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1.1 Syfte med rapporten
K 2020 är ett arbete om hur framtidens kollektivtrafik i Göteborgsregionen ska utformas1. I detta arbete föreslås principerna
för kollektivtrafiknätet, linjenätet i sina huvuddrag och erforderliga
infrastrukturåtgärder. Genom att fler ska resa med buss, tåg och
spårvagn kommer resandeantalet att öka betydligt. Samtidigt kommer antalet resenärer som byter att öka. Det är därför viktigt att
studera hur bytespunkterna ska formas.
Syftet med denna rapport är att studera dessa bytespunkter och
analysera de åtgärder som behövs för att dessa ska fungera väl i
linjestrukturen. Men dessutom finns en annan viktig roll, att se på
vilka möjligheter bytespunkterna ger för stadsbyggandet.
I ett kollektivtrafiksystem med de kvaliteter som K2020 siktar
mot, är trafik- och markanvändning integrerade. Där kollektivtrafiknätet möts fungerar bytena mellan de olika linjerna väl. Där bytespunkterna ligger, utnyttjas det goda kollektivtrafikläget genom
att så mycket bebyggelse som möjligt placeras dit. Detta kräver att
punkterna planeras med stor hänsyn till kollektivtrafikens villkor.
I denna delrapport analyseras förutsättningar och möjligheter i
Göteborg med omgivande tätortsområde att skapa sådana bytespunkter och vilka förutsättningar dessa har.
I en annan rapport, ”Den ideala bytespunkten”har kvalitetskraven på
själva bytespunkten ur resenärens perspektiv analyserats.

1.2 Definitioner
Bytespunkt

En bytespunkt (enligt K2020s definition) består av ett antal kollektivtrafiklinjer som strålar samman/korsar varandra i en punkt där
resenären har möjlighet att byta mellan linjerna. Vid en bytespunkt
bör det vara säkert och enkelt att ställa ifrån sig en cykel eller bli
avsläppt på ett säkert sätt. Bytet vid en bytespunkt måste kunna
ske effektivt. Exempel på olika typer av bytespunkter är Svingeln
och Kungsten.
Knutpunkt

Vi definierar en knutpunkt som en plats som innehåller någon
form av terminal eller större station, är en målpunkt och har en
betydande andel boende samt service. En knutpunkt är en strategisk plats till vilken man lätt kan gå och cykla. Terminalen bör ha
en avgångs- och ankomsthall. Trafiken till och från terminalen kan
vara av flera slag som t. ex cykel, buss eller tåg. Knutpunkten ska
vara tillgänglig för både bilister, gående och cyklister. Den ska vara

1

För samtliga rapporter se www.k2020.se
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1. Inledning

definitioner

handikappvänlig och lätt att orientera sig i. Exempel på knutpunkter idag är Frölunda torg och Mölndal C.
Ingen skarp skillnad mellan bytespunkter och knutpunkter

Platser där många linjer möts och byte är möjligt har ofta en hög
tillgänglighet och måste planeras noggrant. Knutpunkterna har
olika vikt i kollektivtrafiksystemet, från den centrala noden av
nationell betydelse med resmöjligheter åt alla håll och exceptionellt
hög tillgänglighet, till den lokala knutpunkten (bytespunkt med
lokalt torg), som är viktig för grannskapet men som har sämre resmöjligheter och tillgänglighet mot omlandet i ett större perspektiv.
Ett sätt att förbättra kollektivtrafiksystemet är att bygga upp ett
system av bytespunkter. Bytespunkterna bör utvecklas till lokala
centrum för att stödja kollektivtrafiksystemet samt även ha arbetsplatser och bostäder. Vi kallar då dessa bytespunkter för knutpunkter. Genom att förstärka ett antal bytespunkter med större
målpunkter, handel och nya bostäder skapas goda förutsättningar
för ett ökat kollektivtrafikresande.
I rapporten ”Knutpunkter i Göteborgsområdet”2 delas knutpunkter
in i tre grupper beroende på var de är lokaliserade i staden: innerstaden (centrala), mellanstaden och ytterstaden. Exempel på
en knutpunkt i innerstaden är Centralstationen/Drottningtorget.
Rapporten definierar också radiella bytespunkter och stjärntrafikpunkter. Radiella bytespunkter fungerar till viss del som uppsamlingspunkter för den närmaste omgivningen men det största trafikflödet är de radiellt riktade transporterna till och från centrum.
Stjärntrafikpunkterna återfinns i ändarna på de stora stråken och
är uppsamlingspunkter i stadens yttre delar för vidare transport
mot centrum. Ett exempel på stjärntrafikspunkter är Angered och
Frölunda. Knutpunkt Hjalmar är ett exempel på en halvcentral
bytespunkt där ett stort antal linjer passerar.
K 2020 föreslår att det radiella kollektivtrafiksystemet kompletteras med tvärstråk som ger nya resmöjligheter och samtidigt
avlastar centrum. För att stödja ett sådant system krävs att bebyggelseutvecklingen anpassas till kollektivtrafiksystemet genom att
målpunkter, handel m. m. koncentreras kring knutpunkterna.
Olika krav på knutpunkten bör ställas utifrån var den är lokaliserad och hur omlandet ser ut.
Knutpunkten bör ha en omgivning som stödjer dess kollektivtrafik
i form av koncentrerade funktioner. Ett exempel på stödjande omgivning är stora målpunkter som stadscentrum, handel och nöjen,
men också stora arbetsplatser. Knutpunkten bör vara lättillgänglig
både på lokal och övergripande nivå.
2

Stadsbyggnadskontoret, Göteborg, 2006
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Fyra funktioner i en knutpunkt bör sammanfalla för att starka knutpunkter
skall etableras:
––
––
––
––

Kollektivtrafikens bytespunkt
Målpunkt
Centrum för handel
Bostäder i närheten

Tvärstråk

Handelsetableringar är ett exempel på målpunkt. Dessa etableringar behöver ligga i lättillgängliga lägen.
Endast ett fåtal platser innehar samtliga funktioner. En fråga är
om det är önskvärt/möjligt att koncentrera fler funktioner till
några få tunga knutpunkter.
En knutpunkt bör utformas så att den är lätt att nå med alla trafikslag samt att resenären ska kunna göra ett enkelt och bekvämt
byte.

Radiella stråk
Knutpunkter

Ideal kollektivtrafikstruktur där de
radiella förbindelserna kompletteras
med tvärförbindelser

För att trafikanterna ska uppleva ett byte som bekvämt är det viktigt att:
–– Gångavstånden inom bytespunkten är korta och utan onödiga nivåskillnader
–– Det finns tydlig och korrekt information
–– Bytespunkten är utformad så att den är lättöverskådlig
–– Det finns skydd för väder och vind
–– Knutpunkten är en trygg, snygg och säker plats att vistas på
Här visar rapporten ”Den ideala bytespunkten” på en rad kvaliteter
som behöver analyseras för en god utformning.

1.3 Krav på en bytespunkt.
Vilken storlek bör en knutpunkt minst ha när det gäller arbetsplatser, bostäder, service och kollektivtrafik? Kan en knutpunkt bli
för stor? En för stor knutpunkt blir kanske oöverskådlig och kan
delvis tappa sitt syfte (den kan eventuellt bli svårorienterbar och
mindre gång- och cykelvänlig).
Vilken roll ska en knutpunkt ha för regionen och för närområdet?
Var och i vilket omland knutpunkten är belägen styr innehållet
och utformningen av knutpunkten. En knutpunkt som har alla
fysiska markanvändingsförutsättningar och förutsättningar för en
bytespunkt kan falla på att omlandet är fel. Två knutpunkter kan
konkurrera med varandra.
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För att särskilja våra knutpunkter från andra knutpunkter som faller inom definitionen som Trafikkontoret tagit fram i ”Knutpunkter
och bytespunkter, rapport 3:06” 3 kan begreppet strategiska knutpunkter användas. Dessa skulle kunna vara de idealiska bytespunkter vi söker som har rätt läge, storlek och innehåll.
Begreppet strategiska knutpunkter används i Göteborgs översiktsplanarbete. I översiktsplanen föreslås att ett antal sådana platser
ska utvecklas med en markanvändning som stärker kollektivtrafiken. Det är bara ett fåtal punkter i regionen som kan få denna
markanvändning, liksom bara ett fåtal punkter som kan ges det
direkta KomFort-nät som planeras.
De punkter som därför betonats i utredningsområdet är:
––
––
––
––
––
––
––

Göteborgs city
Angereds centrum
Gamlestaden
Partille centrum
Backaplan
Frölunda torg
Mölndals centrum

Inom ramen för K2020 har ett arbete skett som kallas K2020lokalt. Det är de 12 kommunerna i GR utanför Göteborg, som har
studerat hur framtidens system ser ut. I detta arbete har framkommit att en rad viktiga bytespunkter. Man kan kalla dessa lokala
knutpunkter. Det är främst respektive kommuncentrum, som har
denna roll. Kungsbacka, Lerum, Alingsås, Kungälv, Stenungsund
är exempel på sådana viktiga bytes- och målpunkter. Dessa Lokala
knutpunkter utanför det ursprungliga utredningsområdet har inte
behandlat si denna rapport. Men det är väsentligt för systemets
funktion att motsvarande analys sker inom ramen för respektive
kommuns lokal arbete. De kvalitetskrav som betonas nedan gäller
naturligtvis också för dessa platser.
I rapporten ”Knutpunkter och bytespunkter”(3) har en inventering
av några knut- och bytespunkter gjorts. Utifrån funktionerna
vid punkterna har en ansats gjorts till att dela upp behoven efter
platsens dignitet och roll i kollektivtrafiksystemet. Enligt rapporten
övergår en bytespunkt till att vara en knutpunkt när den kopplas
samman med en målpunkt i form av handel eller service. Innehåll
och funktion på knutpunkten beror på var den är lokaliserad. Enligt vår definition ska en knutpunkt även innehålla bostäder.
I rapporten finns också en checkpunktslista med vad en bytespunkt ska innehålla.

3

Trafikkontoret, Göteborg, 2006

Sid 8 K2020 Knutpunkter och andra viktiga bytespunkter

Förslag till funktionsmatris
Tabellen ska ses som en första ansats vid planering av en plats.
Så förs t. ex en diskussion om att ha pendelparkeringar även vid
relativt små bytespunkter/hållplatser om det är möjligt.
Resecentrum /
terminal

Kan övervägas

Station

Bör övervägas

Knutpunkt

Bör finnas

Bytespunkt

Bilister

Cyklister

Fotgängare

Hållplats

1

Gångväg till målpunkt/bostadsområde

2

Väderskydd

3

Vänthall

4

Realtidsinformation

5

Intern skyltning

6

Cykelparkering

7

Väderskyddad cykelparkering

8

Anslutning till övergripande cykelnät

9

Pendelparkering

10 Angöring bil
11 Taxificka

Service

12 Biljettförsäljning
13 Handel/kiosk
14 Klocka
15 Toalett

Trygghet och säkerhet
För samtliga kollektivtrafikpunkter gäller:
–– God belysning på och kring hållplatsytan och på gångoch cykelvägar till/från hållplatsytan
–– Nolltolerans mot hög buskvegetation eller annan siktskymmande vegetation
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1.4 En idealisk bytespunkt
Hur ser en idealisk bytespunkt ut? Som ett sätt att göra detta tydligare har inom K2020 gjorts en specialrapport ”Den ideala bytespunkten”4. Rapporten visar bilder på vad vi menar med en optimal
bytespunkt. Man kan säga att det är en checklista på aspekter man
bör tänka på vid projektering av en bytespunkt sett ur resenärens
perspektiv. Nio olika frågor behandlas:
–– Den trygga bytespunkten - befolkad, trygg, trafiksäker
–– Den levande bytespunkten - blandade funktioner där något alltid
händer
–– Den koncentrerade bytespunkten - täthet och samnyttjande
–– Den tillgängliga bytespunkten - effektiva körvägar, tillgängliga för
alla
–– Bytespunkten som mötesplats - naturliga träffpunkter som stimulerar möten
–– Den behagliga bytespunkten - mänsklig skala, omsorgsfullt utformad
–– Den intelligenta bytespunkten - information och underhållning
ger mervärde
–– Den hållbara bytespunkten - robust, flexible, resurssnål
På nästa sida visas ett exempel på hur en av frågorna illustreras i rapporten.För de olika aspekterna ges exempel på vad som kan planeras
in och hur det ska utformas för att ge resenären en positiv upplevelse.
Platsernas gestaltning ska vara av så hör kvalitet att såväl resenärer
som boende och arbetande i närheten uppfattar det som positivt att
uppehålla sig där. Genom att bytena ökar i K2020 jämfört med idag
är det av yttersta vikt att kvalitetsfrågorna finns med genomgående
och att de inte prutas bort. Utan väl fungerande bytespunkter får inte
resenären den kvalitet och service som krävs för att tillräckligt många
resenärer ska lockas över från den egna bilen!
Det finns också anledning att betona samverkan mellan hur staden
utformas och K2020. I visionen kring att kollektivtrafiken spelar en
större roll i framtiden ligger att gående och cykel blir allt viktigare. I
de större kollektivtrafikpunkterna är gång- och cykelsystemen utformade med hör kvalitet. Gångfartsgator, breda cykelbanor och fredade
gångstråk gör det till en behaglig upplevelse att förflytta sig i innestad
eller i knutpunkter. Detta innebär också att biltrafiken och parkering
begränsas inom dessa områden och trafikleder och större p-anläggningar placeras mer perifert eller som anläggningar under mark.
Sambandet mellan bytespunkten och bebyggelsen betonas också i
frågan om det gemensamma ansvarstagandet av att finansiera omdaning eller utbyggnad. Det blir genom en förbättrad kollektivtrafik en
betydande ökning av tillgängligheten i närheten av bytespunkterna.
Detta återspeglas i att prisnivå och hyresintäkter ökar. Det är därför
rimligt att resonemang förs i vilken utsträckning bytespunktens
utveckling kan ske i samverkan med fastighetsägare som drar nytta
av kollektivtrafikinvesteringen.
4

Stadsbyggnadskontoret, Göteborg, 2007
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en idealisk bytespunkt
Exempel ur rapporten ”Den ideala bytespunkten”
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2. Analys av olika punkter
2.1 Resmatrisen
Hur ser nyttjandegraden ut vid de olika knutpunkterna? Det vill
säga hur ser strömmarna ut när det gäller byten? Ett sätt att ta
fram sådant material är den resmatris som används i K2020. Den
visar hur många byten som sker i framtiden med ett visst linjenät.
De bytesrörelser som prognosmodellen nu tagit fram är preliminära. Det är dock troligt att det inte är några nya stora bytespunkter
som ”dyker upp”, men däremot kan antalet bytesrörelser komma
att justeras.

Bilden visar vilka punkter som är de största
bytespunkterna. Staplarna har lagts på ett
KomFort-nät med blå heldragna linjer för
buss och blå streckat för pendeltåg.

Inte överraskande är det de centrala punkterna i Göteborg som visar de största bytesmängderna. Centralstationsområdet, Haga och
Korsvägen är störst (Västlänken har i denna prognos dragits enligt
alternativ Haga-Korsvägen).

HÅLLPLATS

BYTEN

start och mål

2006

K2020

ÖKNING

2006

K2020

ÖKNING

Göteborg City

44000

146000

232 %

96000

142000

48 %

Hjalmar Brantingspl.

14500

59000

307 %

15000

40000

167 %

Korsvägen

17500

36000

106 %

13000

23000

77 %

Mölndal centrum

16500

48000

191 %

6000

17000

183 %
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resmatrisen

För att beskriva betydelsen av en viss punkt behöver även måltrafiken läggas till. Då blir figuren enligt nedan. Den visar påstigande/
avstigande/byten, där ju högre stapel, desto större bytes- och
målpunkt.

Bilden visar antalet resenärer på hållplatserna i K2020. Staplarna med svart
är start/mål-resenärer, staplarna med
rött är bytesresenärer.

Bilden visar motsvarande för de centrala delarna
av Göteborg.
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förteckning över bytespunkter

2.2 förteckning över bytespunkter
2.2.1 De viktigaste bytespunkterna

Det finns en stor mängd platser där byten sker mellan olika kollektivtrafikfordon. I texten hittills har olika platsers möjligheter i
princip diskuterats. Här ges en antydan om vad respektive punkt
har för roll idag och vad den också är i en rimlig framtid. Naturligtvis finns det en glidande skala vad en punkt egentligen är, så
tabellmarkeringen är en förenkling.
I tabellen nedan har även en etappindelning gjorts. Den pekar
främst ut en prioriteringsordning, de exakta årtalen behöver samordnas med övriga infrastrukturåtgärder. I grova drag kan etappindelningen motsvara:
Etapp
1
2
3
4
Punkt

Ungefärlig period då punkten byggs ut till K2020-nivå
2010 - 2012
2013 - 2016
2017 - 2020
2021 -

Kommentar

Knutpunkt

Bytespunkt

Pågår
planering?

Mer
mtrl i
kap 3

1

Ja

sid
22-23
sid
24-25

Etapp

hisingen
Hjuvik

Byte mellan färjorna till Norra
skärgården och buss-systemet

Amhult

Bussterminal, långsiktig möjlighet
light-rail

Sörredsmotet

Bytespunkt på bron mellan
Komfort-linjer på väg 155 och
det lokala Kom-närasystemet mot
Volvo och Arendal.



2

Ja

Kräver förlängning av spårvägen
till Björlandavägen. Enbart bytespunkt.



3

Nej

Befintlig bytespunkt som kan
utvecklas.



2

Nej

sid
26-27

Körkarlens
gata

1

Nej

sid
28-29



1

Ja

Sommarvädersgatan/
Björlandavägen
Eketrägatan

Selma Lagerlöfs torg/
Körkarlens gata

Kärra

Påverkas av var en eventuell
framtida älvbro placeras.
Beror på om den viktigaste bytespunkten ligger norr om, söder om
eller mitt i Kärra. Huvudinriktning
motorvägshållplats söder om
Kärra. Klareberg är idag en relativt stor bytespunkt och kommer
att bli det också i framtiden med
Kom Fort på Norrleden.
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1




Selma
L torg



Lindholmen

Viktig hållplats. Ökad betydelse
med länk till Södra Älvstranden.
I stort alla riktningar från Hisingen
möts där. Behöver utvidgas för att
klara framtidens trafik.

Knutpunkt Hjalmar
Brunnsbo

Pågår
planering?

Mer
mtrl i
kap 3



2

Ja

sid
20-31



1

Ja

sid
32-33

Hållplats på Bohusbanan med
koppling till buss- och spårvägssystemet.

()

2

Ja

sid
34-35



1

Ja

sid
36-37

1

Nej

1

Ja

2

Ja

Bytespunkt

nordöstra
göteborg
Angered centrum

Knutpunkt för Nordost. Utvecklas
med bostäder, service och handel.

Hjällbo

Bytespunkt för Gråbotrafiken.
Befintlig pendelparkering.

Gamlestadstorget

Knutpunkt för norra stadsdelarna.
Planering för en utvecklad knutpunkt pågår. Järnvägsstation.




sid
38-39

södra och
västra göteborg
Lindåsmotet

Delar av Snipens funktion flyttas
hit. Samband FÖP Askim och
planering i Kungsbacka.



Brottkärrsmotet

Bytespunkt. Viss exploatering
planeras.



Analysen pekar mot att det är
Radiomotet som blir bytespunkten. Bytespunkt med potential för
ny bebyggelse.



Radiomotet /
Järnbrottsmotet

Ja

1

Ja

sid
42-43

1

Ja

sid
40-41
sid
44-45

Frölunda torg

Knutpunkt. Planeras öka med
20 000 kvm handel plus bostäder.
Byte buss/spårvagn förbättras de
närmaste åren.

Marklandsgatan

Bytespunkt med potential. Förtätningsmöjlighet finns.



2

Nej

Saltholmen

Bytespunkt för Södra Skärgården.



1

Ja

2

Nej
(idé om
bebyggelse
har
förts
fram)

Kungsstensmotet

Viktig bytespunkt med dålig vistelsemiljö och svår att komplettera
med ny bebyggelse.





sid
46-47
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förteckning över bytespunkter

Kommentar

Backaplan/

Etapp

Knutpunkt

Punkt

förteckning över bytespunkter

Punkt

Kommentar

Knutpunkt

Bytespunkt

Pågår
planering?

Mer
mtrl i
kap 3

Ja.

sid
48-51

1

Nej

sid
52-53

1

Ja

Etapp

centrala och
östra göteborg
Hela centrala staden är en knutpunkt. Här finns många viktiga
bytespunkter.



Stadens största kollektivtrafikpunkt. Består av ett flertal hållplatser med vardera minst 25 000
resenärer. Platserna samverkar
och byten mellan linjer sker oftast
där det är optimalt för resenären.



Järntorget

Viktig knutpunkt., samverkar med
Haga Kyrkoplan.



Skeppsbron

Byte mellan älvfärjorna och spårvägssystemet

Masthuggstorget

Blir med en ny spårvägslänk
mot Lindholmen en viktig bytespunkt. Kan också få en viktig roll
i buss-systemet (beroende av hur
knytningen till Oskarsleden sker).

Hagakyrkan

Blir betydelsefull med Västlänken
och bussförbindelsen söderut. I
etapp 1 skapas en hållplats för
bussringen.



Avenyn/Allén

Viktig ny hållplats på bussringen.



Centrala staden
Centralstationen/
Drottningtorget/
Nordstan/
Brunnsparken



1

Linnéplatsen

Bytespunkt som kommer att öka i
betydelse, inte minst med K2020länken mot Stigberget – Lindholmen.

Sahlgrenska

Stor målpunkt. Vissa byten mellan
bussarna från Tolltorpsdalen och
spårvägssystemet.
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2 (ev.
nytt
mot på
Oscarsleden)

Nej

sid
54-55

Nej

sid
56-57

1

Nej

sid
58-59

1, 3+
(spårvägstunnel
mot
Lindholmen)

Nej

sid
60-61

1

Nej

1
2 (då
Västlänken
byggs)





Knutpunkt

Kommentar

Bytespunkt

Etapp

Pågår
planering?

Mer
mtrl i
kap 3

1, 2
(ombyggs
då
Västlänken
byggs)

Ja

sid
62-63

sid
64-65

Korsvägen

Stark knutpunkt. Potentiell ny
bebyggelse längs Mölndalsvägen.
Ökad betydelse med Västlänken.

Svingeln

Bytespunkt för Partillebussar och
spårvägssystemet.



2

Nej

Redbergsplatsen

Befintlig bytespunkt som är
målpunkt tillsammans med
Olskrokstorget/ Redbergsvägen.



1

Nej

Munkebäcks torg

Befintlig bytespunkt, som utvecklas när linjen från Korsvägen
förlängs till Östra sjukhuset.



1

Nej

1

Ja



Mölndal

Mölndal centrum

Har stor potential – 3 miljoner byten per år. Kust-till-kustbanan via
Mölndal ökar betydelsen. Planering pågår med möjlighet 500 lgh
+ 50 000 kvm handel och annat.

Kållered

Ett visionsarbete för upprustning
pågår.



2

Ja

Lindome

Byte mellan matarbussar och
pendeltåg.



2

Nej

Mölnlycke

Lokal knutpunkt. Nu en bytespunkt till buss. Med utbyggt
pendeltåg ökar betydelsen. Kompletteras nu med mer bostäder.
Ca 200 lgh i småhus och mindre
flerfamiljshus byggs i mer perifera
lägen.



2

Ja

Landvetter centrum

Lokal knutpunkt. Utvecklas med
ny bebyggelse. Bussterminal och
motorvägshållplats.



1

Ja

Landvetter flygplats

Idag bytespunkt i Flygplatsmotet
Med ny järnvägsstation under
flygplatsen ändras busstrafiken.
Idéstudie om mer bebyggande vid
Landvettermotet.

3

Ja



sid
66-68

Härryda

sid
69
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Punkt

förteckning över bytespunkter

Punkt

Knutpunkt

Kommentar

Bytespunkt

Etapp

Pågår
planering?

Mer
mtrl i
kap 3

Ja

sid
70-71

Partille
Partille centrum

Nu större målpunkt (handel och
bostäder) med bussterminal integrerad. Före detta Darostomten
öster om centrum en resurs.

Vallhamra torg

Förändrad roll om spårvagn dras
dit.




Nej

2.2.2 Några andra bytespunkter

Dessutom finns ett antal punkter som diskuterats i arbetsgruppen
men inte bedömts vara av karaktären större punkter. Några av
dessa visas nedan. Att de nu finns på denna lista hör ibland samman med att de inte är aktuella inom K2020, men kan komma att
bli större bytespunkter i framtiden efter 2020 då infrastrukturen
byggts ut ytterligare.

Punkt

Kommentar

Knutpunkt

Bytespunkt

Etapp

Pågår
planering?

hisingen
Skra bro

Viktigt med infartsparkering.



1

Ja

Östergärde

Bytesmöjlighet mellan KomFortbussar på Norrleden och Björlandavägen.



2

Nej

Kan inte bli annat än bytespunkt
och är en ogästvänlig miljö.
Speciellt svårt att finna lösningar i
Bräckemotet. För Ivarsbergsmotet
finns skisser som visar hur en hiss
mellan marknivån och hållplatser
på bron kan utformas.

()

Nej



Nej



Ja

Bräcke- /
Ivarsbergsmotet

Vårväderstorget

Tuve / Lillhagen

Kan bli knutpunkt om förbindelsen mot Torslanda går via Vårväderstorget. I dagsläget avses inte
KomFort-bussen stanna där.
Flera möjliga linjedragningar.
Svårt att få in Tuve torg i ett radiellt buss-system.
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()

Mer
mtrl i
kap 3

Knutpunkt

Kommentar

Bytespunkt

Etapp

Pågår
planering?

Mer
mtrl i
kap 3

södra och västra
göteborg
Fässbergs-/Travbanemotet

Bytespunkt mellan Kom Fort på
Söderleden och det lokala busssystemet.



1

Nej

Billdalsmotet

Då motet byggs i samband med
exploatering Södra Askim kan en
bytespunkt utvecklas.

()

3

Nej

Stigbergstorget

Bytespunkt främst mellan spårvägslinjer. Ingen bytespunkt till
spårväg i tunneln mellan Linneplatsen och Lindholmen, den
ligger på en alltför djup nivå.



Nej

centrala och
östra göteborg
Chalmersplatsen

Befintliga verksamhetsytor gör
det till en stor målpunkt men få
byten.

1

Nej

landvetter
Mölnlyckemotet /
Slambymotet

Partilleringen utvecklas med
motorvägshållplats. Men mindre
behov i framtiden med ny järnväg.

Ja

Korsning väg 156

Bytespunkt för bussar från Mark
och Boråsbanan.

Nej

2.3 Slutsatser
Det finns ett begränsat antal knutpunkter i regionen. Definitionen
är att en knutpunkt ska:
–– Vara en strategisk plats i kollektivtrafiksystemet och viktig bytespunkt mellan linjer som samlar upp i närområdet
och linjer som går snabbt till centrala staden och till övriga
knutpunkter
–– Vara en målpunkt med handelsytor (minst 10 000 kvadratmeter?), kontors/verksamhets/service-ytor och bostäder
–– Har genom detta en centrumprägel
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Punkt

Slutsatser

Vi konstaterar att det endast är ett fåtal ställen i Göteborgsområdet som egentligen svarar upp mot detta idag:
––
––
––
––
––
––
––

Centrala staden
Frölunda torg
Angered centrum
Gamlestadstorget (om aktuell planering genomförs)
Backaplan (om aktuell planering genomförs)
Mölndal centrum
Partille centrum

Tanken med KomFort-nätet i K2020 är att binda samman dessa
platser med snabba förbindelser med hög turtäthet.
Dessutom finns ett antal punkter som har stor roll i kollektivtrafiksystemet och som ligger med en bebyggelse runt omkring sig
(varav några inte är det idag utan kan utvecklas dit):
––
––
––
––

Amhult centrum (ihop med Torslandakrysset)
Vårväderstorget/Eketrägatan
Lindholmen
Selma Lagerlöfs torg (under förutsättning av en viss lösning
på kollektivtrafiken)
–– Korsvägen
–– Mölnlycke centrum
Eftersom dessa punkter blir allt viktigare i framtiden, behöver de i
flera fall, utöver en bättre utformning, ges ett annat namn, för att
markera att de är platser (t ex Marklandsgatan som i idéskisserna i
kap.3 utvecklats med ny bebyggelse).
Det finns också ett antal bytespunkter som inte rimligen kan
utvecklas till större målpunkter utan där just bytet mellan olika
kollektivtrafiklinjer är funktionen. Några exempel:
–– Kungsten
–– Sörredsmotet
–– Motorvägshållplatser längs E6, E20 och Rv40
Det är viktigt att påpeka att med det som kallas K2020-lokalt så har arbete
med frågorna i regionens yttre kommuner genomförts. Här finns flera viktiga
platser med god kollektivtrafik och en potential att utvecklas till starka målpunkter även ur ett regionalt perspektiv.
Som framgår av avsnitt 2.2 pågår planering på de flesta av dessa
knutpunkter, eller så är området i stort sett färdigbyggt. I nästa
kapitel redovisas de viktigaste punkterna (de med mer än ca 10000
bytande per dag eller de som är större målpunkter).
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3. Beskrivning av viktiga bytespunkter
För de större bytespunkterna görs här en översiktlig beskrivning.
Den innehåller:
––
––
––
––
––
––
––
––

Karta över platserna i skala 1:10 000
Ortofoto
Kort beskrivning
Kollektivtrafiknätets huvuddrag vid punkten
Kommentar om kollektivtrafiklösningen för bytespunkten
Möjlig kompletteringsbebyggelse i närheten
Kommenterar kring etapplösningar
För de strategiska knutpunkterna finns en SWOT-analys

I nästa skede av planeringen i K2020 ska kunskaperna om platserna fördjupas och trafikförslag tas fram.

Teckenförklaring
(ortofotobilderna)
Teckenförklaring:
Spårväg
Framtida spårväg
Viktiga busslinjer
Järnväg
Västlänken
Biltrafik
Ny vägsträcka/mot

Kompletteringsbebyggelse

Kollektivtrafiknätet som visas avser de viktigaste länkarna i Komnätet. I figurerna har inte skilts på KomFort-nätet och KomOftanätet utan i stället visas den fysiska strukturen (järnväg, spårväg,
buss). Järnvägen och många av visade linjer för buss är delar av
KomFort-systemet, medan spårvägen och övriga bussnätet till
större delen ingår i KomOfta-systemet.
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Amhult
Ett nybyggt centrum för Västra Hisingen men också för
Öckerö. Bytespunkt till KomFort-bussar mot Göteborgs
centrum.

Området förändras nu snabbt. En första etapp klar med bostäder,
kulturhus och bl. a. en större livsmedelshall. Öster om detta område ska nästa etapp byggas.
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Amhult

Kort beskrivning

Handelscentrum för Torslanda och Öckerö. Byggs ut i flera etapper
1997-2012.

Kollektivtrafiknät

Komfort-bussar från Öckerö och övriga Torslanda mot centrum.
KomNära-bussar angör busstorget.

Kollektivtrafiklösning

En bussterminal planeras. KomFort-bussarna angör på torget och
med Öckeröbussarna med en egen hållplats nära Gösta Fraenkels
väg. På sikt kan det bli en ”motorvägshållplats” efter leden.

Möjlig kompletteringsbebyggelse

Nybebyggelse med 400 lägenheter

Etapputbyggnad

Amhult byggs ut i etapper. Etapp 1 är klart, för etapp 2 med bl. a..
en bussterminal pågår planering för byggstart 2009, etapp 3 ska
planeras de närmaste åren.
Förberett för light-rail till Torslanda med undermarksstation.

Övrigt

En särskild studie har gjorts kring hur sambandet mellan bussterminalen och KomFort-bussarna på Gösta Fraenkels väg ska utformas. Då har även prövats att flytta terminalen närmare leden, men
slutsatsen blev att i princip behålla läget enligt detaljplaneskissen.
Detaljplanen ska dock kompletteras med en hållplats utefter leden.

K2020 Knutpunkter och andra viktiga bytespunkter sid 23

sörredsmotet
Ny trafikplats med bytesfunktion

Idag en signalreglerad korsning. I framtiden en planskild korsning.
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sörredsmotet

Kort beskrivning

Byte mellan KomFort-bussar och KomNära-bussar till verksamhetsområdena.

Kollektivtrafiknät

Bussar i marknivå i öst-västlig riktning, bussar på bron i nord-sydlig
riktning.

Kollektivtrafiklösning

Bytespunkt på bron. Kräver hiss/rulltrappor för bekvämt byte.
Bytesfunktionen bör vara klimatskyddad.

Möjlig kompletteringsbebyggelse

Ingen bostadsbebyggelse i närområdet. Verksamhetsområdena får
fler sysselsatta på sikt.

Etapputbyggnad

Innan planskildheten byggs betjänas verksamhetsområdena med
direktbussar.

Övrigt

Vägverket har påbörjat planering av motet.
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Eketrägatan
En viktig bytespunkt mellan spårvagn och bussar mot
västra Hisingen.

Hållplatsen har byggts ut och är nu ändhållplats för flera viktiga
busslinjer mot Arendal och Norra Älvstranden. Det gamla spåret
längs Sotérusgatan är nu cykelväg men kan i framtiden aktualiseras
igen som spårväg till Älvstranden
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Eketrägatan

Kort beskrivning

Bytespunkt för radiell och centruminriktad trafik

Kollektivtrafiknät

Spårväg. Kom-fort-buss från Torslanda och Södra Göteborg. Ändhållplats för buss Norra Älvstranden. Oklart om det blir en spårvagn från N. Älvstranden igen på den gamla ”Bräckebanan” utefter
Sotérusgatan.

Kollektivtrafiklösning

Byteshållplats på södra sidan om Hjalmar Brantingsgatan. Biltrafiken flyttas då till norra sidan, vilket innebär att en ny rondell byggs.

Möjlig kompletteringsbebyggelse

Studentbostäder norr om Hjalmar Brantingsgatan byggs nu.

Etapputbyggnad

Etapp 1. Nuvarande busshållplats rymmer viss ökad trafik.
Etapp 2. Ombyggnad av busshållplatsen
Etapp 3. Ev. spårväg mot N. Älvstranden, ev enligt variant Åbygårdsgatan.

Övrigt

En idé som prövats i K2020 är att spårvagnslinje i gamla ”Bräckebanan” går mot Biskopsgården. Då måste bussterminalen flyttas
till vändslingan.
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Selma Lagerlöfs torg/Körkarlens gata
Selma Lagerlöfs torg är ett viktigt centrum för Backaborna. Körkarlens gata byggs nu ut som bytespunkt.

Kontakten mellan Selma Lagerlöfs torg och Göteborgs centrum
är idag inte bra utformad. Körkarlens gata har nyligen byggts ut.
Stombuss idag. Stombussen till Backa kommer på sikt få eget
utrymme och enligt K2020 också ersättas med spårvagn.
På lång sikt kan en ny älvförbindelse ge helt nya trafikeringsmöjligheter för buss mellan Hisingen och Angered.
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Selma L.. torg: Befintligt torg för Backa.
Selma L.. torg: Stombuss längs Litteraturgatan. Spårväg på sikt.
Bussarna på E6 till/från Kungälv stannar idag vid Backadalsmotet.

Kollektivtrafiknät

Körkarlens gata: Tveksamt om det blir spårväg på sikt. Bussarna
på E6 till/från Kungälv stannar idag vid Backadalsmotet. Ev. motorvägshållplats i Körkarlens gata, vilket innebär ytterligare ombyggnad för busshållplatsen.
Selma L.. torg: Eget utrymme på Litteraturgatan för buss och på
sikt spårvagn.

Kollektivtrafiklösning

Möjlig kompletteringsbebyggelse

Körkarlens gata: Eget utrymme på Litteraturgatan för buss. Inte
utklarat om spårvägen ska förlängas ända till Körkarlens gata inom
K2020.
Selma L.. torg: Förtätningsmöjlighet och byggande på parkering.
Idrottshall nu aktuell.
Körkarlens gata: Ingen förtätning med bostäder pga trafikbuller.

Etapputbyggnad

Selma L.. torg: Etapp 1: Förbättrad busshållplats.
Linjenätet beror på om en ny älvförbindelse vid Backadal byggs på
sikt. Den ger nya linjer mot Angered och Gamlestaden.

Övrigt

Körkarlensgata. Pendelparkering med ca 150 platser.
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Selma lagerlöfs torg/Körkarlens gata

Kort beskrivning

Lindholmen
En viktig målpunkt som blir ännu viktigare.

Lindholmens hållplats är idag en målpunkt för resor till ett utbildnings- och kontorsområde. I framtiden med fler bostäder och
spårvägsförbindelse på Lindholmsallén och under älven i en tunnel
blir det också en viktig bytespunkt för resor mellan Hisingen och
stadens västra stadsdelar.
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Lindholmen

Kort beskrivning

Bytespunkt mellan Norra älvstrandstrafik och trafik under älven mot
Södra älvstranden.

Kollektivtrafiknät

Stombussnät i dag. I K2020 finns en spårväg längs Norra älvstranden med förbindelse under älven mot Stigberget/ Linnéplatsen. Ev. även en förgrening mot Hjalmar Brantingsgatan via
Polstjärnegatan/Gropegårdsgatan.

Kollektivtrafiklösning

Triangelhållplats möjlig (om spårvägslinje ska dras västerut från
Lindholmstunneln)

Möjlig kompletteringsbebyggelse

Betydande möjligheter till förtätning av ytor för kontor och utbildning

Etapputbyggnad

Etapp 2. Spårväg längs N. Älvstranden. Hållplats Lindholmen (idag
vid Navet) flyttas 200 m till det nya läget.

Övrigt

I K2020 har alternativa tunnellägen prövats. Lägena med tunnelmynning som ligger vid Navet har dock bedömts som mindre
lämpliga.
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Backaplan/knutpunkt Hjalmar
Ett utvecklingsområde som omvandlas från externhandelsområde till blandstad.

++

Styrka

––

svaghet

Traditionell bytespunkt för Hisingen

Utspritt

Välkänt begrepp

Ligger inte i centrum av Backaplansområdet

Stora ytor att bebygga

Flera markägare
Lundbyleden och Hamnbanan begränsar

++

möjlighet

Kvillebäcken
Backabanan med ny spårvagn
Koppling till Norra älvstranden lockar
nya passagerare

––

hot

Hamnbanan ställer stora anspråk på skyddsavstånd
Lundbyledens kapacitet är otillräcklig
Kopplingen till norra älvstranden blir dålig för
resenärer norrifrån även i framtiden
Konkurrerande platser, Frihamnen, Bäckebol
m. fl.
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backaplan/knutpunkt hjalmar

Buss- och spårvägshållplatsen ligger mitt i ett område med stora
utbyggnadsmöjligheter. Planeringen av området öster om Kvillebäcken har kommit långt och på f.d. Porslinsfabriken har byggandet påbörjats

Kort beskrivning

Placerad strategiskt på Hisingen Omvandling av industri- och
externhandelsområde till stadsbebyggelse och området utvecklas
till Hisingens centrum.

Kollektivtrafiknät

Spårväg och buss vid Knutpunkt Hjalmar. KomFort-nätet t/f Kungälv via Lundbyleden. KomOfta-nätet t/f Backaområdet via lokala
gatunätet. KomFort- och KomOfta t/f Swedenborgsplatsen via ny
gata. Spårvägsförbindelse mot Norra älvstranden kan komma då
Lindholmsförbindelsen byggts.

Kollektivtrafiklösning

Nuvarande Knutpunkt Hjalmar utökas när busstrafiken växer. Två
nya hållplatslägen skapas genom att triangelön förlängs norrut. I
väster, utmed Hjalmar Brantingsgatan kan två hållplatser byggas
nära spårvägen.

Möjlig kompletteringsbebyggelse

Backaplan och området Öster om Kvillebäcken bebyggs med ca
4000 nya lägenheter och handelsytorna fördubblas.
Etapp 1. Ny utfart mot Lundbyleden österut.
Busskörfält i Hjalmar Brantingsgatan.

Etapputbyggnad

Etapp 2. Bussgatan mellan Swedenborgsplatsen och Knutpunkt
Hjalmar.
Till att börja med buss mot Backa men planeringen förbereder
spårvägslösning dit och denna kan komma redan i etapp 2.

Övrigt
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brunnsbo
Möjlig ny hållplats på Bohusbanan.

Tågen på Bohusbanan passerar idag förbi ett område med bilhandel och trafikytor. Plankorsningarna med järnvägen ger problem.
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brunnsbo

Hpl

Kort beskrivning

Ny hållplats på Bohusbanan med koppling till lokala spårvägs- och
bussnätet.

Kollektivtrafiknät

Förbindelse mellan Knutpunkt Hjalmar och Backa, till att börja
med som buss, så småningom som spårvagn. Stationen kan göras
först då vissa mötesspårssträckor på Bohusbanan byggts ut.

Kollektivtrafiklösning

250 m perronger på Bohusbanan med så rak hållplats som möjligt. Vändslinga spårvagn.

Möjlig kompletteringsbebyggelse

I denna del av Backaplansområdet är det huvudsakligen volymhandel. Inom 1 km redan i dag 3000 boende i Brunnsbo. Antalet
boende i närheten kommer att öka betydligt med nyexploateringen i Backaplansområdet.
Etapp 1. Buss mot Backa med hållplats

Etapputbyggnad

Etapp 2. Spårvägsslinga
Etapp 3 Spårväg på bro mot Backa

Övrigt

Stationen kan göras först då exempelvis vissa mötesspårsträckor
på Bohusbanan byggs ut. Kostnad ca 100Mkr. Var mötessträckorna på Bohusbanan ska placeras är inte utrett. En utbyggnad med
dubbelspår via Kungälv ligger bortom 2020.
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Angered centrum
Centrum för Nordöstra Göteborg som nu ska förtätas.

Spårvägshållplatsen byggdes om för ca 10 år sedan för att klara tre
spårvägslinjer. Byte till bussarna sker över perrong.

Kort beskrivning

Knutpunkt med handel, service och bostäder.

Kollektivtrafiknät

Spårvägshållplats med viss reglering. Matartrafik med buss från
omgivande områden. Spårvägsdragning mot Rannebergen eller
Lövgärdet/Surte är inte aktuell längre.

Kollektivtrafiklösning

Spårväg i slinga. Byte över plattform till bussar.

Möjlig kompletteringsbebyggelse

Förtätning med 400 lägenheter, sjukhus, is- och simhall.

Etapputbyggnad

Etapp 1. Upprustning av terminalen.

Övrigt

Tre arkitektfirmor har studerat hur området kan förtätas med bostäder och med ytterligare service. Ett programförslag med dessa
som utgångspunkt har utarbetats.
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angered centrum

++

Styrka

––

svaghet

Tydligt centrum för norra stadsdelarna

Körvägarna för bussarna krångliga

Kollektivtrafiken mitt i centrum

Begränsad kapacitet för kollektivtrafiken

Byte över perrong

Ligger i en återvändsgränd

Hög kollektivtrafikandel

Relativt isolerat från omgivande bostadsområden (svårt t. ex. att cykla)
Pendelparkering förhindras

++

möjlighet

Kompletteringsbebyggelsen
Ishall och badanläggning ger fler resenärer
Mer bebyggelse ger bland annat ökad
trygghet.

––

hot

Bussdragning norrut mot Surtestation blir
inte möjlig
Man bygger på ytor som idag är för buss
med en överbyggnad som gör miljön
sämre.
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Gamlestadstorget
Ska utvecklas till en intressant knutpunkt med nybebyggelse på bl. a. SKFs område. En ny pendeltågsstation
gör området extra intressant.

Idag en föga attraktiv miljö men med många resenärer. Präglas av
den storskaliga trafikmiljön och med få boende i närområdet.
Kort beskrivning

Bytesmöjlighet mellan pendeltåg och lokaltrafik. Omvandling av
industriområden ger förtätningsmöjligheter.

Kollektivtrafiknät

Pendeltåg från Älvängen. Spårväg mot Angered och Kortedala.
Busslinjer mot Gråbo och Utby/Partille. KomFort-buss mot Hisingen?

Kollektivtrafiklösning

En samlad bytespunkt mellan tåg och spårvagn.

Möjlig kompletteringsbebyggelse

Området präglas ännu av all infrastruktur som finns, men
ska utvecklas till en knutpunkt. Ca 1600 nya lägenheter och
165000 kvm nya lokalytor för kontor, handel, fritid, kultur hantverk
m. m.

Etapputbyggnad

Etapp 1. Omdaning av Gamlestadstorget inkl hållplats. Ny järnvägshållplats klar 2012 då pendeltåget till Älvängen börjar
trafikeras.

Övrigt
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Gamlestadstorget

++

Styrka

––

Svaghet

Ligger väl till i staden

Ryktet om en otrygg plats

Planeras som en knutpunkt

Bytet mellan järnväg och spårväg inte i
samma plan

Bytesmöjligheter i flera riktningar
Möjligt att skapa en stadsmiljö

++

Möjlighet

Bytet mellan buss och spårvagn/tåg inte
samlat.

––

Hot

Nyplanering med förtätning och ny station

Nybyggandet kommer av sig

Busslinjer till Norra älvstranden

Finansiering av nödvändiga åtgärder
klaras inte

Tydlig port till Göteborg från norr
Ytan i nordväst (”Energibolagets yta” för
pendelparkering

Kapaciteten på spårvägen byggs inte ut
enligt behov
Krav på pendelparkering vid centrum
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radiomotet/Järnbrottsmotet
Bytespunkt och infartsparkering i Radiomotet.

Pendelparkeringen med 120 platser har nu byggts ut och Särö-bussarna angör i anslutning till denna. Gles markanvändning i närheten med husutställning och bilorienterad handel.
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radiomotet/Järnbrottsmotet

Bytesfunktionen koncentreras till Radiomotet.
Kort beskrivning

Bytespunkt mellan Askim/Särötrafiken och bussar Frölunda resp.
Mölndal. Viktig plats för infartsparkering.

Kollektivtrafiknät

KomFort-nät i öst-västlig riktning och i nord-sydlig riktning möts i
en bytespunkt.

Kollektivtrafiklösning

Buss på egna körbanor i Frölundagatan. Bussarna längs Säröleden och Dag Hammarskjöldsleden ges egna utrymmen utom i
Järnbrottsmotet.

Möjlig kompletteringsbebyggelse

Viss handel och verksamhetsytor.
Etapp 1. Förbättrade in- och utfarter.

Etapputbyggnad

Etapp 2. Busskörfält på lederna. Fler p-platser på infartsparkeringen.
Etapp 4? Spårväg Frölunda - Mölndal

Övrigt

Oklart hur knytningen till Söderleden ska ske.
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frölunda torg

Centrum för ca 100000 invånare med handel och tät
kollektivtrafik.

Det nu snart 40-åriga centrumet byggs ut allt mer. Stora parkeringsytor omger ett väl fungerande handelscentrum. Spårväg i ett
undre plan med en hållplats som rustas upp.

Kort beskrivning

Stort centrum för södra Göteborg med omfattande handel.

Kollektivtrafiknät

Stjärntrafik med buss matar spårväg och Kom-fort-bussar mot
centrum, Mölndal och Hisingen

Kollektivtrafiklösning

Bussterminal i markplan, spårvagnshållplats under mark. Spårvagnshållplats upprustas.

Möjlig kompletteringsbebyggelse

Bebyggelsemöjligheter bl. a. på parkeringsytorna. Nya detaljplaner
tas fram både för torgdelen och intilliggande områden. Ca 300
lägenheter i närområdet planeras. På nuvarande parkering vid
torget kan en större utbyggnad ske med handelsytor, kontor och
bostäder.

Etapputbyggnad
Övrigt

Etapp 1. Upprustad hållplats
Renoverad, ny terminalbyggnad
På sikt möjligt med spårväg från Mölndal i markplan.
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Frölunda torg

++

Styrka

––

svaghet

Etablerat centrum som nu expanderar

Kapacitet på infart/avfart från Söderleden

Rikt utbud på affärer, service och
kultur

Koppling buss - spårvagn

Stora bostadsområden i närheten

++

möjlighet

––

hot

Ombyggnad av spårvagnshållplats och
bussterminal

Sisjöns industriområde växer som handelsområde och blir konkurrent

Bebyggelse på parkering och andra
områden i närheten

Radio-/Järnbrottsmotet blir viktigare som
bytespunkt
Spårvägen mot centrum graderas inte upp
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Marklandsgatan
En viktig bytespunkt mellan spårvägs- och bussystemet
som har stora möjligheter.

Spårvägshållplats med flera linjer och bussar mot bl. a. Högsbo
och Sisjöns industriområden. För några år sedan byggdes studentbostäder i anslutning till hållplatsen.
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Marklandsgatan

Kort beskrivning

Viktig bytespunkt för resande mot Högsbo, Sisjön. Ligger i ett område med tidvis många besökande till idrottsanläggningar mm.

Kollektivtrafiknät

Flera spårvägslinjer. KomFort-bussar från Askim och ev. Torslanda
– Sahlgrenska.

Kollektivtrafiklösning

Med mer busstrafik på Högsboleden ( t. ex från Hisingen) och
spårväg på Dag Hammarskjöldsleden kan den utvecklas till en
ännu större bytespunkt.
Diskussion om platsen också ska inrymma bussterminal för trafik
genom centrala Göteborg från öster/norr.

Möjlig kompletteringsbebyggelse

De villor som ligger i området är bullerutsatta och bör kunna ersättas med ny bebyggelse. Kompletteringsbebyggelse bör ske även
för att skapa en trygg stadsmiljö. Förtätningsmöjlighet i Högsbo på
bl. a. skjutbanan.
Etapp 1. Fler bussar inom befintligt system.

Etapputbyggnad

Etapp 2. Spårväg längs Dag Hammarskjöldsleden.
Etapp 3. Planskildhet Dag Hammarskjöldsleden (antingen bro eller
nedgrävd led).

Övrigt

En särskild rapport har tagits fram: Idéstudie Marklandsgatan.
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Kungssten
Viktig bytespunkt men svårt åstadkomma en bra hållplatsmiljö.

Bytesplats buss/spårvagn men också buss/buss. Tillfarterna för
buss till hållplatsen relativt komplicerad.
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kungsten

Kort beskrivning

Viktig bytespunkt i Väster för trafik mot Hisingen och Södra skärgården. Nyligen har man gjort en ”motorvägshållplats” på Västerleden.

Kollektivtrafiknät

Spårväg. Flera busslinjer passerar. Enligt K2020 utökas trafiken
mellan Torslanda och södra regionen via Kungsten.

Kollektivtrafiklösning

Besvärlig punkt för att åstadkomma goda kollektivtrafiklösningar.
Nya bussramper till hållplatsen från Västerleden behövs troligen för
att möjliggöra bättre körvägar. Tveksamt om det är bra lösning att
låta motorvägshållplatsen på den sida som ligger mot spårvagn bli
kvar. Kan en radikalt förändrad lösning vara att skapa en överdäckning av hela motorvägssystemet?

Möjlig kompletteringsbebyggelse

Obebyggd mark på Sjöbergen. Det är i ÖP markerat som grönområde och har stora höjdskillnader till hållplatsen. Nu har dock en ny
diskussion påbörjats om möjlighet bygga där.

Etapputbyggnad

Överdäckning är en dyr lösning, varför enklare lösningar behöver
ske på kort sikt.

Övrigt
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Centralstationen/Nils Ericsonsplatsen
Regionens viktigaste knutpunkt för kollektivtrafik

Idag en hårt belastat område med bussar som fastnar i biltrafiken.
Otillräcklig cykelparkering. Genom att Västlänken byggs under
mark norr om stationen och stationsområdet minskas finns stora
möjligheter till att utveckla området till Göteborgsregionens hetaste etableringsområde.
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Regionens viktigaste kollektivtrafikpunkt med mer än 100 000
resenärer.

Kollektivtrafiknät

Pendeltåg i Västlänken, spårvägsnät med nästan alla linjer, bussar
från Kungälv, Särö, Öckerö/Torslanda. Fjärrbussar. Busstrafiken
blir i större utsträckning genomgående.
Nils Ericsonsterminalen utökas marginellt och inrymmer också
fjärrbussarna. En ytterligare bussterminal i anslutning till Bangårdsviadukten.

Kollektivtrafiklösning

Västlänken i undermarksstation norr om Nils Ericsonsterminalen.
Spårvägshållplatser vid Nordstan och Drottningtorget. För linjer
mot Gullbergsvass också en spårvagnshållplats vid Västlänksstationen.

Möjlig kompletteringsbebyggelse

Gullbergsvass med ca 10 000 nya boende och 15 000 arbetsplatser inom 1 km.
Etapp 1/2. Bangårdsviadukten viktig för att avlasta hpl Nordstaden och ge bussarna framkomlighet förbi Drottningtorget.

Etapputbyggnad

Etapp 2/3. Ny Götaälvbro med egna körfält för kollektivtrafiken.
Etapp 3. Västlänken färdigbyggd.
Etapp 3/4. Spårväg mot Gullbergsvass.

Övrigt

Kopplingen mellan en ny Göta älvbro och Bangårdsförbindelsen
utreds nu och är inte utklarat. En del av denna koppling innebär
ett nytt mot på Mårten Krakow-leden (E45) som kompletterar
nuvarande Lilla Bommen-motet.
En lösning av cykelparkeringen behövs.
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centralstationen/Nils Ericsonsplatsen

Kort beskrivning

brunnsparken
Även i framtiden en stor bytespunkt – stadens mitt.

Dagens system är hårt belastat och kan inte klara framtidens trafikvolymer. Därför föreslår K2020 att merparten av busstrafiken
flyttas till andra lägen.
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brunnsparken

Kort beskrivning

Byteshållplats med kontakt mellan de flesta spårvagnslinjer.

Kollektivtrafiknät

Spårvägslinjerna koncentreras om möjligt till Södra Hamngatan
och Östra Hamngatan. Körningar i S-kurva undviks. Busstrafiken
minimeras.

Kollektivtrafiklösning

Hållplatserna placeras alltså i första hand vid Palace resp Gustav
Adolfs torg. Av kapacitetsskäl måste troligen trafiken vara kvar på
Norra Hamngatan.

Möjlig kompletteringsbebyggelse

Successiv omvandling med mer exklusiv och besökstät handel pågår. Norra Hamngatan kan omvandlas till gångfartsgata vid Östra
Nordstan om spårvägen koncentreras till Södra Hamngatan.

Etapputbyggnad

Linjenätet läggs successivt om.

Övrigt
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Järntorget
Järntorget är en viktig knutpunkt med många byten och
ett stort antal besöksmål och arbetsplatser i närheten.

Den ombyggnad som gjordes för några år sedan ökade ytorna för
gående och utevistelse. Ny spårväg byggs mot Brunnsparken via
Stora Badhusgatan. Ny bebyggelse kommer norr och väster om
torget på Södra älvstranden och Masthuggsområdet.
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Järntorget

Kort beskrivning

Viktig knutpunkt i västra centrala staden. Det också är en infart för
biltrafik till centrala staden från Oskarsleden.

Kollektivtrafiknät

Flera spårvägslinjer och många busslinjer. Den nya spårvägen via
Stora Badhusgatan mot Lilla Bommen och Brunnsparken förändrar
linjenätet. Med en Lindholmstunnel blir det på medellång sikt ny
kontaktmöjlighet mot Hisingen med en linje på Första Långgatan.

Kollektivtrafiklösning

Dagens utformning behålls i stort sett dock tas spårväg i Södra
Allégatan bort i K2020. När ny spårvagn kommer från Hisingen via
Första Långgatan och någon linje ska gå mot Linnéplatsen, behövs
en hållplats på Första Långgatan.

Möjlig kompletteringsbebyggelse

Södra älvstranden och Masthuggskajsområdet. Totalt finns möjlighet till ca 150 000 kvm för bostäder och kontor inom 1 km.
Etapp 1. Ny spv mot St. Badhusgatan.

Etapputbyggnad

Etapp 2. Utökad busstrafik.
Etapp 3. Ny spårvägslinje N. Älvstranden - Första Långgatan – Linnéplatsen

Övrigt

Ny busslänk bakom Folkets hus som fortsätter mot Pustervik har
prövats men avfärdats på grund av trång sektion och svårt klara
trafiken i Alléstråket.
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masthuggstorget
Ny punkt med bl. a. KomFort-buss från Oskarsleden.

Området är idag delvis obebyggt med parkering på rivningstomter.
Stenaterminalen ligger mellan området och vattnet.
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masthuggstorget

Kort beskrivning

Hållplats vid Masthuggstorget.

Kollektivtrafiknät

Helt ny funktion som bytespunkt mellan KomFort-nätet och spårvägsnätet. Ny spårvagn från Lindholmen.

Kollektivtrafiklösning

Spårväg i Första Långgatan. Bussarna från Oskarsleden går in vid
”Amerikahuset” och ut ev. via ett nytt mot på Oskarsleden. Alternativt byggs ”motorvägshållplats” på Oskarsleden.

Möjlig kompletteringsbebyggelse

Flera hundra lägenheter i kvarteren mellan Första Långgatan och
Stena.
Etapp 1. Utökad KomFort-busstrafik

Etapputbyggnad

Etapp 2. Ny spårvagnslinje via Lindholmen. Nytt hållplatsläge.
Etapp 3. Nytt mot på Oskarsleden

Övrigt

Diskussion om det också ska förberedas för en biltunnel med
busstrafik under älven.
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Hagakyrkan
Ny viktig punkt med byte mellan pendeltåg och lokal
kollektivtrafik.

Idag främst spårvagnshållplats. I framtiden också med järnväg och
buss! Tät stadsbebyggelse med city, universitet och bostadsområden inom gångavstånd Med Västlänkens station under mark och
en utökad KomFort-trafik på Allén och i Sprängkullsgatan blir
Haga en stor bytes- och målpunkt.
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hagakyrkan

Kort beskrivning

Kollektivtrafiknät

Byten mellan Västlänken och buss/ev. spårväg. Ligger i ett område
med många arbetsplatser och i ett universitetsområde.
Spårväg mot city och Korsvägen vid Vasagatan. ( I K2020 har
spårvägstrafiken från Järntorget ersatts med bussar, men ett alternativ med spårväg i Södra Allégatan finns dock kvar).
Bussar i Alléstråket och från söder (Sprängkullsgatan – Övre
Husargatan) från såväl Mölndal som Askimssektorn.

Kollektivtrafiklösning

Station under mark med uppgångar i Allén och vid Vasagatan.
Spårvägshållplats. Kompletteras med fler busshållplatser. Terminalbyggnad.

Möjlig kompletteringsbebyggelse

Närområdet i stort fullbyggt, men med Västlänken förändras användningen av butiks- och kontorsytor mot mer regionalt inriktad
verksamhet. Mer bebyggelse kan skapas i Södra Älvstrandsområdet inom 1-2 km.

Etapputbyggnad

Bussystemet byggs troligen innan Västlänken. Till att börja med
bussar i blandtrafik.

Övrigt

Var buss-stråket ska gå (Allén som enbart buss eller buss i blandkörfält i Parkgatan och Allén) ännu inte utklarat.
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kungsportsavenyn
Ny hållplats i K2020-systemet med KomFort-trafik och
spårväg.

Bältesspännarparken och Charles Lindbergs plats är idag mötespunkter med stora gångströmmar. Stora Teatern är ett kulturhistoriskt minnesmärke som man måste ta stor hänsyn till.
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kungsportsavenyn

Kort beskrivning

KomFort-systemet i Alléstråket har sin viktigaste hållplats här. En
ny hållplats utformas med hållplatsmöjligheter i alla riktningar.

Kollektivtrafiknät

Alléstråket med KomFort-bussar. Spårväg i Kungsportsavenyn och
Södra vägen. Södra vägen trafikeras också med buss.

Kollektivtrafiklösning

Kvarteret, som idag är Charles Lindbergs plats, omformas till en
kollektivtrafik-hållplats. Den ersätter Kungsportsplatsen och på sikt
Heden-terminalen.

Möjlig kompletteringsbebyggelse

Diskussion om Heden har påbörjats.

Etapputbyggnad

Etapp 1. Etablering av KomFort-trafik kräver en hållplats.

Övrigt

Alternativ med biltrafik i Alléstråket i tunnel eller i markplanet finns.
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linnéplatsen
Utvecklad bytespunkt mellan spårväg och buss.

Idag en odefinierad plats med en stor biltrafik. Entrén till Slottsskogen håller på att upprustas. Kollektivtrafikens hållplats nedsliten och behöver rustas upp.
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linnéplatsen

Kort beskrivning

Uppgraderad bytespunkt som fördelar trafiken mot centrum från
söder. En spårväg mot Lindholmen ökar punktens betydelse.

Kollektivtrafiknät

Spårväg mellan Göteborgs sydvästra delar och centrum. KomFortbussar mot Övre Husargatan. Spårvägstunnel mot Lindholmen på
sikt.

Kollektivtrafiklösning

Ombyggd hållplats med utrymme för fler bussar. Egna körfält för
bussar i Övre Husargatan.

Möjlig kompletteringsbebyggelse

I stort sett fullbyggt. Viss komplettering upp mot Medicinarberget.
Etapp 1. Upprustad hållplats med förbättrad entré till Slottskogen.

Etapputbyggnad

Etapp 2. Ombyggnad av trafikplatsen.
Etapp 3. Spårvägstunneln mot Lindholmen.

Övrigt

Olika alternativa utformningar av Övre Husargatan har studerats.
Viktigt att markera platsen och stadsstrukturen.
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Korsvägen
En av Göteborgs viktigaste bytespunkter med stor måltrafik också.

Korsvägen är en stor målpunkt med en rad stora besökspunkter i
närheten. Korsvägen blir med en station i Västlänken en av Göteborgs största kollektivtrafikpunkter. Här möts pendeltåg, spårvagnar och bussar från många håll.
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Korsvägen

Kort beskrivning

Viktig knutpunkt med såväl många byten som stora målpunkter i
närheten.

Kollektivtrafiknät

I ett undre plan pendeltåg i Västlänken. Flera spårvägslinjer och
relativt många busslinjer.

Kollektivtrafiklösning

Olika alternativ prövas. I ett av dessa läggs biltrafiken under mark
och kollektiv- och gångtrafik i marknivå. I ett annat alternativ
skapas en samlad kollektivtrafikhållplats större än dagens med
biltrafik i cirkulation.

Möjlig kompletteringsbebyggelse

Hotell Gothia byggs till. Besöksnäringen ökar med Mässan, Scandinavium och Liseberg bl.a. Söderut längs Mölndalsvägen finns
byggbar mark.

Etapputbyggnad

Undermarkslösningar aktuella först då Västlänken byggs.

Övrigt
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Svingeln
Viktig bytespunkt för resenärer från Partille.

Idag har Svingeln många resenärer från bussarna från Partille som
behöver korsa biltrafik för att komma till spårvägshållplatsen. I
K2020 föreslås busshållplatsen byta läge med biltrafiken.
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Svingeln

Kort beskrivning

Bytespunkt för centruminriktad trafik från Partille och östra
Göteborg. En GC-förbindelse till det framtida Gullbergsvass ger
hållplatsen nya resenärer.

Kollektivtrafiknät

Spårväg. I dagsläget oklart om dagens system kan kompletteras
med en förbindelse mellan ”snabbspåret” och Stampgatan. KomFort-buss från Partille. KomOfta-buss mellan östra Göteborg och
Hisingen.

Kollektivtrafiklösning

Byteshållplats flyttas till en sammanhållen hållplats på södra sidan
Friggagatan. Biltrafiken minskas genom bussgatan och miljöåtgärder på Friggagatan och Odinsgatan.

Möjlig kompletteringsbebyggelse

Studentbostäder (500 st) vid Friggagatan är nyligen planlagda. I
kv Venus i Norra Gårda pågår byggande av 700 lgh. Om planskild
GC-väg till Gullbergsvass kan ordnas finns här också många bostäder och verksamhetslokaler i framtiden.
Etapp 1. Bussgata mot Centralstationen

Etapputbyggnad

Etapp 2. Samlad buss- och spårvagnshållplats
Etapp 3. Förbindelse mot Gullbergsvass.

Övrigt

Om en ny hållplats ordnas vid Odinsplatsen kan Svingelns betydelse minska.
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Mölndals centrum
Satsning på ett utvecklat handelscentrum men oklart om
pendeltågslösningen.

Bussterminalen på Mölndals bro ligger i anslutning till pendeltågsstationen. Förbindelsen med spårvägssystemet behöver utvecklas.
Med en omfattande utbyggnad av handeln ökar biltrafiken men
också antalet kollektivtrafik-resenärer.
Kort beskrivning

Omvandling av Mölndals centrum med omfattande handel och nya
bostäder.

Kollektivtrafiknät

Pendeltåg. KomFortbussar angör i såväl övre som nedre planet.
Spårvägshållplats i marknivå.

Kollektivtrafiklösning

Pendeltågsstation med bussterminal i ett övre plan. Med smärre
kompletteringar kan den rymma erforderligt antal bussar.
Kompletterande gångförbindelse norr om stationen.

Möjlig kompletteringsbebyggelse

Möjligt med 50 000 kvm handel och ca 500 lägenheter samt
kontorsytor.

Etapputbyggnad

Om Kust-till-kustbanan dras via Mölndal blir framtidens pendeltågstrafik än mer omfattande. Stationen skjuts något söderöver.
Omfattning av bytena beror på hur Kust-till-kustbanan dras.

Övrigt

Infartsparkering antingen på östra sidan eller som delar av centrumparkeringen.
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Mölndals centrum
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Mölndals centrum

++

Styrka

Ligger med stora bostadsområden nära
Etablerat kommuncentrum som nu ska
expandera

––

svaghet

Kraftig ombyggnad behöver göras för att åstadkomma ett nytt centrum
Långa avstånd till järnväg med nivåskillnader

Ny terminal med intressant utformning

Byte via (rull)trappor och begränsad kapacitet i dessa

Stark bussmatning mot terminalen

Vägen över motorvägen har begränsad kapacitet
Begränsad kapacitet för bussar och resenärer om
inte åtgärder sker
Bullerstört

++

möjlighet

––

hot

Kust-till-kustbanan via Mölndal C

Kust-till-kustbanan väljes som ”raka spåret”

Centrumförnyelsen på gång

Centrumförnyelsen avbryts pga lågkonjunktur

Spårväg Mölndal - Frölunda

Parkering i framtiden i undermarksparkering
Trafikkapaciteten räcker inte till
Mölndalsåns översvämningsrisk
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Landvetter Centrum
Motorvägshållplats och satsning på centrumbebyggelse
ger nya förutsättningar.

Dagens bussterminal behöver åtgärdas. Snabb-bussarna på Rv 45
stannar inte idag vid Landvetter.

Kort beskrivning

En ny bussterminal kopplad mot en motorvägshållplats.

Kollektivtrafiknät

KomFortbussar på motorvägen. KomNära matar.

Kollektivtrafiklösning

Bussterminal flyttas.

Möjlig kompletteringsbebyggelse

Förtätning möjlig.
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Partille centrum
Partille centrum har utvecklats mycket stark med det nya
köpcentrumet Allum.

Partille centrum utvecklas nu kraftigt med såväl handel som andra
centrumfunktioner.. Allum i en överbyggnad över motorvägen.
En förbättrad koppling mot Kyrkbytorget studeras. Stora rivningstomter öster om centrum.
Kort beskrivning

Genom om- och nybyggnad har Partille centrum utvecklats kraftigt.

Kollektivtrafiknät

Buss från Partilles olika delar. Pendeltåg inom 250 m.

Kollektivtrafiklösning

Bytesterminal i Allum. Buss delvis på eget utrymme.

Möjlig kompletteringsbebyggelse

Öster om centrum finns stora nybyggnadsmöjligheter. F.n. har inte
planerna preciserats.

Etapputbyggnad

Etapp 3. Förbättrade busskörningar.

Övrigt

Centrumparkeringen kan också fungera som infartsparkering.
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Partille centrum

++

Styrka

––

svaghet

Allum

Begränsad busskapacitet (antal, längder)

Bostäder i närheten

Slingriga körningar till terminalen för bussar
Stängt Allum kvällstid ger sämre gångförbindelse

++

möjlighet

––

hot

Tomterna öster ut (f.d. Daros)

Trafik- och parkeringskapaciteten

Pendeltågen utvecklas

Krav på luftkvaliteten (MKN) ställer krav på
åtgärder

Motorvägshållplats
Gångväg buss - pendeltågsstation uppgraderas

Säveån med översvämningsrisk
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Bilaga
Kostnader vid bytes- och knutpunkter

En grov kostnadsuppskattning som görs för att få ett begrepp om
storleksordningar. Försöker att ha med det som inte finns i andra listor
på kostnader för K2020.
Kostnaderna avser det som är inriktat på att skapa en ökad kapacitet
eller framkomlighet för buss eller spårvagn just vid bytespunkten.
Plats

Etapp 1
-2012

50

Mkr
Etapp 2
2013-16

2017-20

Amhult
Sörredsmotet
Eketrägatan
Selma Lagerlöfs torg
Körkarlens gata
Lindholmen
Knutpkt Hjalmar
Brunnsbo
Angered C
Gamlestadstorget
Radiomotet
Frölunda torg
Marklandsgatan
Kungsten
Centralstationen
Brunnsparken
Järntorget
Masthuggstorget
Hagakyrkan
Kundsportsavenyn
Linnéplatsen
Korsvägen
Svingeln
Mölndal C
Landvetter C
Partille C
Alla övriga punkter

100

50
200

200

Summa

520

1475

1445

10

75
30
15

20
10
100
20

30
50
50
10
20
50

Vad ska göras

Etapp 3

100
50

50
150
50
50
30
25
150
150
150
250
50

400
150
200
20
25
150
50

100

* stjärnan markerar att ev. kan exploatering ge möjlighet till bidrag
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*
*
*
*
*

*

*
*

Bussterminal, bussgata
Breddad bro
Rondell mm
Hållplatsåtgärd
Motorvägshpl
Ny hpl
Större hpl
Hpl Bohusbanan
Upprustning
Omdaning med resecentrum
Förbättrad koppling, egna kf
Ny terminal
Omdaning
Nya bussmöjligheter etc
Bussterminalerna
Upprustning
Första Långgatan
Ny hpl, utfart Oskarsleden
Helt ny utformning
Helt ny utformning
Helt ny utformning
Helt ny utformning
Överflyttning buss-hpl, GC till Gullbergsv.
Bättre åtkomlighet
Motorvägshpl och ny terminal
Förbättrade körvägar buss
3440
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I denna rapport redovisas hur K2020 resonerat kring
bytespunkterna, vilka de är och hur man där i princip löser
kollektivtrafiken. De större bytespunkterna har illustrerats
mer detaljerat. För de viktigaste bytespunkterna – knutpunkterna – har också en SWOT-analys gjorts.
Viktigt i rapporten är de möjligheter till ny bebyggelse som
utpekas. En viktig framgångsfaktor för K2020 är att man
genom markanvändningen utnyttjar de möjligheter som
det förbättrade kollektivtrafiksystemet medför.
K2020 – Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är
benämningen på en översyn av kollektivtrafiken, som genomförs
i samverkan mellan Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs Stad, Västtrafik, Vägverket, Banverket samt Västra Götalandsregionen. Syftet med K2020 är att skapa en gemensam framtidsbild
som underlag för planering och beslut i respektive organisation.

