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Punkter

● Göteborgsområdet

– Västsvenska paketet lite kort

– Långsiktiga ambitionen

– Satsningar inför trängselskatten 2013 och dess effekter

– Prioriteringar under byggfasen av de stora infrastrukturprojekten

● Genomförandet av Västsvenska paketet och samordning av trafikstörande   

åtgärder 



Staten: 17 mdkr

Göteborgs stad: 1,25 

Västra Götalandsregionen, Region Halland: 1,0

Realisering av markvärden: 0,75

+

Trängselskatt: 14 

Kostnad 34 mdkr

Finansiering av  Västsvenska paketet



• Västlänken 20 Mdkr

• Marieholmstunneln 3,5

• Anslutningar till Marieholmstunneln 0,7

• Kollektivtrafikomställning, K2020 4,6

• Delfinansiering av Hisingsbron och del av E45 2

• Förbättringar av framkomlighet, miljö och säkerhet 2,1

• Trimningsåtgärder 1,1

Västsvenska paketet 



Kollektivtrafikomställning, K2020 (mnkr 2009 års prisnivå) 4600

Kollektivtrafikåtgärder inför TS, järnvägsnätet 325

Kollektivtrafikåtgärder inför TS, statligt vägnät 560

Kollektivtrafikåtgärder inför TS, kommunala anlägg 350

Pendelparkeringar 166

Knutpunkt Gamlestadstorg 1000

Bangårdsförbindelsen 1000

Knutpunkt Korsvägen 1000

Kollektivtrafikåtgärder övriga kommuner, anslutande GC åtgärder 22

Bytespunkt Chalmers 60

K2020 framtida åtgärder år 2020-2028 117

Marknadsinsatser, ITS, analys, uppföljning och kommunikation 280

Västsvenska paketet 



År 2010 började vi ta de första stegen mot fördubblat 

resande år K2020

● Kom-Fort

– Ett tydligt och sammanhängande system med 8 

busslinjer och 3 pendeltågslinjer i Göteborgs 

infartsstråk.

– Snabba och bekväma byten i knutpunkter utanför 

Göteborgs city.

– Stor prioritet i väg och gatunätet genom Göteborg.

● Kom-Ofta

– Ett tydligt och sammanhängande system med 8 

busslinjer och 12 spårvagnslinjer i Göteborg.

– Stor prioritet i väg och gatunätet genom Göteborg.

Snabbt, ofta, bekvämt, enkelt 

och  pålitligt



Busskörfält år 2010 -36 km



Behov av framkomlighetsåtgärder på statligt vägnät 



Förändrade trafikeringsprinciper i centrala Göteborg

● Renodla –

färre linjer men tätare turer

● Förenkla –

alltid samma linjesträckning, 

styv tidtabell

● Hitta nya vägar –

färre hållplatser, 

kom fram i tid 



X

Kritiska infrastrukturåtgärder på kommunalt vägnät 

Centralstationen

Linnéplatsen

Heden

Korsvägen



Busskörfält tom 2015 - 91 km



Effekter av satsningar



Restider utvalda expressbussar jan 2012 och jan 2013
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Punktlighet – spårvagn och buss



Byggfasen av de stora infrastrukturåtgärderna

● Vikten av att arbeta tillsammans!!



KomFram Göteborg –
projektens påverkan



Framkomligheten i centrala Göteborg kommer att vara

begränsad på grund av alla byggprojekt. 

Vi måste:

● Samplanera projekten i tid och rum

● Identifiera, samordna övergripande åtgärder som rör 

tillgänglighet och framkomlighet

● Samordna kommunikation

Ett komplext men nödvändigt uppdrag



KomFram

Göteborg

Ett gemensamt uppdrag







En attraktiv stad under tiden!



Vision –
"Det skall vara enkelt, trafiksäkert och pålitligt att nå sin destination 

under byggtiden.”

Detta innebär dock att

● Du som trafikant kan behöva räkna med att behöva byta 

färdmedel, tid för resa eller färdväg.

● Det kan ta längre tid än nu, men man skall kunna lita på att 

det tar en viss tid, vid en viss tidpunkt med ett visst 

färdmedel.



Strategier

per trafikslag

● Näringslivets transporter: Led om –
värna framkomligheten på prioriterat vägnät 

● Kollektivtrafik: Led igenom - säkra framkomlighet och trafikeringsmöjligheter i prioriterade stråk 
och knutpunkter samt utveckla dessa.

● Cykel: Cykla igenom överskådligt och med god kvalitet – säkra kvalitet och tillgänglighet för cykel

● Fotgängare: Gå igenom säkert och tryggt – säkra kvalitet och tillgänglighet för fotgängare.

● Övrig vägtrafik: Vägled till målpunkter och led om passerande – säkra aktiv trafikledning och 
trafiksamordning projekten emellan



Generella riktlinjer för kollektivtrafiken

● ”Permanenta lösningar”

● Påverka resenärerna så lite som möjligt, 

t.ex. hellre en stor omläggning än många 

små.

● Led igenom - säkra framkomlighet och 

trafikeringsmöjligheter i prioriterade stråk 

och knutpunkter samt utveckla dessa.

● Kollektivtrafiken ska prioriteras och 

kapaciteten ska inte minska



Behov av smartare och mer effektivt nyttjande av 

våra resurser



… kräver samordning och prioritering...

● Prioritera stomnätslinjer 

– spårvagn, stombuss och cityexpress

● Prioritera långväga regional trafik till Nils Ericson 

terminalen. 

● Verka för mer kapacitetsstarka fordon.

● Satsa på bytespunkter utanför centrum för bättre 

spridande av resandet och avlastning av hårt 

belastade hållplatser och snitt. 
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Trafik Göteborg 

- En partsgemensam trafikledningscentral med trafikanterna i 

fokus




