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Sammanfattning 
Bygget av Västlänken kommer att påverka trafiken i Göteborg i olika omfattning och 
på olika platser. Under samma tidsperiod kommer dessutom flera större 
infrastrukturprojekt att pågå. Detta innebär att boende i, och besökare till, Göteborg 
kommer att påverkas i sitt resande i tid och rum.  
 
Under tiden fram till färdigställandet är utmaningen att mildra konsekvenserna av 
bygget i möjligaste mån och samtidigt sträva efter att uppnå Västsvenska paketets 
effektmål som är: 
 

• en mer attraktiv kollektivtrafik med ökad kapacitet 
• ökad andel kollektivtrafik 
• minskad andel biltrafik till och i regionkärnan  
• snabba, trygga och enkla gång- och cykelresor  
• förbättrad kvalitet för näringslivets transporter 
• minskade utsläpp 
• minskat buller 
• frigjorda stadsytor och ett rikt stadsliv. 

 
Mobility management-åtgärder (MM) i byggskedet kan bidra dels till att minska 
behovet av att resa, dels till att flytta över biltrafik till alternativa hållbara färdmedel i 
linje med de uppställda målen. 
  
Målet med mobility management-arbetet i byggskedet är att upprätthålla 
tillgängligheten och framkomligheten för resenärer och gods genom att minimera 
trafikökningen på de stråk som påverkas. I tabell 1 nedan presenteras målen i form 
av minskning av antalet bilresor, vilket är ett resultat av de analyser som genomförts.   
 

Tabell 1. Mål med mobility management-åtgärderna – minskning av antal bilresor 
per dygn. Exempelvis är målet att trafiken på Gibraltargatan minskar med 6 000 
bilresor per dygn. 

Påverkade länkar Mål att minska antal 
bilresor med 

Lundbyleden 8 000 
Ullevigatan 20 000 
Alléstråket 23 000 
Västra Sjöfarten 12 000 
E6 Kallebäck 4 000 
Sankt Sigfrids-gatan 10 000 
Gibraltargatan 6 000 

 
Genom att studera möjligheterna att använda kollektiv-, cykel- eller gångtrafik för de 
resor som görs, analyserar vi potentialen för att minimera trafikökningen. Studien 
gäller ett urval av de påverkade stråken, och urvalet är gjort så att ett stråk per 
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riktning (väderstreck) in mot Göteborg finns med. Slutsatsen är att det finns god 
potential att uppnå målen för överflyttning av trafik till andra färdmedel än bil. 
 

Tabell 2. Potential att ersätta bilresor (i båda riktningarna) med resor med 
hållbara färdmedel i de analyserade stråken samt målen som behöver uppfyllas för 
att säkerställa att trängseln och miljöproblemen i Göteborg inte ökar under bygget 
av Västlänken.  

  Ullevigatan Gibraltargatan Lundbyleden Alla stråk 

Potential kollektivtrafik 16 000 8 000 10 000 34 000 
Potential cykeltrafik 23 000 6 000 12 000 41 000 
Mål 20 000 6 000 8 000 34 000 

 
Totalt är potentialen att använda kollektivtrafik och cykel i stället för bil mellan 
41 000 och 75 000 resor per dygn för de tre stråken. I hur stor utsträckning 
potentialen att använda kollektivtrafik ”överlappar” potentialen att använda cykel är 
inte studerat. 
 
Inom ramen för denna utredning har en lista med mobility management-åtgärder för 
olika målgrupper inom Göteborgsområdet tagits fram. Åtgärderna är grupperade i 
följande kategorier: 
  

 styrning 

 information 

 utbud 

 utformning. 
 

Följande åtgärder har valts ut till paketet:  
 

 Förenkla möjligheten att åka kollektivt genom provåkarkort, 
deltidspendlarkort, förbättrat utbud och förbättrad infrastruktur. 

 Genomför cykelkampanjer kombinerat med åtgärder såsom att ta fram 
särskilda cykelkartor under byggskedet, utveckla cykelpendlarstråk med 
cykelfaciliteter (exempelvis cykelpump och vägvisning), utveckla cykelstråk 
för snabbcykling och liknande. 

 Erbjud stöd för cyklister i form av cykelambassadörer, ”störningsportaler”, 
elcykelkampanjer, cykelbussar och information i olika former. 

 För besökare till Göteborg föreslås pendelbussar mellan perifera 
parkeringsplatser och stora turistmål som Liseberg, Universeum med flera. 
Ta fram resplaner för hotellen och deras gäster samt utveckla 
mobilitetskontor och andra informationskanaler. 
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 Samarbeta med arbetsplatser i syfte att förändra resbeteendet till att bli mer 
hållbart. Samverka med företagen för att skapa goda förutsättningar för 
anställda att kunna gå, cykla och åka kollektivt till jobbet.  

 Effektivisera bilresor och omledning genom bland annat vägvisning, 
exempelvis restidsinformation på infarter samt skyltinformation med 
uppmaningar om vinsterna och möjligheterna med hållbart resande. 

 Informera alla resenärer om byggets påverkan genom ”trafik-app” i mobilen, 
mobilitetskontor, opinionsarbete, informationskampanjer och så vidare.  

 
Att bedöma effekterna av åtgärderna innebär stora osäkerheter. Många gånger sker 
inte en förändring direkt efter genomförd åtgärd, utan mottagaren behöver ofta tid 
på sig för att ändra sitt beteende. I de fall det finns erfarenheter av effekter från 
andra genomförda projekt, bygger dessa erfarenheter ofta på ett helt åtgärdspaket 
och inte de enskilda effekterna var för sig. 
 
För att uppnå det definierade målet om minskat bilresande, bör större delen av 
åtgärdspaketet genomföras, och kostnaden för detta bedöms uppgå till cirka 
52 miljoner kronor. Kostnadsuppskattningen är mycket grov och behöver preciseras i 
kommande skede, i samband med fördjupade utredningar. Kostnad och 
genomförande är planerad på fyra års tid och fördelas på olika parter i Västsvenska 
paketet och på individuella företag och organisationer. Att studera påverkan och 
effekter av andra parallella infrastrukturprojekt har inte ingått i detta uppdrag. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund och syfte 
Västlänken är ett stort samhällsbyggnadsprojekt i centrala Göteborg. Projektet 
innebär att en ny järnvägstunnel byggs mellan Almedal i söder och Olskroken i norr 
– med tre nya underjordiska stationer: vid Korsvägen, Haga och centralstationen. 
Den färdiga tunneln påverkar således resmönstret i hela Göteborg samt stora delar av 
Västra Götalandsregionen och Halland. Parallellt med bygget av Västlänken planeras 
även ett antal större infrastrukturprojekt. 
 
Ett projekt så omfattande som Västlänken påverkar Göteborg under byggtiden, lokalt 
på platser där trafiken begränsas, men även regionalt genom trafikomflyttningar och 
tågavstängningar med mera.  
 
I syfte att minimera påverkan på trafiken och uppnå effektmålen i Västsvenska 
paketet krävs ett antal olika åtgärder. Effektmålen i Västsvenska paketet är: 
 

• en mer attraktiv kollektivtrafik med ökad kapacitet 
• ökad andel kollektivtrafik 
• minskad andel biltrafik till och i regionkärnan  
• snabba, trygga, enkla gång- och cykelresor  
• förbättrad kvalitet för näringslivets transporter 
• minskade utsläpp 
• minskat buller 
• frigjorda stadsytor och ett rikt stadsliv. 

 
Att försöka bibehålla den kapacitet som finns i systemet i dag genom provisorier är 
en möjlighet att lösa trafiksituationen under byggskedet. En annan åtgärd är att 
omfördela trafiken från byggområdena till alternativa vägar, där bland annat 
trafikinformation kan användas för att leda om trafiken. Den tredje åtgärden, som är 
fokus i denna pm, belyser mobility management-åtgärder (MM) under byggskedet. 
Genom att arbeta med mobility management-åtgärder i byggskedet kan dessa 
åtgärder minska behovet av att resa samt bidra till att flytta över bilresor till 
kollektivtrafik samt till gång- och cykeltrafik. Sannolikt är en kombination av 
trafikminskande och omfördelande åtgärder det optimala. 
 
Syftet med denna rapport är att belysa förutsättningarna för att arbeta med mobility 
management i Göteborg under Västlänkens byggskede, samt att presentera en lista 
med möjliga åtgärder för att upprätthålla tillgängligheten för person- och 
godstransporter. Detta görs genom en strukturanalys för att utreda hur befolknings- 
och trafikstrukturen i Göteborg med omnejd ser ut. Dessutom gör vi även en 
målgruppsanalys där vi belyser trafiksystemets olika trafikanter och deras 
möjligheter att röra sig.  
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Utifrån struktur- och målgruppsanalysen specificeras mål för mobility management-
åtgärder under byggskedet. Därefter definieras vilka åtgärder som kan vidtas för att 
uppfylla målen.  
 
Som grund till detta arbete har vi använt Handbok för planering inför Mobility 
Management-åtgärder i byggskedet (Trafikverket, 2012). Åtgärderna är utvalda i 
enlighet med handbokens definition. De syftar i första hand till att hantera 
trafikstörningar i byggskedet genom att minska och omfördela biltrafiken. 
Åtgärderna ska leda till ett långsiktigt förändrat resbeteende och förbereda 
resenärerna inför Västlänkens öppnande. Detta ska ske genom information, styrning, 
ändrat utbud och utformning.  
 

 
 

1.2 Avgränsningar 
Struktur- och målgruppsanalysen fokuserar på strukturer och målgrupper på en 
övergripande nivå. Detta innebär att den avgränsar sig geografiskt till Göteborg med 
kranskommunerna Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille och 
Öckerö.  
 
Det är framför allt vardagsdygnstrafiken för bil- och kollektivtrafik som beaktas 
tillsamman med förutsättningarna för cykeltrafik. Näringslivets transporter belyses 
översiktligt.  
 
Åtgärdspaketet avgränsas genom den måldefinition som är framtagen utifrån 
resultaten i struktur- och målgruppsanalysen. Den framtagna 



 

7 av 47

 

Mobility management i byggskedet för Västlänken 

Unr 61661251313-02  

kostnadsuppskattningen syftar till att ge en grov bild av kostnaden för möjliga 
åtgärder. Denna kostnadsuppskattning behöver förfinas i kommande steg. 
 

1.3 Metodik 
De olika stegen illustreras i figuren nedan. 
 
 

 

 

   

 
 
Strukturanalysen syftar till att belysa strukturer, såsom befolkning och 
trafiksystemets kvalitet, där restiderna är fokus i denna analys.  
 

  
 
Målgruppsanalysen syftar till att belysa resandet och trafikanterna.  
 

 
 
Trafikanalysen visar hur trafiken kommer att påverkas under bygget av 
Västlänken. Den visar både hur förutsättningar och trafiken ändras.  
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Målanalysen visar vilka mål som kan sättas upp, men den indikerar också vilken 
potential som finns för att uppnå målen.  
 

 
 
Efter att mål och potential är studerade preciseras målen i målpreciseringen.  
 

 
Åtgärdspaket tas fram och kostnadsbedöms dels utifrån målen och analyserna, 
dels genom input från genomförda workshoppar med trafikplanerare inblandade i 
Västlänken-projektet. Workshoppar har hållits för följande delar 
(minnesanteckningar finns i bilaga 4): 
 

 linjen 

 station Centralen 

 station Haga 

 station Korsvägen. 
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1.4 Underlagsmaterial 
Det material som ligger till grund för struktur- och målgruppsanalysen och som 
beskriver transportsystemet och resandet i nuläget är följande: 
 

 SAMPERS-databas regional modell väst, version Trafikanalys 2016 

 tillgänglighetsmodell för gångnätet kring Västlänkens stationer 

 tillgänglighetsmodell för cykelnätet i Göteborg  

 resvaneundersökning inför trängselskatten, 2011.   
 
SAMPERS databas innehåller följande: 
 

 biltrafik 
o trafiknät 
o transportkvalitet 
o resande 

 kollektivtrafik 
o kollektivtrafiklinjer 
o transportkvalitet 
o resande 

 demografi (SAMS-data) 
o dagbefolkning 
o nattbefolkning 
o bilinnehav 

 resmönster och resandemängder 
o arbetsresor 
o tjänsteresor 
o övriga resor (främst handel) 
o långväga resor. 

2. Strukturanalys 

Syftet med strukturanalysen är att belysa existerande infrastruktur, 
kollektivtrafikutbud och befolkningsstruktur. 

2.1 Befolkning, bebyggelse, näringsliv och arbetsmarknad 
 
I detta avsnitt beskrivs boende och verksamma i det studerade området som en del av 
strukturanalysen. 
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Tabell 2. Antal boende och antalet arbetsplatser1 i Göteborg och dess 
kranskommuner.  

  Antal boende Antal arbetsplatser 
Ale 27 421 6 018 
Göteborg 512 643 292 577 
Härryda 33 154 12 138 
Kungsbacka 74 982 21 040 
Kungälv 41 202 14 237 
Lerum 38 553 8 289 
Mölndal 60 882 33 349 
Partille 35 039 10 199 
Öckerö 12 444 2 872 

 
Göteborg är den i särklass största kommunen när det gäller både boende och 
arbetsplatser. Inpendlingen är stor från omkringliggande kommuner. Göteborg står 
för 60 procent av de boende och nästan 75 procent av arbetsplatserna i Göteborg med 
kranskommuner. I Figur 1 och Figur 2 visas en översikt av befolknings- och 
arbetsplatstäthet. 

                                               
1 Nattbefolkning och dagbefolkning från SAMS 2010. Generell ökning från 2010 till 2012 (senaste data 
från SCB) är ca 2 %.  
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Figur 1. Karta som visar befolkningstätheten i Göteborgsområdet.  

 
Den största koncentrationen av boende och verksamheter finns i de centrala 
delarna av Göteborg och utefter de stora infrastrukturstråken i olika riktningar. 
Verksamheterna är i huvudsak koncentrerade till Göteborgs centrala delar.  
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Figur 2. Karta över arbetsplatstäthet i Göteborgsområdet som visar hur 
koncentrerat arbetsplatserna ligger kring Göteborgs centrum.   
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2.2 Tillgänglighet och transportkvalitet 
 
Som ett mått på transportkvaliteten beskrivs här restiden och förhållandet mellan 
restiden för olika trafikslag, den så kallade restidskvoten. Den ger ett mått på i vilken 
grad trafikslagen kan konkurrera med varandra. 
 

 
En viktig indikator på transportkvalitet är andel av befolkningen som har god 
möjlighet2 att ta sig till Göteborgs centrum3 med kollektivtrafik. I detta fall har detta 
definierats som en restidskvot som är mindre än 2 (restidskvoten beskrivs ytterligare 
i kapitel 9.1). 
 

Tabell 3. Andel av befolkningen som har goda möjligheter (restidskvot mindre än 2) 
att resa kollektivt till centrala Göteborg. Exempelvis har 10 procent av de boende i 
Härryda en restidskvot som understiger 2. 

 
Boende Andel med restidskvot<2 (%) 
Ale 30 
Göteborg 28 
Härryda 10 
Kungsbacka 29 
Kungälv 3 
Lerum 33 
Mölndal 6 
Partille 3 
Öckerö 14 

 
 
Av tabell 4 framgår att boende i Göteborg, Ale, Kungsbacka och Lerum har goda 
möjligheter att ta sig till Göteborgs centrum med kollektivtrafik. I Härryda, Kungälv, 
Mölndal, Partille och Öckerö har en mindre andel av befolkningen en restidskvot 
mellan bil och kollektivtrafik som är lägre än 2. Även om restidskvoten jämfört med 
bil är hög, kan tillgängligheten till kollektivtrafiken vara bra. Detta går bland annat 
att utläsa i Figur 5, där tydliga starka kollektivtrafikstråk syns. Biltrafikens korta 
restid via motorvägen gör dock att restiden för kollektivtrafiken blir längre. 

                                               
2 Restidskvot Kollektivtrafik/bil <2 används som gräns för god kvalitet i kollektivtrafiken 
(TRAST)  
3 Med centrum menas i detta sammanhang någon av målpunkterna Centralen, Haga eller 
Korsvägen. Den av punkterna med bäst tillgänglighet räknas in.  



 

14 av 47

 

Mobility management i byggskedet för Västlänken 

Unr 61661251313-02  

Kännetecknande för kommuner med högre restidskvot är att de har god 
tillgänglighet till Göteborg med bil, ofta med motorvägskoppling relativt centralt i 
kommunen.    

2.3 Cykelvägnät 
I stort sett hela Göteborg nås inom cykelavstånd till Centralen. Även stora delar av 
boende i Mölndal når Göteborgs centrum inom 20–30 minuter, vilket framgår av 
Figur 3 nedan.  
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Figur 3. Restid4 till Centralen från olika delar av Göteborg med omnejd.  

 
Backar och höjdskillnader påverkar intresset för att välja cykel som färdmedel. En 
indikator som visar vilka områden som påverkas av sitt läge i terrängen är skillnaden 
i restid mellan tur- och returresan. För Göteborg indikerar en liten skillnad att det är 

                                               
4 Restid med cykel mellan bostad och vald målpunkt, beräknad som ett genomsnitt mellan restid till och 
restid från målpunkten. Beräkningarna beaktar lutningars påverkan på cyklistens hastighet samt att 
cyklister föredrar att cykla på cykelvägar framför i blandtrafik. Hastigheten är satt efter en konstant effekt 
på 100 W. Detta motsvarar en belastning så att en normalcyklist inte blir svettig.     
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relativt platt, men är det stor skillnad innebär det att ena riktningen är nedförsbacke 
och andra riktningen uppförsbacke5.   

 

Figur 4. Skillnaden i restid mellan Centralen och olika delar av Göteborg. Detta är 
en indikator på hur backig vägen är. Rött indikerar områden som har en backig 
väg till Centralen. Gröna och blå områden påverkas i mindre utsträckning av 
backar.  

 
Vid jämförelse av restiden till respektive från Centralen för olika delar av Göteborg 
framgår det i Figur 4 ovan att det är få delar som påverkas i någon större grad av 
backar och lutningar. Främst är det delar av Toltorp, Bergsjön och Askim.  

                                               
5 Detta är ett förenklat antagande, som stämmer relativt bra i Göteborg eftersom 
bebyggelsen finns kring en dalgång.  
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2.4 Kollektivtrafik  
Kollektivtrafiken är väl utbyggd i Göteborg, och i figur 5 är det tydligt att 
befolkningstäthet och kollektivtrafikutbud går hand i hand. De befolkningstätaste 
områdena är också de som har flest kollektivtrafikturer. 
 

 
Figur 5. Utbud av kollektivtrafik (06-09) per befintlig hållplats, samt boendetäthet.  

 
Kollektivtrafikens koppling till gångvägnätet i centrala Göteborg illustreras i Figur 6. 
Av figuren framgår det att gång- och kollektivtrafiknätet är väl sammankopplat, det 
vill säga att tillgängligheten till hållplatserna är god för fotgängare i hela centrala 
Göteborg. Undantaget är Otterhällan, där tillgängligheten till hållplatser är något 
sämre.  
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Figur 6. Gångavstånd till kollektivtrafikens hållplatser i centrala Göteborg. 
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3. Målgruppsanalys 

Detta avsnitt beskriver hur man reser i Göteborg i dagsläget, beskrivet i form av 
färdmedelsandelar. 
 

 
 
Allmänt om resvanor från resvaneundersökningar (RVU) 
I detta avsnitt diskuteras kort utvecklingen av resvanor utifrån genomförda 
resvaneundersökningar. För eventuella beskrivningar och utvecklade resonemang 
hänvisas till dessa.  
 
Skillnaderna mellan mäns och kvinnors färdmedelsval har successivt minskat. 
Enligt resvaneundersökningen (RVU)1989 var det stor skillnad, då många fler 
kvinnor åkte kollektivt medan män åkte bil. Numera (enligt resvaneundersökning 
2011) är det cirka 45 procent av kollektivtrafikresorna som görs av män och 55 
procent som görs av kvinnor. Skillnaden är något mindre för boende i Göteborg 
och något större för boende i kranskommunerna.  
 
Samtidigt har det under samma period blivit vanligare att det finns två bilar i varje 
hushåll. Kollektivtrafikresandet har ökat gentemot bilåkandet inom Göteborg, men 
det är inte en anmärkningsvärd ökning. I ytterområdena har kollektivtrafik-
resandet inte ökat alls gentemot bilresandet. Av samtliga resor i Göteborgs-
regionen sker 56 procent med bil, 16 procent med kollektivtrafiken, 4 procent med 
cykel och 20 procent till fots enligt resvaneundersökningen från 2011. 
Körkortsinnehavet har ökat sedan 1989, framför allt bland kvinnorna. Andelen 
som i någon mån äger ett färdbevis inom kollektivtrafik är i genomsnitt 60 
procent. Andelen för kvinnor är 69 procent medan den är 52 procent för män.  
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Figur 7. Färdmedelsfördelningen enligt senaste RVU 2011.  

 
Bilen används oftare för resor från och till Göteborg snarare än inom Göteborgs 
stad. Inom Göteborgs stad finns stora skillnader i bilanvändandet mellan 
stadsdelarna. Sydväst, Hisingen och Nordost är de områden där man främst väljer 
att åka bil. Inom Göteborgs stad varierar andelen kollektivtrafikresor mellan 17 
procent i sydväst och 29 procent i nordost. Andelen cyklister är störst i de centrala 
delarna, i sydväst och i sydost. I snitt reser cirka 25 procent kollektivt, 6 procent 
cyklar, 40 procent åker bil och 25 procent går, medan övriga 4 procent reser på 
annat sätt.  
 
Kollektivtrafikresorna är i genomsnitt längre än bilresorna, och det tar längre tid 
för dem som åker med kollektivtrafik att ta sig till jobbet än för bilisterna. 
Kollektivtrafikresenärerna åker i snitt dubbelt så länge som bilisterna. I omgivande 
områden till Göteborg åker kollektivtrafikresenären 26 km i medellängd per resa, 
medan bilisten åker 18 km. Det är intressant att en genomsnittlig cykelresa är 
längre inne i Göteborg (4 km) än från ytterområdena in till centrum (3 km). 
 
Främst används bilen vid resor till och från jobbet, till förskola och inköp. Det är 
vanligt att det är gratis att parkera på arbetsplatsen. Enligt RVU 2011 erbjuder   
83 procent av arbetsgivarna i Göteborgs omgivning parkeringsplats vid arbetet, 
och 78 procent av dessa parkeringsplatser är gratis. I Göteborg är motsvarande 
siffror 70 procent som har tillgång till parkering genom arbetsgivaren och 71 
procent av dessa är den gratis. Andelen är lägre i de centrala delarna och högre 
på Hisingen. Gratis parkeringsplatser försvårar möjligheterna att ändra 
bilresenärers resvanor.  
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Figur 8. Storgöteborg enligt RVU 2011. Inom detta område finner vi de målgrupper 
som analyseras i denna utredning.  

 
 
I nedanstående delkapitel beskrivs målgrupperna bilister, kollektivtrafikresenärer 
och cyklister.  

3.1 Bilister 
 
För att få en bild av hur boende och verksamheter kommer att påverkas vid 
eventuella inskränkningar i trafiknätet under byggtiden är det viktigt att veta vilka 
trafikanter som använder trafiknätet. Den informationen tas i denna utredning fram 
genom analys med trafikmodellen Sampers. 
 

 
 
Det innebär att man utifrån trafikmodellen väljer ut intressanta stråk och studerar 
varifrån de trafikanter kommer som kör på det aktuella stråket, och vart de ska.   
 
I tabell 5 nedan visas från vilka kommuner den trafik kommer som kör längs 
Götatunneln, Örgrytevägen eller E6 vid Kallebäck.  
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Tabell 4. Andel av bilisterna längs ett urval av tungt trafikerade stråk som kör till 
eller från Göteborg och kranskommunerna. Exempelvis ”2 procent av de som kör i 
Götatunneln kommer från eller ska till Ale”. (%) 

Till/från via 
Götatunneln 

via 
Örgrytevägen 

via  
E6 Kallebäck 

Ale 2 1 1 
Göteborg 82 70 45 
Härryda 1 9 10 
Kungsbacka 0 1 8 
Kungälv 3 2 3 
Lerum 3 1 1 
Mölndal 0 6 18 
Partille 4 3 2 
Öckerö 0 0 0 
Genomfart 5 7 12 

 
 
Den absolut största delen av trafiken kommer från eller ska till Göteborg. Detta är 
väntat eftersom det är den absolut största kommunen i området. De presenterade 
stråken ligger dessutom i Göteborg.  
 
Så trots att Göteborg har en generellt lägre andel biltrafikresor är det främst bilister 
till och från Göteborg som använder de stora stråken.  
 
Utöver trafik till och från Göteborg, framgår det av tabell 5 att Örgrytevägen och E6 
vid Kallebäck till stor del används av trafik till och från Härryda och i viss mån 
Mölndal. E6 vid Kallebäck används också till stor del av trafik till och från Mölndal 
och Kungsbacka. 
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3.2 Kollektivtrafikresande  
 
Andelen som åker kollektivt är hög för stora delar av Göteborg. I Figur 9 nedan 
framgår kollektivtrafikandelen för olika områden i Göteborg. Det är andelen mellan 
bil- och kollektivtrafik som visas, för resor till Nordstan/Centralen-området.  
 

Figur 9. Andelen6 kollektivtrafikresor för resor till centrum utifrån trafikmodell.  

 
 

 

                                               
6 Andelen gentemot bil, [kollektivresor/(bilresor+kollektivresor)] 
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Figur 10. Restidskvot för kollektivtrafikresor7 till och från Korsvägen. 

Tabell 5. Andel av de boende i Göteborg och kranskommunerna som har god 
tillgänglighet till Göteborgs centrum. 8  

 

 
I Figur 10 och abell 5 ovan framgår att det främst är Göteborg, Ale, Kungsbacka och 
Lerum som har konkurrenskraftig kollektivtrafik gentemot bilen. Utifrån kartan är 
det möjligt att se vilka områden som har sämre restidskvot.   
 
Kännetecknande är att de områden som har nära till motorväg har sämre restidskvot 
för kollektivtrafiken. Områden som har god tillgänglighet till tåg har generellt bra 
restidskvot.  
 
  

                                               
7 Se ordlista  
8 Med god tillgänglighet menas restidskvot<2 

Boende Andel
Ale 30%
Göteborg 28%
Härryda 10%
Kungsback 29%
Kungälv 3%
Lerum 33%
Mölndal 6%
Partille 3%
Öckerö 14%
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3.3 Cyklister 
 
Ett sätt att visa cyklisternas möjlighet att resa är att jämföra restiden för cykelresor 
och bilresor. I Figur 11 nedan framgår att cykeln är snabbare än bilen i så gott som 
hela Göteborgs innerstad. Även Majorna, Högsbo, Lundby, Tolered, Bagaregården 
och Gamlestaden har en restid för cykel som är klart jämförbar med restiden med bil. 
9 
 

 

Figur 11. Restidskvoten mellan cykel och bil för resor till Korsvägen. Blått visar 
områden där cykeln är snabbare, och grönt visar områden där cykeln tar max 50 
procent längre tid än bilen.  

                                               
9 Restiden är beräknad inklusive lutningar och backar, utifrån antagandet om konstant arbetsinsats från 
cyklisten. Arbetsinsatsen är sådan att en normalcyklist inte ska bli svettig.  
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Ett annat sätt att visa möjligheterna för cykeltrafik är att titta på hur stora delar 
av staden som är möjlig att nå med cykel. I Tabell 6 nedan framgår hur många 
personer som bor inom cykelavstånd till centrala delar av Göteborg. Vad som 
anses vara cykelavstånd är ofta subjektivt, men klart är att cirka en kvarts miljon 
göteborgare når centrum på mindre än 20 minuter.  
 
Ser man till tabell 7 framgår det att cirka två tredjedelar av göteborgarna når 
centrum på mindre än en halvtimme.  

 

Tabell 6. Antalet boende med möjlighet att cykla till de centrala målpunkterna inom 
10, 20 respektive 30 minuter. (Andel av de boende inom parentes). Exempelvis har 
38 procent av de boende i Haga kortare än 20 minuters cykelväg till centrum. 

  

Restid Centralen Haga Korsvägen 
<10 min 72 978 

(13 %) 
88 473 
(15 %) 

92 013 
(16 %) 

<20 min 235 338 
(41 %) 

218 802 
(38 %) 

209 662 
(37 %) 

<30 min 380 211 
(66 %) 

376 791 
(66 %) 

357 090 
(62 %) 
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4. Strukturanalys – byggskede 

I denna del analyseras var väginfrastrukturen påverkas under bygget av Västlänken.  
 

 
 
I skrivande stund är alla åtgärder inte definierade. I denna utredning utgår vi från 
den fas i byggskedet som anses vara den som påverkar trafiken som mest. Åtgärderna 
som ingår, se tabell 8, är även de som har använts i underlaget för 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).  
   
 

Tabell 7. Huvudsakliga åtgärder som medför inskränkningar på trafiken under 
bygget av Västlänken. 

  
 ramper Götaälvbron 

 biltrafik genom Korsvägen  

 E6 vid Olskroken 

 E6 vid Kallebäck 

 Örgrytemotet 

 Götatunneln 

 Norra Hamngatan och Södra Hamngatan   

 Rosenlundsbron  

 Allestråket 
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4.1 Nya förutsättningar under byggtiden 
 
Bygget av Västlänken kommer sannolikt att resultera i att framkomligheten i 
befintligt trafiknät inskränks. Genom att simulera troliga inskränkningar i en 
trafikmodell går det att analysera vilka områden som kan komma att påverkas under 
bygget av Västlänken. Detta ger en bild av vilka områden som påverkas och vilka 
boende som får förändrade restider. 
 

 
Trafikmodellen tar hänsyn dels till att bilister kommer att välja andra vägar, dels hur 
restiden på dessa vägar kan påverkas på grund av ökad trängsel. Modellen är relativt 
översiktlig, framför allt när det gäller trängsel. Den ger dock en bra indikation på 
vilka områden som påverkas och i vilken omfattning. Trafikmodellen som används är 
SAMPERS regionala modell.  
 
Eftersom det är inne i centrala Göteborg trafiknäten påverkas, är det generellt först 
när trafikanten kommer in i Göteborg trängseln ökar. Ofta finns det bara ett fåtal 
infarter att välja på för respektive kranskommun, och detta gör att alla i den 
kommunen påverkas om infarten påverkas. Därför har flera kommuner ”100 
procent” som påverkas i Tabell 8 nedan.  
 

Tabell 8. Antal och (andel) av boende och verksamma som påverkas av byggskedet, 
om de kör bil till eller inom Göteborgs centrala delar. Exempelvis påverkas endast 
drygt 1 000 av de boende respektive arbetsplatserna i Mölndal av byggskedet. 

 

Byggetapp 1 Antal påverkade 
boende 

Antal påverkade 
arbetsplatser 

Ale 27 421  (100 %) 6 018  (100 %) 
Göteborg 233 742  (46 %) 133 376  (46 %) 
Härryda 33 154  (100 %) 12 138  (100 %) 
Kungsbacka 11 731  (16 %) 2 349  (11 %) 
Kungälv 41 202  (100 %) 14 237  (100 %) 
Lerum 38 553  (100 %) 8 289  (100 %) 
Mölndal 1 087  (2 %) 1 051  (3 %) 
Partille 35 039  (100 %) 10 199  (100 %) 
Öckerö 12 444  (100 %) 2 872  (100 %) 
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Av Göteborgs drygt 510 000 invånare bor cirka 230 000 i områden som beräknas få 
en ökad restid med fem minuter eller mer med bil till Göteborgs centrum under 
Västlänkens byggskede. Under förutsättning att kollektivtrafikens framkomlighet 
upprätthålls under byggskedet kommer den ökade trängseln i biltrafiknätet att göra 
att kollektivtrafiken blir konkurrenskraftig för en stor del av de boende i 
Göteborgsregionen. I framkomlighetsbegreppet ligger även tillförlitligheten, det vill 
säga att kollektivtrafiken ska ha goda förutsättningar att hålla förutsagda restider.  
Generellt bor i dagsläget cirka 15 procent av befolkningen i Göteborg med 
kranskommuner i områden där kollektivtrafiken är ett klart konkurrenskraftigt 
trafikslag för att ta sig till Göteborgs centrum.   

 

Tabell 9. Andelen boende som har god möjlighet (restidskvot<2) att ta sig till 
Göteborg centrum med kollektivtrafik under byggskedet av Västlänken.  

Boende Andel med god tillgång till 
kollektivtrafik (%) 

Ale 70 
Göteborg 85 
Härryda 37 
Kungsbacka 56 
Kungälv 67 
Lerum 66 
Mölndal 35 
Partille 36 
Öckerö 88 

 
Kommuner som i dagsläget har få boende med en restidskvot under 2, kan under 
bygget av Västlänken få en stor andel boende som får en restidskvot under 2. 
Detta betyder att de på grund av den ökade trängseln i biltrafiken kan få 
kollektivtrafiken som ett konkurrenskraftigt alternativ. Härryda, Kungälv, Mölndal, 
Partille och Öckerö är sådana kommuner.   
 
Även i de kommuner som tidigare hade en konkurrenskraftig kollektivtrafik mot 
Göteborg kan kollektivtrafikens konkurrenskraft öka ytterligare. Ale, Göteborg, 
Kungsbacka och Lerum är sådana kommuner.  
 
Siffrorna indikerar att många Göteborgare har goda möjligheter att välja något 
annat trafikslag än bil under bygget av Västlänken. Exakt hur möjligheterna ser ut 
behöver dock studeras vidare.  
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5. Målgruppsanalys – byggskede 

5.1 Nya resmönster 
 
I detta kapitel analyseras hur mycket trafik som flyttas i trafiksystemet och vart den 
flyttar. Detta ligger till grund för hur mycket trafiken behöver minska för att systemet 
inte ska påverkas med hänsyn till restider. 
 

 
I Figur 12 visas förväntade minskningar och ökningar av trafikflöden i trafiksystemet. 

 

Figur 12. Var trafiken beräknas öka (rött) och minska (grönt) under Västlänkens 
byggskede.  
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I figur 13 visas stråk som förväntas bli påverkade genom ökade trafikmängder till 
följd av omflyttningar av trafik i byggskedet. 
 

 

Figur 13. Gator och stråk som beräknas få ökad trafik under bygget av Västlänken, 
på grund av inskränkningar vid byggplatser. Tabellen visar trafikmängderna 
längs stråken per vintervardagsmedeldygn (VVMD).    

 
Generellt kommer all tillkommande trafik att öka trängseln och minska 
framkomligheten. Om kapaciteten på en gata nästan är fullt utnyttjad ökar trängseln 
i större omfattning för varje tillkommande fordon, jämfört med om det är lite trafik 
på gatan från början. Eftersom Göteborg är en relativt stor stad och trafiknätet är väl 
trafikerat redan i dagsläget, är det generella antagandet att varje tillkommande 
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fordon på en gata kommer att ge försämrad framkomlighet. För att behålla 
nuvarande framkomlighet behöver därför denna tillkommande trafik minimeras.  
 

5.2 Mål med mobility management-åtgärderna 
 
Målet med mobility management-åtgärderna är att trafiksystemet i stort inte ska få 
minskad framkomlighet, trots eventuella byggåtgärder som minskar kapaciteten och 
flyttar trafik till andra gator. För att målet ska uppnås behöver trafiken under 
byggtiden vara densamma som i dagsläget på de stråk dit trafik riskerar att flytta på 
grund av inskränkningar i kapacitet eller framkomlighet på andra håll.  
 
 

 
 
Nedan redovisas mål för trafikminskning för de stråk som är bland de mest 
påverkade. Dessa är ett urval av alla gator som påverkas. Analysmodellen har dock 
visat att dessa stråk är de som riskerar att påverkas mest. Urvalet bygger också på att 
trafik från flera riktningar (väderstreck) in mot Göteborg ska beaktas.   
 

Tabell 10. Mål för hur mycket trafiken behöver minska i de mest påverkade stråken 
för att dagens framkomlighet ska upprätthållas.   

Påverkade länkar Mål trafikminskning (antal 
bilresor per dygn) 

Lundbyleden 8 000 
Ullevigatan 20 000 
Alléstråket 23 000 
Västra Sjöfarten 12 000 
E6 Kallebäck 4 000 
Sankt Sigfridsgatan 10 000 
Gibraltargatan 6 000 

 
Generellt är det under morgonens och eftermiddagens maxtimmar som trängsel 
uppstår i trafiksystemet. Det är också under denna tid eventuell tillkommande trafik 
riskerar att öka trängseln som mest. Målen är dock satta för dygnstrafiken. Vid 
djupare specificering av målen kan de med fördel delas upp i förmiddagstrafik, 
eftermiddagstrafik och lågtrafik. Denna fördjupning är inte genomförd i denna 
utredning.  
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Näringslivets transporter, såsom leveranstrafik och tjänsteresor, företas under hela 
dagen, till största delen utanför rusningstid. Genom att målen med minimerad 
ökning av trafik under hela dygnet uppnås, säkerställs att även näringslivets 
transporter bibehåller sin framkomlighet.  
 
Även buller- och luftkvalitet påverkas, främst av det totala resandet över dygnet.  

5.3 Potential 
 
Potentialen beskrivs i form av var resenärerna bor, var de kör och hur många som har 
möjlighet att välja andra färdsätt. 
 

 
 
Var bor de som påverkas? 
Genom att jämföra restiden för biltrafik före och under byggskedet, är det möjligt att 
identifiera de områden som påverkas mest. I Figur 14 visas ett exempel på hur 
restiden till och från Haga förändras under bygget av Västlänken. 



 

34 av 47

 

Mobility management i byggskedet för Västlänken 

Unr 61661251313-02  

 

Figur 14 – Restidsförändring i minuter för biltrafik till och från Haga under etapp 1  

 
I exemplet med Haga är det främst inskränkningar på Götatunnelns kapacitet och 
framkomlighet som ger ökade restider till Haga för trafik från nordost. Det finns fler 
exempel på områden som påverkas, men de redovisas inte i denna utredning.  
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Var kör de som påverkas? 
Målen i tidigare kapitel definierar ett urval av de mest påverkade stråken (se figur 
13). I analyserna i kommande del studeras tre stråk mer i detalj: Ullevigatan, 
Gibraltargatan och Lundbyleden. Stråken har valts så att de stora förändringarna 
för varje riktning (väderstreck) in mot Göteborg beaktas. I Tabell 11 nedan 
framgår vilken kommun de som kör in mot Göteborg längs de olika stråken 
kommer ifrån.  
 
 
Tabell 11. Antal resenärer som kör in mot Göteborgs centrum.10Av de cirka 30 000 
resenärer som dagligen beräknas köra in mot Göteborgs centrum via Ullevigatan, 
beräknas exempelvis cirka 17 500 komma från Göteborgs kommun.  

Från 
kommun 

Via 
Ullevigatan 

Via 
Gibraltargatan 

Via Lundbyleden 
Västerut 

Totalt 
studerade 
stråk 

Ale 300 0 800 1 100 
Göteborg 17 500 3 700 17 500 38 900 
Härryda 1 700 200 900 2 800 
Kungsbacka 800 800 0 1 600 
Kungälv 800 100 2 400 3 300 
Lerum 1 200 0 1 100 2 400 
Mölndal 2 800 2 800 100 5 700 
Partille 2 300 100 1 600 4 000 
Öckerö 0 0 0 0 
Övrigt 2 400 300 3 100 5 800 
Totalt  30 000 8 000 27 500 65 500 

 
Av Tabell 11 ovan framgår att den absolut största delen av trafiken in mot Göteborgs 
centrum kommer från Göteborgs kommun. Detta är väntat eftersom det är den 
absolut största kommunen i området. De studerade stråken ligger dessutom i 
Göteborg. Detta skulle också kunna indikera att många av de resor som görs längs 
stråken är relativt korta.  
 
Av de totalt cirka 30 000 resenärer som dagligen beräknas köra in mot Göteborgs 
centrum via Ullevigatan beräknas cirka 17 500 komma från Göteborgs kommun. 
 
Vilka möjligheter har de som påverkas att åka kollektivt? 
Genom att jämföra restiden med kollektivtrafik och restiden med bil in mot 
Göteborgs centrum i de stråk som påverkas, är det möjligt att se hur goda möjligheter 
de resenärer som påverkas har att åka kollektivt. Tabell 12 nedan visar antalet resor 
in mot Göteborg där restiden för kollektivtrafik är konkurrenskraftig jämfört med 
restiden för bil.  
 

                                               
10 Generellt för ett stråk; Antal resenärer = Antalet resor/2. Snitten framgår i Figur 13 på 
sida 26.   
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Tabell 12. Antal bilresenärer med bra möjlighet till kollektivtrafik11 (restidskvot <2) 
per vardagsdygn på stora stråk som påverkas av byggskedet. I riktning mot 
Göteborgs centrum utifrån dagens restider.12     

Från 
kommun 

Via 
Ullevigatan 

Via 
Gibraltargatan 

Via 
Lundbyleden 
Västerut 

Totalt 
studerade 
stråk 

Ale 0 0 100 100 
Göteborg 5 400 1 800 2 600 9 700 
Härryda 200 0 100 300 
Kungsbacka 400 500 0 900 
Kungälv 0 0 0 0 
Lerum 300 0 300 600 
Mölndal 300 300 0 600 
Partille 0 0 0 0 
Öckerö 0 0 0 0 
Övrigt 0 0 0 0 
Totalt  6 600 2 600 3 000 12 300 

 
Under byggskedet kommer förutsättningarna att ändras när det gäller restider i 
bilnätet. Detta på grund av ökad trängsel. Genom att jämföra restiden för bil under 
byggtiden med restiden för kollektivtrafiken är det möjligt att se hur 
förutsättningarna ändras för dem som påverkas.  
 
Tabell 13. Antal bilresenärer med bra möjlighet för kollektivtrafik per vardagsdygn 
på stora stråk som påverkas av byggskedet. I riktning mot Göteborgs centrum. 
Utifrån byggskedets restider för biltrafik. 13    

Från 
kommun 

Via 
Ullevigatan 

Via 
Gibraltargatan 

Via 
Lundbyleden 
Västerut 

Totalt 
studerade 
stråk 

Ale 100 0 400 600 
Göteborg 5 300 2 400 3 900 11 600 
Härryda 200 0 100 300 
Kungsbacka 600 600 0 1 200 
Kungälv 100 0 200 300 
Lerum 400 0 300 800 
Mölndal 1 000 1 000 0 2 000 
Partille 300 0 200 500 
Öckerö 0 0 0 0 
Totalt  7 900 4 100 5 200 17 200 

 

                                               
11 Med bra möjlighet menas Restidskvot kollektivtrafik/bil < 2, detta utifrån TRAST där önskad 
restidskvot är 2 eller lägre.  
12 Generellt för ett stråk; Antal resenärer = Antalet resor/2. 
13 För kollektivtrafiken antas dagens restider kan upprätthållas.  
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Den ökade trängseln under byggskedet gör att kollektivtrafikens konkurrenskraft 
ökar gentemot bilen.  
 

Tabell 14. Andel av de bilresenärer som kör in mot Göteborgs centrum på de 
påverkade stråken som har god möjlighet att åka kollektivt, både utifrån dagens 
förutsättningar och förutsättningarna under byggskedet. Exempelvis har 22 
procent av bilresenärerna via Ullevigatan i dag goda möjligheter att åka kollektivt. 

 

  Ullevigatan Gibraltargatan Lundbyleden 

Andel med konkurrenskraftig 
kollektivtrafik Nuläge 

22 % 32 % 11 % 

Andel med konkurrenskraftig 
kollektivtrafik Byggskede 

26 % 51 % 19 % 

 
 
Den ökade trängseln för biltrafiken gör att kollektivtrafikens konkurrenskraft ökar, 
under förutsättning att kollektivtrafikens restider kan bibehållas. Totalt sett ökar 
konkurrenskraften från att 10–30 procent har goda möjligheter att åka kollektivt, till 
att 20–50 procent har goda möjligheter att åka kollektivt14.  
 
Det är värt att notera att detta beror på ökad trängsel för biltrafiken, och inte på ökad 
framkomlighet för kollektivtrafiken. Med ökad framkomlighet för kollektivtrafiken 
skulle eventuellt en ännu större andel av trafikanterna se kollektivtrafiken som ett 
konkurrenskraftigt färdmedel.   
 
 
Möjlighet till cykling 
På samma sätt som konkurrenskraften för kollektivtrafiken förändras under 
byggtiden förändras även konkurrenskraften för cykeltrafiken. Genom att jämföra 
restidskvoten mellan bil och cykel för nuläget med den beräknade kvoten för 
byggskedet, går det att hitta de områden där de boende har god möjlighet att välja 
cykel i stället för bil i resor till centrala Göteborg.  
 
I Figur 15 på nästa sida visas restidskvoten för resor till Korsvägen. För resor till den 
delen av Göteborg indikerar restidskvoterna att vissa områden kommer att få god 
möjlighet att välja cykeln som färdmedel, framför allt delar av Frölunda, delar av 
Mölndal samt Biskopsgården.  

                                               
14 Med goda möjligheter att åka kollektivt menas en restidskvot mellan bil och kollektivtrafik under 2.  



 

38 av 47

 

Mobility management i byggskedet för Västlänken 

Unr 61661251313-02  

 
Figur 15. Hur restidskvoten mellan bil och cykel till Korsvägen förändras från nuläget (överst) till 
byggskedet (underst). Blågrönt är områden där cykel är snabbare än bil, och grönt är områden där 
restiden för cykel är upp till 50 procent längre än restiden för bil.   
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På samma sätt som bilresenärer längs de påverkade stråken har olika möjlighet att 
åka kollektivt, har de också olika möjlighet att cykla. Restiden med bil för dem som 
kör in mot Göteborg via de utvalda stråken jämförs med cykelrestiderna mot 
Centralen. I Tabell 15 nedan framgår hur många bilresor längs stråken in mot 
Göteborg som sker mellan områden som har en restid för cykel på mindre än 30 
minuter. För dessa bilresor är cykeln därmed konkurrenskraftig i förhållande till 
bilen.   
 

Tabell 15. Antal bilresenärer som har god möjlighet att cykla15 i dagsläget. Antal 
resor per vardagsdygn med dagens restidskvoter i riktning mot Göteborgs 
centrum. 16 

Från 
kommun 

Via 
Ullevigatan 

Via 
Gibraltargatan 

Lundbyleden 
Västerut 

Studerade 
stråk 

Göteborg 9 300 1 400 5 300 15 900 
Mölndal 100 200 0 300 
Potential 9 400 1 600 5 300 16 300 

 
 
Störst potential för överflyttning finns för trafik längs Ullevigatan. Hälften av dem 
som kör längs Ullevigatan kan göra sin resa med cykel på mindre än 30 minuter, och 
på maximalt 50 procent längre tid än bilresan. Det är främst för resor inom Göteborg 
och till viss del Mölndal som cykeln har potential.  
 
Under byggskedet kan biltrafikens framkomlighet komma att förändras, och därmed 
också dess konkurrenskraft gentemot cykel. Utifrån de nya restider som kan uppstå 
under byggskedet visar Tabell 16 nedan hur många av bilisterna längs stråken som 
gör resor mot Göteborgs centrum som skulle ha varit snabbare än 30 minuter om de 
gjorts med cykel, och där resan tar maximalt 50 procent längre tid än bilresan.  
 

Tabell 16. Antal bilresenärer som har god möjlighet att cykla17. Antal resor per 
vardagsdygn med byggskedets restidskvoter i riktning mot Göteborgs centrum. 18 

Från 
kommun 

Via 
Ullevigatan 

Via 
Gibraltargatan 

Lundbyleden 
Västerut 

Studerade 
stråk 

Göteborg 10 600 2 100 6 000 18 700 
Mölndal 900 800 0 1 700 
Potential 11 500 2 900 6 000 20 400 

 
 

                                               
15 Med god möjlighet att cykla menas en resa med restidskvot mot bil på mindre än 1.5, samt en maximal 
cykeltid på 30 minuter.  
16 Generellt för ett stråk: antalet resenärer = antalet resor/2. 
17 Med god möjlighet att cykla menas en resa med restidskvot mot bil på mindre än 1.5, samt en maximal 
cykeltid på 30 minuter.  
18 Generellt för ett stråk: antalet resenärer = antalet resor/2. 
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5.4 Målprecisering 
 
I detta kapitel jämförs de mål för biltrafikens minskning som sattes upp i kapitel 5.2 
med den potential som beskrivs i kapitel 5.3. På så sätt är det möjligt att värdera 
möjligheten att uppnå målen.  
 

 
 
Nedan jämförs trafikmålen för tre viktiga stråk med potentialen för mer hållbara 
resor i dessa stråk. Med potential menas att det finns goda förutsättningar19 för att 
byta färdmedel från bil till kollektivtrafik eller cykeltrafik, när det gäller restid och 
reslängd.  
 

Tabell 17. Antal bilresenärer som har god möjlighet att åka kollektivt (potential), 
samt hur mycket antalet bilresor in mot Göteborg behöver minska för att målen ska 
uppnås. Utifrån byggskedets restider och i riktning mot Göteborgs centrum. 
Exempelvis är potentialen 4 000 bilresenärer via Gibraltargatan medan målet är 
3 000 resenärer.         

Från kommun 
 

Via 
Ullevigatan 

Via 
Gibraltargatan 

Lundbyleden 
Västerut 

Studerade 
stråk 

Ale 100 0 400 600 
Göteborg 5 300 2 400 3 900 11 600 
Härryda 200 0 100 300 
Kungsbacka 600 600 0 1 200 
Kungälv 100 0 200 300 
Lerum 400 0 300 800 
Mölndal 1 000 1 000 0 2 000 
Partille 300 0 200 500 
Öckerö 0 0 0 0 
Total potential in 
mot Göteborg 

8 000 4 000 5 100 17 300 

Mål minskning in 
mot Göteborg20 

10 000 3 000 4 000 17 000 

 
 

                                               
19 Med goda förutsättningar menas en restidskvot kollektivtrafik/bil <2 samt en restidskvot cykel/bil <1.5 
med cykelrestid <20 minuter.  
20 Riktning mot Göteborg. Motsvarar halva trafiken på snittet under dygnet.  
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Tabell 18. Antal bilresenärer som har god möjlighet att cykla21. Antal resor per 
vardagsdygn med byggskedets restidskvoter i riktning mot Göteborgs centrum. 
Exempelvis är potentialen 11 600 bilresenärer via Ullevigatan medan målet är 
10 000 resenärer.     

Från kommun Via 
Ullevigatan 

Via 
Gibraltargatan 

Lundbyleden 
Västerut 

Summa 
studerade 
stråk 

Göteborg 10 700 2 100 6 000 18 800 
Mölndal 900 800 0 1 700 
Total potential in 
mot Göteborg 

11 600 2 900 6 000 20 500 

Mål in mot 
Göteborg 

10 000 3 000 4 000 17 000 

 
Analysen visar att om alla bilister som har goda möjligheter att välja andra färdsätt 
gör det, kommer målen att uppnås för Ullevigatan, Gibraltargatan och Lundbyleden. 
Det är okänt i hur stor utsträckning möjligheterna för de olika färdsättten överlappar 
varandra. I teorin skulle 5 200 bilister längs Lundbyleden kunna ha goda 
kollektivtrafikmöjligheter medan 6 000 andra bilister skulle kunna ha goda 
cykelmöjligheter. Det är troligt att en viss andel av dem som har goda 
kollektivtrafikmöjligheter också har goda cykelmöjligheter. Detta är inte studerat.  

6. Slutsats struktur- och målgruppsanalys 

Slutsatsen är att det i teorin finns potential att minimera trafikökningen på de 
studerade stråken så att målen uppnås. I och med att målen uppnås minimeras 
risken för trängsel och ökad miljöpåverkan.  
 

Tabell 19. Potentialen i att ersätta bilresor (i båda riktningarna) med resor med 
hållbara färdmedel i de analyserade stråken samt målen som behöver uppfyllas för 
att säkerställa att trängseln och miljöproblemen i Göteborg inte ökar. 

  Ullevigatan Gibraltargatan Lundbyleden Alla stråk 

Kollektivtrafik 16 000 8 000 10 000 34 000 
Cykeltrafik 23 000 6 000 12 000 41 000 
Mål 20 000 6 000 8 000 34 000 

 
Både kollektivtrafiken och cykeltrafiken har potential att ersätta biltrafik i olika grad. 
I hur stor utsträckning potentialen att använda kollektivtrafik överlappar potentialen 
att använda cykel är inte studerat. Totalt är potentialen för de tre stråken mellan 
41 000 och 75 000 resor per dygn.   

                                               
21 Med god möjlighet att cykla menas en resa med restidskvot mot bil på mindre än 1.5, samt en maximal 
cykeltid på 20 minuter.  
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7. Åtgärdspaket 

Ett ”paket” av mobility management-åtgärder har tagits fram utifrån struktur- och 
målgruppsanalysen. Som grund ligger även Västsvenska paketets övergripande mål.  
 
Inom ramen för denna utredning har en åtgärdslista tagits fram, där åtgärder är 
föreslagna för olika målgrupper inom Göteborgsområdet. Åtgärderna presenteras i 
relation till den målgrupp de riktar sig till, se bilaga 1. Åtgärderna är uppdelade i 
följande grupper, se även figur i kapitel 1.1: 
  

 styrning 

 information 

 utbud 

 utformning. 
 
Åtgärderna har också kostnadsuppskattats på en övergripande nivå. Flera av 
åtgärderna behöver studeras mer i detalj för att en mer specifik kostnadsbedömning 
ska kunna genomföras i kommande steg (se bilaga 2). 
 
Som underlag till åtgärdspaketet har en serie workshoppar genomförts. Där har 
personer som arbetar med planeringen av de olika stationerna och linjen i projekt 
Västlänken medverkat. Deltagarna har under workshoppen tagit fram förslag på 
åtgärder, som lagts in i åtgärdspaketet. Dokumentation av workshopparna redovisas i 
bilaga 4 i form av minnesanteckningar. Erfarenheter och kompletterande åtgärder 
har även hämtats från litteraturstudier och från andra mobility management-projekt. 
 

7.1 Åtgärdspaket och målgrupp 
 
För att framgångsrikt kunna hantera trafikstörningarna med mobility management 
under byggskedet, rekommenderas ett batteri av åtgärder i form av ett mångsidigt 
program som når resenären på olika sätt och genom olika forum. Åtgärderna bör 
samverka med varandra, så att synergieffekter uppnås.  
 
Åtgärderna är utvalda utifrån två arbetssätt: genom potentialanalysen i mål- och 
strukturanalysen och genom erfarenhets- och idéarbetet i workshopparna. Även 
tidigare resvaneundersökningar har utgjort underlag till valen av åtgärder. De 
analyser av potential som genomförts redovisar främst vilka målgrupper som har de 
bästa förutsättningarna att byta från att åka bil till att cykla eller åka kollektivt. För 
cykel är det främst boende i Göteborgs stad och i Mölndal som har tillräckligt bra 
restidskvoter mellan cykel och bil, och de har också tillgång till bra cykelvägar. För 
kollektivtrafikresor finns god potential för fler områden, både i Göteborg och i 
kranskommunerna, och det gäller både restid och utbud. Följande åtgärder har valts 
ut till paketet, se även bilaga 1:  
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 Förenkla möjligheten att åka kollektivt genom provåkarkort, 
deltidspendlarkort, förbättrat utbud och förbättrad infrastruktur. 

 Genomför cykelkampanjer kombinerat med åtgärder såsom att ta fram 
särskilda cykelkartor under byggskedet, utveckla cykelpendlarstråk med 
cykelfaciliteter (exempelvis cykelpump och vägvisning), utveckla cykelstråk 
för snabbcykling och liknande. 

 Erbjud stöd för cyklister i form av cykelambassadörer, ”störningsportaler”, 
elcykelkampanjer, cykelbussar och information i olika former. 

 För besökare till Göteborg föreslås pendelbussar mellan perifera 
parkeringsplatser och stora turistmål som Liseberg, Universeum med flera. 
Ta fram resplaner för hotellen och deras gäster samt utveckla 
mobilitetskontor och andra informationskanaler. 

 Samarbeta med arbetsplatser i syfte att göra resbeteendet mer hållbart. 
Samverka med företagen för att skapa goda förutsättningar för anställda att 
kunna gå, cykla och åka kollektivt till jobbet.  

 Effektivisera bilresor och led om trafiken genom bland annat vägvisning, 
exempelvis restidsinfo på infarter samt skyltinfo med uppmaningar om 
vinsterna och möjligheterna med hållbart resande. 

 Informera alla resenärer om byggets påverkan genom ”trafik-app” i mobilen, 
mobilitetskontor, opinionsarbete, informationskampanjer och så vidare.  

 
Samtliga åtgärdsförslag beskrivs mer noggrant i bilaga 1. Av alla åtgärder är det några 
som bedöms mer effektfulla än andra: 
 

 Samarbete med resplaner för företag. Många kommuner arbetar med 
detta och det har visat sig vara ett kostnadseffektivt arbetssätt, med stor 
påverkansgrad. Arbetet går ut på att tillsammans med ledningen i ett företag 
utreda hur resvanorna ser ut hos de anställda och sedan utarbeta ett program 
för hur resvanorna kan ändras till att bli mer hållbara. Företaget förväntas 
vara aktivt och samarbetsvilligt, och delar av åtgärderna är riktade till 
förändringar hos företaget som skapar större möjligheter för medarbetarna 
att gå eller cykla till jobbet och åka kollektivt. Det kan handla om 
cykelservice, duschmöjligheter, cykelparkering med tak och lås, möjlighet att 
låsa in cykelhjälm, sponsring av cykel/lånecykel osv eller sponsring till 
pendlarkort, öppenhet inför att jobba mer flexibelt osv. Det kan också vara 
att företaget i sin tur har en långsiktig plan för att stötta medarbetare som 
vill arbeta när de reser kollektivt, genom tekniska lösningar såsom bärbara 
datorer och en öppenhet för arbetssättet. Till detta kan med fördel fossil 
koldioxidbesparingar kalkyleras, hälsonytta och ekonomiska vinster 
beräknas för att lyfta fram olika fördelar för företagen. 
 

 Cykelåtgärder: Cykelåtgärder är viktiga, inte enbart för att få fler att cykla, 
men också för att visa att Trafikverket och andra aktörer ”bryr sig om” 
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cyklisten och vill skapa förutsättningar för god cykelstandard i Göteborg. 
Ansatserna bör göras på många olika plan, genom att förstärka och bygga ut 
cykelvägarna, men också genom informationsåtgärder såsom vägvisning 
under byggskedet, cykelvägskartor och 
störningsportaler/informationskanaler till Trafikverket och andra väghållare. 
Det är också bra med god service längs med cykelstråken, såsom 
cykelpumpar, dricksvatten, väderskydd och cykelparkering. När detta finns 
tillgängligt ges mycket större möjligheter att få resenärerna att ändra sitt 
beteende.  
 

 Mobilitetskontor: Information under byggskedet är ett måste, och det 
finns stora vinster i att driva ett särskilt informationskontor, placerat på en 
strategisk plats, exempelvis vid Korsvägen och/eller vid Centralstationen. På 
mobilitetskontoret kan information om bygget finnas, men också om hur 
resenären kan resa under tiden. Alla broschyrer och annat 
informationsmaterial som rör Västlänken under byggskedet och resandet bör 
finnas tillgängligt på mobilitetskontoret. Från kontoret kan även ett stort 
antal beteendepåverkande projekt drivas. Det kan vara både en serviceplats 
till resenären och ett projektkontor för dem som enbart arbetar med mobility 
management under byggskedet. Det är också en samlingsplats för mobility 
management-arbetet, där olika aktörer kan ta del av detta. 
Mobilitetskontoret kan vara samfinansierat av flera aktörer. Det är ett bra 
sätt att utåt visa resenärerna att det är flera aktörer som gemensamt vill 
skapa goda förutsättningar för hållbart resande. 

 
Åtgärdspaketet föreslås bli genomfört under fyra års tid, med starttid minst ett år 
före byggstart. Detta upplägg rekommenderas, eftersom effekterna av åtgärderna 
behöver uppnås under tiden byggskedet pågår. Efter genomfört program bör arbetet 
med mobility management fortsätta i syfte att bibehålla effekterna av åtgärdspaketet 
och ytterligare förstärka resandet med hållbara transportmedel.  
 

7.2 Effektanalyser 
För att kunna fastställa ett åtgärdspaket som uppfyller målen om förändrade 
resvanor behöver åtgärdernas förväntade effekter fastställas. 
 
Att bedöma effekterna av åtgärderna innebär en stor osäkerhetsfaktor. Många gånger 
sker inte en förändring direkt efter genomförd åtgärd, utan mottagaren behöver ofta 
tid på sig för att ändra beteende. Ofta är det under längre tid, då resenären möts av 
olika typer av påverkansåtgärder, som en förändring sker. Det finns inte så mycket 
dokumenterade erfarenheter att utgå ifrån i effektbedömningen, eftersom 
uppföljningarna av åtgärderna inte alltid är inriktade på effekterna av en enskild 
åtgärd, utan av ett helt åtgärdspaket. 
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Erfarenheter från Malmö stads mångåriga mobility management-arbete och från 
projektet LundaMaTs, som drivs av Lunds kommun, visar att effekterna kommer 
först efter många år och att paketåtgärder måste genomföras för att påverka 
resenärerna på många olika sätt. Eftersom Västlänkens byggande kommer att 
påverka människors förutsättningar för resval så pass mycket kan dock effekterna 
och beteendena komma att förändras snabbare och starkare.  
 
Nedan beskrivs de åtgärder från åtgärdslistan där det finns uppmätta effekter från 
andra försök: 
 

 Testresenärer: 7–10 procent av tidigare bilister ändrar sitt beteende 
långsiktigt.  

 Cykla till jobbet-kampanjer: 5 procent av tidigare bilister ändrar sitt 
beteende långsiktigt.  

 Resplaner för företag: 10–12 procent av tidigare bilister ändrar sitt beteende 
långsiktigt. 

 
Eftersom de åtgärder som föreslås är riktade mot en särskilt utvald målgrupp som 
beräknas ha god potential till att byta färdmedel, förväntas effekterna bli högre än 
dessa erfarenheter.  
 
De åtgärder vars effekter är svårbedömda kommer i detta läge inte att 
kostnadsbedömas, utan vi föreslår att de studeras djupare. Åtgärder med 
acceptanspåverkan och informationstjänster för resenärerna kostnadsbedöms inte 
heller i detta läge, eftersom målet i första hand är att ändra resbeteendet. 
Acceptansåtgärder och informationstjänster bidrar också till att påverka resandet, 
men är svåra att effektbedöma på kort sikt. Vi rekommenderar ändå att de 
genomförs, eftersom de ger andra vinster som har stor betydelse. 
 

7.3 Kostnadsbedömningar  
 
Åtgärderna har kostnadsbedömts grovt. Schablonvärden är hämtade från andra 
städer och organisationer som arbetar med mobility management. En del av 
kostnaderna är ren arbetstid, och månadskostnaden för en anställd är schabloniserad 
till 50 000 kr. Se schabloniserade kostnader per åtgärd i bilaga 2.  
 
För att skatta den totala kostnaden för att uppnå målen måste effekterna av 
åtgärderna vara så pass stora att beteendet verkligen förändras. Utifrån de 
förväntade effekterna beräknas hur många som måste delta i åtgärden, och utifrån 
schablonvärdena beräknas därefter den totala kostnaden för genomförd åtgärd samt 
totalbudget för åtgärdspaketet. Se bilaga 3 för åtgärdspaketets budget.  
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Måldefinition visar att antalet resenärer som behöver ändra sitt resbeteende från att 
köra bil till att åka mer hållbart i Göteborgs innerstad på utvalda stråk är cirka 
17 000 resenärer, se kapitel 6.  
 
För att uppnå det definierade målet bör större delen av åtgärdspaketet genomföras. 
Kostnaden för detta beräknas uppgå till cirka 52 miljoner kronor. Kostnad och 
genomförande är planerad på fyra års tid. Se specificering i bilaga 3. 
 
Detta är en grov bedömning. Åtgärderna behöver planeras mer noggrant gentemot 
effektmålen, i samverkan med Göteborgs stad och Västtrafik. Kostnaderna för 
åtgärdspaketet kan fördelas på olika aktörer.  

8. Behov av fördjupning av struktur- och målgruppsanalys 

Denna utredning hanterar strukturer och resande på en övergripande nivå. När 
byggskedet närmar sig och mobility management-åtgärderna ska startas finns behov 
av att fördjupa vissa studier. Vissa fördjupningar kan göras först när byggskedena 
konkretiseras, medan andra kan behöva göras för att kunna utforma mobility 
management-åtgärderna så effektivt som möjligt. Följande behov av fördjupningar 
har framkommit under denna utredning:  
 

 Vilken effekt kommer byggåtgärderna att ge i trafiksystemet? Byggskedet är 
långt och det är i dagsläget inte klart vilka etapper och inskränkningar som 
kommer att pågå samtidigt. Det kan finnas ett behov av att studera enskilda 
inskränkningar för att skräddarsy mobility management-åtgärder för just 
dessa.  

 Ändras resbeteendet även utan mobility management-åtgärder? Ökad 
trängsel kan ändra färdmedelsfördelningen så att exempelvis fler åker 
kollektivt. Det kan finnas ett behov av att titta på hur stor en sådan effekt 
skulle kunna vara.  

 Finns det kapacitet för att flytta resenärer från bil till kollektivtrafik? Det kan 
finnas behov av att titta på om kollektivtrafiksystemet och cykelnätet har 
kapacitet att klara en överflyttning från bil.  

 Behöver trafiken minska hela dygnet? Målen i utredningen grundar sig på 
dygnssiffror, till viss del för att säkerställa att det inte blir trängsel under 
lågtrafik, när näringslivets transporter behöver god framkomlighet. Det är 
troligt att trafiken främst behöver minskas under högtrafik för att trängseln 
inte ska förvärras i någon större omfattning. För att få veta mer i detalj under 
vilken del av dygnet trafiken behöver minskas, behöver vi göra mer 
detaljerade studier.  
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 Kommer kollektivtrafikens framkomlighet att förändras under byggskedet? I 
utredningen antas att all kollektivtrafik kommer att ha bibehållen 
framkomlighet och kvalitet under hela byggtiden. Studier kan behövas för att 
ta reda på om det finns stråk som kommer att få försämrad framkomlighet 
och som behöver åtgärder för att förbli konkurrenskraftiga. Det kan också 
behövas studier för att ta reda på om det finns linjer som kan bli 
konkurrenskraftiga genom förbättrad framkomlighet.  

 

9. Referenser 

Trafikverket, 2012, Handbok för planering inför Mobility Management-åtgärder i 
byggskedet,  
Göteborgsregionens kommunalförbund m.fl., 2011, Resvaneundersökning 2011 - 
Västsvenska paketet,  
Trafikverket och SKL (Sveriges kommuner och landsting) 2010, Hållbart resande i 
praktiken,  

9.1 Ordlista 
SAMS område = Statistikområde som används i regionala SAMPERS-modellen 
SAMPERS = Regional och nationell trafikmodell som Trafikverket har. Komplett 4-
stegsmodell som hanterar resalstring, destinationsval, färdmedelsval och ruttval på 
övergripande nivå.  
Nattbefolkning = Antal boende, i alla åldrar. Statistik i SAMPERS från 2010.  
Dagbefolkning = Antal arbetsplatser uppdelat per näringsgren. Studieplatser ingår 
inte. Statistik i SAMPERS från 2010. 
Restidskvot (RTK) = Kvoten mellan restiden för olika trafikslag mellan samma 
områden. Exempelvis; Restid Kollektivtrafik/Restid Biltrafik = 10 minuter/5 minuter 
= 2.0. En restidskvot på 2 bedöms som god standard enligt TRAST. I restid för 
kollektivtrafik ingår; - gångtid till och från hållplats; - väntetid; - åktid. För restid 
med bil räknas restid från startpunkt till målpunkt.  
God standard för restidskvot mellan Cykel/bil är 1.5 enligt TRAST.  
RVU = Resvaneundersökning med frågor till respondenter. 
 



BILAGA 1-3: Kostnadsberäkning 

 

 

 

Kostnadsberäkning, Västlänken 

  

Bilaga 1 Åtgärdslista 
 
Tabellen redovisar åtgärder och kortfattad beskrivning av dessa. Åtgärdsförslagen har tagits fram vid 
Trafikverkets workshoppar, som finns redovisade i Västlänkens mobility management-utredning. 
Målgrupperna har tagits fram vid samma workshoppar och vid målgrupps- och strukturanalysen, som också 
finns beskriven i rapporten.  

 

ID Åtgärdsnamn Beskrivning 

Typ 
(info, 
styr, 
utbud, 
utform) 

Målgrupp (utvalda 
utifrån målgrupps- 
och strukturanalys 
samt workshops) 

1 Provåkarkort 
Gratis periodkort 1 månad för 
kollektivtrafikåkande för bilister Styr 

Arbetspendlare: 
Göteborgs stad 

2 Deltidspendlarkort 

Ekonomiskt fördelaktigt 
pendlarkort för deltidsresenärer 
under byggtiden, förslagsvis tre 
dagar i veckan. Privatekonomisk 
lösning för den som reser med bil 
ibland och kollektivt ibland. Styr 

Arbetspendlare: 
Kungsbacka, Mölndal, 
Partille 

3 
Pendlarparkering med 
service 

Pendlarparkering med utökad 
service i form av biltvätt, bilservice 
närhet till butiker och toaletter, 
matkasseleverans osv. Styr 

Arbetspendlare: 
Kungsbacka, Mölndal, 
Partille 

4 Öckeröexpressen 

En expressbusslinje från Öckerö 
till centrala Göteborg, med endast 
ett fåtal stopp. Testresenärer. Utbud 

Arbetspendlare: Öckerö 

5 
Busskjuts till Liseberg, 
Mässan och Universeum 

Buss som gratis kör besökare från 
gratis perifier bilparkering till 
Mässan, Liseberg och Universeum. Utbud 

Besökare till Liseberg, 
Mässan, Universeum 

6 Cykla går!  

Cykelstråkskarta som visar hur 
man tar sig mellan perifera platser 
i Göteborg till centrala Göteborg 
under byggtiden. Info 

Boende i 
Biskopsgården, 
Mölndal, Frölunda, 
Östra Göteborg 

7 Cykelservice på stråken 
Cykelpump, dricksvatten, 
vägvisning etc. längsmed stråket. Utbud 

Arbetspendlare och 
boende i: 
Biskopsgården, Mölndal 

8 Cykelbuss  

Cykelhållplats med avgångar varje 
halvtimme med "cykelchaufför" 
som visar vägen. Reflexvästar och 
hjälm till alla i cykelbussen. Utbud 

Arbetspendlare: 
Biskopsgården, 
Mölndal, Frölunda, 
Östra Göteborg 

9 Cykla går! Haga 

Cykel- och gångstråkskarta som 
visar gång- och cykelnätet i Haga 
under byggtiden. Info 

Boende i Haga, 
besökare till Haga 

10 
Samarbete med 
arbetsplatser  

Särskilda resplaner för företag för 
hållbara resval med cykel, gång 
eller kollektivtrafik.  Styr 

Arbetsplatser: 
Trafikverket, Nordstan, 
Centralstationen fl. 
längsmed linjen  
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Bilaga 1 fortsättning 
 

ID Åtgärdsnamn Beskrivning 

Typ (info, 
styr, 
utbud, 
utformn) 

Målgrupp (utvalda 
utifrån målgrupps- 
och strukturanalys 
samt workshops) 

11 
Resplaner för hotellens 
gäster 

Stöttning i hur hotellen runt 
centralstationen och Korsvägen 
informerar om kollektivresor, 
möjlighet att köpa pendlarkort 
på hotellen, info om styr&ställ, 
styr&ställ på hotell. Styr 

Gäster till hotellen runt 
Centralstation och 
Korsvägen 

12 Resplan för universitetet 

Resplan för att göra det mer 
attraktivt att pendla med buss 
istället för bil, eller med cykel. 
Görs i samarbete med de 
anställda/studenter som åker 
bil. Styr 

Anställa och studenter 
vid Universitetet 

13 
Information byggskede 
Haga 

Informationssatsningar före 
byggstarten om hur utemiljön är 
tänkt att behålla goda värden, 
med bland annat utökad 
verksamhet för barn, nyfikna 
och resenärer. Info 

Boende i Haga 

14 Opinion Västlänken 

Lägesinformation och fakta via 
Twitter och Facebook från 
utvalda personer inom 
projektorganisationen. 
Diskussionsforum på 
Trafikverkets hemsida. Info 

Opinionsbildare 

15 Mobilitetskontor 

Informationscenter där 
resenärer får hjälp med att resa 
hållbart. Där kan de också 
anmäla tillfälliga byggproblem 
och kommunicera med 
projektledning och få 
information om byggprojektet 
och Västlänken  Info 

Alla resenärer 

16 Besöksinformation 

Information om bygget och 
resalternativ i besöksforum för 
besökare, i befintliga kanaler 
såsom Lisebergsutskick, 
hemsidor, bokningsbekräftelser 
osv. Info 

Besökare till Liseberg, 
Mässan, Universeum 

17 Bussexpress Mölndal 

Utöka utbud av expressbussar 
från Mölndal under byggtiden 
med färre stopp. Utbud 

Arbetspendlare: Mölndal 

18 Provåkarkort Kungsbacka 

Provåkarkort på tåg, riktat till 
bilister, särskilt anpassat för 
Kungsbackaresenären. Styr 

Arbetspendlare: 
Kungsbacka 
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Bilaga 1 fortsättning 
 

ID Åtgärdsnamn Beskrivning 

Typ  
(info, 
styr, 
utbud, 
utformn) 

Målgrupp (utvalda 
utifrån målgrupps- 
och strukturanalys 
samt workshops) 

19 
Cykelåtgärder i Göteborg 
under byggtiden 

Smarta förbättringar av 
cykelvägarna på andra ställen än 
byggplatserna, för att öka 
attraktiviteten för cykling i 
Göteborg istället för bil.  Utformn 

Boende i Göteborgs stad, 
särskilt sydvästra 
Göteborg, Hisingen och 
nordöstra Göteborg. 
(Därifrån åker många bil 
enligt RVU 2011) 

20 Snabbt cykelstråk  

Utbyggnad av cykelstråk mellan 
Göteborgs centrum och perifier 
målpunkt med breda cykelvägar 
som ger möjlighet till höga 
pendelcykelhastigheter. Med 
vägvisning och restidsangivelse, 
väderskydd, servicestationer etc. Utformn 

Arbetspendlare: 
Mölndal/ Biskopsgården 
(utbyggnad av 
stomcykelbanor är 
planerade av 
kommunen) 

21 Cykelvägssatsningar 

Smarta och effektiva 
tillbyggnader på cykelvägar, 
eller yteffektiviseringar, 
omdisponering av platser för 
cykeltrafiksprioritering, t.ex. 
Drottningtorget, Nordstan, 
Brunnsparken, Gustav Adolfs 
torg, cykelparkering i Nordstan- 
m.fl. Utformn 

Boende i Göteborgs stad 

22 Störningsportal 

Fotgängare och cyklister kan 
ringa in för att beskriva plötsliga 
byggstörningar, såsom 
schaktmassor på cykelvägen. 
Viktigt att det är en person som 
ansvarar för att problemet 
åtgärdas.  Info 

Alla cyklister och gående 

23 Elcykelkampanj 

Kampanj om elcykelns 
möjligheter för bilister som tror 
att de inte orkar cykla. Info 

Ovana cyklister 

24 Trafik-app. 

En app som informerar om 
köbildningar och trafiken i 
övrigt under byggtiden, med 
marknadsföring av alternativa 
hållbara resval. Exempel: -få 
förslag på cykelväg eller bussar 
att ta från den plats du är på till 
det möte du ska på, närmsta styr 
och ställ etc. Koppla till 
"framtidskikare/VR modell", 
koppla felanmälan/störning till 
appen och forum för 
medborgardialog etc.  Info 

Bilister  
(även cyklister och 
kollektivtrafikresenärer) 
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Bilaga 1 fortsättning 
 

ID Åtgärdsnamn Beskrivning 

Typ (info, 
styr, 
utbud, 
utformn) 

Målgrupp (utvalda 
utifrån målgrupps- 
och strukturanalys 
samt workshops) 

25 Samarbetsforum 

Etablerade samrådsforum för 
MM-arbete och information 
mellan tunga aktörer, såsom 
Trafikverket, Västtrafik, 
Göteborgs stad, andra 
kommuner etc. Info 

Samarbetspartners 

26 
WiFi vid hållplatser och 
kollektivtrafiken 

Underlätta för arbete under 
resan. Styr 

Arbetspendlare 

27 Cykelambassadörer 

Representanter för cyklisterna 
under byggtid. Rapporterar om 
störningar och om möjligheter 
för cyklisterna m.m. 
Bloggar/twittrar om hur det är 
att cykla under byggtiden. 
Sponsrade av Trafikverket med 
väst, hjälm, cykel osv. Info 

Cyklister 

28 

Restidsinformation på 
infarter samt skyltinfo med 
uppmaningar om vinsterna 
och möjligheterna med 
hållbart resande. 

Aktuell information om restid. 
Exempelvis Ale - Göteborg: tåg: 
15 minuter, bil 25 minuter. På 
de platser där restiden är bra för 
kollektivtrafiken. Info 

Bilister 

29 Vägvisning på E6 
Visar till alternativa vägar, 
istället för att passera Korsvägen Info 

Bilister 
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Bilaga 2 Schablonvärden 
 
Tabellen redovisar schabloniserade kostnader för respektive åtgärd. Kostnaderna är hämtade utifrån 
erfarenheter från exempelvis mobility management-arbetet ”LundaMats” vid Lunds kommun och Malmö 
stads mobility management-arbete. 
 
 

ID Åtgärdsnamn Kostnader Kommentar 

1 Provåkarkort 
1 000 - 2000 kr per 
testresenär   

2 Deltidspendlarkort 
400 kr per resenär och 
månad 

Långtidssatsning för Västtrafik 
mest rimligt. Kostnaden avser 
ekonomisk stöttning av periodkort. 

3 Pendlarparkering med service 
500 000 - 2 000 000 kr 
per pendlarparkering    

4 Öckeröexpressen   

Ekonomisk satsning för 
Västtrafiken eller stöttande 
satsning av Trafikverket.  

5 
Busskjuts till Liseberg, Mässan och 
Universeum   

Särskild ekonomisk utredning 
genomförs för eventuella 
samordnade kostnader etc. 

6 Cykla går!  200 000 kr per stråk 
För produktion och tryckning av 
karta. 

7 Cykelservice på stråken     

8 Cykelbuss  
60 000 - 120 000 kr per 
linje  

Cykelchaufför arbetar halvtid på 40 
timmars vecka. Inkl. skyltning, 
tidtabellsdistribution, reklam och 
cykel/väst etc. till cykelchaufför. 

9 Cykla går! Haga 250 000 kr per karta 
För produktion och tryckning av 
karta. 

10 Samarbete med arbetsplatser 100 000 kr per företag 

Kostnad för arbetsinsats från 
Trafikverket samt 
informationsmaterial. 

11 Resplaner för hotellens gäster 
15 000 - 100 000 kr per 
hotell 

Högre kostnad inkluderar en 
mindre studie av resvanor för 
hotellets resenärer i form av 
enkätstudie. 

12 Resplan för universitetet 
50 000 - 100 000 kr per 
företag 

Kostnad för arbetsinsats från 
Trafikverket. RVU för 
universitetets anställda och 
studenter bekostas av universitetet.  
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Bilaga 2 fortsättning 
 

ID Åtgärdsnamn Kostnader Kommentar 

13 Information byggskede Haga 100 000 - 500 000 kr Samordning med Göteborgs stad. 

14 Opinion Västlänken 500 000 - 1000 000 kr 
Inkluderar arbetsinsatser från 
Trafikverket och it-insatser. 

15 Mobilitetskontor 
1 200 000 - 2 000 000 kr 
per år 

Inkluderar lokal och personal. 
Exkl. initiala kostnader såsom 
byggnationen av lokalen. Kräver 
särskild ekonomisk utredning. 

16 Besöksinformation 100 000 - 150 000 kr 

Inkluderar arbetsinsatser från 
Trafikverket. Initialt mycket 
arbete. Sedan följer uppdatering av 
information. 

17 Bussexpress Mölndal   
Kräver särskild ekonomisk 
utredning. 

18 Provåkarkort Kungsbacka   
Kräver särskild ekonomisk 
utredning. 

19 
Cykelåtgärder i Göteborg under 
byggtiden   

Kräver särskild ekonomisk 
utredning i relation till separat 
åtgärdsplan. Samordning med 
Göteborgs stad. 

20 Snabbt cykelstråk  1 000 000 - 3 000 000 kr 

Kräver särskild ekonomisk 
utredning i relation till separat 
åtgärdsplan. Samordning med 
Göteborgs stad. 

21 Cykelvägssatsningar   

Kräver särskild ekonomisk 
utredning i relation till separat 
åtgärdspaket. Samordning med 
Göteborgs stad. 

22 Störningsportal 500 000 kr/år 

Arbetsinsats samt kostnad för 
portal (hemsida, telefon, epost) och 
information om/reklam för 
portalen 

23 Elcykelkampanj 150 000 - 250 000 kr 

Arbetsinsatskostnad för 
Trafikverket samt produktion av 
reklammaterial. 
Samordningsmöjligheter med 
producenter av elcyklar. 

24 Trafik-app 500 000 - 800 000 kr 

Appen kommer att kosta mycket 
om den ska realkopplas till 
trafikdatabaser, trafikinformation 
m.m. Priset inkluderar inte reklam 
för appen. 
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Bilaga 2 fortsättning 
 

ID Åtgärdsnamn Kostnader Kommentar 

25 Samarbetsforum 
100 000 - 300 000 kr per 
år 

Inkluderar arbetsinsats för 
Trafikverket och lokalkostnader. 
Beror helt på insatsernas storlek. 

26 
WiFi vid hållplatser och 
kollektivtrafiken   

Kräver särskild ekonomisk 
utredning. 

27 Cykelambassadörer 10 000 kr per ambassadör 

Inkluderar inte forum på 
Trafikverkets eller Västlänkens 
hemsidor, där bloggar/twitter etc. 
samlas. 

28 

Restidsinformation på infarter 
samt skyltinformation med 
uppmaningar om vinsterna och 
möjligheterna med hållbart 
resande.   

Realinformation på skyltning 
betydligt mer kostsamt. Kräver 
ekonomisk utredning. 

29 Vägvisning på E6 200 000 - 300 000 kr 
Inkluderar framtagande av 
vägvisningsplan samt vägmärken. 
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Bilaga 3 Kostnadstabell totalkostnader 
 
Tabellen redovisar totalkostnader för att uppnå ställda mål för respektive åtgärd och total budget för paketet. 
Vissa åtgärder, se bilaga 2, behöver noggrannare planering för att kostnadsbedöma, men i denna tabell har 
ett mycket grovt uppskattat värde skrivits in för att möjliggöra en omfattning på budget. Budgeten är gjord 
för ett arbete som pågår under ca fyra år, för att effekterna ska uppnås när byggets trafikala begränsningar 
uppstår. Arbetet bör inledas ca ett år före byggstart. Mobility management-arbetet måste dock fortgå även 
efter denna period, för att vidhålla och ytterligare utöka ett ändrat resbeteende. Åtgärder för vidare arbete 
bör väljas utifrån erfarenheter från detta åtgärdspaket. 

 

ID Åtgärdsnamn 
Erfarna 
effekter  Effektmål 

Antal på-
verkade 
resenärer 

Antal 
som 
deltar i 
kampanj 

Budget för 
ca 4 års 
arbete 
kr 

1 Provåkarkort 7 % 20 % 3600 18000 18 000 000 
2 Deltidspendlarkort   20 % 1500 7500 3 000 000 

3 
Pendlarparkering med 
service   600 platser 600   4 000 000 

4 Öckeröexpressen           

5 
Busskjuts till Liseberg, 
Mässan och Universeum   

600 ÅDT, 
Fyllda 

bussar, 12 
avgångar a 

50 pers. 600    2 000 000 

6 

Cykla går! (Målgrupp 
Biskopsgården/Mölndal/ 
Frölunda/Östra Göteborg) 5 % 10 % 4*200 4*2000 800 000 

7 Cykelservice på stråken     100   500 000 

8 Cykelbuss      100   500 000 
9 Cykla går! Haga   10 % 200 2000 200 000 

10 

Samarbete med arbetsplatser 
(målgrupp Trafikverket, 
Nordstan, Centralstationen 
m.fl. längsmed linjen). 
Bugetposten avser 1,5 
tjänster i fyra år inkl. 
informationsmaterial. 10-12 % 50 % 

Minst 
3*500 

Minst 
3*1000 4 000 000 

11 

Resplaner för hotellens 
gäster. Budgetpost avser 
arbete mot tio hotell.       osäkert  osäkert  1 000 000 

12 Resplan för universitetet 10-12 %, 50 % 200 400 100 000 
13 Information byggskede Haga           
14 Opinion Västlänken     500   500 000 
15 Mobilitetskontor      Minst 500   2 000 000 
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Bilaga 3 fortsättning 
 

ID Åtgärdsnamn 
Erfarna 
effekter  Effektmål 

Antal 
påverkade 
resenärer 

Antal som 
deltar i 
kampanj 

Budget för ca 4 
års arbete 
kr 

16 Besöksinformation      

17 Bussexpress Mölndal   

Fyllda bussar, 
12 avgånger a 
50 pers. 600    2 000 000 

18 
Provåkarkort 
Kungsbacka   

Fyllda bussar, 
12 avgånger a 
50 pers. 600   2 000 000 

19 

Cykelåtgärder i 
Göteborg under 
byggtiden     2000   5 000 000 

20 
Snabbt cykelstråk 
Mölndal     200     

21 Cykelvägssatsningar     4000   5 000 000 
22 Störningsportal           
23 Elcykelkampanj     500   500 000 
24 Trafik-app           
25 Samarbetsforum           

26 
WiFi vid hållplatser 
och kollektivtrafiken           

27 Cykelambassadörer           

28 

Restidsinfo på 
infarter samt 
skyltinfo med 
uppmaningar om 
vinsterna och 
möjligheterna med 
hållbart resande.     500   200 000 

29 Vägvisning på E6     3000   300 000 

 TOTALT    
  

Minst ca 21 000    51 600 000 
 



  

MINNESANTECKNINGAR 1 (10) 

 
Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Version 

Jenny Ekman, Ramböll 2014-03-06 1.0 
Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn 

[Ärendenummer] [Projektnummer] 
Mobility management i 
byggskede, Västlänken 

Dokumenttitel 

Minnesanteckningar workshoppar, mobility management i byggskede 
Västlänken  

 

 

 
 
 

1. Övergripande program, syfte och innehåll 

1.1 Bakgrund till workshopparna 
 
Trafikverket utreder för närvarande hur mobility management kan tillämpas i byggskedet för 
Västlänken. Arbetet ska resultera i ett dokument som redovisar målgrupps- och strukturanalys 
för aktuella resor samt ett åtgärdspaket för mobility management-arbetet i byggskedet.  
 
I projektet har flera workshoppar hållits för att diskutera erfarenheter och hur mobility 
management mest effektivt kan användas för respektive byggdel hos Västlänken. Fyra 
workshoppar har hållits: för Station Korsvägen, Station Haga, Station Centralen samt linjen.  
 
De som deltagit har på något sätt arbetat med respektive del. I workshopparna låg följande 
frågor till grund för arbetet: 
1. Vilka möjligheter finns att minska biltrafikmängderna i närområdet? 
2. Hur kan gång- och cykeltrafiken prioriteras under byggskedet? 
3. Vad kan göras för att öka attraktiviteten hos kollektivtrafiken jämfört med bilen? 
4. Vilka grupper av människor kan och bör nås inom området/utanför området?  
a) arbetsplatser b) skolor c) trafikantgrupper/yrkestrafikanter d) handelsområden  
e) nöjesaktiviteter f) annat 
5. Om biltrafik kan flyttas: a) Vart kan den flyttas? b) Var bibehålla, öka respektive minska 
vägkapacitet? 
 
 

1.2 Syfte med workshoppar 
 
Syftet med workshopparna var att påverka och träna deltagarna att arbeta med mobility 
management-verktyg och förstå att mobility management är betydelsefullt och kan ha goda 
effekter om det används rätt. Syftet var också att till projektet få kvalitativa, konkreta, kreativa 
och kunskapsbaserade åtgärdsförslag från kunniga personer som arbetar med Västlänken och 
känner till byggskedet väl.  
 
 

1.3 Program och innehåll 
 
Workshopparna innehöll tre moment:  
 
Det första momentet innehöll en presentation av byggdelarna. Presentationen hölls av 
respektive byggdels projekteringsledare, och syftet var att alla deltagare skulle få gemensam 
kunskap om byggskedet och utmaningar med trafikeringen. Detta moment innehöll också en 
passage där målgrupps- och strukturanalys presenterades för varje byggdel, det vill säga vilka 
behov, vilken potential och vilka möjligheter resenärerna har under byggskedet.  
 
Det andra momentet omfattade en presentation av mobility management i byggskede, 
exempel på åtgärder som kan användas och vilka effekter som kan uppnås. Även under 
inledningen förklarades kort vad mobility management är och dess betydelse i relation till 
Västsvenska paketets mål.  
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Det tredje momentet omfattade sedan övningarna, där deltagarna fick möjlighet att delge sina 
tankar och idéer om hur projektets mål skulle kunna uppnås genom förslag till mjuka 
åtgärder.  
 
Övningarna gick ut på följande: 

 Övning 1: Att identifiera möjligheter, styrkor samt svagheter och hinder med 
trafiksituationer och med mobility management-arbetet för respektive 
byggarbetsplats. 

 Övning 2: Att identifiera vilka förväntningar som finns på bygget, vilka som har 
förväntningar och vem de har förväntningar på.  

 Övning 3: Att föreslå specifika mobility management-åtgärder med kartmaterial som 
grund. 

 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Mobility management-arbetet med Västlänken kan inrymma väldigt mycket förslagsarbete och 
konsekvensbeskrivningar. Workshopparnas tidsbegränsades därför, med förhoppning om att 
det som diskuterades under tidspress var deltagarnas absoluta viktigaste tankar. 
Minnesanteckningarna visar på detta, och det finns mycket mer att säga i ämnet, men 
anteckningarna återger det som deltagarna hann utrycka under mötet.  

 
 
2. Workshopparnas resultat 
 

2.1 Station Korsvägen 
 
Generellt om workshoppen 
Diskussionerna om Korsvägens trafik präglades till stor del av att området trafikeras av 
turism, genomfartstrafik och oskyddade trafikanter. Dessa gruppers resor var de som främst 
förväntas bli påverkade under byggtiden.  
 
Övning 1 
Trafiksituationen runt Korsvägen präglas av att den är komplex och belastad av alla trafikslag. 
Det är en mycket stor bytespunkt och en knutpunkt för kollektivtrafik. Gång- och 
cykelvägnätet är väl utbyggt och likaså kollektivtrafiknätet. Det finns många boende i området 
som påverkas av begränsningar i tillgängligheten till sina fastigheter, och det finns barn i 
trafiken som är utsatta. Denna byggplats skiljer sig dock från de andra platserna, eftersom det 
är så många evenemangsverksamheter i relation till antalet boende.  
 
Eftersom det redan finns etablerade kommunikationskanaler och pågående kommunikation 
med verksamheter som påverkas av bygget, anses mobility management ha mycket hög 
potential här. Många är positiva till slutresultatet, företag söker dialog själva och det finns 
ännu god tid till att informera. Även om många är positiva till slutresultatet så är exempelvis 
företagen oroade för byggtiden. Platsen kännetecknas av en grupp resenärer som reser 
oregelbundet och sällan, såsom turister och besökare, vilka kan vara något svårare att nå och 
påverka, men det finns även ett stort antal regelbundna resenärer.  
 
Övning 2 
Följande aktörer med förväntningar identifierades: 
 

Boende 

Verksamheter 

Svenska Mässan 

Liseberg 

Universeum 

Ica focus 
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Staden 

Scandinavium 

Skolelever 

Besökare 

Turistföreningar, GOT osv 

Inpendlare 

Bytestrafik – kollektivtrafikresenärer 

Småbutiker, restauranger 

Västtrafik 

Flygbussarna 

Facebookgrupper, såsom cykla i Göteborg 

Funktionshindrade 

Räddningstjänster 

Bilister 

Yimby (yes in my backyard) 
Godstrafik 
Köpmannaföreningen 
Intresseorganisationer 

 
Förväntningar antogs vara att boende vill ha lugn och ro, möjlighet att komma åt sina 
fastigheter och att deras barns resor blir trafiksäkra. Evenemangsverksamheterna har 
förväntningar på god åtkomlighet till entréer, men de är flexibla i att hitta lösningar som ändå 
understödjer bygget. Västtrafik har förväntningar på att hållplatserna ska fungera, att det ska 
se permanent ut och vara nära mellan hållplatser. Räddnings- och servicevägen på berget till 
Universeum och Liseberg måste fungera under byggtiden.  
 
 
Övning 3 
Generellt ansågs det viktigt med lösningar som upplevs som permanenta och att Västtrafiks 
utbud, turtäthet och tillgänglighet hålls god under byggtiden. Vidare föreslogs följande 
åtgärder i stora drag: 
 
- översyn av skyltning på E6 som en specifik och viktig åtgärd för att minska bilresandet 

kring Örgrytevägen och Korsvägen 

- shuttle mellan Svenska Mässan, hotellet och Landvetter flygplats/Flygbuss till Svenska 
Mässan/resplan för Svenska Mässans besökare 

- inbussning till Liseberg, Universeum osv. från större parkeringar, från Lindome och 
Mölndal m.fl. 

- god information till cyklister och gående om vägnätet under byggtid, med kartor och 
vägvisning 

- utökning av ”Styr och Ställ” 

- arbete med skolresor genom vandrande skolbuss m.m. 

- resplaner för företag 

- ITS-åtgärder för att leda biltrafiken rätt 

- fysiska infocentraler under byggskedet, där resenärerna kan få hjälp 

- tydlig vägvisning för alla trafikslag, med särskild vägvisning till infocentralen 

- ringled av eventbussar, t.ex. Skånegatan–Mässan–Avenyn 

- utbyggnad av gång- och cykelnätet, separering mellan gång och cykel, goda gång och 
cykelförbindelser (GC-förbindelser) över barriärer 

- opinionsbildning, mediahantering av twitter- och facebookstormar.  

 

 
2.2 Linjen 

 
Generellt om workshoppen 
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Generellt kretsade diskussionerna kring de trafikstörningar som uppkommer om Götaleden 
och E6 begränsas eller stängs.  
 
 
Övning 1 
Trafiksituationen präglas längs med linjen av stora vägavstängningar och utfarter från 
arbetstunnlar som stör befintligt vägnät. Cykelstråket längs med västra Sjöfarten måste 
fungera under byggtiden. Upplevelsen av permanenta lösningar under byggtiden eftersträvas, 
och gång-, cykel- och kollektivtrafik ska inte försämras.  
 
Trafikverket är ute i god tid; det finns ännu god tid till att förbereda allmänheten, vilket är 
positivt. Det finns ett starkt beroende mellan olika aktörer, och det finns stora 
vinstmöjligheter i att aktörer tvingas till kommunikation, vilket kan förbättra trafiksystemet 
på lång sikt. Att många aktörer är beroende av varandra för att arbeta med mobility 
management gör dock att det kan bli tungrott, eller upplevas som tungrott. För 
acceptansarbete och attitydförändring är mobility management ett bra verktyg för att 
informera resenärerna i god tid om deras förändrade resval. Det finns goda exempel på detta, 
t.ex. Älvsborgsbron och Tingstadstunneln. Dessa kännetecknades av att resenärerna blev 
behandlade med respekt och fick god och tydlig information. Genom öppenhet och delaktighet 
tror vi att mobility management-arbetet blir framgångsrikt.  
 
 
Övning 2 
Följande aktörer med förväntningar identifierades: 

 

Turister 
Trafikverket 
Västtrafik 
Näringsidkare runt Örgrytemotet 
Godstransporter på E6 
Tågresenärer 
Boende 

Evenemangsbesökare 

Industri 

Trafikverkets kontor 

Genomfartstrafik 

Transport gods 

Turister 

Pendlare 

Näringsidkare 

Turistkontoret, evenemangsskapare 

Företag i Gamlestaden 

Göteborgs stad 

Volvo mottagare av gods 

Boende i andra kommuner 

Tågresenärer 

Trafikverket 

Jernhusen 

Trafikoperatörer 

Cyklisterna i stan 

Södra delens bilister 

Tågresenärerna i Olskroken 

Resenären 

Godset viktigt måste funka 

 
Förväntningarna är bland annat att butiker ska kunna hålla öppet och att det ska vara god 
tillgänglighet till butiker. Boende har förväntningar på att kunna parkera lätt. Cykel-, gång- 
och kollektivtrafik förväntar sig ha god tillgänglighet. Tågpendlarna påverkas i synnerhet av 
kommande avstängningar på spåren. Evenemangsaktörer förväntar sig att antalet besökare 
inte ska minska, och att bygget inte ska försvåra för besökarna.  
 
 
Övning 3 
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Övningen kännetecknades av stort kreativt arbete och en lust till att arbeta med mobility 
management, men också stora förväntningar på vad arbetet med mobility management kan 
skapa. Följande åtgärder föreslogs i stora drag: 
 
- ”cykelcertifierade” företag eller ”friskvårdsföretag”, med god cykelservice, cykelställ, 

duschmöjligheter och utvärderade möjligheter om hur de anställda kan cykla 

- fler tjänster på bussen, såsom Wifi, eluttag, happenings såsom goody-bags, spinningbussar 
och infotainment 

- möjlighet att ta med cykeln på bussen, spårvagnen och tåget 

- nya busskortssystem, såsom bonussystem när man stämplar busskortet, tjäna in ett 
årskort, erbjudande mot uppvisande färdbevis 

- förbättringar och förenklingar av befintliga kollektivtrafikkortsystem 

- direktbussar till arbetsplatser eller områden med arbetsplatser 

- elcykelkampanjer 

- plan för långväga gods att välja andra vägar och alternativ till E6 

- information och tips om alternativa vägar, exempelvis genom en app för resval inklusive 
aktuell bygginfo  

- pendelparkering i ytterområdena i kombination med kollektivtrafiken 

- utvidgning och utveckling av ”Styr och Ställ” i omfattning och tid, gratis kort 

- bättre utbud av kollektivtrafik, högre turtäthet och fler expressbusslinjer 

- identifiering av de 10 viktigaste orsakerna till varför man upplever det svårt att ställa bilen, 
samt ett arbete med att påverka dessa orsaker 

- båttur på Säveån ihopkopplad med Älvsnabben 

- pendelparkering med bilservice, såsom mathämtningskasse, biltvätt och tankningsservice 

- fler knutpunkter utanför centrum, för att avlasta byggområdena från bytande resenärer 

- bilpooler – utökning av området 

- mobilitetscentral, info om byggprojektet och hjälp med det man behöver för sitt resande: 
hur man reser, köper biljetter och vilka möjligheter som finns  
(Man ska inte behöva gå till flera aktörer för att få veta hur man reser. En resecoach. En 
fräsch och informativ mötesplats!) 

- mer och bättre restidsinfo – ITS realtid om bussavgångar 

- p-plats utanför Göteborgs centrum vid evenemang, med inbussning 

- uppmuntring till cyklister, såsom goody-bags 

- samarbete med andra aktörer, såsom företag, kommunerna, Västtrafik och Västsvenska 
paketet 

- turistinfo ihop med Operan, Casinot m.fl.  

- gratis kollektivtrafik dygnet runt i samband med stora evenemang 

- prioritering av kollektivtrafiken på Mölndalsvägen 

- permanenta och gena cykelvägar under byggtiden, som i synnerhet upplevs som attraktiva 
för bilister som på detta sätt kan lockas att byta färdmedel.  
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2.3 Station Haga 
 
Generellt om workshoppen 
Denna workshop kännetecknades av att området i Haga har en lite annorlunda utgångspunkt 
jämfört med de andra byggdelarna. Haga är platsen där det bor många, men det finns inte så 
många stora målpunkter. Det finns ett antal p-hus och även arbetsplatser, men inga stora 
besöksmål som vid Centralen och Korsvägen. Station Haga har inte en riktigt lika stark 
etablerad acceptans hos de boende i närområdet, eftersom nyttan med stationen är ifrågasatt. 
De boende har behov av att deras utemiljö blir lugn och vacker trots bygget.  
 
Projekteringsgruppen har redan skapat lösningar för omledningar och alternativa vägval, och 
de bedömer att trafiksituationen runt Haga ska kunna lösas på ett bra sätt. Platsen bedöms 
ändå vara en känslig punkt för omledningar, eftersom många av de boende saknar acceptans 
för Västlänken. Attityden till projektet är en kärna i verksamheten vid Haga. 
 
 
Övning 1 
Trafiksituationen kännetecknas främst av att trafiksystemet förväntas fungera, med planerade 
lösningar för de olika trafikslagen. För gångtrafiken behövs lugn och ro, så att de boende 
känner att deras utemiljö är attraktiv, t.ex. med fridfulla stråk förbi byggropen.  
 
Trafikanterna i närområdet kännetecknas av lågt bilberoende och vana vid att använda 
kollektivtrafik, gå eller cykla. De måste ha möjlighet att behålla sina resmönster. Barnen i 
närområdet behöver god och säker tillgänglighet i sina trafikmönster.  
 
 
Övning 2 
Följande aktörer med förväntningar identifierades: 
 
Bilister 
Västtrafik 
Kollektivtrafikresenärer 
Tågoperatörer 
Cyklister 
Fotgängare 
Bussar 
Näringsidkare  
Bilister 
Cyklister 
Fotgängare 
Boende 
Leveranser till centrala Göteborg 

Taxi 
Räddningstjänst 
Boende 
Cyklister 
Fotgängare 
Verksamheter 
Besökare 
Hovrätten 
Företag  
Göteborgs stad 
Trafikverket 
Cyklister 
Bilister 

 
Förväntningarna de boende har är att deras boendemiljö och utemiljö ska vara intakt och inte 
vara påverkat av bygget alltför mycket. Västtrafik har förväntningar att kollektivtrafiken ska 
fungera bra. De boende vill kunna ta sig till sina vanliga butiker. Feskekôrka har förväntningar 
att det ska vara tillgängligt med bil och gång och cykeltrafik. Trafikverket har förväntningar på 
initiativ och samverkan från Göteborgs stad. Cyklisterna vill ha gena cykelvägar som upplevs 
som permanenta. Räddningstjänst har förväntningar på att ha oförändrad framkomlighet. 
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Övning 3 
Många av åtgärderna kännetecknas av behovet av attitydförändringar, en större optimism 
gentemot projektet och att hålla en god standard på utemiljön under byggtiden: 
 
- störningsportal dit fotgängare och cyklister kan ringa för att beskriva plötsliga 

byggstörningar, såsom schaktmassor på cykelvägen  
(Viktigt att det är en person som anordnar lösningarna.)  

- cykelambassadörer, som kommunicerar och rapporterar hur väl det fungerar att cykla 
under byggskedet 

- väl fungerande cykelstråk – se till att dessa fungerar, separera gång från cykel, t.ex. Haga 
Nygata, anordna särskild Västlänks-omledningsskyltning för cykelvägarna 

- nya lekplatser och experimentplatser för barn, där de kan leka ”bygge”  
- upprustning av de vanliga lekplatserna  
- nöjda företag i Feskekôrkan genom ny cykelbro, p-platser, vägbro Rosenlundsrondellen, 

drive through 
- gångpassager, broar över trafikleden 
- bibehållen trygghet för barn, utan att de behöver skjuts 
- ökat trygghetsskapande med bättre belysning 

(Parkområdet känns otryggt, konstig belysning, borde bli tryggare för att leda till de nya 
broarna.) 

- titta över möjlig ökad buss- och biltrafik på intilliggande gator 
- hänvisa cyklister över Järntorget istället för genom Haga 
- informerade Västlänkenpersonal på plats den första tiden 
- förstärkning av turiststråken, Kungsgatan, Esperantoplatsen, Haga Nygata, 

Kaponjärsgatans förlängning, Kaponjärsbron – för att slippa folk som går över 
byggarbetsplatsen  

- bra utsiktsplats över platsen (infocenter) 
- företagsplaner – jobba med näringsidkarna nära byggområdet 
- parkeringsplatserna/parkeringshusen är målpunkter, bra plats för informationsåtgärder 
- utställningsplats på Haga kyrkoplan, bygg och lek vid lekplatsen Haga kyrkoplan 
- fungerande dagligt liv, med hemkörning från Ica och Willys 
- begränsning av Vasagatan för biltrafik men tillåten trafik till fastigheten 
- ersättning busshållplats för koppling mot spårvagn Vasa Viktoriagatan 
- bra förbindelser till universitetet, studentbostäder utmed linjerna 
- företagsplaner, för att minska inpendling 
- utsiktsplats över schaktet med ”kikare”, Arsenalgatan, ”framtidskikare” 
- förstärkning av gångstråk, Korsgatan–Esperantoplatsen–Järnvägsgatan. 

 
 

2.4 Station Centralen 
 
Generellt om workshopen 
Workshopen kännetecknades av stor kreativitet och önskemål om att bygget kan skapa ännu 
bättre förutsättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafikresenärer. Runt Centralen är det 
många funktioner som ska fungera samtidigt, och det är många aktörer som har stora behov 
och förväntningar. Det är också en plats med stora möjligheter till att få dessa aktörer att bli 
ännu nöjdare. 
 
 
Övning 1 
Trafiksituationen kännetecknas av att det är många målpunkter vid och runt platsen, och 
många trafikslag. Platsen är på så vis komplex och bygget kommer att göra anspråk på stora 
ytor, vilket gör att avvägningar och prioriteringar kommer att behöva göras för olika 
trafikslags framkomlighet. Eftersom det är en lång byggtid så finns det både ekonomiska 
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medel och incitament till att göra väl etablerade lösningar som ändras minimalt under 
byggtiden. På denna plats har taxi ett stort behov av goda lösningar, och även 
taxiverksamhetens kunder. Cykelnätet har svårt att få plats i vissa punkter. Nordstan är i sig 
en barriär för cyklisterna. Även centralstationen och spårområdet är en barriär, och därför är 
det extra viktigt att inte ytterligare försämra cyklisternas framkomlighet i byggskedet. Nästan 
alla resenärer i området är besökare; det är inte många som bor i området. Det är alltså en stor 
knutpunkt för kollektivtrafiken, med många som byter och reser vidare. Det går inget 
huvudnät för godstrafik inom området, men det finns starka godsmålpunkter inne i området.  
 
För mobilitetsåtgärder är platsen bra, eftersom det är många besökare som rör sig och söker 
information naturligt på platsen. Dessa resenärer kommer att vara mottagliga eftersom de 
överlag är positivt inställda till Västlänken. Bygget pågår under många år, och möjligheten att 
förändra deras resmönster är stor. Det finns många samarbetspartner och många 
verksamheter i närområdet. Platsens många intressenter och fastighetsägare skapar goda 
möjligheter för samarbete. 
 
 
Övning 2 
Följande aktörer med förväntningar identifierades: 
 
Göteborgs stad   Boende i kranskommuner 
Jernhusen   Politiker 
Trafikverket   SJ 
Entreprenörer/konsulter  Gående från och till centralen 
Boende   Kollektivtrafiksresenärer 
Bilister   Föräldrar 
Västtrafik   Nordstan 
Hotellen    
Cyklister    
Transporter till och från innerstan   
Verksamheter i området   
 
Samtliga aktörer och resenärer har förväntningar på att deras situation ska beaktas och 
fungera. Trafikverket har förväntningar på initiativ och samverkan från Göteborgs stad. 
Taxiverksamheterna har förväntningar på att de ska kunna nå sina kunder. Politikerna har 
förväntningar på Västsvenska paketet. Hotellen har förväntningar på att angöringen till deras 
entréer blir lättillgänglig och tydlig. Gående har förväntningar på att det finns tydliga stråk, så 
att det blir lätt att hitta och enkelt att röra sig på platsen. Bilisterna har förväntningar att det 
ska fungera som vanligt, trots bygget. Cyklisterna förväntar sig fungerade cykelvägar i alla 
riktningar vid centralen. 
 
 
Övning 3 
Under övningen utkristalliserade sig ett ledord bland deltagarna, nämligen tydlighet. Det 
behövs tydliga fysiska åtgärder i vägnätet, tydliga rörelsemönster och tydlig information och 
vägledning gentemot resenärerna. I samverkan mellan aktörer krävs tydlighet när det gäller 
behov, förväntningar och planering. I ledningen och ledarskapet krävs tydlighet i riktningen 
mot målet. Det finns också behov av att göra det tydligare hur man kan resa kollektivt och 
cykla i staden, och även göra det tydligare att det går bra att cykla och åka kollektivt.  
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Följande åtgärder föreslogs:  
 
- arbete med hotellen och deras personal och besökares resmönster, särskilda program för 

dessa med behov som gäller angöring, kollektivtrafik och gångtrafik 
(Hotellen är bra ställen att använda som informationskanaler.) 

- attitydpåverkansprojekt gentemot målgruppen ”män över 50 år”, eftersom dessa ofta kör 
bil 

- företagsplaner med god service såsom dusch, hänga kläder, cykelparkering, punktering, 
”ring denna taxin så bjuder vi på kostnaden”  

- mer service vid pendelparkeringar, såsom stor mataffär och biltvättservice 
(I dag ligger pendel-P för långt bort.)  

- kontakt med cyklister i ytterområdena, inte bara lokalt 
- upprustning av cykelstråk via älven Gullbergsvass 
- cykelparkering i Nordstans P-hus 
- utredning av om linjer kan tas bort från kärnan, t.ex. Röd express 
- bonussystem för resor med Västtrafik: åk tio gånger och få elfte resan gratis, bättre 

reglering av Västtrafikavgifter i fall du enbart åker 3 gånger i veckan kollektivt och vill vara 
deltidshållbar resenär, erbjudande i uppvisande mot färdbevis med kollektivtrafik 

- cykelväg genom Brunnsparken 
- fler ”Styr och Ställ” på Drottningtorget 
- cykelparkeringar på Gustav Adolfs torg 
- strategi: få bort alla som bara passerar igenom området  
- enklare biljettsystem för Västlänken 
- tak och vindskydd som kan medge lite längre promenadsträckor för gående 
- cykel- och träningsvänlig arbetsplats med duschar, torkskåp, cykelställ och cykelservice 
- samarbete med gym för duschmöjligheter vid långcykling 
- fler permanenta cykellösningar och cykelparkeringar på den södra sidan av stationen 
- hemkörning av varor från Nordstan  
- cykling genom Nordstan – test 
- företag och affärer som ger kunderna information om närmaste hållplats 
- cykelparkering på kanalen 
- bättre utnyttjande av Drottningtorget 
- utveckling av ytan vid gångtunneln mellan centralen och Nordstan, som helhet, 

exempelvis cykelparkering 
- cykelblogg Västlänken 
- gång- och cykeltävlingar för företagen i Nordstan 
- enhetlighet och tydlighet för gång och cykel 
- fler knutpunkter utanför staden, med färre kopplingar till centralen 
- historiken med i marknadsföringen: ”Vi är unika, det häftiga som händer, det händer just 

oss”  
- coola lösningar i GP 
- linbana 
- mobilitetscenter 
- upphöjt cykelstråk, Drottningtorget och Brunnsparken 
- fler angöringar för centralen, hotellen och centrumbesökaren 
- information i god tid (det händer något, det händer här, det är ni som berörs) 
- provisoriska cykelstråk, vägen Marieholm–Drottningtorget–Brunnsparken och ut mot 

älven, som Västlänken gjort möjligt 
- verksamheterna i närheten blir samarbetspartners för att skapa en positiv inställning, fler 

kommunikationskanaler ut till trafikanterna. 
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- Mycket grundar sig i attityd och inställning. Företag i närheten blir samarbetspartner. 
Känner de sig delaktiga så kommer de att kunna marknadsföra det som det unika 
fantastiska projektet det är.  

- Om man i projektet är med och skapar ett bra cykelstråk så är det bra, om Västsvenska 
paketet är med så når vi framgång!  

 
 
 

3. Sammanfattning och slutsatser 
 
Efter varje workshop fick deltagarna möjlighet att utvärdera workshoppens former, men också det som 
sagts och upplevts under workshoppen. Generellt var reaktionerna mycket positiva. Deltagarna var 
positivt överraskade över hur mycket idéer de hade och att de såg så stor potential i sina idéer. 
Diskussionerna ansågs öppna, modiga och kreativa. Deltagarna var positiva till att mobility 
management är ett bra sätt att påverka människors attityder och resmönster.  
 
Vidare framgick det att deltagarna ansåg att de tillsammans satt på stor och bred kompetens och 
kunnighet om byggområdena, och att det var kul att alla var positiva, aktiva och engagerade i mobility 
management-arbetet. På grund av den stora kunskapsbasen hos deltagarna blev arbetet intuitivt och i 
framkant. Någon uttryckte det som att denne skulle ta med sig tankesättet till arbetet med 
järnvägsplanen, vilket är en spännande utveckling.  
 
Det diskuterades också att resenärerna kanske redan är påverkade och förberedda till påverkans- och 
attitydsåtgärder, eftersom det redan funnits stora infrastrukturåtgärder i Göteborg, med mobility 
management-arbete kopplat till det samt att trängselskatten har öppnat resenärernas mottaglighet.  
 
Några tyckte att det var för lite tid till workshoppen, i synnerhet till övning 3. En person uttryckte dock 
att detta kanske var bra, för då pressades de bästa och mest betydelsefulla tankarna och idéerna fram. 
Det behövs kanske inte mer tid, för sedan behöver vi gå till handling. Vidare fanns det önskemål om att 
mobility management-arbetet nu konkretiseras internt på Trafikverket och att det tas fram en tidplan 
för detta. Det är önskvärt med ett ännu bättre och starkare samarbete med Västlänken och staden när 
det gäller mobility management-arbetet och planeringsarbetet.  
 
Arbetet under workshopparna visade att många liknande idéer dök upp bland deltagarna i de olika 
grupperna, och när det nämndes för deltagarna så upplevdes det som positivt – att det antagligen var 
ett tecken på att alla jobbar mot samma mål. 



 

Trafikverket, 405 33 Göteborg. Besöksadress: Kruthusgatan 17. 
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 
 
www.trafikverket.se/vastlanken 


