
 
 

ANSATS TILL 
INFRASTRUKTURÅTGÄRDER FÖR 

VIDARE ANALYS  
 

FÖR STADSTRAFIKENS STOMNÄT I GÖTEBORG, 
MÖLNDAL OCH PARTILLE 

PM ANALYSUNDERLAG, OKTOBER 2015 

Allt fler vill bo och verka i storstadsområdet Göteborg-Mölndal-Partille. År 2035 kan det bo över 

800 000 personer i det sammanhängande stadsområdet och finnas närmare 400 000 

arbetsplatser. Det är bra. En stark kärna stärker hela regionen. Fler får tillgång till en större 

arbetsmarknad och ett större utbud av kultur, utbildning, fritidsaktiviteter, handel och attraktiva 

stadsmiljöer. Att växa betyder en möjlighet att utveckla den storstad och region vi vill ha, men 

också ett stort behov av investeringar i bland annat infrastruktur. 

Kollektivtrafiken är en bärande del av en enklare vardag för fler och för en hållbar stads- och 

regionutveckling. Stomnätet, pulsådern i kollektivtrafiksystemet, binder samman stadsområdet och 

kopplar det till resten av regionen. Det behöver kompletteras och förstärkas om vi ska kunna locka 

och ta hand om fler resenärer. 

Därför arbetar Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs stad, Mölndals stad och Partille 

kommun nu tillsammans för att ta fram en gemensam målbild för stadstrafikens stomnät – det 

kollektivtrafiknät som idag består av spårvagns- och stombusslinjer, expressbussar och pendeltåg. 

Arbetet startade 2014 och runt årsskiftet 2015/16 ska en remissversion med ett huvudscenario för 

utvecklingen av stomnätet presenteras. Parallellt pågår under hösten en bred medborgardialog och 

fördjupade utredningar samt diskussioner bland tjänstemän och politiker hos parterna. 

Denna PM redogör för en ansats till huvudscenario med förslag på infrastrukturåtgärder. Dessa 

kommer att analyseras utifrån de kvalitetsmål som presenterades i PM Diskussionsunderlag i juni 

2015. Ansatsen till huvudscenario utgör ett underlag för den pågående dialogen om prioriteringar 

och hur åtgärderna bäst ska bidra till uppfyllelse av kvalitetsmålen.  

Stadstrafikforum Göteborg, Mölndal och Partille den 2 oktober 2015  
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1 Introduktion  

Detta är en delrapport inom ramen för arbetet med att ta fram en Målbild 2035 för stadstrafikens 

stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille. 

Målbilden kommer att utgöra en fördjupning av det långsiktiga utvecklingsbehovet för stadstrafiken i 

Göteborg, Mölndal och Partille och kommer att fungera som ett underlag till det reviderade 

trafikförsörjningsprogrammet. Målbilden är samtidigt en konkretisering av kommunernas viktigaste 

styrdokument – översiktsplaner bostadsförsörjningsprogram, utbyggnadsplaner och trafikstrategier. 

Kollektivtrafikens infrastruktur behöver byggas ut för att nå de planer och mål som beskrivs i både 

trafikförsörjningsprogrammet och kommunernas plandokument. 

Inom ramen för arbetet med målbilden ingår att peka ut infrastrukturutbyggnader som är angelägna 

och nödvändiga för att möta framtidens behov av kollektivtrafik. Detta PM Analysunderlag fokuserar 

på att beskriva en ansats till infrastrukturutbyggnad.  

Process för målbild GMP 
Arbetet med att ta fram en målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille (målbild GMP) 

har pågått sedan hösten 2013.  

 

Den första fasen av utredningar och analyser har sammanställts till ett diskussionsmaterial som ligger 

till grund för dialogfasen under hösten 2015. Diskussionsmaterialet består av PM 

Diskussionsunderlag (juni 2015) och detta PM Analysunderlag (september 2015). Ett förslag till 

målbild kommer sedan att tas fram kring årsskiftet 2015/16 baserat på diskussionsmaterialet och de 

inspel och synpunkter som kommer in i dialogfasen. Dialogfasen innefattar en medborgardialog, 

NextStop2035, och en politiker- och tjänstemannadialog. Under år 2015 och 2016 sker arbetet med 

att ta fram en Målbild 2035 för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille parallellt med 

processen för Sverigeförhandlingen och med processen för att ta fram ett reviderat 

trafikförsörjningsprogram för Västra Götalandsregionen.  
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Syfte och innehåll PM Analysunderlag 
Inom ramen för arbetet med målbilden ingår att peka ut infrastrukturutbyggnader som är angelägna 

och nödvändiga för att möta framtidens behov av kollektivtrafik. Detta PM Analysunderlag fokuserar 

på att beskriva en ansats till infrastrukturutbyggnad samt översiktligt vilka kostnader som är 

förknippade med infrastrukturutbyggnaden.   

Syftet med PM Analysunderlag är att skapa kännedom om innehållet i projektets ansats till 

huvudscenario för utbyggnad av infrastruktur. Syftet är också att möjliggöra en diskussion om 

prioriteringsordning mellan olika infrastrukturutbyggnader.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialog och förankring 
Under hösten 2015 sker dialog och förankring av olika delar av målbildsarbetet. Dialogen avser både 

en medborgardialog och en dialog inom politiken och tjänstemannasidan. Det finns flera aspekter av 

framtidens kollektivtrafik som berör och engagerar, och för att kunna göra rätt prioriteringar inför 

det slutliga förslaget till målbild behöver vi lyssna in både djupt och brett. Diskussionsmaterialet är 

en viktig grund till dialogen.  

 

Medborgardialogen genomförs mellan september och november 2015. Den består av flera delar för 

att få möjlighet att både skapa kännedom om arbetet och föra en mer djupgående dialog om 

framtidens kollektivtrafik. Aktiviteter för att skapa kännedom och få synpunkter på bredden består 

av en webbdialog (www.nextstop2035.se) och publika eventtillfällen i Göteborg, Mölndal och 

Partille. Aktiviteter för att föra en mer djupgående dialog består av samtal i fokusgrupper i två olika 

omgångar, med bred geografisk spridning i tätortsområdet.  

 

PM Diskussionsunderlag 

(juni 2015) 

Fortsatt arbete hösten 2015 

PM Analysunderlag (oktober 2015) 

Fortsatt arbete hösten 2015 

http://www.nextstop2035.se/
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Ett samarbetsprojekt 
Målbilden är ett gemensamt projekt mellan Göteborgs Stad, Mölndal stad, Partille kommun och 

Västra Götalandsregionen med Västtrafik. Stadstrafikforum för Göteborg, Mölndal och Partille utgör 

den politiska styrgruppen för projektet. Tjänstemän från respektive organisation finns med i 

ledningsgrupp och olika arbetsgrupper.  
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2 Ansats till huvudscenario  

2.1 Inledning  
I PM Diskussionsunderlag (juni 2015) identifierades viktiga kvalitetsmål ur ett resenärsperspektiv, 

kvalitetsmål för vistelse i stadsmiljön och stadsutvecklingsmål. Där presenterades även en ansats till 

kvantifiering av kvalitetsmålen som under hösten är föremål för medborgardialog och interna 

diskussioner. Prioriteringen mellan olika kvaliteter kan alltså komma att ändras och med det 

exempelvis utformning, trafikering och tidsordning för åtgärder, medan huvudstruktur och 

utvecklingsprinciper troligen endast påverkas i begränsad omfattning. 

Huvudscenariot omfattar de åtgärder som utgör projektets ansats för att lösa nuvarande brister och 

nå kvalitetsmålen under tiden fram till 2035, och då i synnerhet restider och kapacitet. Restider och 

kapacitet är också de aspekter som kräver en långsiktig planering och investering i infrastruktur. 

Huvudscenariot baseras på stadens och regionens struktur som landar i de stråk som knyter ihop 

stadens delar och kopplar till övriga regionen. Det utgår från K2020s Kom-hierarki där varje nivå fyller 

en viss funktion i systemet, men kan utgöras av olika trafikslag.  

Målbilden för stadstrafikens stomnät 2035 omfattar KomOfta och KomFort, där snabbnätet, eller 

KomFort i staden, är en tydlig vidareutveckling av K2020. Detta finnas utförligare beskrivet i PM 

Diskussionsunderlag. 

 

 

 

 

 

 

Illustrationer: K2020 hierarkin och principerna för KomFort respektive KomOfta 

 

KomOfta = linbana, spårväg eller stom-

BRT 

 Hög turtäthet (max 5 min?), ”hela 
dygnet” 

 Relativt täta stopp (ansats 400-600 m 
mellan hållplatser) 

 Går in till city som målpunkt (men 
inte nödvändigtvis till Brunnsparken 
och inte alla linjer/turer). Tänkt 
”angörings-ring” runt Vallgraven. 

KomFort i staden = högbana, snabbspårväg eller 
express-BRT/snabb-buss/Metrobuss 

 Hög turtäthet (max 10 min?) stor del av dygnet 

 Glesare stopp (ansats 800-1000 m mellan 
hållplatser) 

 Regionala KomFort ansluter till de regionala 
portarna och angör även city 

 KomFort i staden ansluter tyngdpunkter i staden, 
portarna och viktiga bytespunkter och 
målpunkter i stadsområdet och angör även city 
(se ovan), men ej övriga hållplatser i innerstaden. 

Kortfattad beskrivning av KomOfta och KomFort i staden från PM Diskussionsunderlag, juni 2015 
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I denna ansats till huvudscenario föreslås specifika lösningar och sträckningar för de identifierade nya 

alternativt förstärkta KomOfta- och KomFort-stråken. Dessa kommer även att finnas med i den 

avslutande och fördjupade delen av medborgardialogen. 

Effekterna av föreslaget huvudscenario kommer att bedömas utifrån bland annat resenärsperspektiv 

(restidskvaliteter).  

 

Utvecklingsprinciper från PM Diskussionsmaterial, juni 2015 

1. Det regionala KomFort-nätet och det lokala KomOfta-nätet kompletteras med 

KomFort i staden 

2. Kapaciteten och pålitligheten höjs i storstadsområdets KomOfta 

3. Regionala portar, innerstadsportar, lokala tyngdpunkter samt viktiga 

bytespunkter och målpunkter i storstadsområdet binds samman 

4. Resandet fördelas i flera stråk och punkter i storstadsområdet för att skapa 

nya/snabbare reserelationer och avlasta city 

5. Brunnsparkens funktion sprids på fler platser och hela city betraktas som en 

angöringszon 

6. City görs till målpunkt snarare än bytespunkt 

7. Linjenätet förenklas genom färre linjer och tätare turer 

8. Rymligare fordon (längre och högre) prioriteras framför fler fordon 

 

 

  



Målbild för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille: PM Analysunderlag oktober 2015  

7 (46) 
 

2.2 Struktur 
Strukturen utgår från utpekade tyngdpunkter i stadsområdet och viktiga målpunkter, det är dessa 

som ska knytas samman med korta restider, även till och från övriga regionen. Övriga delar av 

stomnätet erbjuder kollektivtrafik med hög turtäthet och kapacitet i områdena mellan och utanför 

tyngdpunkterna.  

Utifrån det byggs kollektivtrafiksystemets struktur, där flera tyngdpunkter sammanfaller med så 

kallade regionala portar eller andra viktiga bytespunkter. Till det läggs viktiga bytespunkter på platser 

som kan stödja strukturen och möjliggöra smidiga och snabba resor, några av dem är så kallade 

innerstadsportar, längs randen av innerstaden. På så sätt skapas en innerstads- och en 

mellanstadsring som både erbjuder snabba tvärförbindelser och avlastar city. City kan angöras vid ett 

antal hållplatser runt vallgraven för att avlasta Brunnsparken. 

  

 
Bild: En struktur som stödjer stadsområdets utveckling, en bild av 2035  

 
I målbildsarbetet har nödvändiga förbättringar – nya länkar och bytespunkter/stationer och 
förstärkningar av befintliga – identifierats utifrån framförallt restids- och kapacitetsbrister.  
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2.3 Bedömningar av system 
Ansatsen till infrastrukturåtgärder är resultatet av en samlad bedömning av faktorer som 

reskvaliteter, tillgänglighet, resandeunderlag, genomförbarhet, investerings- och driftkostnader etc. 

De baseras på ett stort faktaunderlag och analyser som tagits fram i projektet, medborgarinitiativ 

samt befintligt underlag från bland annat K2020 och Göteborgs Trafikstrategi.  

De stråk som behöver förstärkas är framtagna genom analys av storstadsområdets struktur, 

stadsutvecklingsmål, kvalitetsmål och brister. Den geografiska sträckningen för respektive 

infrastrukturåtgärd i ansatsen är ett resultat av dels vilken kvalitet som ska uppfyllas och vilken brist 

som ska åtgärdas, dels ett resultat av det systemval som gjorts i ansatsen. Systemvalet påverkar var 

och hur länkarna byggs. Denna ansats ska analyseras vidare och dessutom diskuteras i den pågående 

medborgardialogen utifrån vilka krav och förväntningar som finns på förbindelser och trafikslag. 

 

2.3.1 Högbana 
Högbanor är uppdelade i framförallt två system: metro, med två räler, och monorail, med ett brett 

spår. I Sverige finns i dagsläget inga exempel på högbana. Tekniken med två räler, dvs vanligt spår, på 

högbana finns på ett 30-tal ställen i världen, exklusive matarlinjer på flygplatser, exempel är delar av 

tunnelbanan i Köpenhamn, Berlin och Paris. Gummihjulsdrivna system som går i ett betongtråg är t 

ex VAL i bl a Lille. Monorail är än mer ovanlig och finns bland annat i Singapore, Mumbai och Osaka.  

I Sydney fanns fram till 2012 en central monorail som nu har rivits till förmån för bygget av en ny 

spårväg.  

Kostnaden för att anlägga högbanesystem är relativt höga, högre än för anläggning av spårväg men 

lägre än för anläggning av tunnelbana. Systemet är separat, vilket innebär att nyttan kommer först 

vid en större utbyggnad. Innan dess kräver användning av systemet byten för en majoritet av 

resenärerna. 

Högbana i Göteborgsområdet har hittills bedömts som möjlig att anlägga i mer storskalig stadsmiljö, 

till exempel i anslutning till de motorvägar som går genom staden. Högbana har inte bedömts som 

ett realistiskt alternativ i tätbebyggd innerstadsmiljö.  

Analyser har visat att resandeunderlaget i GMP-området år 2035 inte är tillräckligt i tangentiella 

förbindelser för att motivera en storskalig utbyggnad av högbanesystem. I takt med att 

tätortsområdet förtätas kan det dock vara motiverat på längre sikt i något stråk, kombinerat med 

brist på utrymme i markplan.  

En alternativ användning av högbanebegreppet är också att låta buss gå på en upphöjd körbana. I 

takt med teknikutveckling inom fordonsindustrin mot självstyrning och virtuell ihopkoppling av 

bussar till regelrätta buss-tåg kan detta bli praktiskt genomförbart inom några år. Då kan upphöjda 

körbanor användas för att komma fram i sektioner där det är trångt om utrymmet idag. 

Sammanfattningsvis: 

 Högbana innebär ett betydande intrång i tätbebyggd innerstadsmiljö 

 Högbana är förhållandevis dyr att anlägga 

 Högbana är separat system som kräver större utbyggnad innan full nytta erhålls 

 Resandeunderlaget bedöms inte tillräckligt i Göteborgsområdet för att motivera utbyggnad 

på systemnivå 

 Kan vara intressant på sikt i takt med att Göteborgsområdet förtätas 

 Kan finnas framtida möjlighet till bussystem på pelare, dvs högbana med buss 
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Bild: Såhär skulle en högbana kunna se ut. Bilden är ett montage, plats  

och utseende på fordon är fiktiva. 

2.3.2 Tunnelbana 
Tunnelbanor, eller metro som det ibland kallas, är det kollektivtrafiksystem som har störst kapacitet. 

Ofta byggs banorna under jord för skapa korta och snabba förbindelser utan att störas av den övriga 

trafiken. Det finns flera exempel där metro byggts ovan jord på balkar och pelare. Man får då samma 

framkomlighet som under jord men till en lägre kostnad. Exempel på detta finns från tidigt 1900-tal i 

Berlin och Paris medan det i modern tid byggts i bl a Köpenhamn och Singapore. Systemet är slutet 

och inte kompatibelt med andra system. Tunnelbanor finns som försörjer såväl regionala relationer 

som lokala, t ex Madrid och i Stockholm.  

Tunnelbana går separerad från annan trafik och är dyr att bygga. Detta innebär att flexibiliteten är 

mycket liten vad gäller omläggning av linjer och integration i bebyggelsen. Den låga graden av 

flexibilitet innebär att tunnelbanan bidrar starkt till en strukturerad samhällsutbyggnad. I Stockholm 

kör man med tre vagnar av typ C20 i ett tåg. Detta innebär en kapacitet på ca 1 200 resenärer per 

tåg. Med en turtäthet på 90 sekunder innebär detta en kapacitet på 48 000 resenärer per timma och 

spår. Tunnelbana är ovanlig i städer av Göteborgsområdets storlek, de flesta städer med tunnelbana 

har en miljon invånare eller mer samt med väsentligt högre befolkningstäthet. 

Kostnaden för att anlägga tunnelbana i Göteborgsområdet är mycket hög och innebär stora 

störningar vid anläggning. Med de markförhållanden som råder i Göteborgsområdet bedöms 

kostnaden bli betydligt högre än i andra städer. Systemet är separat, vilket innebär att nyttan 

kommer först vid en större utbyggnad. Innan dess kräver användning av systemet byten för en 

majoritet av resenärerna.  

Anläggning av tunnelbana genom centrala Göteborg skulle göra stor nytta för restider och kapacitet 

längs med de linjer som anläggs, samtidigt som den radiella strukturen skulle stärkas än mer.  

Sammanfattning: 

 Inom planeringshorisonten 20-30 år ser vi inget behov av en utbyggnad av tunnelbana i 

Göteborgsområdet. 

 Den relativt låga befolkningstätheten och folkmängden gör att vi inte kommer upp i de 

resandevolymer som kan motivera tunnelbana. 
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 Kostnaderna för att bygga ut tunnelbana i Göteborgsområdet bedöms bli mycket höga och 

inte stå i proportion till den potentiella nyttan. 

 Det som främst saknas i Göteborgsområdets stomnät är fler tvärförbindelser och dessa löser 

man bättre med andra trafikslag.  

2.3.3 Snabbspårväg 
Snabbspårväg definieras här som spårväg som kan trafikeras i hastigheter 70-80 km/h. I större 

stadsområden där avstånden är längre har snabbspårvägar eller stadsbanor byggts ut som ett 

billigare alternativ till tunnelbana. Syftet är att kunna köra fortare och med högre prioritet jämfört 

med den tidigare beskrivna stadsspårvägen som främst syftar till hög tillgänglighet med en relativt 

bussen hög reshastighet. Systemet är något mindre flexibelt än stadsspårväg då fordonen vanligen 

kräver radier på minst 25 meter vilket ibland vara svårt att få in i centrala delar av befintlig 

stadsmiljö. Fordonen har samma kapacitet som de största stadsspårvagnarna med måtten 2,65 m 

breda och 40-45 m långa. En stadsbanevagn av denna storlek kan ha upp till 300 sittande och 

stående passagerare. 

I Göteborg definieras redan Angeredsbanan som snabbspårväg utifrån den geometriska 

utformningen med rak och gen bana samt genom att antalet hållplatser är relativt få. Även andra 

banor är byggda på detta sätt men har ett större antal hållplatser. En större omvandling av befintligt 

spårvägssystem till ett snabbspårsystem genom systematisk borttagning av hållplatser och 

uppgradering av bana skulle medföra behov av parallella bussystem. Det skulle också förstärka den 

radiella strukturen. Nya snabbspårvägslänkar kan däremot vara möjliga att anlägga på vissa sträckor i 

Göteborg och då bidra till att korta restiderna. Vidare undersöks möjligheten att planskilja 

spårvägsnätet i kritiska snitt samt komplettera med fler körvägar genom centrala staden. 

Sammanfattningsvis: 

 Delar av Göteborgs spårvägsnät kan redan idag betraktas som snabbspårväg. 

 Viss uppgradering av befintliga banor kan genomföras. 

 Några nya snabbspårvägslänkar analyseras i det pågående arbetet. 

 Ett helt nytt snabbspårvägssystem i tangentiella förbindelser bedöms ej behövas. 

 

Bild: Såhär skulle snabbspårväg kunna se ut. Bilden är ett montage, plats  
och utseende på fordon är fiktiva. 
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2.3.4 Spårtaxi, Airway 
Olika typer av spårtaxi, mindre förarlösa kabiner på eller under balkar som tar resenären direkt till 

den önskade målhållplatsen. Genom att uppehållen på mellan stationer uteblir kan restiden minskas. 

Varje station är utrustad med sidospår för att fordon som inte stannar ska kunna köra om. Banan kan 

hantera ett fordon var 10:e sekund. Alternativet innebär ett isolerat system som kräver byten för 

resor utanför det lokala området. Investeringskostnaden för denna typ av system är oklar. Det är 

också oklart hur påverkan på stadsmiljö uppfattas. 

Systemet kan vara ett bra komplement till ett stomnät, speciellt i områden kring en knutpunkt med 

många utspridda målpunkter, exempelvis Högsbo-Sisjöns företagsområde. De tillhör alltså KomNära-

trafiken, men med en totalt sett hög kapacitet. Driftkostnaderna är låga tack vare en hög grad av 

automatisering, vilket också medger bra (individuell) turtäthet hela dygnet. 

Att bygga ut ett system i hela stadsområdet bedömer vi inte som genomförbart. Det är ett helt nytt 

system som dessutom kräver en hög finmaskighet och som samtidigt inte passar in i alla stadsmiljöer. 

Kapacitetsmässig punkt till punkt i stora relationer kan spårtaxi inte mäta sig med spårvagnar eller 

BRT-koncept, det skulle alltså krävas parallella system. 

Sammanfattningsvis: 

 Spårtaxi, airway mm kan vara intressant som komplement till stomnätet men inte som 

ersättning. 

 Investeringskostnad och påverkan på stadsmiljö behöver undersökas vidare, utanför 

målbildsprojektet. 

2.3.5 Duospårvagn 
Duospårvagnar är fordon som kan köras både på järnvägsnätet och på spårvägsnätet. Det har 

framförts i samband med utredning av framtida användning av Kust-till-Kustbanan (Göteborg-Borås) 

att trafikering med duospårvagnar skulle kunna vara en lösning. Inom GMP-projektet har det 

bedömts svårgenomförbart att trafikera spårvägsnätet i den tätbebyggda innerstadsmiljön med 

fordon anpassade för järnväg, både av stadsmiljöskäl och av kapacitetsskäl. Fortsatt analys av detta 

sker inom pågående åtgärdsvalsstudie för stråket Göteborg-Borås hos Trafikverket. 

2.3.6 Linbana 
Linbana är ett samlingsbegrepp för olika typer av system för persontransport, där moduler är 

upphängda i vajrar. Det som skiljer dem åt är bl.a. upphängning (antalet bärvajrar och dragvajrar), 

köregenskaper, modulernas utformning, kapacitet, hastighet, drift vid station m.m. Linbanor kan 

delas in i följande kategorier: Skidliftar, Kabinbanor och Gondolbanor.  

Skidliftar kan ytterligare delas in i ett antal underkategorier, där vanligtvis de öppna liftkorgarna är 

fastskruvade på själva vajern. Kabinbanor utmärks av att de endast har en eller två kabiner 

upphängda i en eller två bärvajrar och en dragvajer. Kabinbanor står stilla vid ändstationen och drivs 

inte likt en gondolbana runt i låg hastighet i systemet. Kabinbana brukar även kallas pendelbana. 

Kabinkorgarna har även en högre kapacitet jämfört med gondolbanor. Gondolbanor karaktäriseras av 

att systemet består av flera mindre enheter som drivs runt i systemet med hög turtäthet. Vanligt är 

att gondolbanorna har kopplingsbar klämma, vilket möjliggör att gondolerna kopplas av från 

vajersystemet vid stationerna och istället drivs runt av roterande gummihjul eller kedjesystem. I och 

med denna drift vid stationerna kan gondolernas hastighet sänkas utan att det påverkar övriga 

gondoler. Det finns även gondolbanor som är kopplade till två eller tre vajrar. 
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I Göteborg bedrivs ett fördjupat planeringsarbete kring möjligheten att anlägga linbana i form av 

gondolbana för att överbrygga älven. Utredningar har visat att kapaciteten är hög och att 

anläggningskostnaden är förhållandevis låg. De linbanor som planeras i Göteborg har låga 

driftskostnader jämfört med andra kollektivtrafikslag. Linbanorna har en kapacitet som motsvarar en 

spårvagnslinje, en mycket hög turtäthet över hela dygnet, gondoler som går i 25 km/h och har plats 

för upp till 25 passagerare, men även cyklar och de har tre kablar för hög komfort och säkerhet. 

Projektets analyser har visat att linbana kan utgöra ett komplement till befintligt KomOfta-system. 

Sammanfattningsvis: 

 Linbana kan vara ett kostnadseffektivt komplement till övrig KomOfta-trafik 

 Fördjupade utredningar pågår 

 

 
Bild: Såhär skulle en linbana kunna se ut. Bilden är ett montage, plats  

och utseende på fordon är fiktiva. 

2.3.7 BRT – Bus Rapid Transit 
Bus Rapid Transit eller BRT står för högt utvecklade busstrafiksystem där man tagit vara på många av 

de lösningar man annars finner i spårtrafik. BRT har sitt ursprung i Latinamerika. Under 1970-talet 

skedde en snabb tillväxt av flera stadskärnor i Latinamerika, vilket ställde höga krav på 

trafikhuvudmän för kollektivtrafiken. De ställdes inför en hög befolkningstillväxt där medborgarna 

var beroende av kollektivtrafikförsörjning samtidigt som det rådde en brist på resurser för att 

utveckla en bilbaserad infrastruktur. Resultatet blev BRT, ett metrosystem i marknivå bestående av 

bussgator. Olika delar av systemet behöver också olika typer av bussar. 

Kapaciteten i reserverade körfält är hög. Kapacitet per riktning och timma kan uppgå till 48 000 

resenärer, vilket dock förutsätter dubbla körbanor vid hållplatserna. Begränsande faktorer på 

kapaciteten är framkomlighet på sträckor i blandtrafik, korsningar samt avstånd mellan hållplats och 

deras utformning. 

I Sverige har under 2014 ”BRT Guidelines” tagits fram inom X2AB tillsammans med Trafikverket, 

Energimyndigheten och Sveriges bussföretag. I dessa guidelines specificeras hur ett BRT-system ska 

utformas för bästa effekt. 
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”BRT Guidelines” listar följande systemegenskaper: 

 Lätt att förstå och använda 

 Hög synbarhet i stadsmiljön, egen identitet, design och varumärke 

 Hållplatser, anslutningsvägar och stadsmiljö med hög kvalitet, samspel lokalisering 

 Hög turtäthet, lång trafikperiod under dygnet 

 Ostörd färd mellan hållplatserna, full prioritet i korsningar 

 Gena linjesträckningar med mjuk linjeföring, jämn körbana med hög kvalitet 

BRT har bedömts vara mycket intressant i Göteborgsområdet för att möjliggöra snabbare resor i 

tangentiella relationer. Anläggningskostnaden bedöms vara betydligt lägre än för övriga 

kapacitetsstarka system. Fördjupad utredning av BRT som koncept i Göteborgsområdet pågår. 

Sammanfattningsvis: 

 BRT som anläggs med hög kvalitet i enlighet med BRT guidelines är ett nytt trafikslag i 

Göteborgsområdet 

 BRT möjliggör snabbare resor i tvärförbindelser 

 BRT är kostnadseffektivt i förhållande till motsvarande spårburna system 

 

Bild: Såhär skulle ett system med Express-BRT eller snabbuss kunna se ut.  

Bilden är ett montage, plats och utseende på fordon är fiktiva. 

2.4 Ansats till infrastrukturutbyggnad  
Bristanalysen tydliggör att det finns ett kapacitets- och robusthetsproblem redan idag i innerstaden, 

som visar nödvändigheten av förstärkning av kollektivtrafiken centralt för att möjliggöra 

utbyggnaden inom Älvstaden. Bristanalysen tydliggör också att restider med kollektivtrafiken idag 

inte är konkurrenskraftiga i många relationer inom tätortsområdet, vilket visar nödvändigheten av 

ett snabbnät med tvärförbindelser. 

Snabbnätet (KomFort i staden) syftar till att knyta ihop viktiga platser i tätortsområdet med snabba 

förbindelser av hög kvalitet, ofta som tvärförbindelser. Nya länkar i snabbnätet är i denna ansats till 

infrastrukturutbyggnad främst tänkt som ett Express-BRT eller snabbuss-system som utnyttjar de 

motorvägskorridorer som går genom stadsområdet. I kartorna visas de nya länkarna i rött. I några 

stråk kan utbyggnad av snabbspårväg eller högbana vara en möjlig utveckling som utreds vidare. 
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Redan befintliga eller beslutade delar av snabbnätet är exempelvis pendeltågs-sträckan Mölndal – 

Korsvägen – City – Partille som blir en del av stadstrafiken då turtätheten ökar med Västlänken.  

Det övriga stomnätet (KomOfta) kompletteras och utvecklas genom en utbyggnad och förstärkning 

av spårvägsnätet och stombussnätet, som uppgraderas till BRT-standard (Bus Rapid Transit) i 

utpekade stråk. Dessa åtgärder ligger till stor del inom Göteborgs centrala delar och syftar till att lösa 

kapacitets- och robusthetsproblemet i innerstaden. I Kartorna visas de nya eller uppgraderade 

länkarna i blått. 

Den andra är en utbyggnad av linbana som komplement till övrig kollektivtrafik, särskilt gynnsamt där 

topologin eller barriärer gör det svårt eller dyrt att utveckla det ordinarie systemet. De visas som 

svarta streck i kartan nedan. 
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Karta: Ansats till nya länkar med befintligt nät i bakgrunden (alla stomtrafiklinjer). 

 

2.5 Vidare analyser 
Analyser av föreslagna infrastrukturåtgärder och dess sammanlagda effekt på uppfyllelsen av 

kvalitetsmålen pågår och då i synnerhet avseende målen för restider och tillgänglighet, liksom hur väl 

åtgärderna möter det ökade kapacitetsbehovet fram till 2035. 

En analys av hur en uppgradering av spårvägen till snabbspårväg på ett antal strategiska delsträckor 

skulle kunna korta restiderna även inom det befintliga KomOfta-nätet har initierats.  
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3 Ansats till huvudscenario – åtgärder 

Åtgärderna är indelade i anläggningar för snabbnätet, anläggningar för det övriga stomnätet och 

inom respektive grupp sorterade i trafikslag. En första översiktlig kostnadsbedömning indikerar i 

storleksordningen 25-30 miljarder kronor för anläggning av åtgärderna i ansats till huvudscenario.  
 

   
Nya Snabblänkar                  Nya Stomnätslänkar 

Förklaring till tabell: 

Transportslag (TSLAG):   EBRT=ExpressBRT=Snabbuss; SBRT=StomBRT=Uppgraderad Stombuss; 
SPV=Spårväg; LINB=Linbana; JVG=Järnväg 

 

Tabell 1 NYA SNABBNÄTSLÄNKAR (KomFort i staden) 

TSLAG NAMN BESKRIVNING 

EBRT Mellanstadsring 

Nordost-sydväst 

Bergsjön/Partille C – Mellbymotet– Gamlestaden – 
Hjalmar B – Lindholmen– Ivarsbergsmotet– Kungssten– 
V Frölunda– Järnbrott/Radiomotet– Mölndals C 

EBRT Mellanstadsring 

Nord-ost 

(Partille) – Bergsjön – Angered – Lövgärdet – Surte – 
(Bohus – Kungälv) 

EBRT Mellanstadsring 

Ostlig anslutning (Sävedalen) 

Vallhamra – Östra sjukhuset – (E20) 

EBRT Mellanstadsring 

Anslutning Innerstad via Dag 
Hammarskjöldsstråket 

(Frölunda-) Järnbrott/Radiomotet – Linnéplatsen (och 
vidare mot Parkgatan och Heden på befintlig körbana) 

EBRT  

 

Innerstadsring 

Södra Älvstranden 

Kungssten – Järnvågen – City – Gamlestaden 

 

JVG Tågstopp Brunnsbo Knutpunkt Brunnsbo 

JVG Tågstopp Gustavsplatsen Flytt av Sävenäs station mot Gamlestaden 

SSPV Snabbspårväg Uppgradering/anläggning snabbspårväg, åtgärder 
analyseras 



Målbild för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille: PM Analysunderlag oktober 2015  

18 (46) 
 

 

Tabell 2 NYA STOMNÄTSLÄNKAR (KomOfta) 

TSLAG NAMN BESKRIVNING 

SPV Norra Älvstranden 

centrala delen 

Ny spårväg Brunnsbo – Hjalmar Brantingsplatsen – 
Lindholmen – Stigberget - Linnéplatsen 

SPV Norra Älvstranden västra Ny spårväg Lindholmen – Ivarsbergsmotet 

(Kan ske i två steg, där nuvarande busstråk först 
uppgraderas till full BRT-standard) 

SPV Norra Älvstranden 

Nordvästra 

Ny spårväg Ivarsbergsmotet – Vårväderstorget 

SPV Backastråket Ny spårväg Brunnsbo – Selma – Körkarlens gata 

(Kan ske i två steg, där nuvarande busstråk först 
uppgraderas till full BRT-standard) 

SPV Svingeln Snabbspårskoppling vid Svingeln 

SPV Operalänken Ny spårväg Skeppsbron – Kanaltorget 

SPV Spår i Allén Ny spårväg Polhemsplatsen – Charles Felix – Haga 

Kan eventuellt ersätta Operalänken 

SPV Mölndal Förlängning spårväg Mölndals C – Åbromotet 

LINB Lärje Körkarlens gata – Bäckebol – Hjällbo – Kortedala 

LINB Centrum ost Brunnsbo – Ringön – Gullbergsvass – Svingeln 

LINB Centrum Järntorget – Lindholmen – Wieselgrensplatsen 

SBRT Gullbergsvass Skeppsbron – Gullbergsvass – Gamlestaden 

SBRT Kallebäck Kallebäck - St Sigfridsgatan – Gårda - Svingeln 

SBRT Toltorpsdalen Forsåker – Mölndals C – Linnéplatsen 

 
  



Målbild för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille: PM Analysunderlag oktober 2015  

19 (46) 
 

3.1 Åtgärdsbeskrivningar Snabbnätet 
De åtgärder som avser snabbnät i form av EBRT eller snabbuss utformas så att restiden säkerställs. 

Därför förutsätts egna körfält längs hela sträckningen och att stationerna utmed hela åtgärdens 

sträckning har fullständigt rak in- och utkörning med fri väg. Stationerna utformas med hög kvalitet, 

en jämförelse med tågstationerna längs Alependeln har gjorts.  

I snabbnätet ingår även regionala portar, stationer på inkommande järnvägar som fungerar som 

fördelare till övriga snabbnätet och stomnätet. Dessa regionala portar utformas med samma höga 

kvalitet som övriga stationer i snabbnätet. I snabbnätet kan även ingå sträckningar med 

snabbspårväg eller eventuell högbana. Dessa är fortfarande under utredning. 

 

Såhär skulle ett system med EBRT eller snabbuss 

kunna se ut. Bilden är ett montage, plats och 

utseende på fordon är fiktiva. 

 

 

 

 

 

 

 
Såhär skulle snabbspårväg kunna se ut. Bilden 

är ett montage, plats och utseende på fordon är 

fiktiva. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Såhär skulle en högbana kunna se ut. Bilden är 
ett montage, plats och utseende på fordon är 
fiktiva. 
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3.1.1 Mellanstadsring Nord-väst EBRT 
Åtgärden avser anläggning av EBRT-system som sammantaget fyller behovet av snabba tangentiella 
länkar mellan många tyngdpunkter och viktiga bytespunkter, från Rymdtorget i Nordost via 
Gamlestaden och fyra punkter på Norra Älvstranden till Frölunda Torg och Mölndals centrum. 
Investeringarna i högklassiga egna körbanor för snabb-bussar kommer att betydligt korta restiderna i 
många reserelationer och knyta ihop flertalet av mellanstadens tyngdpunkter. 

Beskrivning av sträckningen 
Bergsjön/Partille C – Mellby/Sävedalen – Gamlestaden – Hjalmar B – Lindholmen – Ivarsbergsmotet– 
Kungssten – Västra Frölunda – Järnbrott/Radiomotet – Mölndals Centrum. 
 

   
Kartskissen illustrerar i grova drag sträckningarna i åtgärden och ett tidigt utkast till 
stationsfördelning 
 
Med utgångspunkt i Bergsjön förutsätter åtgärden en förlängning av Mellbyleden söderut över 

Säveån med anslutning till E20 genom ett nytt mot, Mellbymotet, vilket är under diskussion i 

åtgärdsvalsstudie östra Storgöteborg hos Trafikverket. Från Partille kan bana anläggas i E20 som 

ansluter i Mellbymotet. På sträckan mellan Bergsjön och Gamlestaden diskuteras lämpliga 

stationslägen, exempelvis motorvägshållplats vid Sävedalen och Gustavsplatsen. Längden på sträckan 

Bergsjön-Gamlestaden beror på hur den dras i Bergsjön, men en uppskattning är ca 11,5 km. Antalet 

nya stationer uppskattas till fyra. 

Från Gamlestaden används den nya Marieholmstunneln över till Lundbyleden, med stationsläge vid 

knutpunkt Brunnsbo. Även Hjalmar Brantingsplatsen angörs liksom Lindholmen, i samma stationsläge 

som linbana och ny spårväg. Lindholmen angörs i en station som kräver avvikelse från Lundbyleden, 

sedan används åter Lundbyleden och Lundbytunneln. Ivarsbergsmotet liksom Kungssten angörs och 

ytterligare en station innan station Frölunda. Längden på sträckan Gamlestaden – Frölunda är ca 17 

km lång. Antalet nya stationer uppskattas till sju. 

Från Frölunda fortsätter sträckningen längs Söderleden för att sedan vika av längs E6 till Mölndals 

centrum. Sträckan är ca 8 km och antalet nya stationer uppskattas till fem inklusive Knutpunkt 

Mölndal. 



Målbild för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille: PM Analysunderlag oktober 2015  

21 (46) 
 

3.1.2 Mellanstadsring Nord-ost EBRT 
Åtgärden avser anläggning av ett EBRT-system från Bergsjön till Angered och vidare mot Surte, Bohus 
och Kungälv. Åtgärden innebär att tillgängligheten till och från nordöstra Göteborg förbättras 
avsevärt. Det gör både Bergsjön/Rymdtorget och Angered till knutpunkter med flera starka 
resrelationer, vilket skapar nya möjligheter för utveckling. En tvärförbindelse här är mycket 
efterfrågad.  
 
Beskrivning av sträckningen 
(Partille - ) Bergsjön – Angered – Lövgärdet – Surte – (Bohus – Kungälv) 

 

 
Fördjupad utredning av sträckningen pågår. 

 

3.1.3 Ostlig anslutning Vallhamra EBRT 
Åtgärden avser anläggning av EBRT-system från Vallhamra centrum till Östra Sjukhuset, som är en 
utpekad viktig målpunkt i storstadsområdet. Restiden mellan Vallhamra centrum och Östra Sjukhuset 
kortas med en genare angöring vilket också förkortar restiden mot city.  
 
Beskrivning av sträckningen 
Vallhamra – Östra sjukhuset – (E20) 

  
Ny Bussbana genom Östra sjukhusområdet och utmed Ugglumsleden för snabbare trafikering och 

ökad pålitlighet. Åtgärderna kan exempelvis omfatta tillskapande av separata busskörfält, 

ombyggnad av cirkulationsplatser, förbättrade hållplatser och kompletterande GC-banor”. Sträckan 

är ca 2 km lång. 
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3.1.4 Mellanstadsring  Anslutning Frölunda – innerstaden via Dag Hammarskjöld EBRT 
Anläggning av EBRT-system från Järnbrott/Radiomotet till Linnéplatsen syftar bland annat till kortare 
restider från tyngdpunkten Frölunda Torg till innerstadsporten Linnéplatsen och vidare in mot City. 
Den betjänar även tyngdpunkten Axel Dahlströmstorg/Marklandsgatan och nya bostäder som 
planeras längs Dag Hammarskjöldsleden. Det finns en möjlighet att koppla ihop detta stråk med 
Lindholmen genom att låta den nya stomnätförbindelsen mellan Linnéplatsen och Lindholmen också 
kunna trafikeras med buss.  

Ett stadsutvecklingsarbete pågår för omdaning av Dag Hammarskjöldsleden till stadsboulevard 
inklusive utbyggnad av ett stort antal bostäder och verksamheter. Utredning pågår om detta medför 
underlag för ett snabbspårvägsstråk istället för EBRT.  

Beskrivning av sträckningen 
Järnbrottsmotet/Radiomotet – Marconimotet – Marklandsgatan – Linnéplatsen  

 

 

Station finns vid Järnbrott/Radiomotet där anslutning sker till Mellanstadsring nord väst. Stationer 

anläggs därefter vid Marconimotet, Marklandsgatan och Linnéplatsen där anslutning sker till 

befintliga stråk. Sträckan är ca 5 km. 
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3.1.5 Innerstadsring Södra Älvstranden EBRT 
Åtgärden innebär anläggning av EBRT-system från Kungssten in och förbi City med anslutning till 
Gamlestaden. Detta medför en mycket snabb förbindelse i ost-västlig riktning genom Göteborg. 
Genom denna förbindelse blir det möjligt att knyta upp City och centralen-området mot det övriga 
snabbnätet vilket ger stora möjligheter till förkortade restider i relationer från de yttre delarna av 
staden till centrum.  

Beskrivning av sträckningen 
Kungssten – Jaegerdorffsmotet – (Stigberget) – Järnvågen – Centralen – Gamlestaden  

 

 

Från Kungssten på Oscarsleden med stationer vid Jaegerdorffsmotet och Järnvågen, troligen också 

vid Stigberget där knutpunkt skapas med Lindholmsförbindelsen. Vidare genom Götatunneln till en 

station under jord vid centralen, med goda förbindelser till Västlänkens station centralen. Vidare på 

Mårten Krakowgatan till Gamlestaden.  
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3.1.6 Tågstopp Brunnsbo  
En ny järnvägsstation i Brunnsbo i kombination med EBRT-station på Lundbyleden och 
spårvagnshållplats skapar ett resecentrum med smidiga byten mellan pendeltåg, nya snabb-
busslinjer, en ny spårväg och stombusslinjer och lokala busslinjer, liksom en linbana mot 
Gullbergsvass och Svingeln via Ringön. Brunnsbo är en utpekad tyngdpunkt i storstadsområdet och är 
i Göteborgs stads Trafikstrategi en nod i snabbnätet. I målbildsarbetet är den definierad både som en 
regional port och en innerstadsport. En ny station i Brunnsbo ingår också i Västra Götalandsregionens 
Målbild tåg 2035. 

Ett komplett resecentrum följer målbildens utvecklingsprinciper att fördela resandet i flera stråk och 
punkter i storstadsområdet och att skapa nya resmöjligheter genom snabba tvärförbindelser. 

 
Beskrivning av åtgärden 
Järnvägsstation (tågstopp) på Bohusbanan vid Brunnsbo.  

 

 

Dubbelspår anläggs i samband med det nya Kvillemotet på Lundbyleden och finansieras genom 

Västsvenska paketet. Väg- och järnvägsplanen går ut för samråd i årsskiftet 2015/16. En 

spårvagnshållplats planeras i direkt anslutning till en tänkt station.  

En platsanalys visar stora fördelar med att anlägga en EBRT-station på Lundbyleden i anslutning till 

järnvägsstationen, spårvagnshållplatsen och den nya linbanestationen.  
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3.1.7 Tågstopp Gustavsplatsen  
Sävenäs station har idag ett lågt resandeunderlag, är inte en integrerad del av bebyggelse och ligger 

inte på gångavstånd till närmaste stora bytespunkt Gamlestaden. Gamlestaden är en utpekad 

regional port som trafikeras av tåg på Norge/Vänernbanan och den är en betydande knutpunkt för 

lokal kollektivtrafik.  

Gamlestaden är också en tyngdpunkt i staden och inom en tioårsperiod kommer antalet boende och 

verksamma att fördubblas i detta område. Genom att flytta stationen till Gustavsplatsen kan antalet 

resenärer som har stationen som start eller slutpunkt fyrfaldigas. 

 
Beskrivning av åtgärden 
En flytt av Sävenäs station till Gustavsplatsen. 

 

   

Bild: Sävenäs station såsom den ser ut idag. 

Åtgärden har analyserats utifrån dags- och nattbefolkning i upptagningsområdet, upplevd närhet 

(space syntax) och antal byten baserat på Målbild Tåg. Analysen av resandet med hjälp av VISUM 

visar på ett en ökning av det totala antalet på- och avstigande med 130 procent. Antalet resenärer 

som har stationen som startpunkt eller slutdestination ökar med 300 procent till drygt 1 000. Analys 

av gångavstånd visar också att dubbelt så många potentiella resenärer når ett nytt stationsläge inom 

5 och 10 minuters promenad jämfört med nuvarande läge.  

  

Analys av upplevdnärhet (Space syntax-analys) i nuvarande läge och ett nytt läge vid Gustavsplatsen 
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3.2 Åtgärdsbeskrivningar stomnätet 
De åtgärder som avser stomnätet i form av spårväg utformas i enlighet med övriga spårvägsnätets 

standard i jämförbara lägen. De åtgärder som avser stom-BRT eller SBRT utformas i enlighet med 

BRT-guidelines med i huvudsak egna körfält längs hela sträckningen och hållplatser med fullständigt 

rak in- och utkörning med fri väg. I stomnätet kan också linbana ingå. Linbanestationer utformas för 

bästa möjliga omstigning med anknytande kollektivtrafik. 

För två av åtgärderna i stomnätet (ny spårväg på Norra Älvstranden och till Backa) kan utbyggnaden 

ske i två steg, där befintliga busstråk först uppgraderas till full BRT-nivå. De två föreslagna 

spårvägslänkarna runt city kan komplettera eller ersätta varandra. 

 

 

Bild: Så här skulle ett system med stom-BRT eller uppgraderad stombuss  
kunna se ut. Bilden är ett montage, plats och utseende på fordon är fiktiva. 
 
 
 

 
Bild: Såhär skulle en linbana kunna se ut. Bilden är ett montage,  

plats och utseende på fordon är fiktiva 
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3.2.1 Spårväg på Norra Älvstranden, centrala delen 
Antalet boende och verksamma i längs stråket från Frihamnen till Eriksberg har ökat kraftigt den 

senaste 15-årsperioden och kommer att fortsätta öka kraftigt även kommande period. År 2021 

beräknas det finnas över 20 00 boende och lika många arbetstillfällen längs stråket, och år 2035 över 

30 000 boende och arbetstillfällen. För att hantera det ökade resandet och erbjuda en attraktiv 

kollektivtrafik behöver systemet förstärkas en nivå. Studier visar att det åtminstone krävs en 

kapacitet som den en spårväg trafikerad med 45 metersvagnar kan erbjuda.  

Längs stråket mot Selma Lagerlöfs torg planeras också för en omfattande byggnation, med början i 

området runt Backaplan där både bostäder och lokaler för handel och andra verksamheter ska 

byggas i en blandstad. År 2021 beräknas det finnas 25 000 boende och över 10 000 arbetstillfällen 

längs Backastråket och fram till 2035 ökar framförallt antal boende till över 30 000.  

Bägge stråken trafikeras idag med stombussar med hög turtäthet, men bara delvis på egen körbana. 

Den pågående utredningen om hur spårvägen ska byggas ut föreslår att spårvägen integreras i 

stadsmiljön och stödjer KomOfta-trafik. Utredningen föreslår också att utbyggnaden av spårvägen 

ska ske inifrån och ut och i takt med utbyggnadsplanerna för bostäder och verksamheter, men ett 

steg före.  

För att knyta de centrala delarna av Norra Älvstranden (runt Lindholmen) till innerstaden på andra 

sidan älven och för att minska sårbarheten i stadstrafiken – idag går 80 procent av alla kollektivtrafik 

till Hisingen över Götaälvbron – behövs en förbindelse mellan Lindholmen och Masthugget. Restiden 

från Lindholmen till Linnéplatsen kan kortas från dagens knappt 20 minuter till 3-4 minuter. 

Redan i K2020 – Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen, antaget 2009, slogs det fast att 

utbyggnad av spårväg till Backa och Norra Älvstranden är viktiga för att utveckla spårvägssystemet 

att försörja större delen av centrala Göteborg. I den genomförda förstudien 2013 bedöms 

Eriksbergslänken och Backalänken vara samhällsekonomiskt mycket lönsam respektive lönsam. 

Beskrivning av sträckningen 
Brunnsbo torg – Hjalmar Brantingsplatsen – Lindholmen – Stigberget – Linnéplatsen. 
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Direkt relaterade åtgärder 
Denna åtgärd är kopplad till åtgärderna Spårväg på Norra Älvstranden Västra (Lindholmen – 

Ivarsbergsmotet), Spårväg på Norra Älvstranden Nordvästra (Ivarsbergsmotet – Vårväderstorget) och 

Backastråket (Brunnsbo – Selma – Körkarlens gata) 

Om utbyggnaden sker i etapper kan dess delar inledningsvis trafikeras med en uppgraderad 

stombusstrafik vilket kräver BRT-liknande infrastruktur, som till största del kan återanvändas då 

spåren anläggs. Se åtgärderna Stom-BRT på Norra Älvstranden Västra (Lindholmen – 

Ivarsbergsmotet), Stom-BRT på och Stom-BRT på Backastråket (Brunnsbo – Selma – Körkarlens gata) 

Spårväg Brunnsbo – Hjalmar Brantingsplatsen – Frihamnen – Lindholmen 

Sträckan inbegriper en hållplats vid Brunnsbo torg i anslutning till en tågstation, motorvägshållplats, 

busshållplats och linbanestation. Det nya Brunnsbomotet är dimensionerat för spårvagn mot 

Backaplan i tråg under Bohusbanan. Om spårvägen byggs i etapper behövs en vändslinga. 

Detaljplanearbete för Backaplan pågår och planerad byggstart för området 2016/2017. Spårvägen 

föreslås gå längs Backavägen som är tänkt att få en utformning liknande Linnégatan.  
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Spårvägens dragning genom ”Nya Backaplan” 

Baserat på 2035-nätet kommer knutpunkten Hjalmar Brantingsplatsen ha 55 000 påstigande och lika 

många avstigande per dygn och trafikeras av spårvagn, express- och snabbuss, stombuss och övrig 

busstrafik. 

Spårvägen västerut föreslås ansluta till spår från den nya Hisingsbron (klar 2020) relativt nära Hjalmar 

Brantingsplatsen och runda Frihamnen där 9 000 bostäder planers byggas under en tjugoårsperiod 

och verksamheter etableras med 15 000 medarbetare. 2035 bedöms hållplatserna runt frihamnen ha 

uppåt 9 000 avstigande och drygt 6 000 påstigande. 

Lindholmen inrymmer idag framförallt många verksamheter med många medarbetare, men i 

området planeras för många bostäder. Vid Lindholmen kommer spårvagn möte snabb-buss, bussar 

och Linbana. Totalt beräknas år 2035 en hållplats ha över 20 000 avstigande och lika många 

påstigande. 

 
 

Bilder: Utbygganden av Frihamnen respektive Karlatornet vid Lindholmen, 266 meter högt. 

Lindholmsförbindelsen tunnel/bro Lindholmen – Stigberget – Linnéplatsen  

Spåren på Norra älvstranden knyts ihop med spårnätet på fastlandssidan via en tunnel som har en 

underjordisk hållplats vid Stigberget och mynnar ut vid Linnéplatsen. Även två broalternativ har 
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studerats, en lägre öppningsbar bro eller en bro med 45 m seglingsfri höjd – samma som 

Älvsborgsbron. Från Stigbergstorget kan spårvägen gå ner i tunnel till Linnéplatsen. 

  

Alla alternativ har för och nackdelar vad gäller tillgänglighet, restider, störningskänslighet, ingrepp i 
stadsmiljön, grundförhållanden och kostnader. Fördjupade studier pågår.  
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3.2.2 Spårväg på Norra Älvstranden, västra delen 
En spårvägsutbyggnad från Lindholmen förbi det redan idag tätbebyggda Eriksberg möter ett ökat 

kapacitetsbehov från ytterligare exploatering och knyter stråket till den planerade viktiga 

bytespunkten där snabb-bussar och expressbussar vidare mot bland annat Volvo och Frölunda Torg 

angör.  

Läs mer om sammanhanget under åtgärd 5.4.1 Spårväg på Norra Älvstranden centrala delen. 

Beskrivning av sträckningen 
Lindholmen – Eriksberg – Ivarsbergsmotet.  

 

 

  
Sträckan Ivarsbergsmotet – Lindholmen - Västra Eriksberg, ny spårväg i rött 

Spårvägen anläggs i huvudsak längs befintligt busskörfält till Erikbergstorget och sedan vidare upp 
över Eriksbergsplatån och fram till Ivarsbergsmotet. 

Hamnbanan genom Eriksberg kommer att byggas ut till dubbelspår och läggas i tunnel (beräknas vara 
färdigt 2021), vilket möjliggör byggande av ett stor antal bostäder fram till 2025.  

Den totala längden på spårvägen är 3,5 kilometer.  

 

Direkt relaterade åtgärder 
Denna åtgärd är kopplad till åtgärderna Spårväg på Norra Älvstranden centrala delen (Brunnsbo torg 

– Hjalmar Brantingsplatsen – Lindholmen – Stigberget – Linnéplatsen) och Spårväg på Norra 

Älvstranden Nordvästra (Ivarsbergsmotet – Vårväderstorget).  

Stegvis utbyggnad 
Om utbyggnaden sker i etapper kan denna del inledningsvis trafikeras med en uppgraderad 

stombusstrafik vilket kräver BRT-liknande infrastruktur, som till största del kan återanvändas då 

spåren anläggs. Sträckningen för en BRT-anläggning sammanfaller med föreslagen spårvägsdragning. 
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3.2.3 Spårväg på Norra Älvstranden, Nordvästra delen 
En spårvägslänk till Biskopsgården och skulle minska den fysiska barriären mellan Biskopsgården och 

Älvstranden, spårvägen skulle dessutom skapa sammanhang och en känsla av tillhörighet för boende 

med en direktlinje till bland annat Lindholmen. Vårväderstorget är en utpekad tyngdpunkt och där 

kopplas den nya spårvägslänken till befintlig spårväg från Biskopsgården mot Hjalmar 

Brantingsplatsen.  

Denna länk kan till största delen gå på egen banvall, vilket medger större hastigheter och kan på så 

sätt även ses som en länk i snabbnätet som knyter Vårväderstorget och övriga snabbnät vid 

Ivarsbergsmotet. 

Läs mer om sammanhanget under åtgärd 5.4.1 Spårväg på Norra Älvstranden centrala delen. 

Beskrivning av sträckningen 
Ivarsbergsmotet – Vårväderstorget 

 

   

Flera olika sträckningar har studerats och X1 i figuren är den som ur ett systemperspektiv bedöms 

bäst uppfylla funktions- och hänsynsmålen. Den skapar en (snabb) anslutning till Biskopsgården och 

en ringlinje genom anslutningen vid Yrväderstorget och maximerar upptagningen av resenärer utan 

att störa närboende i befintlig småhusbebyggelse. 

Anslutningen till Biskopsgården kommer att kräva både tunnel och broar, något som ökar 

anläggningskostnaden, men utan en mer detaljerad studie är det svårt att beräkna kostnaden.  

Direkt relaterade åtgärder 
Denna åtgärd är kopplad till åtgärderna Spårväg på Norra Älvstranden centrala delen (Brunnsbo torg 

– Hjalmar Brantingsplatsen – Lindholmen – Stigberget – Linnéplatsen) och Spårväg på Norra 

Älvstranden västra delen (Lindholmen – Eriksberg – Ivarsbergsmotet).  
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3.2.4 Spårväg Backastråket 
Resandeunderlaget för den östra delen av Backastråket är idag högt, om än inte lika högt som för 

Norra Älvstranden. Arbetet med detaljplaner för ett relativt omfattande bostadsbyggande i Backa 

pågår och kapacitetsbehovet i kollektivtrafiken kommer succesivt att öka än mer. Området runt 

Selma Lagerlöfs torg, som nu byggs om, är en utpekad tyngdpunkt i staden. Körkarlens gata ligger i 

nära anslutning till Selma Lagerlöfs torg, intill E6 och är redan idag en bytespunkt för regionala 

expressbussar och bussar i lokaltrafik och i framtiden även för snabb-busslinjer och Linbana över 

Göta Älvdalen.  

Läs mer om sammanhanget under åtgärd 5.4.1 Spårväg på Norra Älvstranden centrala delen. 

Beskrivning av sträckningen 
Brunnsbo – Selma Lagerlöfs torg – Körkarlens gata 

 

Denna del av Backalänken fortsätter på den planerade spårvägen till Brunnsbo torg och går på egen 
körbana i Litteraturgatan till Selma Lagerlöfs torg och vidare fram Körkarlens gata, i nära anslutning 
till motorvägen (E6).   

Den totala sträckan är 4,5 km 

 
 
 

  
Förslag sektion Litteraturgatan Förslag på utformning av spår i Litteraturgatan 

 
Direkt relaterade åtgärder 
Denna åtgärd är kopplad till åtgärden Spårväg på Norra Älvstranden centrala delen (Brunnsbo torg – 

Hjalmar Brantingsplatsen – Lindholmen – Stigberget – Linnéplatsen)  
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Stegvis utbyggnad 
Om utbyggnaden sker i etapper kan denna del inledningsvis trafikeras med en uppgraderad 

stombusstrafik vilket kräver BRT-liknande infrastruktur, som till största del kan återanvändas då 

spåren anläggs.  

Sträckningen för en BRT-anläggning sammanfaller med föreslagen spårvägsdragning. 

3.2.5 Snabbspårskoppling Svingeln  
Genom att koppla ihop snabbspåret mot Angered med det vanliga spåret österut mot 

Redbergsplatsen och sydväst mot Ullevi Norra blir det möjligt att dra snabbare linjer mellan 

Gamlestaden och Redbergsplatsen via Svingeln samt från Ullevi Norra till Gamlestaden och vidare 

mot Angered på snabbspåret. Det ger restidsvinster i många relationer och avlastar city genom att 

trafik från öster kan länkas vidare norrut vid Svingeln, vilket också minskar sårbarheten i 

kollektivtrafiksystemet.  

Beskrivning av åtgärden 
Snabbspårskoppling Svingeln 

 

Idag är möjligt att köra vagnar från centrum via snabbspåret och därefter vidare mot 

Redbergsplatsen på det vanliga spåret genom en Y-koppling, Däremot går det inte att köra vagnar 

från Gamlestaden på snabbspåret och sedan på det vanliga spåret mot Redbergsplatsen eller att 

komma upp på snabbspåret från Ullevi Norra. Att koppla samman dessa två spårsystem så att vagnar 

kan åka i flera riktningar vid Svingeln medför en större ombyggnad.  

Idag ligger det bil, buss, gångvägar mm mellan dessa två spårsystem och spårytorna är placerade på 

olika nivåer vilket behöver studeras ytterligare. Mellan dessa nya spårkopplingar behöver sedan två 

nya hållplatser byggas för spårvagnsresenärerna, länkade till busshållplatser via säkra gångvägar, 

vilket kan kräva mer markutrymme. 
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3.2.6 Spårväg Operalänken  
Operalänken är en del av Kringen, den spårvägsring som föreslogs redan på 90-talet för att avlasta 

Brunnsparken genom att förbinda de radiellt gående spårvägarna längre ut. Den finns också utpekad 

i K2020, Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen. Nyligen invigdes Badhuslänken mellan 

Järntorget och Lilla Torget via Skeppsbron. Tidigare byggda länkar innefattar Skånegatan och 

Chalmerstunneln.  

Operalänken har potential att avlasta Brunnsparken från spårvagnstrafik med linjesträckning i nord-

västlig riktning. Den skapar också förutsättningar för en ny spårvägsförbindelse genom Gullbergsvass 

till Gamlestaden och den kan minska restiderna mellan Järntorget och centralstationen/Nils 

Ericssonterminalen.  

Beskrivning av sträckningen 
Stenpiren – Kanaltorget  

Spårvägen ansluter i väster till den nybyggda badhuslänken vid resecentrum Stenpiren. Går förbi 
Packhusplatsen och Operan och ansluter i öster till kommande spårväg vid Kanaltorget. Här finns 
vidare spårvägskoppling till den nya Hisingsbron. 

    

Bild: Översiktsbild över spårvagnsnät i centrum. Blå sträckning avser Operalänken (och grön 

Allélänken). Röd cirkel markerar Brunnsparken.  

Operalänken beräknas kunna anläggas tidigast 2025 på grund av anläggningsarbeten för tågtunneln 

Västlänken på berörd sträcka. 
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3.2.7 Spårväg Allélänken 
En Allélänk syftar, liksom Operalänken, till att avlasta Brunnsparken genom att förbinda de radiellt 

gående spårvägarna längre ut. 

Allélänken har potential till att helt avlasta Brunnsparken från spårvagnstrafik med linjesträckning i 

öst-västlig riktning. Med länken skapas förutsättningar för nya linjesträckningar utanför stadskärnan. 

Den skulle kunna minska restiderna för resenärer som enbart vill passera centrum och från stadens 

östra delar till målpunkter i Allén såsom den nya Västlänkstationen Haga. Nya hållplatser i Allén ökar 

tillgängligheten till bland annat Heden, Avenyn och Gamla Ullevi.  Omflyttning av linjer till Allélänken 

betyder samtidigt att tillgängligheten till en rad befintliga hållplatser minskar och att det blir längre 

gångavstånd till centrum (innanför vallgraven) för resenärer med dessa linjer.  

Beskrivning av sträckningen 
Polhemsplatsen – Charles Felix – Haga 

Allélänken är ungefär dubbelt så lång som Operalänken. 

    

Bild: Översiktsbild över spårvagnsnät i centrum. Grön sträckning avser Allélänken (och blå 
Operalänken). Röd cirkel markerar Brunnsparken. 
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3.2.8 Spårväg Mölndal – förlängning till Åbromotet 
Nuvarande spårväg slutar i Mölndal C, men endast ytterligare ca 2 km längre söderut finns stora 

verksamhetsområden redan idag. Det finns även tankar på förtätning söder om Mölndal C med 

verksamheter och bostäder ner till Åbromotet. En förlängning av spårvägen skulle innebära väsentligt 

förbättrade resmöjligheter.  

 

Beskrivning av sträckan:  

Mölndals C – Åbromotet (Östra Åbro/Astra Zeneca) 

I ett alternativ förlängs spårvägen ner till Åbromotet och betjänar då både befintliga bostäder och 

nya vid en exploatering. Spåren läggs antingen i mitten av befintlig gata eller på västra sidan. Med en 

ny bro den genaste vägen blir gångavståndet till Astra Zenecas huvudentré 400 meters gångväg, 

istället för 800 meter. En bro kan göras inglasad och med rullband för att ytterligare minska det 

upplevda avståndet.  

Spårvägen kan förlängas via en bro över Söderleden bredvid den befintliga bron. En av broarna 

trafikeras då med södergående spårvagns- och biltrafik och den andra bron trafikeras av norrgående 

spårvagns- och biltrafik. Den kritiska punkten vid detta alternativ är i vändslingan som bör placeras 

strax efter Astra Zeneca. I området kan det dock bli problematiskt att frigöra det utrymme som krävs 

då det kort efter passagen förbi Astra Zeneca blir smalt. 

 

 

 

Bild: Tänkt utförande (söder om leden) Spåret bör läggas 

i mitten av vägen för att lämna grönytan vid sidan av 

vägen till bostäder/verksamheter eller just 

grönområden.  
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3.2.9 Linbanor i Göteborg 
De linbanor som planeras i Göteborg kan bli en del av kollektivtrafiksystemet och är effektiva 

lösningar för att överbygga älvar, dalgångar eller berg, motorvägsleder och andra typer av barriärer. 

De är separerade från övrig trafik, driftssäkra och har låga driftskostnader jämfört med andra 

kollektivtrafikslag. Linbanorna har en kapacitet som motsvarar spårvagnstrafik, en mycket hög 

turtäthet över hela dygnet, gondoler som går i 25 km/h och har plats för upp till 25 passagerare, men 

även cyklar och de har tre kablar för hög komfort och säkerhet. De har typiskt också en betydligt 

kortare planerings- och byggtid än annan infrastruktur. 

 

 Bilder: Utvärderade linbanesträckningar i Göteborg samt en tänkt vy mot Lindholmen. 

Ett tiotal olika linjer har studerats i den lokaliseringsstudien som precis genomförts och som i sin tur 

bygger vidare på förstudien från 2013. Tre av dessa bedöms göra mest nytta för stomnätet i 

stadsområdet.  
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3.2.10 Linbana Lärje 
Linbana vid Lärje knyter ihop Backa och Bäckebol med stora handels- och logistikverksamheter på 

Göta älvs västra sida och bostadsområdena Hjällbo och Kortedala på dess östra sida över barriärerna 

E6, älven och Lärjedalens dalgång med mycket korta restider.  

Den totala restiden för hela sträckan är cirka 14 minuter och trafiksimuleringar visar på drygt 5 000 
resenärer per dygn, enbart genom överflyttning från befintlig kollektivtrafik (som då kan avlastas). 
Antalet helt nya kollektivtrafikresenärer har inte beräknats, men med en restidskvot långt under 1 
jämfört med bil och med skapandet av helt nya reserelationer, är potentialen stor. 
 
Beskrivning av sträckningen  
Körkarlens gata – Bäckebol – Hjällbo – Kortedala 
 

  
Sträckning för Linbana Gul 

Linbanan utgör en länk som inte finns idag. Linbanestationer anläggs i anslutning till bytespunkten vid 
Körkarlens gata som även trafikeras av spårvagn och snabb- och expressbussar, i handels- och 
verksamhetsområdet Bäckebol, i Hjällbo där det går att byta till spårvagnar på Angeredsbanan och till 
Kortedala och möjliga byten till spårvagnar på Bergsjöbanan och bussar. Lägsta höjd över älven är 27 
meter på grund av fartygstrafiken.  

Den totala sträckan är 4,3 km.  
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3.2.11 Linbana Centrum ost  
Gullbergsvass och Ringön planeras att omvandlas till tätbefolkad blandstad. Områdena ligger på 

ömse sidor Göta älv, båda två inklämda mellan älven och infrastruktur och de behöver fler kopplingar 

till omgivningen än vad dagens struktur medger. Avståndet platserna emellan och till de stora 

bytespunkterna i Brunnsbo i norr och Svingeln i söder är relativt kort i meter uttryckt, men desto 

längre i resväg. Linbanan kortar restider, avlastar övrig kollektivtrafik över älven och minskar 

sårbarheten i stomnätet. Den totala restiden från Brunnsbo till Svingeln är knappt 6 minuter, ungefär 

en tredjedel jämfört med i dag, och för delsträckan över älven en tiondel.  

Trafiksimulering visar på en relativt stor nytta av en linbana och ett dagligt resande på närmare 10 

000 resor per dygn, varav nästan 2 000 under maxtimmen, baserat enbart på överflyttning från 

annan kollektivtrafik som då kan avlastas. 

Beskrivning av sträckningen 
Brunnsbo – Ringön – Gullbergsvass – Svingeln 

 

Sträckning för Linbana Brun 

Linbanan utgör en länk som inte finns idag. Linbanestationer anläggs i anslutning till Brunnsbo station 
med pendeltåg, snabb-buss, expressbussar och spårvagn, i Ringöns verksamhetsområde (idag), i 
Gullbergsvass med offensiva byggplaner och vid den viktiga bytespunkten Svingeln. Lägsta höjd över 
älven är 27 meter på grund av fartygstrafiken. 

Den totala sträckan är 2,2 km. 
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3.2.12 Linbana Centrum  
Det finns ett stort behov av fler förbindelser mellan södra och norra älvstranden, där älven är en 

tydlig barriär. På Hisingssidan utgör även Lundbyleden och Hamnbanan även en barriär mot övrig 

bebyggelse norrut. Lindholmen domineras idag av kontor, skolor/högskolor andra verksamheter med 

totalt 20 000 arbetande och studenter. Under den närmaste tioårsperioden kommer det att ske en 

kraftig bostadsutbyggnad. Lindholmen kommer även att bli en viktig bytespunkt för buss-, spårvagns- 

och snabb-busstrafik, på samma sätt som det på Järntorget är en stor bytespunkt för spårvagns- och 

busstrafik och i dess omedelbara närhet pendeltågstrafik (Haga station med uppgång Pustervik).  

Genom att fortsätta sträckningen till Wieselgrensplatsen, en utpekad tyngdpunkt i staden, knyts även 

centrala Hisingen närmare södra älvstranden och Lindholmen på vägen. Restidsvinsterna är 

avsevärda. Mellan Wieselgrensplatsen och Lindholmen kortas restiden från en kvart till drygt 3 

minuter. Idag trafikeras älven av färjor, varav linjen mellan Stenpiren och Lindholmen är gratis genom 

ett tillköp från Göteborgs stad. Restiden med gång eller anslutande buss eller spårvagn är cirka 15 

minuter, med linbana drygt 3 minuter, men en lika stor nytta ligger i att den relativt dyra färjetrafiken 

inte behöver utökas i takt med allt fler resenärer. 

En linbana mellan de tre strategiskt viktiga och kollektivtrafiktunga platserna minskar sårbarheten 

och avlastar det övriga kollektivtrafiknätet från Centralstationen och västerut på ömse sidor om 

älven – stombusslinje 16 är exempelvis redan idag överbelastad. Om linbanan kan stå färdig inom ett 

par år, kommer den också att bidra till att avlasta stadens centrala delar under en kommande 

intensiv byggperiod då bland annat den nya Hisingsbron ska byggas. 

Trafiksimulering visar på en stor nytta av en linbana och ett dagligt resande på närmare 13 000 resor 

per dygn, varav nästan 2 000 under maxtimmen, enbart beräknat på överflyttningar. 

Beskrivning av sträckningen 
Järntorget – Lindholmen – Gropegårdsvägen/Lundby – Wieselgrensplatsen  

 

Sträckning för Linbana Ljuslila 
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Linbanestationen vid Järntorget ingår i den omfattande detaljplan som nu tas fram för området. 

Linbanestationen på andra sidan älven placeras i direkt anslutning till bytespunkten för buss-, 

spårvagns- och snabb-buss trafik i samma läge som nuvarande hållplats. Lägsta punkten över älven är 

45 meter (samma som Älvsborgsbron) för att inte störa sjöfarten. Linbanan fortsätter till 

Wieselgrensplatsen, via Lundby. En eventuell station i rekreationsområdet på Ramberget utreds 

separat. 

Denna linjedragning bedöms vara extremt intressant och skulle göra ett stort transportarbete till 

gagn för staden till en relativt liten investeringskostnad. Planeringen av linbanan sker parallellt med 

de pågående detaljplaner och byggprojekteringar längs flera delar av sträckningen. 

Den totala sträckan är 2,9 km. 
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3.2.13 SBRT-anläggning Gullbergsvass  
Gullbergsvass står inför en stor utbyggnad av bostäder och kontor då det befintliga logistikområdet 

ska omvandlas till en tät blandstad med en ny koppling mot älven då en stor del av E45:an mot 

Götatunneln sänds ned och överdäckas. Föreslaget Stom-BRT-stråk ska försörja det nya 

Gullbergsvassområdet och skapa kopplingar till Skeppsbron i väster och Gamlestaden i öster. På 

vägen kopplas Partihandelsområdet som idag är nästan helt avskärmat och svårt att ta sig till med 

kollektivtrafik.  

Beskrivning av sträckningen 
Skeppsbron – Gullbergsvass – Gamlestaden  

  
 Föreslagen stäckning och hållplatser 
 

Inledningsvis kommer det inte vara möjligt att skapa en separat BRT-anläggning längs hela sträckan. 

Vissa sträckor utgörs av befintlig kollektivtrafikbana och på den sista delen mot Gamlestaden 

behöver bussarna gå i blandtrafik. Befintlig järnvägsbro över E6 blir tillgänglig för kollektivtrafik i 

samband med ombyggnaden av järnvägssystemet kring Centralstationen-Olskroken  

Delsträckor: 

Skeppsbron – Kanaltorget: Befintlig kollektivtrafikgata   800 m 

Kanaltorget – Stadstjänaregatan Befintlig kollektivtrafikgata   450 m 

Stadstjänaregatan – E6 Ny BRT-anläggning 1 300 m 

E6 – Säveån Delvis BRT-anläggning (ombyggnad av 

järnvägsbro och spårbank) 

  430 m 

Säveån – Waterloo gatan (Gamlestaden) Befintlig gata, blandtrafik   230 m 

Sammanlagt anläggs 4 nya hållplatser 

 
 

De planerade byggnationer som kan påverka ett framtida BRT-stråk är bland annat Västlänken, 

ombyggnad kring Skansen Lejonet, Bangårdsviadukten, Jernhusens exploatering kring 

Centralstationen, sänkningen av E45 och utbyggnaden av stadsdelen Gullbergsvass. 
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3.2.14 SBRT-anläggning Kallebäck – Gårda 
Behovet av kollektivtrafik bedöms öka eftersom bostadsbeståndet vid Mejerigatan planeras att öka 

kraftigt i framtiden. Gårda är ett område med stor andel arbetstillfällen men som saknar en god 

kollektivtrafikförsörjning.  

Beskrivning av sträckningen 

Mejerigatan - St Sigfridsgatan – Gårda – Svingeln 

 Enligt förslaget är ungefär halva busstråkets längd på 

sträckan mellan Kallebäck och Svingeln separerad från 

allmän trafik. Störst andel av den separerade buss-

infrastrukturen utgörs av busskörfält med ca 50% av den 

totala mängden. Eftersom delar av sträckan redan i dagsläget 

trafikeras av busstrafik föreslås att hållplatslägena behålls 

men utvecklas för att tillgodose ett KomOfta-stråks krav på 

exempelvis plattformslängd och service. Avstånden mellan 

hållplatserna varierar mellan 400 m och 600 m  

Kallebäck - Förslaget är att anlägga busskörfält i båda 

riktningarna och ett enkelriktat körfält för allmän trafik.  

S:t Sigfridsgatan - På östra sidan Sankt Sigfridsgatan mellan 

Skårsgatan och Laboratoriegatan, en sträcka om 300 m, finns 

en bred gräsyta. Med målsättningen att busstråket ska ha 

hög framkomlighet föreslås det att anlägga en bussgata för 

att separera busstrafiken från den allmänna trafiken.  

Föreslagen linjesträckning för busstråk Kallebäck – Gårda – Svingeln.  

Trafikverket arbetar för att anlägga en koppling mellan E6 och väg 40 vilket skulle avlasta Sankt 

Sigfridsgatan mellan vägarna.  

Örgrytevägen - Busstråket leds i blandtrafik på Sankt Sigfridsgatan mellan Laboratoriegatan och Olof 

Skötkonungsgatan. Möjligheterna till separerad busstrafik bedöms låga. Det föreslås dock busskörfält 

på Örgrytevägen för att garantera framkomlighet för buss i denna belastade delen av trafiknätet.  

S Gårda - Från Örgrytevägen leds busstråket in i Gårda på Fabriksgatan. Den södra delen av 

Fabriksgatan är smal och busstrafiken kommer att blandas med allmän trafik. Göteborg Stad har en 

ambition att skapa tillgänglighet till ån för gång- och cykeltrafik varför en omläggning av den 

allmänna trafiken till parallellgator inte bedöms aktuell. Fabriksgatan blir bredare mellan Blekeallén 

och Ullevigatan i den norra delen av området men bedöms inte medge både busskörfält och körfält 

för allmän trafik. Två alternativ för att öka framkomligheten för busstrafik på sträckan. 1. Reversibelt 

busskörfält centralt i Fabriksgatans vägbanan mellan Drakegatan och Blekeallén. Busskörfältets 

riktning varierar med tid på dygnet för att säkerställa framkomlighet för bussar genom området i 

högtrafik. 2. Omledning av biltrafik  

Norra Gårda - Busstrafiken får busskörfält i Rantorget, som idag har två körfält i varje riktning. 

Busstråket föreslås sedan ledas i spårområdet från Rantorget till Svingeln.  

Svingeln - Busstråket utnyttjar befintlig spårvagnshållplats på Svingeln. För kopplingen till Brunnsbo 

på norra älvstranden används befintligt vägnät med buss i blandtrafik. 
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3.2.15 SBRT-anläggning Toltorpsdalen 
Linjen förstärker det redan idag etablerade stombusstråket i Toltorpsdalen, och kopplar Mölndals 

innerstad och Mölndals station mot Sahlgrenska/Linnéstaden i norr och i söder mot den nya 

stadsdelen Forsåker, med ca 15 000 boende och verksamma. I Toltorpsdalen möjliggör linjen, 

tillsammans med utbyggnad av stomcykelbana, en hållbar förtätning på nuvarande parkeringsytor 

och impediment. 

Hela sträckningen/åtgärden:  

Rävekärr – Forsåker – Mölndals C – Linnéplatsen 

Beskrivning av sträckningen 

Linjen sträcker sig från Rävekärr till Linnéplatsen, och kan därefter fortsätta den in mot centrala 

Göteborg via de busskörfält som redan är anlagda i Övre Husargatan/Sprängkullsgatan.  

Delar av sträckan kommer att signalprioriteras och gå i befintliga gator samt med hänsyn till att viss 

del som föreslås få separat busskörfält redan utgörs av parkeringar eller mindre gator. 

 

 

Karta: Sträckning genom det 

utbyggda Forsåker 

 

Karta: Sträckningen från Rävekärr mot Linnéplatsen (röd)  

Linjen startar i Rävekärr där det krävs utbyggnad av vändslinga och hållplatslägen för vändande 

bussar. Från Rävekärr går linjen norrut mot Forsåker, där det till en början sannolikt inte krävs 

separata busskörfält, utan endast prioriteringar i korsningar.  

I Forsåker går linjen centralt genom området på den så kallade Diagonalen. Framkomligheten säkras 

genom dubbla stopphållplatser (biltrafik efter buss kan inte köra förbi vid hållplats), samt åtgärder i 

korsningar. Mölndalsbro föreslås breddas för att tillgodose kollektivtrafikens behov av anslutning, 

och busstrafiken från Forsåker får en ny gen tillfart upp mot stationen.  

Västra delen av Mölndalsbro byggs om i samband med pågående utbyggnad av Mölndals innerstad, 

med längsgående parkeringar, förbättrade gång och cykelbanor samt två körfält för all trafik. Om 

busskörfält ska skapas i bägge riktningar behöver biltrafik i riktning västerut flyttas till 

Barnhemsgatan.  
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Framkomligheten längs Storgatan kan säkras genom prioritet i korsningar och vid utfart från hållplats 

Storgatan. I cirkulationen Storgatan/Toltorpsgatan får bussen egna körfält som genar över 

cirkulationen. Längs södra delen av Toltorpsgatan finns utrymme för egna körfält, antingen i 

anslutning till befintlig gata, alternativ längs parallell lokalgata.  

Längs Bifrost byggs busskörfält på befintlig lokalgata, inne på befintliga parkeringar alternativt i 

anslutning till Toltorpsgatan. Med stopphållplatser, prioritet i korsningar och anpassning av 

cirkulationer på sträckan upp till Dalgångsgatan bedöms framkomligheten tillräckligt god i 

blandtrafik. Det kan vara möjligt att använda en parallellgata för busskörfält för sträckan till 

kommungränsen vid Doktor Allards gata, alternativt byggs hållplatser om till busstopp och bussarna 

får prioritet genom korsningarna. 

 


