemplifieras nedan: 

• För att spårvägssystemet ska ha kapacitet att kunna ta emot de 

förväntade resandevolymerna i enlighet med Målbild Koll2035 

krävs att det går att trafikera med 45 meters vagnar. Detta verifieras i 

den kapacitetsbriststudie som för nyligen avslutats. Förlängda 

hållplatser planeras i nuläget på linje 11 och 5 där statlig 

medfinansiering kommer att sökas från regional plan. Utredning av 

nästkommande stråk där hållplatsförlängning planeras genomföras 

under 2021. 

• Under 2021 planeras linjenätsutredning spårväg startas upp och 

utifrån den förväntas behov av trimningsåtgärder för 

spårvägsbanan identifieras.  

2.6 Metrobuss – kommunala åtgärder  

En avsiktsförklaring är tecknad för fortsatta utredningar efter 

åtgärdsvalsstudie Metrobuss. Det är ett gemensamt ansvar hos berörda parter 

(Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborg, Mölndal och 

Partille) att ta frågan vidare för verifiering och konkretisering av konceptet. 

Det är av stor vikt att Metrobuss finns utpekad som en brist i den nationella 

infrastrukturplanen. Vid ett eventuellt genomförande krävs såväl större 

investeringar i den statliga infrastrukturen som kommunala 

kringinvesteringar vid stationer och bytespunkter och i anslutande 

kommunalt vägsystem. Utredning pågår för att studera hur 
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Metrobussystemet angör city och Centralenområdet, vilket är av stor vikt 

för systemet i stort.  

2.7 Citybusstråk 

• Pågående linjenätsutredning för citybuss pågår och förväntas 

färdigställas under 2021. Utredningen kommer redovisa vilka 

sträckor, utöver de stråk som finansieras via Sverigeförhandlingen, 

som bör prioriteras för genomförande. Fördjupade stråkstudier 

behöver sedan genomföras för att identifiera infrastrukturbehov och 

kostnader för genomförande. 

• Citybusstråk i övriga GMP-området (Mölndal och Partille) är 

angelägna att genomföras, inte minst för att möjliggöra en hållbar 

inpendling till Göteborg och minska biltrafiken till och från dessa 

kommuner. 

2.8 Infrastruktur för färjetrafik 

• Utredning om Älvtrafiken är pågående och kommer visa på vilka 

nya bytespunkter för färjetrafiken som föreslås byggas ut framöver. 

Utöver kajanläggningar kan detta innebära behov av investeringar 

för anslutande busstrafik samt investeringar i ytterligare färjor. 

• Investeringsbehov finns för Donsö hamn och flytbrygga samt för 

Brännö/Rödsten hållplatsområde. Investeringarna förväntas 

påbörjas under 2021–2022 och pågå till och med 2024–2025. 

• Genomförandestudie för Saltholmen planeras att starta upp under 

2021. Genomförandestudien förväntas studera hur området kan 

förbättra tillgängligheten samt möjligheterna till att förlägga nya 

flytbryggor. 

2.9 Pendelparkeringar 

• För att möjliggöra för resenärer att göra enkla byten behöver 

pendelparkeringar för bil och cykel finnas vid utvalda 

kollektivtrafikhållplatser. Staden arbetar löpande med denna fråga 

men ett arbete lett av Västtrafik är gjort för att ta fram riktlinjer för 

planering av nya platser, och framöver kommer gemensamma 

behovsstudier göras för utpekade stråk. 

3 Statlig medfinansiering cykel 
Utöver löpande planering och genomförande av cykelvägar i enlighet med 

Cykelprogram för en nära storstad och Göteborgs Stads budget 2020 och 

2021 pågår planering för en gång- och cykelbro över Göta älv.  En rad 

utredningar finns framtagna och under våren 2021 bedöms 

kommunfullmäktige kunna fatta ett inriktningsbeslut för att en 

genomförandestudie därefter ska kunna påbörjas. Genomförandestudien 
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förslås finansieras från Västsvenska paketet men finansiering för ett framtida 

genomförande behöver säkras inför nästkommande skede. 

Det finns behov av barriäröverbyggande åtgärder för gång- och cykel 

kopplat till den statliga infrastrukturen. Oaktat vem som kommer vara 

väghållare för dessa kopplingar bör det finnas ett gemensamt intresse och 

ansvar att ta dessa frågor vidare för utredning och genomförande. Exempel 

på kopplingar som identifierats i stadens inspel till förra planrevideringen 

eller i genomförda åtgärdsvalsstudier är: 

• gång- och cykelbro på järnvägsbron vid Svingeln  

• gång- och cykelbro över E6 vid Kallebäck 

• säkra gång- och cykelpassager Bohusbanan 

• gång- och cykelbro mellan Ringön och Brunnsbo 

• gång- och cykelkoppling mellan Frihamnen och Brämaregården 

4 Nationell plan 
Göteborgs Stad har ingen formell möjlighet att komma med inspel till den 

nationella planen. Däremot ser staden ett behov av att inom GR föra en 

dialog om vilka utmaningar och brister som finns i Göteborgsregionens 

trafiksystem, framförallt beträffande kollektivtrafiken. Nedan presenteras en 

bruttolista på åtgärder och brister som staden har identifierat, och listan 

kan utgöra underlag för vidare diskussion, både inom GR och med VGR 

och Trafikverket. Någon skarp prioritering har inte gjort, och bedöms inte 

som relevant, bland annat på grund av att objekten har olika 

planeringsmognad och att de kan vara aktuella för såväl pottpengar som 

namngivna objekt.  

Listan innehåller ett stort antal brister och åtgärder, framförallt på 

järnvägssidan, och staden vill genom detta framhålla de behov av 

kapacitetsförstärkningar som finns för järnvägsstråken in till Göteborg. 

Utöver ett behov av satsningar på namngivna objekt (över 100 mnkr) behövs 

fortlöpande satsningar på trimningsåtgärder. Staden deltar gärna en dialog 

om vilka åtgärder som bör prioriteras.   

Staden förutsätter att finansiering för de åtgärder som sedan tidigare är 

avtalat är fullt finansierade i kommande nationell plan. Det rör sig om 

följande åtgärder: 

• Storstadsavtal Sverigeförhandlingen 

• Farledsfördjupning Göteborgs Hamn 

4.1 Järnvägar 

Det finns stora behov av kapacitetsförstärkningar i järnvägsstråken in mot 

Göteborg. Järnvägskapaciteten i storstadsområdet är idag inte tillräckligt god 

för att stötta den växande staden och dess omland. Pendelstråken in mot 
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Göteborg har stora brister avseende kapacitet och tillförlitlighet, och behöver 

både underhållas och utvecklas. Trafikverkets egen utredning om järnvägens 

kapacitet i Sverige redovisar att det finns tydliga kapacitetsbegränsningar på 

Västra Stambanan, Södra Bohusbanan samt Västkustbanan Göteborg-

Kungsbacka i högtrafik. Därtill finns idag ingen funktionell järnväg i stråket 

Göteborg – Borås vilket är ett av Sveriges största pendlingsstråk. 

Det finns begränsad kapacitet att hantera så väl ökad inpendling med bil som 

fler bussar i centrala Göteborg. Det är därför av stor vikt att så stor andel 

som möjligt av det kollektiva resandet från kranskommunerna in till 

regionkärnan sker med tåg. 

Den brist som finns i gällande nationell plan, ”Storgöteborg – 

kapacitetsbrist i regionalt system för kollektiva persontransporter på väg 

och järnväg”, bör kvarstå. Staden har konkretiserat bristen i 

järnvägssystemet enligt nedan.  

• Ny järnväg Göteborg – Mölndal – Landvetter flygplats - Borås är 

stadens högst prioriterade åtgärd i kommande nationell plan i 

enlighet med ställningstagande i kommunstyrelsen. Stadens mer 

detaljerade syn på objektet och åtgärder på befintliga Kust-till-

kustbanan framgår av de ställningstaganden som gjorts i genomförda 

samråd kopplat till pågående lokaliseringsutredning. 

• Västra Stambanan är särskilt viktig då den, utöver att vara ett 

viktigt pendlingsstråk, är huvudstråket för järnvägstrafiken till och 

från hamnen. Kapacitetsbristerna på sträckningen Göteborg - 

Alingsås behöver åtgärdas. I närtid bör de trimningsåtgärder som 

nämns i ”Målbild tåg 2028 – en konkretisering av Målbild Tåg 

2035” genomföras. För resandeutbyte i östra Göteborg föreslås i 

Målbild Koll2035 en flytt av station vid Sävenäs till Gustavsplatsen 

vilket även staden spelat in i till tidigare planrevidering. Ett 

utredningsarbete med berörda parter involverade behöver göras för 

att närmare studera stationslägen vid Sävenäs och Gustavsplatsen 

samordnat, och i förhållande till kommande stadsutveckling för att 

tydliggöra vilka förutsättningar och nyttor som finns med olika 

stationslägen. 

• Sträckan Göteborg-Oslo finns utpekad som brist i befintlig nationell 

plan 2018-2029. Åtgärder för förstärkningar av 

järnvägskapaciteten på Norge-Vänerbanan mellan Öxnered – 

Halden skulle möjliggöra en överflyttning av delar av den person- 

och lastbilstrafik som idag passerar Svinesundsbron till järnväg. Det 

är också angeläget att vändspår Älvängen genomförs som planerat. 



 

 

Trafikkontoret 

 
  

 12 (19) 

Göteborgs Stad Trafikkontoret  
Box 2403 
403 16 Göteborg 
 

Besöksadress: Köpmansgatan 20 
Besöksadress: Högsbogatan 40 
www.goteborg.se/trafikkontoret 

 
Telefon: 031-365 00 00 
Telefax: 031-771 98 33 

• Parallellt med satsningar på ny stambana bör trimningsåtgärder för 

ökad kapacitet genomföras på befintlig Kust-till-kustbana, för att 

kunna förbättra pendlingsmöjligheterna med tåg från bland annat 

Mölnlycke och Bollebygd (i enlighet med Trafikverkets 

åtgärdsvalsstudie för banan). Detta innefattar det så kallade 

försäkringsalternativet och en koppling mellan befintlig banan i 

Mölnlycke och den nya stambanan ner mot Mölndal. Förbättrad 

möjlighet till tågpendling minskar behovet av bil- och busstrafik in 

till centrala Göteborg, vilket ökar den tillgängliga kapaciteten både 

på vägnätet och vid hållplatser. Åtgärdsval för stråket Borås-

Härryda-Göteborg bör göras samordnat för väg 40 och Kust –till-

kustbanan. 

• För Södra Bohusbanan är det angeläget att Brunnsbo station 

genomförs i närtid som planerat, och med föreslagen finansiering 

från regional plan och Västsvenska paketet. Staden ser positivt på 

Trafikverkets pågående fördjupade utredning om 

kapacitetsförstärkande åtgärder på banan, då det är angeläget att 

åtgärder som möjliggör kvartstrafik från Stenungsund genomförs. 

Förbättrad möjlighet till tågpendling minskar behovet av busstrafik 

in till centrala Göteborg. I stadens budget för 2021 har 

trafiknämnden fått i uppdrag att föra dialog med regionen om ett 

möjligt tågstopp i Säve vilket bör samordnas med Trafikverkets 

utredning. Göteborg avser att peka ut Säve stationssamhälle som ett 

utredningsområde för blandad stadsbebyggelse i den nya 

översiktsplanen. Det är önskvärt att studien belyser vilka åtgärder 

som skulle krävas och under vilka förutsättningar ett tågstopp vid 

Säve är möjligt. På Hisingen finns ett antal plankorsningar som är 

nödvändiga att ses över i närtid för ökad trafiksäkerhet.  

• Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie för stråket Varberg-

Göteborg där kapacitetshöjande åtgärder på Västkustbanan har 

studerats. Stadens detaljerade synpunkter framgår av lämnat 

remissyttrande. På kort sikt är trimningsåtgärder angeläget. På 

längre sikt föreslår Trafikverket fyrspår som åtgärd mellan 

Kungsbacka-Mölndal. Staden vill framhålla att ytterligare spår på 

sträckan Almedal-Mölndal är angeläget då det även behövs för ny 

järnväg till Borås via Mölndal. Däremot anser staden att fortsatt 

arbete behövs gällande resterande fyrspårssträcka och att ett samlat 

åtgärdsval behöver göras där den järnvägstekniska studien för 

Säröstråket beaktas. Staden bedömer att det på sikt behövs fyrspår 

Göteborg-Kungsbacka, antingen på Västkustbanan eller i 

Säröstråket. Åtgärdsvalsstudiens snäva avgränsning innebär att 

möjligheterna att möta det ökade resandebehovet med en 
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spårbunden lösning i Säröstråket inte analyserats på ett 

tillfredsställande sätt.  

• Gällande Göteborgs Central avser Trafikverket starta en 

åtgärdsvalsstudie vilket staden välkomnar.  Bangårdens utformning 

hänger nära ihop med stadens arbete med en bangårdsförbindelse där 

en förstudie påbörjas 2021. Nära dialog mellan Trafikverket och 

staden är angelägen för att vidare i de angränsande frågorna. 

Bangårdsförbindelsen är troligen också en viktig pusselbit för 

angöring av busstrafik till den centrala staden samt som 

barriäröverbyggande åtgärd för gående och cyklister.  

• Stor del av Sveriges containertrafik, 65 procent, och 30 procent av 

landets utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och det är angeläget 

att så stor andel som möjligt kan transporteras på järnväg för att 

avlasta vägsystemet. Hamnbanan är en viktig länk till hamnen. 

Banan är till övervägande del enkelspårig vilket leder till att det är 

svårt för järnvägsföretagen att utöka godstrafiken i attraktiva 

tidslägen. Det är även angeläget att klarlägga hur framtida 

dubbelspår mellan Kvillebangården och Eriksberg placeras och 

utformas utifrån stadens arbete med barriäröverbryggande åtgärder. 

• Det är angeläget att berörda parter har en gemensam bild av det 

framtida pendeltågssystemet i Göteborgsregionen. Trafikverket 

Region Väst planerar att under 2021 starta arbetet med en strategi 

för järnvägsnätet och staden ser att det är angeläget att 

pendeltågstrafiken inkluderas i studien. Ett av de stråk som bör 

inkluderas i studien är Säröstråket för att klargöra eventuell framtida 

potential och fördjupa det arbete som gjorts inom Trafikverkets 

järnvägstekniska studie. Staden deltar gärna i detta arbete. Arbetet 

hänger nära samman med en strategi för regionbusstrafiken som 

staden efterfrågat i flera sammanhang.  

4.2 Nationella vägar 

Vägtrafiksystemet utformning skapar höga trafikflöden i centrala delar av 

staden, då de statliga vägarna går genom centrala Göteborg. Det statliga 

transportsystemet har nationella, regionala och lokala funktioner, för både 

person- och godstransporter. De olika funktionerna i kombination innebär 

stora utmaningar, exempelvis när långväga godstransporter samsas med 

lokala bil- och kollektivtrafikresor. Utmaningarna består i att hantera de 

transportpolitiska målen, där framkomlighetsmålet ska nås utan att 

överskrida de ramar som sätts av hänsynsmålet. Framkomlighetsmålet 

handlar bland annat om att säkerställa förutsägbara restider och en god 

tillgänglighet i systemet, samtidigt som lokala resor möjliggörs och 

barriäreffekten minimeras. Utan en omfattande överflyttning till 

kollektivtrafik, gång och cykel förväntas restidsfördröjningar i vägnätet öka, 
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i takt med att stadens och kranskommunernas befolkning växer. 

Överflyttningen till mer hållbara trafikslag är också en förutsättning för att 

nå hänsynsmålet.  

Vägtrafiken orsakar luftvägs- och hjärtkärlsjukdomar och medför förtida 

dödsfall genom utsläpp av kväveoxider och de partikelutsläpp som uppstår 

vid slitage av däck och vägbana. En övergång till biobränsle minskar inte 

detta och även om elbilar inte ger kväveoxidutsläpp så sliter de upp partiklar 

från däck och vägbana.  

Inpendling och genomfartsresor, vilka främst sker via de statliga nationella 

och regionala lederna, påverkar Göteborgs stad på ett påtagligt sätt. Den 

statliga infrastrukturen skapar barriärer och tar även stora arealer attraktiv 

mark i anspråk. Staden bedömer att staten behöver ta ett större ansvar för att 

motverka trafikledernas negativa effekter och möjliggöra en förtätning av 

staden. Exempel på åtgärder som kan vara aktuella är fler 

barriäröverbryggande stråk och i vissa fall nedsänkning och överdäckning av 

trafikleder.  

• Framkomlighet och kapacitet för kollektivtrafiken i det nationella 

vägsystemet behöver säkerställas både på kort och lång sikt, och 

attraktiva bytespunkter behöver tillskapas. Den brist som finns i 

gällande nationell plan, ”Storgöteborg – kapacitetsbrist i regionalt 

system för kollektiva persontransporter på väg och järnväg”, bör 

kvarstå.  

• Gemensamma utredningar för att verifiera konceptet 

Metrobuss behöver genomföras i enlighet den 

avsiktsförklaring som tecknas mellan parterna. 

• För E6.20 Söder/Västerleden kommer Trafikverket under 

hösten år 2021 starta upp en åtgärdsvalsstudie som är 

angelägen genomföra. Söder/västerleden skulle kunna vara 

en första etapp i Metrobussystem som bör beredas inom 

nästa planrevidering. Gnistängstunneln med anslutande 

vägnät utgör en flaskhals vilket leder till att gods och 

personbilar drabbas av stora restidsfördröjningar. Det finns 

behov av att utreda möjligheterna till särskilda tunnelrör 

dedikerade till buss inom ramen för åtgärdsvalsstudien. Det 

behövs skapas attraktiva bytespunkter/stationer vid t ex 

Kungssten vilket kräver fortsatt utredningarbete. 

• Det kommer ta tid för ett fullt utbyggt Metrobusssystem 

finns på plats. Under tiden behöver systemet trimmas för 

dagens expressbusstrafik med åtgärder som sen kan utgöra 

en del i ett framtida Metrobussystem. Till exempel bör 
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busskörfält i Marieholmstunneln och/eller 

Tingstadstunneln kunna prövas. Även andra vägsträckor 

kan komma att aktualiseras. I och med pågående och 

planerad stadsutveckling kan bytespunkternas behov, 

funktion och placering behöva förändras. Hantering av 

expressbusstrafiken vid t ex Hjalmar Brantingsplatsen bör 

utredas gemensamt. 

• Dagens situation på E6 i centrala Göteborg är ansträngd. Dess 

funktion behöver långsiktigt säkerställas i ett gemensamt arbete 

mellan staden och Trafikverket. Staden har via Trafikkontoret 

framfört synpunkter på Trafikverkets nyligen genomförda 

åtgärdsvalsstudie. 

• Staden ser att det är angeläget att trimningsåtgärder i 

enlighet med genomförd åtgärdsvalsstudie genomförs i 

närtid. Merparten av åtgärderna kräver analyser, utredning 

och samråd med Göteborgs Stad innan de kan 

implementeras.  

• Staden är utifrån nuvarande kunskap positiv till föreslagna 

åtgärder i Kallebäcksmotet, åtgärd ”Kringlan” som ger en 

ny vägsträckning från väg 40 västerut mot E6 söderut. 

Trafikverket har studerat olika lösningar vid platsen och 

staden föredrar tunnelalternativet, då dess negativa påverkan 

på barriärer och stadsutveckling är betydligt mindre än 

andra studerade alternativ. En fortsatt dialog krävs mellan 

Trafikverket och staden i frågan och kostnad i relation till 

övergripande nyttor och konsekvenser på systemnivå 

behöver analyseras. 

• E6 utgör en stor barriär i centrala Göteborg, och medför dels 

att möjligheterna till bostadsexploatering nära leden 

minskar, dels att möjligheterna att ta sig över leden på ett 

tillfredsställande sätt är små. Staden ser att möjligheterna till 

barriäröverbryggande åtgärder behöver utredas ytterligare, 

och Metrobusshållplatser längs leden skulle kunna bidra till 

minskad barriär.  

• Trafikverket har nyligen slutfört en åtgärdsvalsstudie för 

Lundbyleden. Staden ser positivt på samverkan med Trafikverket i 

frågan och stadens mer detaljerade synpunkter gällande 

Lundbyleden framgår av stadens remissvar på åtgärdsvalsstudien. 

Inriktningen på kort sikt är att arbeta för att minska barriäreffekten 

av leden samt skapa förutsättningar för att hantera 

trafikförsörjningen på och i anslutning till leden. Frågan om 
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Lundbyledens funktion i ett långsiktigt perspektiv, efter den 

nationella planens tidshorisont, behöver fortsatt diskuteras mellan 

Göteborgs stad och Trafikverket. Exempel på åtgärder som bör 

studeras vidare på kort sikt är: 

• Mindre åtgärder för optimering och trimning av befintliga 

anläggningar. Fokus bör ligga på åtgärder som stöttar en 

utveckling mot Målbild Koll2035.  

• Åtgärder för att överbrygga Lundbyleden och Hamnbanan. 

Följande tre barriäröverbryggande åtgärder är prioriterade 

på kort sikt: Sociodukt Frihamnen-Brämaregården, 

Koppling Wieselgrensplatsen-

Gropegårdsgatan/Inlandsgatan-Lindholmen, gång- och 

cykelbro Lindholmen/Karlastaden-Ramberget/Keillers 

park. 

• Staden avser att tillsammans med VGR/Västtrafik starta en 

åtgärdsvalsstudie för en Gropegårdslänk med 

kollektivtrafikfunktioner under 2021, enligt uppdrag från 

kommunfullmäktige. Komplexiteten i arbetet är stor och att 

Trafikverkets roll i detta är väsentlig (i punkten ovan nämnd 

som ”.Koppling Wieselgrensplatsen-

Gropegårdsgatan/Inlandsgatan-Lindholmen”). 

• Trafikverket har i åtgärdsvalsstudie för väg 40 signalerat att det 

finns brister gällande kapacitet och framkomlighet utifrån förväntad 

trafikökning i stråket. Göteborgs Stad ser att det är viktigt att 

åtgärdsval görs transportslagsövergripande och att väg 40 samt 

Kust-till-kustbanan ses i ett sammanhang, och att en sammanvägd 

bedömning görs huruvida satsningar i det regionala 

järnvägssystemet eller ökad kapacitet i vägsystemet är högst 

prioriterat.  Göteborgs Stad har begränsad möjlighet att ta emot ett 

ökat antal bussar och bilar som exploateringar i kranskommunerna 

förväntas generera, och ser därför att en mer kapacitetsstark kust-till-

kustbana skulle kunna vara ett mer effektivt alternativ för att hantera 

inpendling från kommunerna i stråket. En fortsatt dialog krävs 

mellan berörda parter för ett samlat åtgärdsval för stråket. 

• För att möjliggöra framtida stadsutveckling är det på sikt viktigt att 

den tunga trafiken kan styras bort ifrån Lundbyleden och 

Oscarsleden och kan ledas utanför den centrala staden såsom 

Hisingsleden/Norrleden och Söder-/Västerleden. Längs Norrleden 

vid Säve pågår ett planprogramsarbete och stora volymer tung trafik 

och kan komma att tillkomma framöver. Staden ser att den 

Trafikverkets och stadens planering behöver gå hand i hand och det 
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är av vikt att det sker ett fortsatt utredningarbete om Norrledens 

framtid kopplat till de utveckling som förväntas ske.  

• Staden har i tidigare inspel lyft in ett nytt trafikmot på E20 vid 

Mellby med tillhörande trafikled som kopplar ihop E20 och väg 190. 

En dialog i frågan krävs med Trafikverket och Partille kommun. 

Frågan berör även regional plan. 

• För E45 finns det brister då leden passerar den centrala staden och 

utgör en barriär men bidrar också problem med luftmiljön. Det 

finns också trafiksäkerhetsbrister som staden lyft inför förra 

planrevideringen. 

• Luftmiljön innebär till hinder för att stadsutveckla i 

Centralenområdet. Alternativa lösningar som 

ventilationstorn studeras i arbetet med pågående 

detaljplaner. Frågan är angelägen att hantera i den nationella 

planen och staten bör ta ett ansvar för att hantera de 

nationella ledernas påverkan på staden.  

• På E45 finns det även trafiksäkerhetsbrister i trafikplats 

Agnesbergsmotet samt korsning mellan E45 och järnvägen 

i höjd med Marieholm. 

• Planering pågår också för Slakthusmotet som har 

finansiering från Västsvenska paketet. 

• 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 trafikledernas negativa effekter och möjliggöra en 

förtätning av staden. Om trafiken ökar enligt Trafikverkets 

basprognos medför det problem med såväl buller som 

luftföroreningar. Trafikverket bör i dialog med staden arbeta aktivt 

med: 

• bullersanering för att möjliggöra bostadsbyggande och 

säkra känsliga utemiljöer. Exempelvis på brister finns på 

många håll längs de nationella stamvägarna. 

• att minska luftföroreningar som är kopplade till det 

nationella vägnätet. Exempel på detta är behoven av 

åtgärder vid Centralenområdet på E45 där alternativ som 

ventilationstorn utreds. 
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• att minska de nationella ledernas barriärverkan. Exempel 

på åtgärder som kan vara aktuella är barriäröverbryggande 

åtgärder som åtgärder för gång och cykel (se tidigare 

avsnitt med exempel) och i vissa fall nedsänkning och 

överdäckning av trafikleder. Dels finns behov i den centrala 

staden för att möjliggöra en stadsutveckling, dels även för 

att främja de gröna värdena, exempelvis genom föreslagen 

ekodukt på Söderleden i Mölndals stad. 

5 Övriga inspel och behov av fortsatta utredningar  
Övriga angelägna frågor där Göteborgs stad ser att det är angeläget med 

fortsatt dialog listas nedan: 

• Framtagande av transportslagsövergripande studie och målbild för 

den övergripande trafikförsörjningen i Stor-Göteborg för såväl 

gods- som persontransporter. Den övergripande tillstånds-

/bristbeskrivning som Trafikverket tagit fram är ett viktigt första steg 

i en sådan studie, men därutöver behövs en strategi med syfte att 

bland annat minska biltrafiktillväxten och prioritera 

framkomligheten för kollektivtrafiken i Storgöteborg. Stockholms 

stads Framkomlighetsprogram är ett bra exempel. Den övergripande 

analysen bör även inkludera pandemins framtida påverkan på 

resmönstren då det behöver finnas en beredskap för att planera om 

ifall att resmönstren förändras framöver. 

• 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 

klimatanpassningsåtgärderna kommunerna behöver genomföra till 

följd av extremt väder, höjd havsnivå, ökad nederbörd och kraftiga 

vattenflöden. 

• I takt med att staden växer och funktioner förändras behövs en 

översyn av väghållarskapet mellan kommunal och statlig nivå 

göras. En dialog har inletts mellan trafikkontoret och Trafikverket 

vilket vi välkomnar. Både överlämning av statliga vägar till staden 

och kommunala vägar till staten kan bli aktuellt att föra dialog kring. 

Avgränsningen för det kommunala väghållningsområdet bör troligen 

ses över. 

• Göteborgs Stad, liksom flera andra kommuner längs Göta älv mellan 

Vänern och Västerhavet, planerar för fler förbindelser över älven 

samtidigt som arbete pågår med nya slussar i Lilla Edet, Trollhättan 

och Vänersborg. Göteborgs Stad önskar att Trafikverket påbörjar ett 

arbete med att se över trafikledningen i Göta älv på lång sikt, där vi 
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gärna deltar. Ett sådant arbete svarar även mot GR:s inriktning för 

transportinfrastrukturen i storstadsregionen, där GR vill öka sjö- och 

järnvägskapaciteten för godstransporter då en effektiv trafikledning 

för att hantera intressekonflikter mellan trafikslag är en del av detta. 

Göteborgs Stad ser att detta arbete bör kunna bedrivas separat från 

arbetet med Hisingsbrons trafikledningssystem som är i 

implementeringsfasen. 

• En fortsatt dialog och utredning behövs gällande införandet av 

bärighetsklass 4 (BK4) och vilka konsekvenser det får för det 

kommunala vägnätet. 


