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Kartan är en skiss över problemområdet för åtgärdsvalsstudien.
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Förord
Anger status, t.ex. ett underlag för beslut om fortsatt hantering, planering etc. Beslut om fortsatt
hantering bör fogas till en slutlig version av dokumentet.
Detta är en remissversion, förord kommer att skrivas då rapporten uppdateras.
Underskrifter

5 (79)

Innehållsförteckning
INNEHÅLLSFÖRTECKNING................................................................................................................................. 5
SAMMANFATTNING ......................................................................................................................................... 7
1.

BAKGRUND ............................................................................................................................................ 11
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

2.

MÅL ....................................................................................................................................................... 20
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

PROBLEMBESKRIVNING ......................................................................................................................... 36
IDENTIFIERADE BRISTER ........................................................................................................................ 40

IDENTIFIERADE LÖSNINGAR ................................................................................................................... 42
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

6.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN .................................................................................................................. 27
ÖVERGRIPANDE SYSTEMANALYS TVÄRFÖRBINDELSER FÖR AVLASTNING AV E6 ..................................................... 28

BRISTER OCH BEHOV.............................................................................................................................. 36
4.1.
4.2.

5.

KOPPLING TILL TRANSPORTPOLITISKA MÅL ................................................................................................. 20
I SAMMANHANGET VIKTIGA REGIONALA OCH LOKALA MÅL ............................................................................. 21
MÅL FÖR PROBLEMLÖSNING .................................................................................................................. 23
SAMMANFATTNING AV MÅLBILDEN.......................................................................................................... 25

FÖRHÅLLANDEN OCH FÖRUTSÄTTNINGAR ............................................................................................ 26
3.1.
3.2.

4.

VARFÖR BEHÖVS ÅTGÄRDER? VARFÖR JUST NU? ......................................................................................... 12
ARBETSPROCESSEN OCH ORGANISERING AV ARBETET .................................................................................... 12
TIDIGARE PLANERINGSARBETE ................................................................................................................ 14
ANKNYTANDE PLANERING ..................................................................................................................... 15
SAMMANFÖRANDE AV FLERA BEHOV , BRISTER OCH PROBLEM ......................................................................... 15
ÖVERGRIPANDE SYFTE MED DE LÖSNINGAR/ÅTGÄRDER SOM STUDERATS ........................................................... 15
KOSTNADSRAMAR FÖR GENOMFÖRANDE AV LÖSNING/ÅTGÄRDER ................................................................... 16
INTRESSENTER .................................................................................................................................... 16
AVGRÄNSNINGAR................................................................................................................................ 16
TIDSHORISONT FÖR ÅTGÄRDERS GENOMFÖRANDE ....................................................................................... 19

TÄNKBARA ÅTGÄRDSTYPER .................................................................................................................... 43
STUDERADE ÅTGÄRDSTYPER OCH ALTERNATIVA LÖSNINGAR ........................................................................... 45
UPPSKATTNING AV KOSTNADER FÖR ALTERNATIVEN ..................................................................................... 48
BEDÖMD SAMHÄLLSEKONOMISK NYTTA AV ALTERNATIVEN ............................................................................ 59
UTVÄRDERING AV ALTERNATIVEN, INKL. MÅLUPPFYLLELSE, RISKFRÅGOR, KONFLIKTYTOR ........................................ 59

FÖRSLAG TILL INRIKTNING OCH REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER .......................................................... 61
6.1.
6.2.

BESKRIVNING AV ÖVERGRIPANDE INRIKTNING ............................................................................................. 61
REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER .............................................................................................................. 61

7.

REFERENSLISTA ...................................................................................................................................... 66

8.

BILAGOR ................................................................................................................................................ 66

6 (79)

7 (79)

Sammanfattning
E6 genom centrala Göteborg och Mölndal tillhör en av Sveriges mest trafikerade sträckor. Det är också
ett betydande stråk för den nationella trafiken och andelen godstransporter är hög. Vägen är också av
stor betydelse för den lokala trafiken och då särskilt för arbetspendlingen ifrån kranskommunerna.
Det är således av stor betydelse att vägens funktion kan upprätthållas med god framkomlighet och
acceptabla restider, även under rusningstrafik och då trängseln är som störst.
Som ett led i Trafikverkets löpande arbete kring att förbättra vägnätet har denna åtgärdsvalsstudie
genomförts med syfte att identifiera brister och behov på sträckan Åbromotet-Tingstadstunnelns södra
mynning och i samband med detta ta fram lämpliga åtgärder. Detta har skett med utifrån den
framkomlighetsproblematik som råder och med utgångspunkt i trafiksäkerhet, miljö och buller. Detta
för att ta fram en övergripande inriktning för E6 genom centrala Göteborg och Mölndal och föreslå
lämpliga åtgärder enligt Fyrstegsprincipen.
I den trafikanalys som genomförts inom ramen för studien har kunnat konstateras att
trafiksituationen, trots ökande trafik kommer att vara förhållandevis god. Detta beror i huvudsak på
tillkomsten av en ny älvsförbindelse där den nya Marieholmstunneln kommer att hantera en stor del
av dagens kapacitetsbrister. Det finns dock ett antal åtgärder av mindre karaktär som behöver
genomföras för att ytterligare förbättra framkomlighet och säkerhet. Längre söderut i Kallebäck och
Lackarebäck krävs större åtgärder som på sikt är nödvändiga för att vägens funktion ska upprätthållas
Inom ramen för denna ÅVS rekommenderar Trafikverket genomförande av åtgärder enligt
fyrstegsprincipen:

Steg 1 – Tänk om – påverka transport- och resandeefterfrågan och val av trafikslag
En betydande del av de problem som relaterar till de brister som kan identifieras på den studerade
sträckan är relaterade till ett ojämnt utnyttjande av den kapacitet som finns på sträckan. Dels
innefattar detta en ojämn belastning över dygnet med avseende på trängsel under högtrafiktimmarna,
dels ett högt kapacitetsuttag med ett stort antal fordon generellt. Med utgångspunkt i den höga
belastningen på sträckan är en förutsättning att arbeta vidare med att utveckla alternativa trafikslag
som järnväg, cykel och gång och alternativa transportlösningar utifrån dessa. Kollektivtrafiken har
därmed en stor roll att spela för att trafiken på E6 ska kunna begränsas. En attraktiv spårbunden trafik
är också central för att E6 ska fundera och kapaciteten räcka till vilket gäller även för gods. I
trafikanalysen och den makroanalys som gjorts kan konstateras att en betydande del av trafiken består
av transporter med start och målpunkter utanför regionen och att en stor del av trafiken består av
transit, bland annat till Norge. Tillkommer gör också en betydande andel transporter till företag i
regionen och hamnen där sjö, järnväg och intermodala transporter skulle kunna vara ett
konkurrenskraftigt alternativ.
Steg 1 åtgärder innefattar utöver insatser som kan leda till fler resor med tåg och buss även insatser
som möjliggör att korta resor i större utsträckning kan ske med gång eller cykel. Även samåkning bör
uppmuntras genom olika insatser, detta för att skapa förutsättningar för att öka graden av samåkning i
stråket från en låg nivå (1,13 resande per bil på nationell nivå). Detta bör göras i form av olika
stödinsatser som verkar för att öka motivationen för de resande att i större grad än idag dela fordon.
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Det finns bland annat goda exempel på hur arbetsgivare uppmuntrat sina anställda att samåka i större
utsträckning genom olika typer av poängsystem och tävlingar som även kan kombineras med andra
typer av samordnande åtgärder. Ytterligare förslag till åtgärder finns även inom Intelligenta
Transportsystem (ITS) och tillämpningen av mobila lösningar för transporter och trafik. Det senare
innefattar såväl digitala tjänster som riktar sig till förare, VMS-skyltar och digitala tjänster, som
samordnad trafikledning och avancerade informationstjänster som på olika sätt hjälper resenären att
planera sin resa.
På övergripande nivå är det av avgörande betydelse att de finanspolitiska styrmedel som används kan
bidra till att reducera bilanvändandet på både kort och lång sikt och bryta den uppåtgående trenden
mot ökad biltrafik på de större lederna. Tillkommer gör också Göteborgs stads Trafikstrategi som
utgör en drivande kraft för en övergång till ett mer hållbart samhälle och därmed motkraft till det
ökande antalet fordon på E6 enligt Trafikverkets basprognos.
Beträffande godstransporterna till, från och genom Göteborg föreslås åtgärder som innebär att dessa
bör styras om till alternativa trafikslag, i första hand järnväg och sjö, men också mot tider som inte
sammanfaller med rusningstrafiken på morgon och eftermiddag. Detta för att miljöbelastningen på E6
men också för att minska den totala belastningen på vägsystemet. För de transporter som inte kan
överföras till alternativa trafikslag föreslås en i kombination med åtgärder i Kallebäcksmotet att
godstransport till och från Göteborg i stor utsträckning kan styras om från Tingstadstunneln och
Lundbyleden till Söder-/Västerleden och Älvsborgsbron. Detta för att avlasta E6 genom centrala
Göteborg och Lundbyleden som båda är hårt belastade.

Steg 2 – Optimera – effektivare utnyttjande av befintlig och planerad infrastruktur
Som ett led i att effektivisera utnyttjandet av befintlig infrastruktur föreslås ett antal åtgärder som
förväntas leda till lägre risk för störningar, incidenter och, som en konsekvens av detta även olyckor.
I första hand föreslås en omfördelning (ommålning) av de vägytor som identifierats i bristanalysen,
vägytor för ökad framkomlighet och ökad trafiksäkerhet. Detta för att skapa förutsättningar för
effektivare trafikföring framför allt i Åbromotet, Olskroksmotet, Gullbergsmotet, Tingstadstunneln och
Ringömotet. Flera av dessa åtgärder genomförs för att skapa ett bättre flöde genom att underlätta för
byte mellan lederna. På samma sätt föreslås även begränsningar i denna möjlighet.
En ytterligare åtgärd utgörs av förbättrad tillgänglighet för cykel i form av prioriterad cykeltrafik i
relation till motortrafik. En prioritering av cykel och moped ökar genomsnittshastigheten för denna
trafikantgrupp, i synnerhet då en allt större andel fordon blir eldrivna och kan antas locka en allt
större andel av befolkningen. Med en större andel resande på cykel och moped sker en avlastning av
E6, framför allt under rusningstid då trängsel ofta förekommer.
En del av de ITS tjänster som idag finns tillgängliga består av aktiva informationstavlor, så kallade
VMS-skyltar (Variabla Meddelande Skyltar). Dessa utgör en viktig del av Trafikverkets ITS-strategi,
tillsammans med informationsinhämtning som detta förutsätter (trafikflöden, hastigheter,
temperatur, mm). Här rekommenderas också att se över möjligheterna att förbättra förutsättningarna
för kollektivtrafiken genom ITS-lösningar som medger prioritering av bussar på statliga leder. Detta
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genom att säkerställa att det är möjligt att prioritera buss vid incidenter även i de fall då dedikerade
körfält saknas, exempelvis genom variabel hastighet och dynamisk information (skyltning).

Steg 3 – Bygg om – begränsade ombyggnadsåtgärder
Trimningsåtgärder väg föreslås över hela sträckan vilka i första hand bör syfta till att bygga bort
trafiksäkerhetsbrister men också för att öka tillgängligheten, minska restidsvariationen och reducera
återställningstiden vid olyckor och incidenter. Längs den studerade sträckan föreslås
trimningsåtgärder på följande platser:
x

Kallebäcksmotet - Trimningsåtgärder med avseende på gränssnitt mellan leder och mot det
lokala vägnätet för att säkerställa framkomlighet och säkerhet.

x

Ringömotet och Lundbyleden - trimningsåtgärder för effektivare flöden både lokalt och
genom att omfördela trafik mellan de båda tunnlarna.

x

Tingstadstunneln - Ommålning av linjer mellan körfält för att få ett effektivare flöde. Bland
annat för att reglera körfältsbyten och därmed styra trafiken mer effektivt.

x

Gullbergsmotet – borttagning av barriär mellan körfält

x

Olskroksmotet – påfartsreglering

x

Åbromotet – åtgärdspaket för trimning

x

Gårda/Skår – Motorvägshållplatser Metrobuss

x

Väg 40 - Kallebäck – ITS-lösning för kollektivtrafiken väg 40

x

Lackarebäcksmotet – trimningsåtgärder i väntan på ett nytt mot

Samtliga föreslagna trimningsåtgärder är vidare beskrivna i rapporter samt i vidhängande bilaga
(PM1).
Steg 4 – bygg nytt nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder
En större nyinvestering föreslås i Kallebäcksmotet för att öka kapaciteten och skapa en effektivare
koppling mellan E6 och riksväg 40/27. En nytt Kallebäcksmot har stora möjligheter att hantera både
nuvarande situation och de brister som finns idag och framtida utveckling med avseende på både ett
framtida Metrobussystem och den prognosticerade ökningen av antalet fordon i stråket.
Lackarebäcksmotet har i analyserna uppvisat kapacitetsbrister, både idag och enligt den
prognosticerade ökningen framöver, som visar att en ombyggnad och kapacitetsförstärkning är
nödvändig. I samband med den nya höghastighetjärnvägen och projekt Göteborg-Borås och de
osäkerheter som fortfarande finns kring sträckningen av denna genom Göteborg och Mölndal. Brister
har således kunnat påvisas i Lackarebäcksmotet där åtgärden på sikt är ett nytt mot.
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De åtgärder som tagit fram inom ÅVS:en har kostnadsberäknats på en övergripande nivå. För de
trimningsåtgärder som tagit fram handlar det i regel om mindre summor medan kostnaden för ett nytt
mot i Kallebäck är betydligt högre. I fallet med det framtagna förslaget för ett nytt Kallebäcksmot
kommer diskussioner med Göteborgs stad att påbörjas kring krav på utformning och vilka
förutsättningar som ska gälla. Detta för att tillsammans med staden ta fram en rimlig nivå på de
anpassningar som måste göras. Enligt de beräkningar som gjorts skulle en enkel utformning kunna
landa på 210 Mkr. En summa som ökar med faktor 2-3 vid en anpassning.
På samma sätt föreslås en fördjupad utredning för ett framtida Lackarebäcksmot där Mölndals Stad
och Trafikverket tillsammans ser över vilka möjligheter som finns för att möta de brister och behov
som trafikanalysen visar med avseende på ytbehov, kapacitet och kostnad.
Tillkommer gör även förutsättningarna kring ett framtida Metrobussystem och de utrymmesbehov och
krav på tillgänglighet som detta ställer i form av specialanpassningar i berörda trafikplatser.
Metrobuss bör således vara en förutsättning vid planering och utformning av framtida infrastruktur.
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1. Bakgrund
E6 genom centrala Göteborg fyller en mycket viktig funktion, dels ur ett lokalt/regionalt perspektiv,
dels ur ett nationellt perspektiv. I båda fallen har E6 en stor betydelse för Sveriges transportsystem och
för den svenska industrin som till stor del är koncentrerad till Göteborg. Samtidigt som den är en
naturlig förbindelse länk mellan olika delar av Storgöteborg utgör den en del av TEN-T nätverket och
binder samman tre storstadsregioner: Göteborgs-, Oslo- och Öresundsregionen.
Vägen fungerar som ryggrad i Göteborgs trafiksystem och utgör entré till centrala Göteborg för
resenärer som kommer söder och öster ifrån men är också en viktig genomfartsled för både
privatbilister och godstransporter. Då det idag i praktiken saknas reella möjligheter att skapa
attraktiva alternativ för omledning av trafiken genom Göteborg utgör stråket också den enda vägen för
transittrafiken i nordsydlig riktning. Att det inte finns något attraktivt alternativ för omledning av
trafiken påverkar möjligheterna att styra och leda om trafiken.
Enligt den prognosticerade trafikutvecklingen kommer såväl person- som lastbilstrafiken att öka från
dagens 90’ ÅDT till ca 130’ ÅDT fram till 2040 vilket innebär att dagens trängselproblematik kommer
att bli än mer omfattande. Det finns även en uppenbar risk att köerna sprider sig till andra delar av
trafiksystemet. Det höga trafikflödet innebär att det under stora delar av dygnet finns betydande
framkomlighetsproblem på sträckan. De höga trafikflödena i kombination med ett stort antal av- och
påfarter medför också att det på sträckan finns trafiksäkerhetsproblem. Sträckan är trängseldrabbad,
framför allt i rusningstider, vilket leder till att antalet incidenter är stort vilket innebär stora
konsekvenser för framkomligheten på sträckan. Även mindre olyckor kan få omfattande konsekvenser
på framkomligheten, och därmed restiden, för såväl persontransporter som näringslivets transporter. I
och med den viktiga funktion E6 fyller i Göteborgs transportsystem får störningar på vägen stor effekt
på övriga trafikleder.
E6 är även mycket betydelsefull för näringslivet i och kring Göteborg. Detta beroende förstärks av det
faktum att flera av de mest transportintensiva företagen i Göteborgsregionen ligger på Hisingen, i
Göteborgs norra och västra delar, på andra sidan älven. Några av de största godsterminalerna ligger
norr om Tingstadstunneln vilket innebär ett stort antal transporter men också att ett stort antal
arbetsplatser finns här. E6, tillsammans med Lundbyleden och övriga anslutande vägen, är också en
mycket betydande länk till Volvoföretagen och hamnen vilket innebär stora förluster i ökad restid och
restidsosäkerhet då trafiken når en kritisk gräns.
En konsekvens av den täta och intensiva trafiken är att miljökvalitetsnormen överskrids under
maxtimmarna vilket i sin tur påverkar exploateringsmöjligheterna längs och i anslutning till stråket.
Tillgänglighetsproblemen på E6 begränsar således Göteborgs och Mölndals utvecklingsmöjligheter, i
första hand i Gårda och Mölndalsåns dalgång. Trafikverket har därför tidigare uttryckt farhågor för att
exploatering i stråket riskerar att förvärra den redan problematiska trängsel- och miljösituationen.
Utöver framkomlighetsbristerna på E6 utgör vägen i sig ett problem som barriär. Möjligheterna till
förtätning begränsas även av det buller vägtrafiken på E6 ger upphov till.
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Då det finns ett intresse av att åskådliggöra samtliga tillgängliga alternativ inriktar sig arbetet på
vägens funktion och det bakomliggande kapacitetsbehovet men också på enskilda åtgärder kopplade
till befintliga trafiklösningar.

1.1. Varför behövs åtgärder? Varför just nu?
Trafikverket genomför under 2019-2021 flera åtgärdsvalsstudier i Västsverige och Storgöteborg, för
både väg och järnväg Detta dels för att få en uppfattning om det framtida infrastrukturbehovet i
framtiden men framför allt för att få en samlad bild över behov och brister.
Det pågår även flera stora projekt i Göteborgsområdet som kommer att få stor inverkan på trafiken
framöver. Två stora projekt är Marieholmstunneln och Västlänken som båda är betydande
infrastruktursatsningar som tillsamman bidrar till regionens fortsatta utveckling och skapar
möjligheter med avseende på att hantera både resandeutveckling och transportefterfrågan.
Ett ytterligare argument är den tillväxt som sker i Göteborgsregionen och Västsverige och behovet av
en effektiv och hållbar infrastruktur. Då arbetsmarknadsregionerna tenderar att bli allt större men
också utvidgas till att omfatta interregionala samarbeten ökar betydelsen av tillförlitliga och effektiva
resor och transporter. Transportinfrastrukturen är således en viktig komponent i den fortsatta
utvecklingen, inte bara för Storgöteborg och Västsverige utan hela riket. Det senare innefattar även
Göteborgs Hamn, Nordens största hamn och en betydande faktor för svenska exportföretag. Att
säkerställa effektiva transporter till och från Göteborgs Hamn är inte bara en lokal fråga utan även en
strategiskt viktig fråga för Sverige som nation. Med tillförlitliga transporter på väg, järnväg och sjö
skapas förutsättningar för fortsatt tillväxt för svenska företag.
Ett avgörande skäl är även den ökade trafikens påverkan på miljön och då speciellt med avseende på
buller och höga utsläppsnivåer men också trängsel och den ökande risken för olyckor och andra
incidenter. Flera ställen längs den studerade sträckan uppvisar höga halter av NOx och partiklar
(PM10/PM 2,5), framförallt genom Gårda men också i Mölndal (Göteborgsvägen). I Gårda, där
trafiken är som störst, är också halterna som störst och då avseende partiklar (PM10/PM 2,5).
Syftet med åtgärdsvalsstudien är att studera nuläge, brister och behov av åtgärder på E6 genom
centrala Göteborg, mellan Tingstadstunnelns södra mynning och Åbromotet.
Nuläge, brister och åtgärdsbehov ska analyseras utifrån de nationella, regionala och lokala
tillgänglighetsanspråk som finns i området. Särskilt ska beaktas den framkomlighetsproblematik som
finns på sträckan och konsekvenserna för trafiksäkerhet, miljö och buller. Åtgärdsvalsstudien ska
utmynna i en övergripande inriktning för E6 genom centrala Göteborg och föreslå åtgärder som grovt
bedöms med avseende på kostnader, effekter och konsekvenser.

1.2. Arbetsprocessen och organisering av arbetet
Denna ÅVS har utförts mellan april 2019 och juni 2020. Ett flertal personer och organisationer har
varit involverade i arbetet, både konsulter och tjänstemän från involverade kommuner och
Trafikverket. Studien utgörs av flera olika moment som genomförts inom ramarna för Trafikverkets
ÅVS-metodik vilket inkluderar tät dialog med projektets intressenter.
Resultaten som tagits fram grundas på en kombination av en makro- och mikroanalys. Makroanalys
(Sampers) har använts för att tolka det framtida kapacitetsbehovet genom att applicera Trafikverkets
basprognos. Genom att använda Sampers har effekterna av beslutade åtgärder kunnat kalkyleras varpå
förutsättningarna för vägnätet har kunnat tolkas genom en nätutläggning på den studerade sträckan.
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Den bärande delen av det analytiska ramverket i denna studie har dock utgjorts av en trafikanalys i
Vissim som är ett mikroanalytiskt verktyg. Med trafikanalysen har en teoretisk modell skapats över
utvecklingen på E6 genom centrala Göteborg och Mölndal som speglar trafiktillväxten de kommande
åren.
Som en del av ÅVS-metodiken har två workshoppar genomförts inom ramen för projektet, en
bristworkshop och en åtgärdsgenereringsworkshop. Workshopparna har använts dels för att ge input
till utredningen och dels för att förankra tidigare framtagna resultat och data. Mellan dessa har ett
flertal arbetsgruppsmöten hållits.
Arbetet inleddes med en systemanalys i form av en övergripande studie av förutsättningarna för
befintliga och nya förbindelser runt Göteborg med fokus på förbindelser mellan de statliga lederna i
form av nya eller förstärkta tvärförbindelser. Som grund till denna studie användes makromodellen
Sampers för att tolka tillväxt och trafikökning på olika delar av den statliga infrastrukturen med
utgångspunkt i förändrade förutsättningar och möjligt tillkommande vägnät. Det senare för att kunna
värdera effekterna av förändringar i infrastrukturen och potentiella tvärförbindelser mellan befintliga
leder. Ett delsyfte med denna del var även att bekräfta tidigare analyser kring en potentiell östlig
tvärförbindelse och i förlängningen en ringled runt Göteborg genom att binda samman E6S med väg
40, E20 och E6N. Grunden till en sådan åtgärd är möjligheten att avlasta E6 genom centrala Göteborg
och därigenom lyfta en del av den problematik som nuvarande trafikflöde innebär. Resultatet av
systemanalysen har sedan använts för att motivera de brister och åtgärder som identifierats i senare
delen av studien.
Huvuddelen av det arbete på vilken denna studie bygger är baserad på en analys av trafiksituationen
över tid, dvs. en trafikanalys och en mikromodell av kapacitetsuttag/behov i relation till befintligt
vägnät. Genom att bygga en modell över det studerade vägnätet ges möjlighet att successivt öka
trafiken i takt med den förväntade tillväxten och på så sätt få en uppfattning om var eventuella
problem uppstår, hur stora dessa problem kommer att bli och på vilket sätt dessa kan undvikas genom
olika åtgärder. Mikrosimuleringsmodellen har använts för att beskriva bristerna i det befintliga
vägnätet men också för att påvisa behovet av insatser och föreslå och analysera lämpliga åtgärder.
Mikromodellen har även varit ett viktigt verktyg vid samhällsekonomiska bedömningar.
Utöver de analyser som gjort under projekttiden baseras även en betydande del
kunskapsinhämtningen av tidigare ÅVS:er och övriga studier som bedrivits på Trafikverket Region
Väst. Speciellt kan nämnas tidigare genomförd men ej publicerad studie, ÅVS Storgöteborg och det
underlag som finns framtaget i denna studie, som bidragit till presentationen av det aktuella läget.
Arbetet presenteras i fyra PM som i sin tur sammanfattas i denna rapport.
PM1 – Trafikanalys
PM 2 – Miljö och klimatanpassning
PM 3 – ITS
PM4 – Godstransporter (utgår)
PM 5 – Barriäröverbryggande åtgärder
PM 1 är den tunga delen som presenterar de brister som identifierats i studien samt påföljande
åtgärdsförslag som tagits fram inom ramen för trafikanalysen. PM 1 tar således fasta på de
traditionella ÅVS-frågorna, identifierar brister, föreslår och åtgärder och åtgärdspaket. Skillnaden i
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detta fall är att PM1 i huvudsak tar upp de trafikala aspekterna på det övergripande problem som den
ökade trafiken enligt basprognosen innebär.
PM 2 är en sammanfattning av det aktuella läget beträffande buller, emissioner och övriga
miljörelaterade fakta, brister och planerade åtgärder.
PM 3 hanterar en del a de åtgärder inom ITS området som är aktuella på sträckan. Detta PM skiljer sig
lite från den traditionella synen på ITS då det även tar hänsyn till den forskning som sker inom
området och de idéer som framförts från relevanta FOI-projekt.
PM 4 beskriver kortfattat situationen för näringslivets transporter, i Göteborg men också den
transittrafik som till stor del definierar situationen på den studerade sträckan.
PM 5 sammanfattar läget kring barriäröverbryggande åtgärder och presenterar i samband med detta
en del av de tidigare förslag som diskuterats inom Göteborg stad och Mölndals stad. Utöver detta
presenteras även en del av de privata initiativ som förekommer där Trafikverket tagit intryck av några
av de idéer som framförts i samband med att privata exploatörer framför sina förslag.
Samtliga PM är delar av åtgärdsvalsstudien men kan också läsas fristående

1.3. Tidigare planeringsarbete
Den studerade sträckan har tidigare uppmärksammats i flera olika studier. Detta både i samband med
nu pågående infrastrukturprojekt som Marieholmstunneln, Hisingsbron och Västlänken, för att
nämna några, men också i form av tidigare studier. Utöver dessa pågår även flera omfattande studier
som genomförs av Göteborgs stad. Vidare pågår ett omfattande arbete med att ta fram planer för hur
trafiken ska hanteras under kommande perioder av planerat underhåll på befintliga objekt. Här pågår
satsningar som KomFram och SamKo men även andra projekt som syftar till att samordna alla de
byggprojekt och underhållsbehov som finns och minimera de störningar som uppstår av detta.
Från stadens sida tillkommer även stora byggprojekt som påverkar trafiken både under byggtid och
senare i form av löpande verksamhet. Stora projekt som påverkar ÅVS:en är bland annat pågående
utbyggnad av Kallebäck, planerna kring Evenemangsstråket och Gårda, samt i Mölndal både
Tingshuset och Forsåker som alla kommer att påverka trafiken på den studerade sträckan.
Bland de stora utredningar som Trafikverket just nu genomför och som i hög grad påverkar denna ÅVS
kan speciellt nämnas ÅVS Stråket Varberg-Göteborg, ÅVS Lundbyleden, Väg 40 och ÅVS 158.
Tillkommer gör tidigare studier som ÅVS Östra Storgöteborg och ÅVS Hisingen (som tillsammans
utgör ÅVS Storgöteborg), som alla belyser olika aspekter och har olika geografiska avgränsningar.
Det stora antalet studier ställer stora krav på hur strategiska frågor kring Göteborgsregionens
långsiktiga behov av infrastruktur hanteras av Trafikverket. Detta för att ge en entydig och samlad bild
av de brister och behov som förekommer men också för att kunna balansera de förslag till åtgärder
som förs fram i respektive studie.
Utöver ovanstående studier pågår även arbetet med att förbereda för framtida kollektivtrafik enligt
Koll 2035, den strategi som tagit fram inom Västragötalandsregionen, där ÅVS Metrobuss spelar en
betydande roll. Metrobussprojektet, som utreder möjligheten att införa ett BRT-system i Göteborg, har
direkta implikationer på ÅVS E6 genom att man bland annat ser över möjligheten att ta körfält på E6 i
anspråk.
Slutligen kan också konstateras att det finns stora osäkerheter kring hur framtiden kommer att se ut.
Detta både med avseende på den pågående kris som drabbat Sverige och regionen och det sätt
bilismen och resandet kommer att se ut framöver givet teknikutvecklingen med ökad elektrifiering och
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automatisering av fordonen. Från Göteborgs stads sida har man stark vilja att reducera trafiken inom
kommunen och har därför tagit fram en trafikstrategi som med olika åtgärder ska bidra till att minska
bilberoendet och därmed leda till en minskning av trafiken. På motsvarande sätt har Trafikverket
utarbetat ett Hållbarhetsscenario som med utgångspunkt ekonomiska styrmedel ska reducera
trafikarbetet och öka hållbarheten i transportsystemet.

1.4. Anknytande planering
Både Göteborg stad och Mölndals stad har båda ett flertal pågående projekt med koppling till den
studerade sträckan. Dessa täcks i huvudsak genom den makromodell på vilken beräkningarna är
baserade. Utöver dessa har även kommande etableringar i Forsåker, Tingshuset, Gårda och Kallebäck
tagits i beaktande.
För Göteborgs stads del finns det långt gångna planer på utveckling av områden med direkt påverkan
på E6, bland annat exploateringen av det före detta mejeriområdet i Kallebäck och utvecklingen av
Gårda/Evenemangsstråket.

1.5. Sammanförande av flera behov, brister och problem
De utpekade bristerna som studeras i denna ÅVS är i huvudsak relaterade den ökande trafiken och
bristande kapaciteten i vägnätet vilket leder till trängsel och framkomlighetsproblem. Som en
konsekvens av detta tillkommer även problem som härrör från att antalet fordon ökar vilket leder till
höga emissioner av miljöfarliga växthusgaser och partikelnivåer.
Bilberoendet är också högt i flera av de kommuner som befinner sig inom regionen, något som leder
till att det finns ett stort tryck på E6 i form av arbets- och studiependling. Anledningen till detta är till
stor del att flera av de som idag tar bilen till arbete och studier upplever kollektivtrafiken som ickekonkurrenskraftig. För näringslivets transporter är problembilden synonym till det ökande antalet
godstransporterna på E6, inte minst transittrafiken som ökat på senare, beroende på en gynnsam
kostnadsbild, men också övrig trafik som av olika skäl är beroende av E6 då det ofta saknas alternativa
vägar.

1.6. Övergripande syfte med de lösningar/åtgärder som studerats
En avgörande anledning till att denna ÅVS spelats in är den befarade bristen på tillgänglighet längs
sträckan. Detta har i sin tur lett till att de lösningar som studerats och åtgärder som tagits fram är
inriktade på att öka vägens kapacitet vilket har detta inneburit ett fokus på optimering, trimning och
viss nybyggnation, dvs. steg två, tre och fyra enligt fyrstegsprincipen.
Det finns dock flera möjliga åtgärder som ligger inom ramen för steg 1 och 2, dvs. åtgärder som syftar
till att tänka om och istället påverka transport- och resandeefterfrågan samt optimera
transportsystemet genom att utnyttja befintlig och planerad infrastruktur istället för att tillföra
ytterligare kapacitet.
Genom den metodik som använts i projektet har först och främst trafiktillväxten satts i relation till den
kapacitet som infrastrukturen tillhandahåller och att åtgärder som föreslås i första hand relateras till
trafikvolymen och antalet fordonsrörelser. Trafikverkets basprognos har därför spelat en avgörande
roll, en prognos som inte tar hänsyn till de lokala mål och den trafikstrategi, som antogs av Göteborgs
Stad 2015. Konkret har detta inneburit att de modeller och den metodik som använts utgått från att
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ändra på förutsättningarna för trafiken. En mindre eller rentav negativ ökning av antalet fordon, som
följd av steg 1- och 2-åtgärder, leder därför till ett mindre behov av steg 3- och 4-åtgärder.
Samtliga steg av 4-fyrstegsprincipen har studerats i denna ÅVS.

1.7. Kostnadsramar för genomförande av lösning/åtgärder
Inom ramen för inspel av namngivna objekt i nationell plan krävs en samhällsekonomisk bedömning
(SEB) för åtgärder som överstiger 100 MSEK. Större åtgärder måste således bedömas utifrån
samhällsekonomisk lönsamhet i form av ett nettonuvärde (NNK). För enklare åtgärder och för
trimningsåtgärder kommer dessa antingen finansieras via tillgängliga potter, pågående projekt eller
andra källor till finansiering, till exempel genom Västsvenska paketet.
Mindre åtgärder och trimningsåtgärder som identifieras inom ramen för denna studie har detaljerats
på en sådan nivå att förutsättningar finns att på kort sikt genomföra dessa. Trimningsåtgärder
kommer vidare att paketeras med avseende på när i tiden behov uppstår men också utifrån vart dessa
geografiskt är lokaliserade. I den mån det har funnits förutsättningar att ta emot åtgärdsförslag i
pågående projekt så har detta gjorts under studiens gång för att på så sätt finansiera de föreslagna
lösningarna på ett så ekonomiskt fördelaktigt sätt som möjligt.

1.8. Intressenter
Huvudsakliga intressenter i studien är förutom involverade kommuner, Göteborgs stad och Mölndals
stad, har även bedömts att kringliggande kommuner, polis och räddningstjänst. Till
huvudintressenterna hör även Trafikverkets olika verksamhetsområden och andra statliga
organisationer. Utöver de primära intressenterna finns även en rad sekundära intressenter som följer
utredningens gång.
De organisationer som aktivt deltagit i studien är Trafikverket, Göteborgs Stad (Trafikkontoret
respektive Stadsbyggnadskontoret), Mölndals Stad och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).
Övriga intressenter utgörs av organisationer som är beroende av den framtida inriktningen för
sträckan och de investeringar som kommer att vara aktuella. Till denna kategori hör olika kategorier
av näringsidkare men också privatpersoner. En kategori som är viktig i detta avseende är de
fastighetsägare och fastighetsutvecklare som sedan tidigare har intressen i berörda områden,
exempelvis Gårda, Kallebäck och Mölndalsåns dalgång.

1.9. Avgränsningar
Studien är begränsad i sin omfattning. Både geografiskt som innehållsmässigt.
Studiens omfattar området mellan Åbromotet i söder och Tingstadstunnelns södra mynning i norr
(Figur 1). För att få med helheten i modellerna har även omgivande område tagits med vilket
innefattar hela Göteborgsområdet (makromodell) och upp till Backadalsmotet i norr (mikromodell).
Brister som identifierats och åtgärder som föreslås innefattar således i vissa fall områden utanför den
aktuella sträckan. Utöver den geografiska avgränsningen men avseende på den vägsträcka som
studeras har även avgränsningar gjorts med avseende på innehåll, omfattning och tid.
Studerade brister och åtgärder är i huvudsak koncentrerade till trafikala problem och utmaningar
avseende väginfrastrukturen. Detta innebär att övriga trafikslag studeras endast övergripande. För
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brister och behov kopplade till järnvägsnätet hänvisas istället till ÅVS Varberg-Göteborg respektive
Projekt Göteborg-Borås.
I studien har ett medvetet val gjorts avseende tillväxten i trafiken på den studerade sträckan. Detta val
består i att använda Trafikverkets basprognos för att prognosticera ökningen av trafiken på den
studerade sträckan. Ett tillägg har gjorts i basprognosen som även tar hänsyn till planerade åtgärder
och beslutade detaljplaner, däremot speglar inte denna prognos de trafikpåverkande åtgärder som
planeras inom Göteborgs stad med avseende på den Trafikstrategi som antogs av staden 2014.
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Figur 1 Geografisk avgränsning ÅVS E6
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1.10. Tidshorisont för åtgärders genomförande
Studien fokuserar åtgärder på kort sikt (2020-2025), medellång (2026-2032) och lång sikt (20322040) med sikte på konkreta och beställningsbara åtgärder enligt fyrstegsprincipen.
Åtgärder på kort sikt spelas in i Trafikverkets organisation för att synkroniseras med planerat
underhåll och beslutade åtgärder. En del åtgärder som föreslås i denna studie har av detta skäl redan
realiserats. Speciellt gäller detta trimningsåtgärder och enklare åtgärder som har kunnat utföras inom
ramen för befintliga projekt.
För åtgärder som föreslås på medellång och lång sikt hanteras dessa av åtgärdsplanerare för att på
bästa sätt avväga hur dessa står sig relativt övriga föreslagna åtgärder. För åtgärder med en beräknad
kostnad över 100 Mkr krävs även en samhällsekonomisk effektbedömning (SEB). Detta för att kunna
spela in dessa som namngivna objekt i kommande planperiod. I huvudsak innebär detta att åtgärder
av väsentlig omfattning och som påverkar stora delar av den studerade infrastrukturen kräver ett mer
omfattande underlag för att kunna bedömas. Konkret innebär det också att större åtgärder kommer att
kunna realiseras först när dessa prioriterats och planlagts i Nationell Plan.
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2. Mål
Målet med ÅVS E6 genom centrala Göteborg baseras på nationella, regionala och lokala mål. Dessa är i
sin tur politiskt beslutade och styrs av riksdag och regering respektive region- och
kommunfullmäktige. Trafikverkets mål kan sammanfattas genom funktionsmålet och hänsynsmålet
som redogörs för nedan. Utöver dessa tillkommer även övergripande mål kring trafikens
sammansättning och utveckling, överflyttning av gods mellan trafikslagen som ett mer hållbart
resande med allt vad det innebär. De lokala målen härrör till stor del från den trafikstrategi som tagits
fram av Göteborgs Stad där en minskning av de bilburna transporterna är av central betydelse med
utgångspunkt i en ökning av kollektivtrafiken respektive gång och cykel. I dessa mål finns även en
uttalad strategi för godstransporter med avseende på transporttider och restidsvariation samt
klimatpåverkan i olika avseenden.

2.1. Koppling till transportpolitiska mål
Trafikverket arbetar enligt de riktlinjer som anges i de transportpolitiska målen som innefattar såväl
Funktionsmålet som Hänsynsmålet. Tillsammans anger dessa på vilket sätt infrastrukturen ska stötta
resande och transporter i det svenska transportsystemet. Funktionsmålet innebär att:
"…transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela
landet. (Regeringen, 2020)
Det anges också att transportsystemet även ska vara jämställt och därmed likvärdigt svara mot
kvinnors respektive mäns transportbehov. Ytterligare preciseringar har även fastställts avseende
transportsystemet och dess utveckling, nedan konkretiserat i sju punkter (prop. 2008/09:93):
1.

Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.

2. Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella
konkurrenskraften.
3. Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder.
4. Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett
jämställt samhälle.
5. Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning.
6. Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i
trafikmiljöer ökar.
7.

Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.

För att ytterligare fastställa de krav som ska gälla för transportsystemet har ett hänsynsmål tagits
fram. Hänsynsmålet konstaterar att transportsystemets utformning, funktion och användning ska
anpassas så att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också ”bidra till att miljökvalitetsmålen
uppnås och att ökad hälsa uppnås." (prop. 2008/09:93).
En precisering av Hänsynsmålet innefattar följande fem punkter:
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1.

Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet skadade minskas med en
fjärdedel mellan 2007 och 2020.

2. Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och antalet
allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020.
3. Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransportområdet och luftfartsområdet
minskar fortlöpande.
4. Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en
stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen.
År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.
5. Transportsektorn bidrar till att det övergripande generationsmålet för miljö och övriga
miljökvalitetsmål nås samt till ökad hälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska mål där
transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål.

2.2. I sammanhanget viktiga regionala och lokala mål
Regionala mål finns uppsatta i ”Vision Västra Götaland – Det goda livet” som beskriver
Västragötalandsregionens långsiktiga mål. Strategin innefattar målet om en infrastruktur och
kommunikationer med god standard vilket innefattar regionens roll som internationellt transportnav
men också dess betydelse för att skapa en hållbar och konkurrenskraftig infrastruktur. Man påtalar
också betydelsen av en stark kollektivtrafik för en gemensam region och då i synnerhet väg och
järnvägsinfrastrukturen som ett led i att skapa attraktiva resor och transporter. Bland annat genom att
förbättra förutsättningarna för kombinerade godstransporter för näringslivet men också satsningar
inom väg och järnväg. Tillkommer gör även utökade satsningar inom mobility management.
En del i den övergripande strategin från regionens sida är också att stödja en hållbar utveckling i
Västra Götaland. Detta vill man göra genom att följa en utbyggnadsstrategi som möter kraven där det
finns som störst efterfrågan och att ständigt pröva ny teknik och nya trafiklösningar.
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Figur 2 Göteborgsregionens strukturbild (GR, 2008)

Enligt GR och den strukturbild man tog fram redan 2008 ska man arbeta för att utveckla en långsiktigt
hållbar infrastruktur men en attraktiv kollektivtrafik som bland annat ska realiseras genom (i korthet):
-

Kapacitetsstarka stråk som en del av strategin

-

Tvärförbindelser som en del i regionens transportsystem

-

Större andel kollektivtrafikresor (40% 2025)

-

Västsvenska paketet ska vara genomfört (Marieholmstunneln och Västlänken)

-

Ny hamnbana (2020)

-

Boråsbanan/Götalandsbanan utbyggd till 2028

-

Snabba och attraktiva förbindelser mellan storstadsregionerna i Skandinavien

-

Internationell tillgänglighet via Landvetter flygplats

De regionala och lokala målen består i huvudsak av de planer som Göteborgs och Mölndals stad ställt
upp avseende hållbart resande och en hållbar infrastruktur. Bidragande är även förutsättningarna till
en effektiv och attraktiv kollektivtrafik och ett hållbart resand
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Målbild Koll 2035
En viktig del i regionens arbete kring trafiken i Göteborgsområdet är Målbild Koll2035 (2018) och
åtgärder som föreslås kring kollektivtrafikens framtida roll och utformning.
Enligt den målbild som tagits fram är syftet att säkerställa utvecklingen av ett starkt storstadsområde
med hög tillgänglighet. Den syftar också till att ge Västtrafik vägledning för att kunna planera för
stadstrafikens framtida utbud och som underlag för fordonsinvesteringar men också beskriva behovet
av framtida infrastruktur (ibid.).
Som grund anger man målsättningen om att befolkningen ska öka med 200 000 invånare till 2035,
som är målår för strategin, medan antalet arbetstillfällen väntas öka med 100 000 på samma tid.
Målbilden är uppbyggd i form av övergripande mål, avseende vad som ska uppnås och varför, och
kvalitetsmål, med avseende på mätbara termer, restider, etc.. De övergripande målen definierades
som:
-

Stödja en hållbar region- och stadsutveckling

-

Underlätta ett enkelt vardagsliv

-

Öka andelen resor med kollektivtrafik, gång och cykel

Kvalitetsmålen angavs i mätbara storheter: Restid, turtäthet, pålitlighet, byten, komfort och enkelhet
I strategin diskuteras flera olika kollektivtrafikkoncept som alla ska bidra till en effektiv och hållbar
kollektivtrafikförsörjning. Speciellt konstateras att ett nytt stombussnät, Metrobuss, kommer att ha en
betydande roll för den ökade tillgängligheten och attraktiviteten i kollektivtrafiken.

Metrobussystemet, vars roll är att binda samman noder i kollektivtrafiknätet, syftar till att genom
hög turtäthet, med bussar med hög komfort på egen körbana, attrahera en stor del av dem som idag
reser med bil.

2.3. Mål för problemlösning
Baserat ovanstående problematisering och de målbilder som gäller på nationell, regional och lokal nivå
har sju effektmål tagits fram som tillsammans definierar studiens mål. De sju effektmålen har
sammanfattats enligt nedan:
i.

Säkerställa god tillgänglighet och förutsägbara restider för trafik och transporter till, från och
genom Göteborg

ii.

Säkerställa bibehållen eller förbättrad kvalitet för näringslivets transporter

iii.

Bidra till att miljökvalitetsnormer (emissioner, buller, mm) uppfylls i stråket

iv.

Öka trafiksäkerheten

v.

Skapa förutsättningar för bebyggelseutveckling

vi.

(Sträva efter att…) Minska barriäreffekterna

vii.

Skapa förutsättningar för effektiv och attraktiv kollektivtrafik (med hög kapacitet)

Respektive effektmål konkretiseras ytterligare nedan i förhållande till målen på nationell, regional och
kommunal nivå.
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x

Tillgänglighet och förutsägbara restider

Som en direkt konsekvens av funktionsmålet framkommer kravet på en effektiv och pålitlig
infrastruktur på en av Sveriges mest trafikerade leder. Ur ett nationellt perspektiv är det därför viktigt
att skapa tillgänglighet såväl ur ett internationellt som ur ett nationellt respektive regional/lokalt
perspektiv. På grund av stora skillnader i trafikvolymer och belastning tolkas tillgänglighet här som
förutsägbarhet och restidsvariation och således inte korta restider.
Restider och tillgänglighet är även viktiga förutsättningar för regionförstoring och tillväxt.
x

Kvalitet för näringslivets transporter

Göteborgsregionen är Sveriges ledande logistikregion och hyser även några av Sveriges största företag
med en betydande mängd internationella transporter. Således utgör näringslivets transporter en
betydande del av de fordonsrörelser som sker på den studerade sträckan. Som ett led i Sveriges
konkurrenskraft är det därför viktigt att infrastrukturen kan hålla hög kvalitet och därmed vara
förutsägbart och tillförlitligt, vilket är en förutsättning för transportföretagen i sin tur.
Detta innebär dock inte att transporttiderna ska minimeras utan att transportörerna ska kunna lita på
att man får rätt information om tillgängligheten till infrastrukturen på kort och lång sikt.
x

Miljökvalitetsnormer (emissioner, buller, mm)

En avgörande faktor trafiken i stråket är att trafiken håller sig inom de ramar som
miljökvalitetsnormerna ger i form av emissioner och buller. Det förutsätter vidare energieffektiva och
hållbara transporter samt ytterligare krav kopplade till hållbarhetsmålen kan uppfyllas men också att
trafikens påverkan på emissioner och buller kan begränsas.
En ytterligare faktor är de klimatåtgärder som krävs för att på lite längre sikt säkerställa vägens
funktion.
x

Trafiksäkerheten

Trafikverkets hänsynsmål talar tydligt för att åtgärder ska tas fram avseende olyckor och incidenter.
Samtidigt anger Nollvisionen att Trafikverket alltid ska ha som målsättning att bygga bort risken för
olyckor med dödlig utgång. Detta är något som även antagit på kommunal och regional nivå bland
annat genom det trafiksäkerhetsprogram som Göteborgs stad tagit fram men också som ett
genomgående tema i övriga organisationers arbete.
x

Bebyggelseutveckling

En viktig parameter i de regionala målen är målen för regionutveckling, både avseende antalet
arbetsplatser och för boende i regionen. Bebyggelseutveckling och tillgänglighet till
verksamhetsområden är således av avgörande betydelse för regionens fortsatta tillväxt och
attraktivitet. Samtidigt är målet för Göteborgs stad, Mölndals Stad och övriga kommuner inom GR
överens om att det sammanhängande området Göteborg, Mölndal och Partille, och framför allt
mellanstaden, har en viktig roll för en resurseffektiv utveckling och tillväxt (Göteborg stad, 2014)1. Det

1
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är också i mellanstaden som man bedömer att det är där som det är möjligt att få till en god
kollektivtrafik och service.
x

Minskade barriäreffekter

Infrastruktur som järnvägar och större leder har ofta betydande effekter på närmiljön och riskerar att
leda till att städer delas i två delar. Så är fallet med flera leder inom Göteborg och i synnerhet
beträffande E6 som skär genom både Mölndal och Göteborg. En barriär som dessutom förstärks av att
Västkustbanan löper parallellt med E6 på flera ställen.

2.4. Sammanfattning av målbilden
I första hand bör tillses att det finns god tillgänglighet i stråket och att funktionsmålet kan
upprätthållas. I samband med det ökade trycket på vägsträckan handlar detta primärt om att tillse att
det finns tillräcklig kapacitet för att trafiken ska flyta. I framkomlighetsbegreppet ingår även att
trafiken ska vara förutsägbar och att restiden ska kunna förutspås och även hållas inom rimliga
gränser givet efterfrågan (tid och rum).
För näringslivets transporter handlar det om att kunna erbjuda en infrastruktur som erbjuder hög
kvalitet. Det ska gå att lita på att transporterna kommer fram och når sitt mål och att tider och resurser
ska kunna prognosticeras med god framförhållning. Man ska också kunna lita på att transporterna
tryggt och säkert kan genomföras utifrån de förutsättningar som gäller vid starten av resan.
Förhållandet mellan infrastrukturhållare och transportör ska vara stabilt, långsiktigt och förutsägbart.
Hållbara transporter ska dock prioriteras enligt de nationella mål som gäller, bland annat avseende
intermodala transporter och överflyttning av gods till järnväg och sjö. Detsamma gäller privatbilismen
och förutsättningarna att köra bil på den aktuella sträckan.
Kollektivtrafiken ska prioriteras där så möjligt. Detta då en resursstark och effektiv kollektivtrafik är
grunden till ett hållbart resande. En förutsättning är således att systemet måste vara attraktivt för
såväl resenärer som näringsliv och samhället i övrigt och inte begränsa människors rätt till mobilitet
och rörlighet.
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3. Förhållanden och förutsättningar
För trafiken på E6 genom Göteborg och Mölndal har ett flertal olika åtgärder genomförts på senare år.
Den senaste åtgärden är att bygga en direktförbindelse mellan E6 och väg 40 i Kallebäcksmotet i
norrgående riktning. Från E6S mot väg 40. Denna åtgärd är under genomförande och är planerad att
vara klar under hösten 2020. Samtidigt pågår byggandet av Marieholmstunneln och ytterligare
åtgärder kopplade till det Västsvenska paketet vilket innebär stora förändringar i trafiken de
kommande åren. Speciellt märks detta på att delar av Örgrytemotet under byggnationen av Västlänken
kommer att rivas för att sedan åter byggas upp igen. Trafiken kommer därefter att förändras. Detta då
man utöver ovanstående åtgärder genomför stora förändringar i det kommunala vägnätet och
trafikeringen in mot och genom Korsvägen. Buss och spårvagn kommer i framtiden att prioriteras
ytterligare på bekostnad av privatbilism och övriga transporter som får stå tillbaka. Detta får till följd
att en stor del av trafiken som idag använder Örgrytemotet kommer istället att använda
Kallebäcksmotet och Ullevimotet.
Då trafiken i Örgrytemotet begränsas får Ullevimotet en delvis ändrad funktion. Detta genom att
tydligt pekas ut som huvudstråket in mot Göteborgs centrala delar. Ullevimotets betydelse för trafiken
inom mot Göteborg ökar således, speciellt i rusningstid då flera målpunkter finns i dess omedelbara
närhet. Det är då viktigt att trafiken i Gårda kan begränsas och att den uppgörelse som tecknats mellan
Göteborgs stad och Trafikverket får önskad effekt. Uppgörelsen går ut på att kommunen har gett
godkännande för ett stort antal arbetsplatser i Gårda mot att detta villkoras med att biltrafiken kan
hållas nere med olika åtgärder.
I samband med Marieholmstunnelns öppnande och kommer kapaciteten på E6 att öka. Full kapacitet
nås dock inte förrän Tingstadstunneln, är i drift efter den planerade renovering som kommer att ske
mellan 2022 och 2023.
Längre söderut i stråket finns Lackarebäck. En trafikplats som har begränsningar i sin kapacitet,
speciellt med avseende på den norrgående trafiken i avfarten där det ofta sker en tillbakablockering på
grund av bristande kapacitet i det omgivande vägnätet. Speciellt är det då trafiken som ska fortsätta in
på Flöjelbergsgatan som stoppas upp och som leder till att det under vissa tider riskerar att bli kö ut på
E6. Motet kommer dock att behöva rivas i samband med att Kust-till-Kustbanan respektive
Höghastighetsjärnvägen ska ledas förbi Mölndal. Klart är således att ytterligare studier kommer att
behövas i takt med att dessa båda projekt fortlöper.
Genom Mölndal är möjligheterna att bygga ut kapaciteten begränsad på grund av Västkustbanans
sträckning och närliggande bebyggelse. Historiskt har man löst en del av problemet genom att smalna
av befintliga körfält och ta vägrenen i anspråk och därigenom få möjlighet att bygga ut antalet körfält
genom Mölndal, från två till tre. Små möjligheter finns däremot att påverka fasta konstruktioner, och
framför allt de broar som leder över E6, då detta leder till stora kostnader.
Åbromotet byggdes om år 2000 och fick då sin nuvarande utformning. Motet är i grunden mycket
kapacitetsstarkt, men på grund av endast ett målat körfält mellan E6 och Söderleden (förutom från
Söderleden mot E6S, där man redan idag har två körfält) finns en problematik som idag skapar köer
framförallt på E6 i södergående riktning fram mot Åbromotet, men även från Söderleden mot E6N på
flyovern. Det finns också risk att trafiksituationen inom de kommande åren kommer att förändras,
både på E6 norr- och söderifrån, samt inifrån Söderleden mot E6N. Detta i samband med etableringar
i Tingshuset och Forsåkersområdet men också på grund av den prognosticerade trafikökning som
förväntas.
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3.1. Befintliga förhållanden
Nedan följer en övergripande beskrivning av trafiken på den studerade sträckan med utgångspunkt
i dagens trafik. En fullständig beskrivning finns i PM 1.
Vägen är idag hårt belastad. Trängsel förekommer frekvent, speciellt under rusningstid då trafiken är
tät och hastigheten är låg (se Figur 3).

Figur 3 Typisk trafiksituation under morgon- (vänster) och eftermiddagsrusning (höger) från Google Maps för vardag.

Framför allt är det sträckan söder om Tingstadstunneln med körfältsbyten mellan Ullevimotet och
Tingstadstunneln som orsakar köer men det förekommer också köbildning i anslutning till
Kallebäcksmotet samt norr om Tingstadstunneln i anslutning till Ringömotet. Det senare antas orsaka
köbildning såväl från Lundbyleden som från E6 norrifrån. I Kallebäcksmotet påverkas trafiken av det
lokala vägnätet som också utgör en del av kopplingen mellan väg 40 och E6. I enstaka fall kan detta
generera mycket långa köer på väg 40 som då kan sträcka sig bak till Mölnlyckemotet. Detta orsakar
även smittrafik på Rådavägen.
Längre söderut ligger Lackarebäcksmotet som under stora delar av dagen är överbelastat. Detta beror
till stor del på att trafiken köar upp på väg in mot det lokala vägnätet och att detta i sin tur leder till att
köer sträcker sig ut på E6.
Även i Åbromotet finns brister. Till stor del består dessa i den höga svängandelen mellan lederna, då
av- och påfarter inte räcker till för den stora trafikvolymen (se PM1).
På sträckan pågår ett flertal kapacitetshöjande åtgärder varav den mest betydande är den nya tunnel,
Marieholmstunneln, som byggs strax nordost om Tingstadstunneln. När denna är klar och då
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Tingstadstunnelns planerade renovering genomförts kommer flera av de problem som beskrivs i
föregående kapitel att vara hanterade.
Ytterligare åtgärder innefattar en utökning av antalet körfält mellan Tingstadsmotet och
backadalsmotet samt förändrad körfältsindelning Ringömotet-Gullbergsmotet samt BackadalsmotetRingömotet. I båda fallen för att balansera trafikflödena och därmed öka både säkerhet och
tillgänglighet. Tillkommer gör även beslutade trimningsåtgärder i Olskroksmotet. Samtliga åtgärder
finns beskrivna i detalj i PM1 – Trafikanalys ÅVS E6.
En ytterligare åtgärd som just nu är under genomförande är byggandet av en direktramp i
Kallebäcksmotet. Detta är en åtgärd som kommer att avlasta E6 syd mot väg 40 och därigenom minska
risken för köer söderifrån men också avlasta Sankt Sigfridsgatan i östgående riktning. Till denna
åtgärd hör också en ändrad körfältsindelning på väg 40 som innebär att delar av
kollektivtrafikkörfältet tas bort för att minska risken för köbildning in mot Sankt Sigfridsgatan.
I Åbromotet har flera trimningsåtgärder tagits upp i samband med ÅVS Varberg-Göteborg. Bland
annat så har en ny körfältsindelning föreslagits som innebär en kapacitetsförstärkning i de av- och
påfarter som idag är mycket hårt belastade. Även detta finns närmare beskrivet i PM 1.
För ÅVS E6 innebär detta att det blir en tydlig brytning mellan åtgärder som föreslås på kort sikt och
de förslag till åtgärder som gäller på lite längre sikt. Samtliga åtgärder som föreslås i denna studie
baseras dock på ett läge där trafiksituationen normaliserats efter Marieholmstunnelns och tillhörande
projekt genomförts.

3.2. Övergripande systemanalys tvärförbindelser för avlastning av E6
Sträckan har tidigare varit föremål för ett antal utredningar av olika omfattning och karaktär, vilket
tidigare kunnat konstateras. Materialet omfattar såväl specifika utredningar kopplade till
trafiksituationen i punkter på sträckan (t ex. M4 Traffic, 2014, 2017; Structor, 2017), men också
studier av mer övergripande karaktär (WSP, 2012). Huvuddelen av dessa utredningar, trots flera
innovativa lösningar, ej varit realiserbara, främst på grund av höga kostnader och en för låg
samhällsekonomisk nytta.
En specifik fråga som hanterats i denna ÅVS är förutsättningarna att skapa förbindelser mellan
lederna in mot Göteborg för att på så sätt skapa en förbifart och därigenom avlasta E6 genom centrala
Göteborg och Tingstadstunneln. Tanken har här varit att på olika sätt bygga tvärförbindelser,
exempelvis mellan E6 och väg 40 (Figur 4) eller väg 40 och E20 (Figur 5) för att få över delar av
trafiken och därigenom skapa effektivare flöden.
Figurerna nedan visar resultatet av den systemanalys som gjorts inom ramen för denna ÅVS. Analysen
är baserad på en makromodell som tar hänsyn till nuvarande och beslutad markanvändning och som i
sin tur ligger som grund ruttutläggning och den trafik som denna markanvändning ger upphov till.
Ökningen respektive minskningens storlek representeras av tjockleken på linjerna där grön färg
innebär en minskning och röd färg innebär en ökning av fordonsflödet.
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Figur 4 Potentiell tvärförbindelse mellan E6 och väg 40 via länk i Kallebäck

Anledningen till att man tidigare undersökt möjligheten skulle bland annat vara att skapa en
tvärförbindelse mellan E6 Kallebäck och väg 40 men också att hantera det faktum att det idag inte
finns någon effektiv förbindelse mellan de båda vägarna.

Figur 5 Potentiell tvärförbindelse mellan väg 40 och E20 via länk i Finngösaravinen

På samma sätt har man tidigare pekat ut möjligheten att skapa en tvärförbindelse mellan väg 40 och
E20, från Bårhultsmotet på väg 40, via Landvettervägen (Figur 5) eller Tingsvägen för att även här
avlasta de centrala delarna av staden och Tingstadstunneln.
Förbindelsen mellan väg 40 och E6 har även studerats ur ett byggnadstekniskt perspektiv där
huvudalternativet varit en tunnel från Kallebäcksmotet, i berget, söder om befintlig bebyggelse på
Smörkärnegatan med anslutning till Delsjömotet i befintligt i öster.
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Gemensamt för samtliga alternativ har varit att kostnaderna för att bygga anslutande vägar har
överstigit den samhällsekonomiska nyttan. Den huvudsakliga anledningen till detta är att geografin
sätter käppar i hjulet genom att de förutsätter vägdragningen genom tunnlar eller broar som på olika
sätt måste skära genom landskapet. Det blir således mycket kostsamt att bygga vägar som inte följer de
naturliga stråken. Samtidigt är flera av de befintliga vägarna som utgör ett alternativ för den
genomgående trafiken oattraktiva genom att avstånd och restid förlängs.
Även om det i praktiken finns små möjligheter att realisera dessa stora infrastruktursatsningar i
praktiken finns det en beredskap från både Trafikverket och Göteborgs stad att dessa en gång kan
komma att behövas för framtida trafik. Något som bland annat återspeglas av den så kallade södra
centrumförbindelsen som i gällande översiktsplan är utpekat som stråk för kommunikation och utgör
vägreservat i översiktsplanen (Figur 6).

Figur 6 Reservat för kommunikation mellan väg 40 ochE6 med vidare koppling in mot Göteborgs stad, Göteborgs stads ÖP

Inga noggrannare studier är dock gjorda avseende förutsättningarna att använda denna koppling in
mot centrala Göteborg. Istället fokuserar mer nutida utredningar på att skapa effektiva resor och
transporter utifrån mindre ingrepp i landskapet och framför allt genom att arbeta med alternativa
trafikslag och resesätt.

Kallebäck – Direktramp E6/40
Ett förslag som ligger inom ramen för tidigare nämnda strategi är att förbättra redan befintliga
trafikplatser och istället satsa på ökad kapacitet och säkerhet i dessa. Ett exempel är de
direktkopplingar som tidigare presenterats, med syfte att säkerställa kopplingen mellan Rv 40 och
E6S (Figur 7).
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Figur 7 Tidigare föreslagen (och förkastad) flyover från väg 40 till E6S (Källa: Samrådsunderlag, Trafikverket, 2013)

En huvudsaklig anledning till att dessa åtgärder föreslagits är att öka trafiksäkerheten men samtidigt
öppnas möjligheten att styra över den tunga trafiken från väg 40 mot hamnen från Tingstadstunneln
till Söder-/Västerleden.

Figur 8 direktkoppling E6S – väg 40 Kallebäck (gul markering)

Av kopplingen från väg 40 till E6 i södergående riktning blev dock inget, däremot beslutades 2017 att
en direktförbindelse från E6S till väg 40 skulle byggas, en förbindelse som under denna rapports
tillblivande (sommaren 2020) håller på att färdigställas.
Direktkopplingen som byggs nu är resultatet av flera års tidigare studier som Trafikverket gjort under
senare tid. Detta efter att ha kunnat konstatera att det finns betydande svårigheter att nå det befintliga
Delsjömotet i öster med avseende på höjdskillnader och tillgängliga ytor på båda sidor en eventuell
tunnel (Structor, 2017). En tunnel skulle också innebära betydande kostnader samtidigt som ett nytt
Delsjömot sannolikt skulle krävas då befintlig trafikplats ej kan användas. Samtidigt visar en nyligen
genomförd studie av attraktiviteten i en sådan lösning att de samhällsekonomiska vinsterna sannolikt
skulle vara betydligt mindre än kostnaderna utifrån den begränsade avlastning som denna skulle ge
(Figur 9).
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Figur 9 Lackarebäckslänken - potential och avlastande effekt

Figuren visar att den minskade trafiken på E6 inte är av den storleken att denna åtgärd skulle avlasta
E6 till den grad att det skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt att investera statliga medel i denna
lösning.
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Åbromotet – väg 40
Ett ytterligare alternativ som studerats med avseende på E6 genom centrala Göteborg och Mölndal är
kopplingen mellan E6 och väg 40 via Åbromotet som skapar en tydlig koppling till Söder-/Västerleden,
mot hamnen och vidare norrut. Denna koppling är likt övriga alternativ beroende av den fortsatta
sträckningen och möjligheten att skapa en förbindelse upp till E20 via Bårhultsmotet (väg 40) och
Mellbymotet (E20).
Denna lösning bör ses som ett steg i att skapa en ringled runt Göteborg bestående av flera
tvärförbindelser och som en del av ett större system. Därför har detta alternativ sammanförts med en
tidigare analys över nyttan av en förbindelse mellan väg 40 och E20 vilket visas i bilden (Figur 10). I
figuren har effekterna av en ny sträckning genom Finngösaravinen tagits med som alternativ vilket
medför att en stor del av trafiken mot västra Göteborg som kommer från väg 40 väljer denna väg.
På samma sätt som tidigare bilder är det även här viktigt att poängtera att analysen i första hand
analyserar effekterna på trafiken. Byggbarheten för de lösningar som framställs har inte analyserats.

Figur 10 Länk via Åbromotet
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Kikåsförbindelsen
Ett ytterligare alternativ är en koppling mellan E6 och väg 40 som utretts är en förbindelse mellan
Kikås i sydöstra Mölndal österut mot Mölnlycke och vidare mot Bårhultsmotet (Figur 11)2. En sådan
förbindelses största styrka är att den avlastar E6 i ett sydligt läge och att detta får effekter långt söderut
i stråket. Däremot saknas förutsättningar att attrahera trafiken till och från hamnen vilket syns i
bilden. En tvärförbindelse i detta läge skapar i första hand effekter på den lokala trafiken till och från
Göteborg.

Figur 11 Länk via Kikås

De tvärförbindelser som studerats i den systemanalys som presenterats ovan har även satts samman
till en fullständig ringled med möjlighet att leda trafiken runt de mest centrala delarna och
Tingstadstunneln, exemplifierat av förbindelse via Åbromotet i söder, till Bårhultsmotet på väg 40 och
förbindelse via Finngösaravinen till Mellbymotet på E20 (Figur 12).

2

Ett liknande förslag har utretts av Mölndals stad men då ett fullt mot med förbindelse även västerut vilket inte
är fallet här.
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Figur 12 Fullständig utbyggnad ringled i öster (Åbro - Bårhult - Mellby)

Analysen visar att systemeffekterna överstiger de enskilda åtgärderna var för sig. Dock inte i den
utsträckningen att en utbyggnad av östliga tvärförbindelser är försvarbara ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv utifrån dagens behov. Det är vidare mycket osäkert om det är möjligt att bygga dessa
förbindelser under de förutsättningar som gäller med hänsyn till befintlig bebyggelse,
markförhållanden och utan att sätta stora naturvärden på spel.
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4. Brister och behov
Ett flertal brister och behov har kunnat konstateras baserat på den trafikanalys som genomförts i
studien, brister som sträcker sig över hela den studerade sträckan. Tillkommer gör också förslag på
förbättringar strax norr om studiens avgränsningar då den modell som använts även innefattat
området strax norr om Tingstadstunneln.
Bristerna som identifierats i studien är framför allt kopplade till den ökande trafiken och de
kapacitetsproblem som befintlig infrastruktur utgör. En stor del av de problem framkommit ur
trafikanalyser som gjorts visar att flertalet av de brister som finns på kort sikt hanteras av den ökade
kapacitet i Göta Älvssnittet som Marieholmstunneln tillför. Kvarstår gör framför allt brister i de södra
delarna av utredningsområdet och kopplingen till riksväg 40 samt i Lackarebäcksmotet där det redan
idag finns en betydande brist i anslutningen in mot verksamhetsområdet öster om E6. De identifierade
bristerna redovisas nedan.
En detaljerad beskrivning av brister och åtgärdsförslag finns i PM 1 – Trafikanalys ÅVS E6.

4.1. Problembeskrivning
Problemet i den studerade sträckan härrör sig främst från bristande tillgänglighet och konsekvenser
vid incidenter och störningar. Då sträckan är en viktig del av den nationella infrastrukturen och en
betydande förutsättning för transporterna till svensk industri är det viktigt att framkomlighet kan
garanteras. Utöver transporterna till och från Göteborg utgörs godstrafiken av en betydande del trafik
till Norge där ca en tredjedel av den genomgående trafiken har sin destination norr om gränsen med
stark fokus på Osloregionen.
Att tillgängligheten begränsas är helt och hållet beroende av den ökande trafiken till från och genom
Göteborg. Med en hög andel arbetspendling med bil och en tydlig radiell struktur på vägnätet skapas
tydliga trängselproblem under för och eftermiddagar. Den radiella strukturen beror på att de vägar
som leder in till Göteborg är byggda efter de naturliga stråk som geografin tillåter men innebär
samtidigt att utrymmet ofta är begränsat och att det saknas naturliga alternativ till dessa vägar. Detta
är tydligt även i fallet med E6 som går genom Mölndalsåns dalgång och där delar utrymme med
Västkustbanan samtidigt som det är en attraktiv plats för både boende och verksamheter. På samma
sätt följder E6 Göta Älv norr om Tingstadstunneln, med den skillnaden att väg 45 utgör ett
kompletterande alternativ för trafiken norrut.
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Belastningen på sträckan är hög. Tydliga belastningstoppar finns på för- och eftermiddag i samband
med rusningstrafiken, en topp vid 07-tiden och en mer utdragen topp på eftermiddagen, runt mellan
15 och 17. Samma mönster finns sedan avseende hastighet där man kan se en tydlig
hastighetssänkning då trängseln är som mest påtaglig (Figur 13 och Figur 14).

Figur 13 Antal fordon och medelhastighet i norrgående riktning

Sett till medelhastigheten på sträckan så följer denna i stort sett antalet fordon och den belastning som
vägen har. Tydliga hastighetsnedsättningar kan skönjas i Kallebäcksmotet där hastigheten sjunker
med upp till 70 procent under vissa förutsättningar. På andra delar av sträckan, exempelvis i
Tingstadstunneln eller i anslutning till Åbromotet är hastighetsförändringen inte lika markant men
ändå påtaglig. Det finns också tillfällen då trafiken mer eller mindre står helt stilla till följd av olyckor
och incidenter, speciellt i de fall där planerat underhåll råkar sammanfalla med dessa stopp.
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Figur 14 Antal fordon och medelhastighet i sydgående riktning
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Vilket konstaterats i förra kapitlet så har med tidigare försökt hitta alternativa stråk för trafiken i form
av olika tvärförbindelser mellan de större lederna för att skapa redundans genom alternativa vägar och
för att hitta möjliga alternativ till de vägar som redan idag är mycket hårt belastade. Problemet är att
det finns få attraktiva alternativ då de vägar som skulle kunna utgöra alternativa förbindelser är för
små och kapacitetssvaga, och därmed inte tål de flöden som skulle vara aktuella (se Figur 15). Ett
ytterligare problem är att dagens sträckning är för gen vilket innebär att attraktiva alternativ därmed
saknas. För flertalet resenärer lönar det sig inte att ta en alternativ väg då restiden är densamma.

Figur 15 Regionens geografi och större vägnät
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4.2. Identifierade brister
Ett antal brister har kunnat identifieras i anslutning till den studerade sträckan (Figur 16). En
sammanställning av dessa finns i PM 1 – trafikanalyser ÅVS E6.

Figur 16 Identifierade brister med vidstående åtgärdsförslag, ÅVS E6

Bristerna omfattar, från söder till norr, trafikplatserna Åbromotet, Lackarebäcksmotet,
Kallebäcksmotet, Gårdamotet, Olskroksmotet, Gullbergsmotet samt Ringömotet/Lundbyleden. Flera
av de brister som tagits upp i PM1 omfattar dagens läge och den hårt ansträngda infrastruktur som E6
genom centrala Göteborg innebär. De förutsätter även en ökad tillväxt i trafiken, på både kort och lång
sikt. Skulle trafikökningen vara lägre än vad basprognosen ger betyder detta att de åtgärder som
föreslås till de brister som identifierats ur ett medellångt till långt perspektiv kan skjutas fram i tiden. I
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det fall att bristen som förekommer eller uppstår på kort sikt och som går att relatera till
trafiksäkerhetsproblem rekommenderas dock åtgärden att göras skyndsamt.
För att skapa en tidslinje och en väg framåt har brister och åtgärder lagts i fyra ”paket” där Paket 1
består av brister/åtgärder på kort sikt där problemet antingen finns idag eller kvarstår efter de
åtgärder som är planerade fram till 2024. Detta paket består uteslutande av trimningsåtgärder och
omfattar åtgärder längs hela utredningsområdet.
Paket 2 är kopplat till den brist som redan nu gör sig gällande i Kallebäcksmotet och som gradvis
förutsätts öka med ökad belastning men som inte kan avhjälpas med trimningsåtgärder utan kräver
större om- och tillbyggnad av motet. Bristen kopplas dels till kapacitetsproblem i dagens anslutning
mellan E6 och väg 40, dels till det faktum att koppling saknas från väg 40 till E6S i sydlig riktning men
framförallt till den trafiksituation som råder norr om motet avseende körfältsbyten mellan
Kallebäcksmotet och Örgrytemotet/Ullevimotet
Paket 3 avser förutsättningarna att skapa effektiv kollektivtrafik på E6 med koppling till Gårda och
Lisebergs station. Detta är ingen brist i egentlig mening då samtliga bussar som trafikerar sträckan
använder Örgrytemotet för att ta sig vidare in mot station Korsvägen. Något behov att angöra
Lisebergs station och Gårda finns inte idag. Däremot är det av central betydelse för Metrobuss att man
kan trafikera E6 och även finna lämpliga stationslägen i attraktiva lägen.
Paket 4 hanterar slutligen den brist som uppkommer i och med en ytterligare ansträngd
trafiksituation på E6. Bristen består i att trafiken, om utvecklingen fortsätter enligt basprognos,
kommer att nå en nivå som äventyrar trafiksäkerheten på sträckan, framför allt på sträckan mellan
Kallebäcksmotet och Olskroksmotet men även i Lackarebäcksmotet
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5. Identifierade lösningar
På en övergripande nivå handlar problematiken kring E6 genom centrala Göteborg och Mölndal om en
ökad belastning i samband med en ökad trafik. Den problematik som beskrivs i denna rapport är
således starkt kopplad till den kapacitet som är tillgänglig i moten och på sträckor däremellan. En
generell minskning av trafiken skulle i detta fall leda till bättre framkomlighet och tillgänglighet men
också stora vinster på miljöområdet med minskat buller och minskade utsläpp från trafiken (se PM 6).
Det ska också framhållas att en stor del av den bristande måluppfyllnad som kan tillskrivas E6 genom
centrala Göteborg och Mölndal kan relateras till den ökande trafiken.
Konkret handlar det således om att hantera både befintlig och tillkommande trafik på ett
ändamålsenligt sätt.
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5.1. Tänkbara åtgärdstyper
Samtliga steg enligt fyrstegsprincipen (se faktaruta på omstående sida) är aktuella för ÅVS E6 genom
centrala Göteborg.

Fyrstegsprincipen
1. Tänk om
Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av
transporter och resor samt valet av transportsätt.
Exempel på åtgärder: Lokaliseringar, markanvändning, skatter, avgifter, parkeringsavgifter, subventioner,
samverkan, resfria möten, hastighetsgräns, samordnad distribution, information, marknadsföring, resplaner
och program och så vidare.
2. Optimera
Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga
infrastrukturen.
Exempel på åtgärder: omfördelning av ytor, busskörfält, signalprioritering, ITS-lösningar, särskild drift,
samordnad tågplan, ökad turtäthet, logistiklösningar, reseplanerare och så vidare.
3. Bygg om
Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.
Exempel på åtgärder: förstärkningar, trimningsåtgärder, bärighetsåtgärder, breddning,
plattformsförlängning, förbigångsspår, stigningsfält, muddring i farleder, ITS-lösningar, planskilda
korsningar, uppställningsspår med mera.
4. Bygg nytt
Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder
nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.
Exempel på åtgärder: nya järnvägar, dubbelspår, förbifart, ny motorväg, farledsinvestering, centrala
kombiterminaler, cirkulationsplats, nya stationslägen, BRT-lösningar, elmotorvägar, förbindelser till
flygplatser, busskörfält, nya mötesspår med mera.
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Utöver de brister och åtgärder som identifierats i Trafikanalysen (PM 1) finns även ett stort antal
åtgärder som är av mer generell karaktär men som kan appliceras på den studerade sträckan och efter
de förutsättningar som gäller inom åtgärdsvalsstudien.
Steg 1 handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och
resor samt valet av transportsätt. Med detta avses riktade åtgärder som bidrar till en omställning av
resande till alternativa trafikslag medan det för godstransporter innebär att operatörer och
transportköpare (kunder) ställer krav på och medverkar till att dessa når en ökad fyllnadsgrad och
bättre miljöprestanda, exempelvis genom samordnad distribution.
För kommunens del handlar det om att använda möjligheten att styra lokalisering av olika
verksamheter och markanvändningen på ett sådant sätt att förutsättningarna för ett hållbart resande
och hållbara transporter blir så goda som möjligt. Detta innefattar även strategier som syftar till ökad
kollektivtrafik, cykel och gång, mobility managementåtgärder, parkeringsstrategier, mm.
Även från ett statligt perspektiv finns det möjlighet att påverka trafikutvecklingen. I huvudsak i form
av skatter och avgifter men också mer incitamentsbaserade åtgärder, information och marknadsföring.
Steg 2 innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga
infrastrukturen såsom omfördelning av ytor, signalprioritering och ITS-lösningar. Detta steg
innefattar flertalet av de trimningsåtgärder som förslås i de studerade trafikplatserna på E6. Framför
allt avses då ommålning och körfältsindelning som av olika skäl leder till att befintlig vägyta kan
utnyttjas mer optimalt. Specifikt inriktar sig även de åtgärder som föreslås i denna ÅVS en fördelning
och balansering av trafiken med avseende på de älvförbindelser, Tingstadstunneln och
Marieholmstunneln, som trafiken fördelar sig på.
När det sedan gäller steg 3-åtgärder så avser detta ytterligare investeringar och begränsade
ombyggnationer som förstärkningar och trimningsåtgärder, bärighetsåtgärder och breddning och vissa
ITS-lösningar. I detta fall förekommer ett begränsat antal steg 3-åtgärder och då utifrån bristerna i
Kallebäcksmotet på kort sikt.
Steg 4-åtgärder är åtgärder på brister som inte går att går att tillgodose genom de tidigare stegen.
Åtgärder som har identifierats inom denna kategori är åtgärder kopplade till Kallebäcksmotet och
Lackarebäcksmotet där både nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder kommer att behövas
inom ramen för det tidsperspektiv åtgärdsvalsstudien avser.
Generellt kan konstateras att trafiksituationen år 2024, med planerade åtgärder, kommer att vara
bättre än idag. Detta trots att trafiken enligt basprognosen kommer att fortsätta att öka med ca 1
procent om året. I trafikanalysen (PM1) konstateras att kapacitetstillskottet väl motsvarar
trafikökningen på kort och medellång sikt. Samtidigt konstateras att en del brister, i många fall av
högst betydande karaktär, ändå kan noterats i trafikmodellen för år 2024, eller i vissa fall först för ett
senare årtal då trafikflödena är ännu högre. Det finns således skäl till ytterligare åtgärder med
anledning av de brister som har noterats för år 2024 och senare. För senare årtal som studerats i
modellen sker en kontinuerlig tillväxt och linjär ökning av trafiken som i stort sett innebär att brister
som identifierats på trafikala grunder kommer att bli allvarligare med tiden.
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5.2. Studerade åtgärdstyper och alternativa lösningar
Trafikverket rekommenderar genomförande av åtgärder enligt fyrstegsprincipen där respektive steg
innebär ett sätt att påverka kapacitetsutnyttjandet på vägen, antingen genom att påverka
kapacitetsuttaget (efterfrågan) eller genom att tillföra mer kapacitet (utbudet).
En lista på tänkbara steg1 och 2-åtgärder finns i bilaga på sidan 66.

Steg 1 – Tänk om – påverka transport- och resandeefterfrågan och val av trafikslag
Steg 1-åtgärder bör följa de av Trafikverket föreslagna riktlinjerna som i grova drag omfattar åtgärder
inom områdena: skatter och avgifter, beteendepåverkan genom mobility management samt att verka
för en reglering av transporterna och en lagstiftning ger möjlighet att föra över resor och gods till
alternativa och mer kapacitetsstarka trafikslag där så är möjligt.

Steg 2 – Optimera – effektivare utnyttjande av befintlig och planerad infrastruktur
Likt steg 1-åtgärderna ovan är merparten av de åtgärder som ofta pekas ut på denna nivå inte inom
Trafikverkets kontroll utan är istället beroende av andra aktörer och politiska beslut.
Med utgångspunkt i ett mer effektivt nyttjande av infrastrukturen i tid och rum kan bättre planering
bidra till ett mer effektivt transportsystem. Kollektivtrafik, cykel och fotgängare kan vidare prioriteras
på ett sådant sätt att det blir attraktivare att använda dessa färdmedel i jämförelse med bilen.
Med prioriterade körfält där konflikter ofta uppstår kan kollektivtrafiken ges bättre förutsättningar på
övrig trafiks bekostnad. Detta gäller bland annat i Kallebäcksmotet, samt mot Örgrytemotet och vidare
upp till Ullevimotet. Även cykel och gång bör prioriteras för ett minskat bilberoende och därmed en
avlastning av E6.
Även Lagstiftning och regelverk är av stor betydelse för att kunna optimera trafiken på E6 Detta gäller
inte bara vilka möjligheter som finns för att prioritera viss trafik utan även i en vidare bemärkelse där
miljövänliga fordon, fyllnadsgrad och andra positiva egenskaper ska kunna premieras.
Även ITS brukar klassificeras under Steg 2-åtgärder då dessa åtgärder syftar till ett bättre nyttjande av
befintlig kapacitet utifrån ett bättre nyttjande av transportsystemet som helhet.
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Steg 3 – Bygg om – begränsade ombyggnadsåtgärder
Trimningsåtgärder väg föreslås över hela sträckan. I första hand för att bygga bort
trafiksäkerhetsbrister men också för att öka tillgängligheten, minska restidsvariationen och reducera
återställningstiden vid olyckor och incidenter.
x

1. Kallebäcksmotet

Trimningsåtgärder med avseende på
gränssnitt mellan leder och mot det
lokala vägnätet. Åtgärderna avser
bättre anslutning mellan E6 och väg
40, effektivare hantering av trafiken
från Kallebäck via Mejerigatan/Sankt
Sigfridsgatan (kommunalt vägnät)

x

2. Ringömotet och
Lundbyleden

Flera trimningsåtgärder föreslås för
att skapa effektivare flöden både
lokalt och genom att omfördela trafik
mellan de båda tunnlarna. Åtgärden
görs för att skapa ett effektivare flöde
och bygga bort
trafiksäkerhetsbristerna för trafik
söderut genom Tingstadstunneln

x

3.
Tingstadstunneln

Ommålning av linjer och borttagning
av barriär mellan körfält för att få ett
effektivare flöde. Bland annat för att
reglera körfältsbyten och därmed
styra trafiken mer effektivt.

x

4. Gullbergsmotet

Ta bort barriären södergående
riktning mellan Gullbergsmotet och
Olskroksmotet i samband med
ommålningen Ringömotet –
Gullbergsmotet.

x

5. Olskroksmotet

För att hindra att för många bilister
tar Tingstadstunneln från E20 mot
E6, och vidare mot exempelvis
Lundbyleden, föreslås en
påfartsreglering för trafiken genom
”Kakeltunneln”. Detta för att få fler
att välja Marieholmstunneln och för
att säkra framkomligheten söderifrån
på E6. I Olskroksmotet föreslås
åtgärder som sprider trafiken mellan
Tingstadstunneln och
Marieholmstunneln. Detta görs
genom att påfarten från Olskroken
stängs för biltrafik.
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6. Åbromotet

Flera åtgärder har tagit fram inom ÅVS Varberg-Göteborg vilka
återupprepas här då de ingår även i detta stråk. Viktigt är att tillse att
kapacitetsbehovet kan tillgodoses med enklare justeringar och åtgärder
som sammantaget ger mindre risk för incidenter och olyckor. I korthet.
Körfältsindelning mellan Söderleden och E6 för påfart norrifrån E6 samt
västerifrån på Söderleden med påfart E6 norrgående efter motet
(Flyover).

7. Gårdamotet

Lägga till ett körfält in mot cirkulationsplatsen på avfarten, så att man får
ett fält för högersväng och ett för rakt fram/vänster. Det behöver inte
vara i form av en fri höger, utan även det nya körfältet kan gå in i själva
cirkulationen.

8. Motorvägshållplatser Metrobuss
Det bedöms finnas plats att anlägga motorvägshållplatser strax söder om
Gårdamotet. Se den grova skissen för motorvägshållplatserna. Som del
av denna åtgärd ingår även ett norrgående additionsfält mellan
Örgrytemotet och Ullevimotet. Både motorvägshållplatserna och det
norrgående additionsfältet bedöms kunna rymmas utan att broar
påverkas, mer förklaring återfinns i den separata skissen. Lägg till ett
extra norrgående fält på delar av sträckan mellan Kallebäcksmotet och
Olskroksmotet.
9. ITS-lösning för kollektivtrafiken väg 40
Enstaka dagar uppstår redan idag köer i körfälten mot Göteborg.
Möjlighet finns då att med digitala skyltar kunna göra om additionsfältet
till ett bussfält. På så sätt ges bussen möjlighet att köra om bilarna i
nedförsbacken och därmed undvika att fastna i trafiken.
10. Lackarebäcksmotet

Nytt mot krävs för att klara framtida trafikökning men också kommande
höghastighetsjärnväg och de exploateringar som planeras i Mölndal.

Steg 4 – bygg nytt nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder
En större nyinvestering föreslås i Kallebäcksmotet för att öka kapaciteten och skapa en effektivare
koppling mellan E6 och väg 40. En nytt Kallebäcksmot har stora möjligheter att hantera både
nuvarande situation och de brister som finns idag och framtida utveckling med avseende på både ett
framtida Metrobussystem och den prognosticerade ökningen av antalet fordon i stråket.
Lackarebäcksmotet har i analyserna uppvisat kapacitetsbrister, både idag och enligt den
prognosticerade ökningen framöver, som visar att en ombyggnad och kapacitetsförstärkning är
nödvändig. I samband med den nya höghastighetjärnvägen och projekt Göteborg-Borås och de
osäkerheter som fortfarande finns kring sträckningen av denna genom Göteborg och Mölndal. Brister
har således kunnat påvisas i Lackarebäcksmotet där åtgärden på sikt är ett nytt mot. En fördjupad
utredning föreslås därför där Mölndals Kommun och Trafikverket tillsammans utreder
förutsättningarna för en ny utformning av motet och där stadens utveckling och järnvägens sträckning
anger premisserna.
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5.3. Uppskattning av kostnader för alternativen
En grov kostnadsbedömning har gjorts för de olika åtgärdsförslag som tagit fram inom ÅVS E6. På
grund av dess komplexitet och svårigheten att uppskatta dess exakta har endast övergripande
kostnadsuppskattningar kunnat göras.

Kallebäck
En större åtgärd med ett nytt mot i Kallebäck (”Kringlan”) uppskattas i sin enklaste form till en
kostnad på ca 210 Mkr (se Figur 17), där E6 norrgående körbana går i uppförsbacke och därför mötet
berget, för att undvika alltför stora bergskärningar på östra sidan. Med detta avses kostnader för en
åtgärd som syftar till att lösa det trafikala problemet utan anpassningar till stadsnära miljöer eller de
speciella förutsättningar som gäller för den specifika miljö som råder på platsen. En anpassning är i sig
svår att beräkna då den innehåller flera osäkra parametrar varför ÅVS:en nöjer sig med att konstatera
att det finns betydande möjligheter att på olika sätt anpassa motets utformning till dess omgivning.
Möjligheter finns bland annat att lägga stora delar av vägens sträckning i tunnel eller tråg för att på så
sätt få den att smälta in bättre.
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Figur 17 Föreslagen trafiklösning Kallebäcksmotet

Oavsett vilken lösning som väljs är det viktigt att föreslagen körfältsindelning blir enligt ÅVS:ens
förslag. Detta eftersom funktionen annars kan gå förlorad. Konkret innebär detta att en
körfältsindelning skapas med möjlighet att från väg 40 nå E6S samt att från väg 40 dels kunna välja
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höger körfält (K1), dels att kunna använda körfältet längst till vänster för att nå E6N. Trafik E6
norrifrån ska i sin tur kunna nå väg 40 både från filen längst till vänster och från filen längst till höger
då dessa kopplingar behövs för att uppnå syftet med föreslagen utbyggnad av trafikplatsen.

Figur 18 Kallebäcksmotet med norrgående körfält i tunnel (WSP, 2020)

Efter dialog med Göteborgs stad togs ett alternativt förslag fram som belyser möjligheten att förlägga
delar av den nya E6 norrgående körbana i tunnel (Figur 18). En sådan lösning, med stora delar av
körbanan förlagd i tunnel, ökar dock kostnaderna för åtgärden där kostnaderna beror på dels hur
mycket av vägen som ska gå i tunnel, dels valet av teknisk lösning. Det finns också stor osäkerhet kring
underlaget och bergets skick, vilket försvårar beräkningen av kostnader förknippade med åtgärden.
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Kostnaden för genomförande kan lätt komma att fördubblas i det fall att man bestämmer sig för en
dylik lösning.
Då möjligheterna till anpassning är stora och då detta antas påverka stadsbilden på ett mycket
märkbart sätt har beslut fattats att avvakta Göteborg stads kommentarer och planer innan vidare
utveckling av underlaget sker. Detsamma gäller kostnadsberäkningar i form av samhällsekonomiskt
bedömning av den tänkta lösningen.
Kostnad och omfattning på övriga åtgärder som identifierats i studien finns kortafattat beskrivna i
nedanstående tabell (Tabell 1). För en mer detaljerad beskrivning hänvisas till PM 1 – Trafikanalys.

Beskrivning

De åtgärder som föreslås i
Ringömotet och på
Lundbyleden är i första hand
trimningsåtgärder som syftar
till att öka kapaciteten och
underlätta för trafiken mellan
Lundbyleden och
E6S/E6N/Marieholmstunneln
(Figur 19).

För Tingstadstunneln har en
åtgärd tagits fram som styr
över trafik från den hårt
belastade Tingstadstunneln
till Marieholmstunneln som
inte är lika belastad.

Plats

Ringömotet och
Lundbyleden

Tingstadstunneln

Tabell 1 Ungefärlig kostnad för identifierade åtgärder

Figur 20 ITS - informationstavlor kring ändrad
körfältsanvändning (tillfällig bild)

Figur 19 Två körfält mellan Lundbyleden och
Marieholmstunneln (tillfällig bild)

Illustration

Kostnaden för att sätta upp
informationstavlor (ITS) är
beräknad till ca 0,5 Mkr

Två genomgående körfält
föreslås från Lundbyleden
till Marieholmstunneln med
en beräknad kostnad till 1
Mkr. Finansiering tas
lämpligen från
trimningspott och åtgärden
bör utföras i samband med
planerad ommålning av
Ringömotet-Gullbergsmotet

Kostnad

Ja

Ja

Prioriterad
åtgärd
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Åtgärden som förslås för
Gullbergsmotet är kopplad till
den barriär som idag finns
mellan körfälten söderut till
Olskroksmotet, vilken inte
längre är önskvärd med den
ändrade körfältsindelningen
Ringömotet - Gullbergsmotet
(Figur 20 22).

För att strypa flödet i
”Kakeltunneln” kan en
påfartsreglering installeras,
vilken säkerställer
framkomligheten från E6
söderifrån. Bör göras i
samband med planerad
ommålning Ringömotet –
Gullbergsmotet.

I Gårdamotet, som i framtiden
kommer att ta emot en större
del av den trafik som idag
använder Örgrytemotet
föreslås en förstärkning i form
av dubbla körfält in i
rondellen norrifrån,
förslagsvis där den nya högra
fältet enbart blir för

Gullbergsmotet

Olskroksmotet

Gårdamotet

Figur 23 ITS Åtgärd - påfartreglering

Figur 21 Åtgärd med borttagen barriär i Gullbergsmotet

Lösningen behöver inte
bestå av en fri höger, utan
även det nya körfältet kan
gå in i själva cirkulationen.
Uppskattad
investeringskostnad: ca 1 –
2 Mkr

Uppskattad
investeringskostnad cirka 5
Mkr.

Beräkningar har visat att
kapaciteten ökar om denna
barriär tas bort. Kostnad: ca
0,5 Mkr.

Ja

Ja

Ja

Figur 22 ITS Åtgärd -
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Ett extra norrgående fält på
delar av sträckan mellan
Kallebäcksmotet och
Olskroksmotet

Påfartsreglering
Lackarebäcksmotet och
Kallebäcksmotet för att
prioritera trafiken på E6 (lång
sikt, ca 2040)

Det finns ett framtida behov
av busskörfält och hållplatser i
Gårda, bland annat för
Metrobuss. ÅVS:en har pekat
ut ett område söder om
Gårdamotet som bedöms ha
potential

Gårdamotet #2

Gårdamotet #3

Örgrytemotet

högersväng norrut på
Fabriksgatan.

Figur 25

Figur 24 Förstärkt kapacitet i cirkulationsplats, Gårda

Ja, utred vidare i
samband med
Metrobuss

Ja

Kostnaden översiktligt
bedömd till ca 10 Mkr

Investeringskostnad för
hållplatser och ett
norrgående additionskörfält
är beräknad till ca 50 Mkr

Nej, möjligtvis på
sikt

Uppskattad
investeringskostnad: ca 50
Mkr
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Flera olika åtgärder förslås
med fokus på bättre koppling
mellan väg 40 och E6.

Dubbla genomgående körfält
från E6 norrifrån mot väg 40
genom Kallebäcksmotet.
Denna åtgärd ingår även till
större del som del av
”Kringlan”, förutom att
lokalavfarten blir en kilavfart i
trimningsåtgärd 1.

Ommålning till dubbla
vänstersvängsfält från söder
mot väster i korsningen Sankt
Sigfridsgatan/Mejerigatans
förlängning (korsningen
närmast öster om E6)

Kallebäcksmotet

Trimningsåtgärd 1

Trimningsåtgärd 2

Figur 28

Figur 27

Figur 26 (tillfällig bild)

Uppskattad
investeringskostnad cirka 3
Mkr

Uppskattad
investeringskostnad cirka
10 – 20 Mkr

Nej, vägen är
kommunal.
Göteborgs stad
har kontaktats
inom ramen för
studien, som
driver detta
vidare.

Ja
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Trimningsåtgärd 4

Trimningsåtgärd 3

Åtgärd: med digitala skyltar
kunna göra om
additionsfältet till ett bussfält,
så att körfältsindelningen
återgår till den tidigare
utformningen i
nedförsbacken. Då ges bussen
möjlighet att köra om bilarna
i nedförsbacken och kan
därmed vinna några minuters
restid (beroende på hur
långsamt biltrafiken rör sig).

Förlängning av påfartssträcka
från E6 mot Kallebäck och
Mölndal. Föreslagen och
under byggnation, klar hösten
2020.

Figur 29

Uppskattad
investeringskostnad cirka 5
Mkr.

Ja, men fortsatt
arbete krävs då
de juridiska
förutsättningarna
för föreslagen
åtgärd saknas

Ja – genomförs i
samband med
pågående arbete
med direktramp
(klar hösten
2020)
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Lackarebäcksmotet

”Kringlan”

Ny trafikplats Lackarebäck

Ett nytt tillägg till
Kallebäcksmotet. För att på
läng sikt säkerställa
trafiksäkerhet och kapacitet i
anslutningen mellan E6 och
väg 40.

Underlag och värdering
saknas

Översiktlig analys pekar på
att åtgärden är lönsamt och
därför bör genomföras.

Bedömd kostnad mellan
210 Mkr och uppåt,
beroende på val av
utformning.

Ja, fördjupad
utredning/ÅVS
föreslås för att
säkerställa
Mölndals stads,
Projekt
Göteborg-Borås
och Trafikverket
Region Västs
intressen

Ja, gå vidare med
fördjupad
utredning för att
undersöka
gestaltning,
exempelvis ytläge
eller tunnel.
Dock med en
körfältsindelning
och koppling i
olika relationer
enligt ÅVS:ens
förslag.

57 (79)

Ändrad utformning i motet
med avseende på infart till
Flöjelbergsgatan

Ändrad fördelning av trafik.
Skapa möjlighet att nå
Söderleden även från K1
söder- och norrifrån genom
kilavfarter från dessa. Erbjuda
dubbla fält ut från flyovern
mot E6N, där vänster fält från
flyovern ansluter till E6 som
en parallellpåfart.

Lackarebäcksmotet
- trimning

Åbromotet

2 – 5 Mkr beroende på
genomförande och
komplexitet

Kostnaden har inte
utvärderats

Ja

Nej, avvaktar ny
utformning på
motet som helhet
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5.4. Bedömd samhällsekonomisk nytta av alternativen
Samhällsekonomisk nytta och i förekommande fall nytta för näringslivet (företagsekonomisk),
kostnadseffektivitet.
Den samhällsekonomiska nyttan av de förslag som tagits fram har ej beräknats inom ramen för
studien. Som en konsekvens av detta har detta arbete planerats in i anslutning till kommande
revidering av Nationell Plan.
Den åtgärd som i första hand är aktuell för samhällsekonomisk effektbedömning är en ny trafikplats i
Kallebäck. Här har en metod tagits fram med vars hjälp det går att beräkna den samhällsekonomiska
nyttan utifrån den restidsvinst som ett nytt mot innebär. Denna metod har utvecklats av
konsultföretaget WSP och utgår från den mikroanalys som gjorts inom studien för att i första hand
beräkna de restidsnyttor som realiseras av ett nytt mot. Denna analys är inte genomförd vid tillfället då
denna rapport skrivs. En komplettering genomförs istället i ett senare skede.

5.5. Utvärdering av alternativen, inkl. måluppfyllelse, riskfrågor, konfliktytor
Jämförelse av alternativ ifråga om effekter, konsekvenser, kostnader, genomförbarhet. Likheterna och
skillnaderna mellan alternativen. Gärna matrisform.
Hur konsekvenser för trafik och trafikanter, miljö och socioekonomi behandlats och beaktats i arbetet.
Indikatorer kopplade till mål: I samband med åtgärdsvalsstudier kan exempelvis
färdmedelsfördelning, fördelning av gods mellan trafikslag vara relevant.
Bidrag till övergripande mål (nationella, regionala, lokala)
Uppfyllande av mål för lösning. Kostnadseffektivitet (nå mål till lägsta kostnad).
Samhällsekonomi, balans kostnad/nytta.
Metod för ”samlad effektbedömning” beaktas vid redovisning av alternativjämförelse.
En grund för att besvara ifall de analyser av brister och föreslagna åtgärder bidrar till måluppfyllnad är
att gå igenom de effektmål som tidigt formulerades inom ramen för studien.
1.

Säkerställa god tillgänglighet och förutsägbara restider för trafik och transporter till,
från och genom Göteborg

2. Säkerställa bibehållen eller förbättrad kvalitet för näringslivets transporter
3. Bidra till att miljökvalitetsnormer (emissioner, buller, mm) uppfylls i stråket
4. Öka trafiksäkerheten
5. Skapa förutsättningar för bebyggelseutveckling
6. (Sträva efter att…) Minska barriäreffekterna
7.

Skapa förutsättningar för effektiv och attraktiv kollektivtrafik (med hög kapacitet)
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Tabell 2 Omhändertagande av utpekade brister, måluppfyllelse och föreslagna åtgärder

1.

2.

3.

4.

Effektmått

Resultat av framtagna
åtgärder

Kommentar

God tillgänglighet
och förutsägbara
restider

Kortare restider

Med de åtgärder som görs inom Västsvenska paketet
(Marieholmstunneln och övriga projekt), planerade och
föreslagna åtgärder ökar kapaciteten på E6 och därmed
även tillgängligheten i stråket. Med ökad kapacitet enligt
de åtgärder som föreslås minskar även risken för
incidenter och olyckor. Modellen visar samtidigt också
på att restiderna minskar tillika restidsvariationen
mellan centrala noder längs stråket.

Bibehållen eller
förbättrad kvalitet
för näringslivets
transporter

Kortare restider

Miljökvalitetsnormer
(emissioner, buller,
mm) uppfylls i
stråket

Frågan har uppmärksammats men
ingen konkret åtgärd har
föreslagits

Trafiksäkerhet

Utökad kapacitet i trånga sektorer

Lägre restidsvariation

Lägre restidsvariation

Med ökad kapacitet följer ökad framkomlighet, både
generellt och för näringslivets transporter. Med kortare
restider och lägre restidsvariation kommer
förutsättningarna för dessa transporter att förbättras
väsentligt.
Mer trafik men bättre motorer och bränslen ger lägre
CO2 men också ökade partikelhalter (PM10). Även
buller kommer att öka med ökande trafik.
Den ökande trafiken på E6 kommer leda till ökade
emissioner, framför allt med avseende på partiklar men
också initialt av CO2 som dock gradvis kommer att
minska i takt med hårdare krav och utfasning av äldre
motorer.

Underlätta filbyten
Säkerhetsåtgärder
ITS

Olyckor har kunnat påvisas i mellan trafikplatserna i
stråket. Dessa tros i stor utsträckning vara en
konsekvens av de körfältsbyten som sker och den täta
trafik som råder. Med ökad kapacitet och förbättrad
utformning av nya och befintliga mot kommer
trafiksäkerheten att öka och risken för allvarliga olyckor
att minska.

5.

Bebyggelseutveckling

Frågan har uppmärksammats men
ingen konkret åtgärd har
föreslagits

Förutsättningarna för barriäröverbryggande åtgärder
har studerats för stråket.

6.

Barriäreffekter

Frågan har uppmärksammats men
ingen konkret åtgärd har
föreslagits

E6 utgör en betydande barriär för både Göteborg och
Mölndal. Kostnaden för överdäckning är dock hög och
behöver tas med hänsyn till alternativanvändningen.

7.

Attraktiv och effektiv
kollektivtrafik

Bättre restider

Bättre flöden generellt ger plats för kollektivtrafik. Vid
nybyggnation ska utrymme säkerställas för framtida
kollektivtrafikbehov.

Bättre framkomlighet
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6. Förslag till inriktning och rekommenderade
åtgärder
(från fas: Forma inriktning och rekommendera åtgärder)

6.1. Beskrivning av övergripande inriktning
De åtgärder som föreslås i ÅVS E6 genom centrala Göteborg och Mölndal vilar på en traditionell syn
på framkomlighet och tillgänglighet till statlig infrastruktur. Enligt dessa principer utgör trafikverkets
basprognos den mest sannolika utvecklingen av trafiken och därmed det framtida läge som studien har
att ta ställning till. Detta får till följd att ett övergripande mål är att säkerställa att det finns tillräcklig
kapacitet i trafiksystemet för att täcka det nationella behovet av resande och transporter. Detta får till
följd att de åtgärder som föreslås syftar till att nå förutsägbara restider och acceptabel restidsvariation
och att skapa tillgänglighet till den statliga infrastrukturen i den utsträckningen att de
transportpolitiska målen på nationell nivå kan nås.
Restidsvariation och restider är i sig ett resultat av tillgänglig kapacitet och kapacitetsutnyttjande
vilket påverkas av tillväxttakten i trafiken. Den prognosticerade tillväxten, liksom de åtgärder som
påverkar och begränsar ökningen, är således av avgörande betydelse för behovet av åtgärder på
sträckan och därmed också inom vilken tidsram dessa kommer att krävas för att nå målet. Likaså är de
strategier som begränsar tillväxttakten på E6 av central betydelse för hur enskilda åtgärder bör
utformas för att bäst tillvarata de möjligheter som politiska styrmedel på lokal och nationell nivå kan
ha. Här är Göteborgs stads trafikstrategi och det hållbarhetsscenario som tagits fram av Trafikverket
exempel på målstyrda scenarier sätter ramarna för hur klimat- och hållbarhetsmål ska kunna uppnås
med ökad kollektivtrafikandel, högre andel gång och cykel, resfria möten, mm och därmed en mindre
bilandel.
Inriktningen i ÅVS E6 genom centrala Göteborg och Mölndal är baserad på Fyrstegsprincipen, en
försiktighetsprincip, där behov och brister i första hand ska lösas genom effektivisering och optimering
och först därefter i form av trimning och nyinvesteringar. Fyrstegsprincipen är också det bärande
motivet till att denna studie redan på ett tidigt plan avgränsar bort östliga tvärförbindelser som ett
alternativ till att öka tillgängligheten på sträckan. Dyra åtgärder och åtgärder som riskerar att leda till
mer trafik föreslås endast när betydande skäl kan påvisas.

6.2. Rekommenderade åtgärder
Trafikverket rekommenderar genomförande av åtgärder enligt fyrstegsprincipen:

Steg 1 – Tänk om – påverka transport- och resandeefterfrågan och val av trafikslag
En betydande del av de problem som relaterar till de brister som kan identifieras på den studerade
sträckan är relaterade till ett ojämnt utnyttjande av vägens kapacitet med en ojämn belastning över
dygnet vilket leder till trängsel under högtrafiktimmarna, något som är en förutsättning för att arbeta
vidare med att utveckla alternativa trafikslag som järnväg, cykel och gång men framför allt hitta nya
sätt att hantera efterfrågan och resandebehov.
Ytterligare förslag till åtgärder finns även inom Intelligenta Transportsystem (ITS) och tillämpningen
av mobila lösningar för transporter och trafik (se separat PM). Det senare innefattar såväl information
till förare, VMS-skyltar och digitala tjänster, som samordnad trafikledning och avancerade
informationstjänster som på olika sätt hjälper resenären att planera sin resa. I detta arbete har
Trafikverket en resa att göra för att på olika sätt använda digitalisering av transportsystemet och de
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möjligheter som detta innebär genom olika tjänster, dynamisk information och automatisering av
transportsystemet.
På övergripande nivå är det av avgörande betydelse att de finanspolitiska styrmedel som används kan
bidra till att reducera bilanvändandet på både kort och lång sikt och bryta den uppåtgående trenden
mot ökad biltrafik på de större lederna. Åtgärder som diskuterats i denna ÅVS har varit att höja skatter
och avgifter som tillsammans bidrar till att bilanvändandet minskar, bland annat höjd trängselskatt,
någon form av progressiv trängselskatt som ökar men antalet resor samt en kilometerskatt som
eventuellt kan kopplas till både tid och rum beroende på när och vart fordonet utnyttjas. Tillkommer
gör också Göteborgs stads Trafikstrategi som utgör en drivande kraft för en övergång till ett mer
hållbart samhälle och därmed motkraft till det ökande antalet fordon på E6 enligt Trafikverkets
basprognos. Trafikverket uppmuntrar och ställer sig bakom denna strategi vilket innebär en rad lokala
åtgärder som uppmanar befolkningen i och kring Göteborg att tänka om i sitt val av färdmedel.
Trafikstrategin innefattar bland annat lägre bilandel, minskat antal p-platser i centrala Göteborg, ökat
antal cykelparkeringar.
För godstransporterna till, från och genom Göteborg krävs åtgärder som gör alternativa trafikslag mer
attraktiva för att dessa ska kunna konkurrera med de förhärskande , i första hand järnväg och sjö, men
också mot tider som inte sammanfaller med rusningstrafiken på morgon och eftermiddag. Detta för att
miljöbelastningen på E6 men också för att minska den totala belastningen på vägsystemet.
För de transporter som inte kan överföras till alternativa trafikslag föreslås en i kombination med
åtgärder i Kallebäcksmotet att godstransport till och från Göteborg i stor utsträckning kan styras om
från Tingstadstunneln och Lundbyleden till Söder-/Västerleden och Älvsborgsbron. Detta för att
avlasta E6 genom centrala Göteborg och Lundbyleden som båda är hårt belastade.

Steg 2 – Optimera – effektivare utnyttjande av befintlig och planerad infrastruktur
Som ett led i att effektivisera utnyttjandet av befintlig infrastruktur föreslås ett antal åtgärder som
förväntas leda till lägre risk för störningar, incidenter och, som en konsekvens av detta även olyckor.
I första hand föreslås en omfördelning (”ommålning”) av de vägytor som identifierats i bristanalysen,
vägytor för ökad framkomlighet och ökad trafiksäkerhet. Detta för att skapa förutsättningar för
effektivare trafikföring framför allt i Åbromotet, Olskroksmotet, Gullbergsmotet, Tingstadstunneln och
Ringömotet. Flera av dessa åtgärder genomförs för att skapa ett bättre flöde genom att underlätta för
byte mellan lederna. På samma sätt föreslås även begränsningar i denna möjlighet.
En ytterligare åtgärd utgörs av förbättrad tillgänglighet för cykel i form av prioriterad cykeltrafik i
relation till motortrafik. En prioritering av cykel och moped ökar genomsnittshastigheten för denna
trafikantgrupp, i synnerhet då en allt större andel fordon blir eldrivna och kan antas locka en allt
större andel av befolkningen. Med en större andel resande på cykel och moped sker en avlastning av
E6, framför allt under rusningstid då trängsel ofta förekommer.
En del av de ITS tjänster som idag finns tillgängliga består av aktiv trafikstyrning, trafikövervakning
(ATK), variabla hastigheter, mm. Tillkommer gör flera aktiva system för informationsinhämtning
(trafikflöden, hastigheter, temperatur, mm) och motorvägskontrollsystem (MCS) som genom
trafikövervakning och automatisk trafikstyrning leder till att vägens kapacitet kan nyttjas effektivare
genom att olyckor och incidenter antingen kan undvikas eller att konsekvenserna av dessa kan
minimeras. Ett viktigt led i detta arbete är att fortsätta arbetet med de Servicenivåer som Trafikverket
identifierat med avseende på de funktioner som ska finnas tillgängliga och att då samtliga anslutningar
till E6 genom centrala Göteborg och Mölndal utrustas enligt Servicenivå Hög eller motsvarande.
En ytterligare möjlighet att styra om resenärer till mer hållbart resande är att införa betalsystem för
kollektiva transporter som samtidigt skapar incitament till att ställa bilen i större utsträckning. Det
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kan också handla om att förmå folk att arbeta hemifrån i olika utsträckning eller variera biljettpriser
på tåg och buss.
Då godstransporterna utgör en betydande del av den totala trafiken är det också viktigt att det skapas
alternativa stråk som både kan användas till att hänvisa trafik och till att mer aktivt styra vissa
transporter. Häri ligger en möjlighet att skapa ett stråk för godstransporter från E6 söderifrån och
Rv40 mot Göteborgs hamn och Hisingen, med målpunkter väster och norr om älven. Något som även
innefattar möjligheten att prioritera godstransporter eller på annat sätt stötta transportoperatörerna
genom dedikerade ITS-lösningar som ger godstransporterna en smidigare väg genom Göteborg eller
till målpunkter i staden.
På samma sätt bör möjligheterna att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken genom ITSlösningar som medger prioritering av bussar på statliga leder ses över. Detta genom att säkerställa att
det är möjligt att prioritera buss vid incidenter även i de fall då dedikerade körfält saknas, exempelvis
genom variabel hastighet och dynamisk information (skyltning). En åtgärd som sannolikt kräver
ombyggnation av trafikplatser för att fungera fullt ut.
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Steg 3 – Bygg om – begränsade ombyggnadsåtgärder
Trimningsåtgärder väg föreslås över hela sträckan. I första hand för att bygga bort
trafiksäkerhetsbrister men också för att öka tillgängligheten, minska restidsvariationen och reducera
återställningstiden vid olyckor och incidenter.

1.

Kallebäcksmotet - trimningsåtgärder anslutning mellan E6 och väg 40.

2. Ringömotet och Lundbyleden - effektivare flöden genom omfördelning av trafik mellan
Marieholms- och Tingstadstunneln.
3. Tingstadstunneln - Ommålning av linjer mellan körfält
4. Gullbergsmotet - ta bort barriären södergående riktning
5. Olskroksmotet - påfartsreglering för trafiken genom ”Kakeltunneln”. Fler åtgärder enligt PM1
6. Åbromotet – flera åtgärder, se PM1
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7.

Motorvägshållplatser Metrobuss

8. ITS-lösning för kollektivtrafiken väg 40
9. Lackarebäcksmotet - nytt mot för framtida trafikökning samt gränssnitt mot järnväg.
Fördjupad utredning (ÅVS) föreslås
Steg 4 – bygg nytt nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder
En större nyinvestering föreslås i Kallebäcksmotet för att öka kapaciteten och skapa en effektivare
koppling mellan E6 och riksväg 40/27. En nytt Kallebäcksmot har stora möjligheter att hantera både
nuvarande situation och de brister som finns idag och framtida utveckling både med avseende på ett
framtida Metrobussystem och den prognosticerade ökningen av antalet fordon i stråket.
Lackarebäcksmotet har i analyserna uppvisat kapacitetsbrister, både idag och enligt den
prognosticerade ökningen framöver, som visar att en ombyggnad och kapacitetsförstärkning är
nödvändig. I samband med den nya höghastighetjärnvägen och projekt Göteborg-Borås och de
osäkerheter som fortfarande finns kring sträckningen av denna genom Göteborg och Mölndal. Brister
har således kunnat påvisas i Lackarebäcksmotet där åtgärden på sikt är ett nytt mot. En fördjupad
utredning föreslås därför där Mölndals Kommun och Trafikverket.

66 (79)

7. Referenslista
M4 Traffic, 2017. Trafikanalys, Kallebäcksmotet
Structor, 2017. Koppling Rv40/E6 - Översiktlig studie
WSP, 2012. PM/Arbetsmaterial Östliga förbindelser

8. Bilagor

(я)

(я)
(я)
(я)

(я)

Avgifter/skatter för användning av infrastruktur (t.ex. broavgifter)

Avgifter/skatter för viss typ av trafik (t.ex. avgifter för tung trafik)

Avgifter i biltrafiksystemet. (trängselavgifter, broavgifter mm, P
avgifter)

Differentierade plats- och tidsbundna avgifter på transporter

Icke-prioriterad åtgärd (x)

Prioriterad åtgärd (я)

Effekt

Styrmedel för att öka den genomsnittliga beläggningen per bil
(tullar, m m)

Vägavgifter för att minska och styra trafik, omfattar
alla trafikslag

Skatter, avgifter och subventioner

Tänkbara åtgärder E6

Tabell 3 Bruttolista steg 1-åtgärder:

Bilaga 1 – bruttolista steg 1 och 2-åtgärder

En del av de ekonomiska styrmedel som finns
tillgängliga – saknas regelverk nationellt

Del av Hållbarhetsscenariot

Har utretts flera gånger tidigare. Politiskt känsligt
men med hög potential

En del av de ekonomiska styrmedel som finns
tillgängliga – del av Hållbarhetsscenariot

Kommer sannolikt att krävas för att
kapacitetsutnyttjandet och reducera antalet fordon
på E6

Kommentar
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(я)
(x)

Skatter på bränsle eller kilometer med bil

Avgifter i järnvägssystemet

(я)

Utarbetande av en parkeringsstrategi med tydligt syfte att prioritera
hållbara färdsätt

(x)
(x)

Skatter eller avgifter i hamnar/terminaler

Farledsavgifter

Skatter eller avgifter för att minska eller styra
godstransporter

(я)

Utveckla parkeringspolicy i städerna, prissättning för att göra
parkering dyrare

Parkeringsavgifter och andra åtgärder för att styra
med parkering

(я)

(я)

Europeiskt vägavgiftssystem/betalsystem

Skatter eller avgifter för att påverka
transportvolymer (nationell nivå)

Styrmedel för att öka den genomsnittliga beläggningen per bil
(tullar, m m)

Sannolikt stor potential. Hanteras inte i denna ÅVS

Sannolikt stor potential. Hanteras inte i denna ÅVS

Del av Hållbarhetsscenariot

Del av Hållbarhetsscenariot

Sannolikt stor potential. Hanteras inte i denna ÅVS

Har utretts flera gånger tidigare. Politiskt känsligt
men med hög potential

En del av de ekonomiska styrmedel som diskuteras
på Europeisk nivå

En del av de ekonomiska styrmedel som finns
tillgängliga
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(x)

(я)

Bättre biljettprisstruktur som minskar tröskeleffekten med
månadskort

Avdrag för pendling med cykel

(я)
(я)

Ökad samordning av näringslivets transporter mellan trafikslagen

Samverkan med transportköpare – informationsinsatser och
kunskapsspridning

Samordning och samverkan

Mobility management (beteendepåverkan
kommunikation, marknadsföring mm.)

(x)

(x)

Lägre taxor i kollektivtrafiken (ökad subventionering av
kollektivtrafik)

Subventioner/avdrag för kollektivtrafik och andra
hållbara färdsätt

Gynna verksamheter i kollektivtrafiklägen i förhållande till
verksamheter i dåliga lägen

Kommunala avgifter för att styra bebyggelse och
verksamheter till transportsnåla lokaliseringar

Sannolikt stor potential. Hanteras inte konkret i
denna ÅVS

Sannolikt stor potential. Hanteras inte konkret i
denna ÅVS

Sannolikt stor potential. Hanteras inte konkret i
denna ÅVS

Sannolikt stor potential. Hanteras inte i denna ÅVS

Sannolikt stor potential. Hanteras inte i denna ÅVS

En del av de möjligheter som finns tillgängliga och
den kommunala strategin
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(я)
(я)
(x)

Certifiering för smarta transportval hos transportköpare

Energieffektiv användning av fordon

Information om last- och lossningsplatser

Ökad användning av informationsteknologi för resfria möten etc.

(я)

(я)

Information till och samarbete med näringsliv och medborgare
(genom organisationer, nätverk m.m.)

Mobility management-åtgärder för att minska
resandet

(x)

Informationsstöd till inköpare av fordonsflottor och till bilköpare

Information, utbildning mm, till specifika målgrupper

Direktbearbetning och marknadsföring av kollektivtrafik och cykel
på arbetsplatser, bostadsområden, m fl

(я)

(я)

Resplaner för t.ex. skolor och företag

Marknadsföring (för ökad användning av gång, cykel
och/eller kollektivtrafik)

(я)

Samlade program för Mobility Management

Gröna resplaner, program för mobility management,
etc.

Viss potential. Hanteras inte konkret i denna ÅVS

Liten potential. Hanteras inte i denna ÅVS

Viss potential. Hanteras inte konkret i denna ÅVS

Viss potential. Hanteras inte konkret i denna ÅVS

Viss potential. Hanteras inte konkret i denna ÅVS

Osäker potential. Hanteras inte i denna ÅVS

Sannolikt stor potential. Hanteras inte konkret i
denna ÅVS

Viss potential. Hanteras inte konkret i denna ÅVS

Viss potential. Hanteras inte konkret i denna ÅVS
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(я)

(я)
(я)
(я)

Uppmuntra arbetsgivare att införa flexibel arbetsvecka för en
jämnare spridning av pendlingsbehovet

Flexibla arbetsplatser och ökat distansarbete

Samåkningsportaler utvecklade av kommunen

Samordnad varudistribution

(я)

(я)
(я)
(я)

(я)

(я)

(я)

Samhällsplanering, markanvändningsplanering, lokalisering av
verksamheter mm

Utveckla den kustnära sjöfarten

Lokala kontorshotell med placering i goda kollektivtrafiklägen

Bättre integrering av markanvändningsplanering och
infrastrukturplanering

Vid detaljplanering av gatunätet - anpassning till ett
framtidsscenario med mer gång, cykel- och kollektivtrafik

Lokalisering av bebyggelse och verksamheter så att behovet av
biltrafik minimeras

Färre parkeringsplatser vid t.ex. arbetsplatser och
samåkningsparkering

Planering, lokalisering

(я)

Information inför och under resan/transporten

Stor potential. Viktig del av Hållbarhetsscenariot

Stor potential. Kan påverka på lång sikt

Viss potential. Hanteras inte konkret i denna ÅVS

Viss potential. Hanteras inte konkret i denna ÅVS

Viss potential. Hanteras inte konkret i denna ÅVS

Viss potential. Hanteras inte konkret i denna ÅVS

Viss potential. Hanteras inte konkret i denna ÅVS

Liten potential. Hanteras inte konkret i denna ÅVS

Viss potential. Hanteras inte konkret i denna ÅVS

Stor potential. Direkt påverkan under rusningstid

Stor potential. Direkt påverkan under rusningstid

Viss potential. Hanteras inte konkret i denna ÅVS
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(я)

(я)

Hastighetsstyrning för att förändra konkurrenskraften mellan
färdmedlen

Styrmedel och regler som påverkar transportvalet

(я)

(я)

(я)

Förändrad lagstiftning: Inför bindande/förpliktigande
regionplanering i lagstiftningen

Förändrad lagstiftning: Tydligare krav på kollektivtrafikförsörjning
vid nybyggnads områden i PBL

Ändrad skattelagstiftning/avdragsregler som gynnar gång, cykel och
kollektivtrafik

(я)
(я)

Logistiklösningar

Citylogistik - samordnad varudistribution i större tätorter

Övrigt

(я)

Förändrad lagstiftning: Externa handelsområden ska tillståndsprövas
enligt Miljöbalken (som miljöstörande verksamhet)

Lagstiftning

(я)

Anpassade hastighetsgränser

Reglering, lagstiftning
Trafikregler, hastighetsstyrning m.m. (lokal nivå)

Viss potential. Hanteras inte konkret i denna ÅVS

Viss potential. Hanteras inte konkret i denna ÅVS

Viss potential. Hanteras inte konkret i denna ÅVS

Viss potential. Hanteras inte konkret i denna ÅVS

Viss potential. Hanteras inte konkret i denna ÅVS

Liten potential. Hanteras inte konkret i denna ÅVS

Se PM ITS

Se PM ITS

Se PM ITS
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(я)
(я)

Skapa goda förutsättningar för kombinerade resor och transporter

Nya samverkansformer för bättre integrering av markanvändningsoch infrastrukturplanering
i denna ÅVS

Viss potential. Hanteras inte konkret

Viss potential. Hanteras inte konkret i denna ÅVS
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Separata kollektivtrafikkörfält - bussfiler/busskörfält

Metrobuss

(x) Ej prioriterad – svårbedömd och
svår att genomföra

Flexibla öppettider/dygnetruntöppna
omlastningscentraler

(я) Ja, på sikt

Viktiga förutsättningar för att
godstransporterna ska kunna bli så effektiva
som möjligt. Det är nödvändigt att jämna ut
och sprida trafiken så mycket som möjligt.

(¥) Prioriterad men ingen konkret
åtgärd i ÅVS

Flexibla tider för godsleveranser, så att flödena sprids
över dygnet

Prioritering
Kollektivtrafik

En betydande del av godstrafiken på E6 är
transit och stora volymer med destination i
Göteborgsområdet. En överflyttning till
intermodala transporter skulle avlasta E6 och
ge ökad tillgänglighet.

Kommentar

(я) Prioriterad men ingen konkret
åtgärd i ÅVS

Icke-prioriterad åtgärd (x)

Prioriterad åtgärd (я)

Effekt

Förbättring av terminaler för gods, kombiterminaler.

Planering

Tänkbara åtgärder E6

Tabell 4 Bruttolista steg 2 åtgärder
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(я) Ja

Förbättrad gångtillgänglighet (kan främja
kollektivtrafikanvändning)

(я) Ja – se PM ITS

(x) Ej prioriterad – svårbedömd och
svår att genomföra
(x) Ej prioriterad – svårbedömd och

Vägvalsstyrning, ruttstyrning, guidning, särskilt av tung
trafik.

Särskilda körfält för godsdistribution i storstäderna;
körfälten kan även användas av kollektivtrafik

Minskat trafikutrymme för biltrafik (avsmalningar etc.)

Övrigt

vid ny-, om- och tillbyggnad

(я) Ja

Strategiska satsningar på gång och cykeltrafik
(prioritering av gång och cykelvägar)

utrymme saknas

utrymme saknas

Prioriterat, se förslag steg 3

vid ny-, om- och tillbyggnad

Möjligt längs sträckan men inte prioriterat

Gena och vindskyddade gång- och cykelanslutningar till
stationer och hållplatser

Fotgängare och cyklister

Ja, på sikt,

Metrobuss

(я) Ja, på sikt

Framkomlighetsåtgärder för busstrafiken genom
signalprioritering och hållplatsutformning

-

Möjlighet på sikt, väg 40, Kallebäcksmotet

Metrobuss

(я) Ja, på sikt

Ja, på sikt, Metrobuss

(я) Ja, på sikt

Reversibla körfält för busstrafiken

-

Busskörfält inom befintligt vägområde
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Genomförbart på sikt, ej prioriterat här
(insatser görs på nationell nivå)
HCT – projekt Trafikverket

(x) Ej prioriterad

(я) Ja, insatser görs på nationell nivå
(я) Ja

Regelbundna tidtabellagda tidkanaler för godstrafiken
genom stråket (ex 2 i timmen)

Tillåta längre och tyngre lastbilar i vissa relationer

Alternativt vägval godstransporter med genomfart (t.ex.
välja annan hamn, väg m.m.)

Miljö och hälsa

Skyddsåtgärder

Stort intresse nationellt,
teknikutveckling/applicering krävs

(я) Ja, insatser görs på nationell nivå

Högre fyllnadsgrad för godstransporter

se vidare kommentarer i text

Stort intresse nationellt,
teknikutveckling/applicering krävs

utrymme saknas

(я) Ja, insatser görs på nationell nivå

(x) Ej prioriterad – svårbedömd och
svår att genomföra

Optimera hastigheter för minskad energianvändning

Reglering av fordon, verksamheter m.m.

Hastighetssänkande åtgärd

Styrning, reglering, lagstiftning
Trafikregler, skyltning m.m.

Reversibla körfält för högre kapacitet i rusningstrafik

svår att genomföra
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(я) Ja

(я) Ja
(я) Ja

Självförklarande trafikmiljöer som hjälper till att skapa
rätt beteende

Hastighetspåminnare (ITS)

Trafiksäkerhetskameror

(я) Ja – se kommentar
(я) Ja – se kommentar

Samordning mellan olika trafikslag

Samåkningssystem, samordning via sociala medier

Turtäthet, standard och samordning av
kollektivtrafiken

Utbud

(я) Ja

Separata trafikslag vid stora skillnader i energi/hastighet

Prioriterade men hanteras inte specifikt i
denna ÅVS.

Viktiga beståndsdelar i en attraktiv och
hållbar kollektivtrafik och en förutsättning att
minska bilberoende och öka överflyttning till
alternativa trafikslag.

Prioriterat, se separat ITS rapport

Prioriterat, se separat ITS rapport

Prioriterat men hanteras ej specifikt inom
ÅVS E6

(я) Ja – Prioriterat men hanteras ej specifikt
inom ÅVS E6

Västkustbanan löper längs hela den
studerade sträckan. Riskbedömning görs av
Västlänken samt projekt Göteborg-Borås. för
väg föreslås fördjupad utredning på grund av
komplexiteten i frågan.

Riskreducerande åtgärder på väg/järnväg utifrån
klimatförändringar och sårbarhet

Trafiksäkerhet

Stråket är redan idag hårt belastat varför
åtgärder är nödvändiga på flera plan.
Betydande bullerproblematik och känslig
vattenmiljö (Mölndalsån)

Anpassa åtgärder efter omgivningen för att minska
negativ verkan. (Bullerskydd, vattenskydd, anpassning för
biologiska funktioner, friluftslivet samt kulturmiljö)
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(я) Ja – se kommentar

(x) Ej prioriterad

(x) Ej prioriterad

Högre kvalitet i kollektivtrafiken med avseende på
komfort och service

Utbyggnad/förbättring av pendlarparkeringar för bil
(helst gratis) och cykel (under tak)

Utökade möjligheter för långtidsparkering vid
järnvägsstationer med snabbtåg

(я) Ja – se kommentar

Logistiklösningar (fyllnadsgrad)

ITS

(я) Ja – se separat PM

(я) Ja – se kommentar

Samordnade godstransporter, t.ex. genom samlastning,
en ökad intermodalitet, fordonskonvojer på väg

Teknik, inkl. ITS

(я) Ja – se kommentar

Samordnad varudistribution, t.ex. genom regional
planering för lokalisering av om lastningsterminaler,
mindre (volym/vikt) standardiserade enhetslaster,
koordinering av varutransporterna inom städer avseende
tid och plats, företagssamverkan, krav på t.ex. elfordon i
stadsmiljö (för distribution)

Samordning av godstrafiken

(я) Ja – se kommentar

Förbättring av stationer/resecentrum/bytespunkter
(lokalisering, utformning, servicenivå)

Prioriterade åtgärder

Viktiga beståndsdelar i ett hållbart
transportsystem som har betydande effekter
på E6 genom centrala Göteborg och Mölndal
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(x) Ej prioriterad – ej aktuellt på
utpekad sträcka
(я) Ja – se separat PM
(я) Ja – se separat PM
(я) Ja – se separat PM
(я) Ja – se separat PM

Trafiksignal med signalprioritet för kollektivtrafik, samt
övergångsställen.

Realtidsinformation om trafikläget

Trafikledning och trafikstyrning

Variabla skyltar

Kapacitetshöjning (väg/gata) (utan nybyggnad) genom
ramper, körfält, stigningsfält, breddning,
korsningsåtgärder, cirkulationsplatser, variabla
meddelandeskyltar (genom ITS).

Mer resurssnåla och miljöeffektiva fordon

Samåkningssystem

(я) Ja – Prioriterat men hanteras ej

Bättre störningsinfo för att kunna välja snabbast körväg

specifikt inom ÅVS E6

(я) Ja – Prioriterat men hanteras ej

specifikt inom ÅVS E6

specifikt inom ÅVS E6

Realtidsreseplanerare - information om restid,
trafikstörningar, egna kostnader och externa kostnader

(я) Ja – Prioriterat men hanteras ej

(я) Ja – se separat PM

Variabla hastighetsgränser

Reseplanerare, biljettsystem, samåkning m.m.

(я) Ja – se separat PM

Trimning av vägar: ITS, signaler

Hanteras ej vidare inom ÅVS men viktiga för
planering och avlastning av infra.

Del av Servicenivåer för trafikledning. Tas
ofta fram i form av paket och i samband med
investering i övrig infrastruktur och
underhåll
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Lastbilstrailers på båt

Kapacitetshöjning järnväg genom bangårdsåtgärder,
signaler, växlar, mötesspår, lokala
bärighetsförstärkningar, eliminering av hinder för
utvidgad lastprofil,

Övrigt

Bättre tillgång till förnybara drivmedel (biogas, etanol
m.m.) för tung godstrafik på väg

Energieffektiva fordon

Säkra fordon (ISA o alkolås)

Längre persontåg

En viktig förutsättning för att minska
belastningen på E6 för att istället köra en
större mängd gods på sjön

(я) Ja – Prioriterat men hanteras ej
specifikt inom ÅVS E6

specifikt inom ÅVS E6

En viktig förutsättning för att minska
belastningen på E6 för att istället köra en
större mängd gods på järnväg

(я) Ja – Prioriterat men hanteras ej

specifikt inom ÅVS E6

(я) Ja – Prioriterat men hanteras ej

specifikt inom ÅVS E6

(я) Ja – Prioriterat men hanteras ej

specifikt inom ÅVS E6

(я) Ja – Prioriterat men hanteras ej

specifikt inom ÅVS E6

(я) Ja – Prioriterat men hanteras ej
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Kvalitetsgranskning
Genomförd:

Ja ܆

Nej  ܆Datum: Klicka här för att ange datum.

Utförd av:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum och underskrift av kvalitetsgranskare

Avslut av studie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum och underskrift av ansvarig för genomförande av åtgärdsvalsstudien

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Godkänt - datum och underskrift av chef
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[Hjälptext] Detta är baksidan på rapporten. Den måste vara på jämn sida, lägg in en blank sida före om
det behövs. OBS! Denna text ska inte finnas med på sidan, utan tas bort!

Trafikverket, XXX XX Ort. Besöksadress: Gata XX.
Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 50 00.

