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Göteborgsförslag 6393 - Bilfri Innerstad  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden avslår Göteborgsförslag 6393 – Bilfri innerstad 

Sammanfattning 
Göteborgsförslag 6393 ”Bilfri innerstad” föreslår att innerstaden, förslagsvis med dagens 
vägtullar (trängselskatteportaler, förf. anm.) som gräns, blir helt bilfri, med undantag för 
yrkestrafik och fordon för personer med funktionsnedsättningar. Syftet med en bilfri 
innerstad är att minska de lokala miljöproblemen, framförallt för att förbättra barns hälsa, 
och skapa en stad som är till för människor, inte bilar. 

Trafiknämnden gav på nämndmötet 2021-09-23 trafikkontoret i uppdrag att bereda 
frågan.  

Förvaltningen delar förslagsförfattarens uppfattning om att en minskning av 
biltrafikmängderna i centrala staden är positivt, bland annat för barns hälsa och barns 
möjlighet att på ett trafiksäkert sätt röra sig i sitt närområde. Förslagets intention ligger 
delvis i linje med övergripande strategiska dokument såsom stadens budget och 
trafikstrategi för en nära storstad, samt förslag till översiktsplan och fördjupad 
översiktsplan för centrala Göteborg. Att helt förbjuda bilar innanför 
trängselskatteområdets gränser är emellertid varken önskvärt eller realiserbart utan stora 
negativa konsekvenser.    

Trafiknämnden svarade den 18 mars 2021 på en motion från Gertrud Ingelman (V) och 
Daniel Bernmar (V) om att omvandla området innanför vallgraven till ett bilfritt 
”superkvarter”, en motion nämnden avstyrkte. I tjänsteutlåtandet till motionen angavs ett 
antal skäl till att avstyrka motionen, bland annat att gator och tillgången på kommersiella 
parkeringsanläggningar är reglerade i gällande detaljplaner, vilket skulle innebära att 
detaljplaner behöver revideras och att ersättningsanspråk kan komma att utgå. Om ett 
bilfritt område skulle omfatta ett än större område än vallgraven bedöms konsekvenserna 
och kostnaden för staden bli än mer betydande. Vidare bedöms effekten på 
tillgängligheten till centrala Göteborg påverkas negativt, och risken för ökade utsläpp 
längs trafiklederna, där miljökvalitetsnormen ofta överskrids redan idag, är 
överhängande.  

Trafikkontoret bedömer att Göteborgsförslaget intention primärt är att minska biltrafikens 
utbredning, och upplåta utrymme åt transportslag som har mindre, eller ingen, negativ 
påverkan på folkhälsan. Ur den aspekten ligger förslaget i linje med trafikkontorets och 
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stadens ambitioner. Biltrafiken i centrala Göteborg har minskat under en lång tidsperiod, 
och i budgeten för såväl år 2021 som år 2022 finns verksamhetsmål om att ytterligare 
minska andelen bilresor. Det finns även ett antal pågående projekt och uppdrag i syfte att 
förbättra ljud- och luftmiljön, och minska biltrafikens negativa effekter på stadsmiljön. 
Projekt som kan vara värda att lyfta fram är exempelvis stadsmiljöprogram för 
Vallgraven och ny gång- och cykelbro över älven. Dessutom bedriver miljöförvaltningen 
för närvarande en utredning, givet i budgeten för år 2021, vars syfte är att studera de mest 
effektiva åtgärderna för att sänka halterna kväveoxid i Göteborg. I budgeten för år 2022 
anges att trafikkontoret ska arbeta med ett pilotområde där cykeltrafiken ska prioriteras, 
och att det inom ett nybyggnadsområde endast ska tillåtas fordon som är drivna med el, 
bioceller eller gas (Euro VI).   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
I Göteborgsförslaget anges att målet med förslaget är att få en helt bilfri innerstad. Detta 
ska uppnås genom att staden minskar antalet parkeringsplatser, bygger fler cykel- och 
gågator samt ökar längden på pendeltågen. 

Ett förverkligande av målet, med de metoder och åtgärder som göteborgsföreslaget 
föreskriver, skulle således medföra betydande investeringskostnader för staden, 
framförallt kopplat till förändring av gaturummens utformning, från bilgator till cykel- 
och gångfartsgator. Att öka pendeltågens längd skulle även kräva hållplatsförlängningar 
på de banor där tågen förlängs. Storleksordningen på kostnaden är svår att uppskatta, men 
bedöms bli oerhört omfattande, särskilt om hela innerstaden innanför 
trängselskatteportalerna ska omfattas.  

Det finns en stor risk att förändring av gators befintliga funktion skulle medföra behov av 
detaljplaneändringar, då bland annat gator och tillgång till kommersiella 
parkeringsanläggningar är reglerade i gällande detaljplaner. Att förändra en gällande 
detaljplan medför både en kostnad som en osäkerhet beträffande tid och utfall. Det är 
sannolikt att en förändring skulle medföra överklaganden samt ersättningsanspråk från de 
kommersiella fastighetsägarna.  

En minskad, eller helt borttagen, biltillgänglighet bedöms medföra negativa ekonomiska 
konsekvenser för näringsidkare i centrala Göteborg, då tillgängligheten med biltrafik 
försämras. Det skulle delvis kunna vägas upp av fler resor till fots, med cykel och 
kollektivtrafik, men den sammanvägda effekten bedöms som negativ.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Att minska, eller helt ta bort, biltrafiken i centrala Göteborg kan medföra förbättrad ljud- 
och luftkvalitet, framförallt längs de gator och vid de bostadskvarter som idag har lokala 
miljöproblem. Den övergripande miljöeffekten är emellertid svår att bedöma.  

Det är tänkbart att en del av de bilister som tidigare trafikerade gatorna i innerstaden 
väljer alternativa färdmedel, såsom cykel och kollektivtrafik. En del av den befintliga 
biltrafiken bedöms dock välja alternativa målpunkter och alternativa vägar, vilket skulle 
medföra ökad trafik och ökade utsläpp på andra gator, framförallt de statliga 
trafiklederna. Idag är utsläppsproblemen längs trafiklederna oftast betydligt mer allvarliga 
än utsläppen längs lokala gator, till följd av högre flöden och större andel lastbilstrafik på 
lederna.  
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Idag överskrids miljökvalitetsnormen för kvävedioxider vid bland annat E6, 
Lundbyleden, Götaleden och Västerleden. Ytterligare trafikökningar skulle leda till 
försämrad luftkvalitet och ytterligare svårigheter att nå miljökvalitetsnormen. Bortsett 
från områdena närmast trafiklederna har centrala Göteborg förhållandevis god 
luftkvalitet, och det är därför möjligt att kraftiga restriktioner för biltrafiken i innerstaden 
skulle få liten, eller till och med negativ, påverkan på luftkvaliteten totalt sett i staden.  

 

Bedömning ur social dimension 
Betydande inskränkningar av biltrafikens framkomlighet, till förmån för fotgängare, 
cyklister och kollektivtrafik, skulle kunna vara positivt ur ett socialt perspektiv. Det kan 
dels innebära att barn och unga kan färdas och vistas i en mer trafiksäker miljö än idag, 
dels att ekonomiskt tillgängliga färdsätt prioriteras framför bilen. Samtidigt minskar 
tillgängligheten till innerstaden för personer som har långt avstånd till city och saknar 
tillgång till god kollektivtrafik. Antalet personer som skulle påverkas av en helt bilfri 
innerstad innanför tullarna bedöms vara mycket omfattande. I stadsområde Centrum bor 
cirka 190 000 invånare, och biltillgängligheten för en stor andel av dessa invånare skulle 
försvinna om en bilfri innerstad inom trängselskatteområdet skulle genomföras. Ur en 
social dimension skulle således en bilfri innerstad vara betydande och negativ.  

Enligt Göteborgsförslaget föreslås personer med särskilt parkeringstillstånd fortsatt ha 
tillgänglighet till gatorna i innerstaden. Samtidigt finns det personer som saknar 
parkeringstillstånd, men som av andra skäl kan ha svårt att röra sig eller uppleva 
otrygghet och därför behöver skjutsas eller åka nära sin målpunkt. Tillgängligheten för 
dessa individer skulle minska om möjligheterna att åka bil i innerstaden togs bort eller 
kraftigt begränsades.   

 

Förhållande till styrande dokument 
Göteborgsförslaget står i motsättning till skrivelser i Göteborgs stads budget för år 2021. I 
budgetsdokumentet beskrivs att ”Tillgången till parkeringsplatser i centrala staden är 
väsentlig för besöksnäringen och handeln. Framkomligheten för all form av transport och 
förflyttning inom staden är viktig för att handeln ska värnas”. I förslaget anges att ett steg 
på vägen till en bilfri innerstad är att ta bort parkeringsplatser, vilket skulle medföra att 
den i budgeten utpekade tillgången på parkeringsplatser skulle minska.  

I den nyligen beslutade budgeten för år 2022 står det beskrivet att ”Göteborgs Stad måste 
därför konstant sträva efter att vara en stad där samtliga trafikslag beaktas och 
omhändertas och där målsättningen ska vara att valet av transportmedel inte ska påverka 
framkomligheten. För att uppnå en god framkomlighet för en stad i rörelse krävs fortsatta 
investeringar i stadens infrastruktur. Stadsutvecklingen ska utformas på ett klimatsmart 
sätt där kollektivtrafik, cykelbanor, gång- och biltrafik samexisterar.” Göteborgsförslaget 
kan således sägas stå i motsättning även i budgeten för nästa år, då budgeten anger att 
biltrafiken ska samexistera med övriga transportslag, och att val av transportmedel inte 
ska påverka framkomligheten.  

I budgeten för år 2022 finns övergripande verksamhetsmål om att biltrafikandelen ska 
minska, från dagens andel på 45 % till 37 % år 2030. Förslagets ambition om en stegvis 
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minskning av biltrafiken går således i linje med de övergripande verksamhetsmålen, men 
förslagets långsiktiga mål om en helt bilfri innerstad kan inte sägas stödjas av budgeten.  

Göteborgsförslaget kan delvis sägas överensstämma med Göteborgs stads miljö- och 
klimatprogram 2021-2030 och Trafikstrategi för en nära storstad 2035. I miljö- och 
klimatprogrammet är ett av delmålen för klimatet att stadens klimatpåverkan från 
transporter ska minska. En indikator för delmålet är vägtrafikarbetet i Göteborg, vilket 
ska minska med 25 % jämfört med år 2020. I trafikstrategin finns två strategier för 
stadsrum, dels att gående och cyklister ges förtur och att hastigheter ska anpassas efter i 
första hand gående, dels att gaturummet ska omdisponeras till att skapa mer yta där 
människor vill vistas och röra sig. Strategierna motsvarar Göteborgsförslagets ansats om 
att omvandla parkeringsytor och gaturum till ytor för fotgängare och cyklister. I 
trafikstrategin finns emellertid inget långsiktigt mål om en helt bilfri innerstad.  

I stadens parkeringspolicy samt i riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs stad 
redovisas parkeringstal för olika områden i staden. Parkeringstalen är lägre i de centrala 
delarna av staden, men anger att parkeringsplatser ska finnas tillgängliga för bostäder och 
verksamheter.  

 

Bilagor 
1. Göteborgsförslag 6393 – Bilfri innerstad 
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Ärendet  
Trafikkontoret har fått Göteborgsförslag 6393 Bilfri innerstad för beredning. 
Trafiknämnden ska ta ställning till om förslaget ska genomföras eller avslås.  

Beskrivning av ärendet 
Göteborgsförslag 6393 Bilfri innerstad 
Göteborgsförslag 6393 beskriver att en minskning av biltrafiken är nödvändigt för att 
förbättra framförallt barns hälsa i Göteborg. Enligt förslaget utvecklar barn vid förskolor  
astma och bronkit till följd av dålig luft, och genom att minska biltrafiken kan barns, och 
vuxnas, hälsa förbättras.  

Målet med förslaget är en helt bilfri innerstad, förslagsvis med dagens 
trängselskatteportaler som gräns. För att nå dit föreslås bland annat minskning av antalet 
parkeringsplatser, fler cykel- och gångfartsgator samt förlängda pendeltåg, avsedda för 
cyklister. Genom att hänvisa fler personer till cykel och gång kan folkhälsan förbättras, 
och stadens centrum skulle bli mer trivsam att vistas i.  

 

Motion om bilfria ”superkvarter” innanför Vallgraven 
Den 18 mars 2021 beslutade trafiknämnden att avstyrka motionen till 
kommunfullmäktige från Gertrud Ingelman (V) och Daniel Bernmar (V) om att skapa 
bilfria ”superkvarter” innanför Vallgraven. Kommunfullmäktige avslog motionen 26 
augusti 2021.  

Motionen kan i stora delar sägas överensstämma med Göteborgsförslaget, även om den 
geografiska omfattningen av Göteborgsförslaget är betydligt större. I tjänsteutlåtandet 
anges ett antal skäl till varför motionen föreslås avslås, bland annat att det skulle ta stora 
utredningsresurser i anspråk, att förslaget bedöms kräva detaljplaneändringar samt att 
motionen står i motsättning till skrivelser i stadens budget.  

 

Biltrafikutveckling och luftkvalitetsproblem i centrala Göteborg 
Staden har under längre tid arbetat med att minska biltrafiken i centrala staden. Arbetet 
har gett effekt på trafikflödena i centrala stadssnittet och citysnittet, där flödet minskat 
över tid.  
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Utveckling av bilresandet, samtliga snitt 1970-2020, index 100 

Delar av centrala Göteborg har idag luftkvalitetsproblem. Problemen härrör primärt från 
de statliga lederna, och i viss utsträckning från större kommunala gator som Dag 
Hammarskjöldsleden, Hjalmar Brantingsgatan och Nya Allén/Parkgatan. 
Utsläppsproblemen bedöms vara som värst vid E6 Gårda samt vid Götatunnelns och 
Lundbytunnelns mynningar.  

 

Kvävedioxid, medelvärde år 2018, källa: Miljöförvaltningen 
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Genomförda och planerade åtgärder och uppdrag i syfte att främja resor med 
hållbara färdmedel 
Det pågår för närvarande arbete med att dels ytterligare främja fotgängare och cyklister, 
på bekostnad av biltrafiken, och dels omvandla trafikytor till ytor för vistelse. Som 
exempel kan nämnas att kommunfullmäktige fattat ett inriktningsbeslut om ny gång- och 
cykelbro över Göta Älv, vilken bedöms leda till stora förbättrad gång- och 
cykelmöjligheter. Vidare är en stadsmiljöplan för utveckling av stadsmiljön innanför 
Vallgraven under utarbetande. Inom ramen för stadsmiljöplanen studeras möjlighet till 
omdaning av parkeringsytor till rum för vistelse, samt möjligheten att skapa en 
attraktivare stadsmiljö längs ett antal definierade stråk. Inom stadsmiljöplanen har en 
möjlig framtida gestaltning av Grönsakstorget, om befintliga parkeringsplatser tas bort, 
visualiserats. 

 

Möjlig omdaning av Grönsakstorget, Mareld arkitekter 

I budgeten för år 2021 och år 2022 finns ytterligare i uppdrag i syfte att förbättra 
luftkvaliteten och främja hållbara resor.  

I budgeten för 2021 får miljö- och klimatnämnden i uppdrag att utreda de mest effektiva 
åtgärderna för att sänka halterna av kväveoxider i Göteborg. I budgeten för år 2022 har 
trafiknämnden fått i uppdrag att i ett nybyggnadsområde utanför Göteborgs befintliga 
stadskärna pröva att anpassa vissa lokalgator enbart för elfordon, bränslecellsfordon och 
gasfordon Euro VI för att minska buller, luftföroreningar och klimatpåverkan. Ytterligare 
uppdrag till trafiknämnden är att nämnden ska införa ett pilotområde för ökad 
verkställighet av cykelprogrammet och att nämnden, tillsammans med miljö- och 
klimatnämnden ska föreslå konkreta åtgärder för luftföroreningar och buller.  

 

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret bedömer att Göteborgsförslaget om bilfri innerstad har ett vällovligt syfte, 
som delvis kan sägas överensstämma med övergripande strategiska och styrande 
dokument. Att minska de negativa effekter som biltrafiken medför, bland annat för barns 
hälsa, är något staden arbetar för, bland annat genom de uppdrag som givits till 
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trafiknämnden och miljö- och klimatnämnden i budgeten för år 2011 och år 2022. Staden 
har dessutom under lång tid arbetat för att minska biltrafikens utbredning och främja 
hållbara resor i framförallt centrala staden. Det har fått konsekvensen att biltrafikflödet 
över centrala stadssnitt stadigt minskat över tid. I budgeten för år 2022 har trafiknämnden 
fått i uppdrag att i ett pilotområde realisera cykelplanen, och i ett nybyggnadsområde 
endast tillåta elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon Euro VI. Trafikkontoret arbetar 
även med en stadsmiljöplan för området innanför Vallgraven, i syfte att skapa en mer 
trivsam miljö att röra sig och vistas i. 

Att sträva efter en helt bilfri innerstad innanför dagens trängselskatteområde bedöms 
varken vara önskvärt eller realiserbart under överskådlig tid. I centrala Göteborg finns 
vissa luft- och ljudproblem, men problemen härrör i hög utsträckning från trafiken på de 
statliga lederna. Det bedöms finnas en överhängande risk för än större luftkvalitetproblem 
längs lederna om innerstaden görs bilfri, då en del av dagens biltrafik kommer att söka 
andra målpunkter och ruttval. Dessutom är möjligheterna att få till stånd en bilfri 
innerstad begränsade av det faktum att gator och kommersiella parkeringsanläggningar är 
reglerade i gällande detaljplaner. Det innebär att ett mycket stort antal detaljplaner 
behöver ses över och revideras, vilket innebär en mycket omfattande kostnad med osäkert 
utfall. Förslaget står dessutom i motsättning till bland annat budget för år 2021 och år 
2022 samt gällande parkeringspolicy.  

Trafikkontoret föreslår därför att Göteborgsförslaget avslås. Staden bedriver redan idag 
ett arbete i enlighet med motionens intention om att förbättra luftkvaliteten och, där det är 
möjligt, upplåta ytor åt andra ändamål än biltrafik. Det bedöms inte finnas något stöd i 
stadens styrande dokument för förslagets långsiktiga mål om en helt bilfri innerstad.  

 

 

 

 

Jenny Adler 
 
Avdelningschef 
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Trafikdirektör 
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