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K2020 – Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är en översyn
av kollektivtrafiken i samverkan mellan Göteborgsregionens kommu-
nalförbund (GR), Göteborgs Stad, Västtrafik, Vägverket, Banverket
och Västra Götalandsregionen. Syftet är att skapa en gemensam
målbild som ska ligga till grund för planering och beslut i respektive
organisation.

Utgångspunkt för K2020 är de mål och strategier som finns för en
uthållig tillväxt i Göteborgsregionen. Målbilden har utvecklats utifrån
de remissvar som inkommit efter att den preliminära målbilden
presenterades i juni 2005. Bland annat har ambitionen för kollektiv-
trafikens utveckling och det regionala perspektivet ökat.

Resandet tilltar

Befolkningsökningen och den fortsatta regionförstoringen gör att
resandet tilltar. För att klara trycket på regionens infrastruktur och
kollektivtrafiksystem måste strategiska investeringar göras. Detta
gäller också om vi ska kunna uppfylla gällande miljökvalitetsnormer.
Därutöver behövs ökade resurser för driften av en utbyggd kollektiv-
trafik. Utan kraftfulla åtgärder kan den önskade tillväxten hämmas.

En grundläggande förutsättning för den regionala arbetspend-
lingen är att tågtrafiken byggs ut med snabba resor till och från
Göteborg. En regional tillväxt och vidgad arbetsmarknad förutsätter
också ett väl utvecklat kollektivtrafiksystem inom Göteborgsregionen.

Höga kapacitetskrav

För att nå en långsiktigt hållbar utveckling måste andelen kollektiv-
trafikresor öka kraftigt. År 2025 ska minst 40 procent av alla resor i
Göteborgsregionen göras med kollektivtrafik. Det innebär att antalet
kollektivtrafikresor per dygn kommer att växa från dagens 450 000
till en miljon. Detta ställer höga krav på kapaciteten i både den
regionala och lokala kollektivtrafiken samtidigt som det ger helt nya
förutsättningar för en attraktivare kollektivtrafik. En hållbar utveck-
ling kräver också samverkan med bebyggelseplaneringen. Nya bostä-
der och verksamheter koncentreras till områden med god försörjning
av kollektivtrafik. Goda stadsbyggnadslösningar som prioriterar fot-
gängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer är av central betydelse
för utvecklingen, liksom att kollektivtrafikens krav på utrymme och
effektiva lösningar tillgodoses.

INLEDNING

Mål för utveckling av kollektivtrafiken
K2020 ska vara genomförd senast 2020. Minst 40 pro-
cent av resorna i Göteborgsregionen ska göras med
kollektivtrafik 2025. Källa: GR.

Mål för utveckling av Göteborgsregionen
• Befolkningsökningen inom Göteborgsregionen ska

vara minst 8 000 invånare per år.

• Göteborgs lokala arbetsmarknad ska år 2020 om-
fatta närmare 1,5 miljoner invånare.

• Göteborgsregionen ska utvecklas med en stark och
attraktiv regional kärna och längs tydliga stråk med
ett flertal starka och attraktiva regiondelscentrum.

• Kärnan ska stärkas med ytterligare 40 000 arbets-
platser och 30 000 boende fram till 2020. Det inne-
bär att stråk och regiondelscentra till samma tid-
punkt ska stärkas med minst 40 000 arbetsplatser
och 90 000 boende. Källa: GR

K2020 syftar till att skapa en gemensam framtidsbild för
utvecklingen av kollektivtrafiken i Göteborgsregionen.
Arbetet koncentreras till den centrala delen av Göte-
borgsregionen, som omfattar tätortsområdet i Göte-
borg, Mölndal och Partille. Det omfattar också struktur
och resande i Göteborgs lokala arbetsmarknadsom-
råde, vilket i princip innebär området med entimmes
pendlingsavstånd till Göteborg. Viktiga utgångspunkter
är dels visionen för utveckling av Västra Götaland, ”Det
goda livet”, dels den långsiktiga strukturen för den re-
gionala tågtrafiken. Minst lika viktiga är de av GRs för-
bundsstyrelse antagna målen och strategierna för uthål-
lig tillväxt i Göteborgsregionen.

Parallellt med arbetet i K2020 har ett lokalt arbete initie-
rats, ”K2020 lokalt”, som ska redovisa lokala lösningar
för utveckling av kollektivtrafiken i Göteborgsregionens
kommuner baserat på de övergripande principerna som
redovisas i målbilden.

Resandet 2025 i en trendutveckling och enligt K2020.
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Kollektivtrafikens marknadspotential utgörs främst av trafikanter
som idag, av vana och bekvämlighet, föredrar bilen för de flesta av
sina resor. En studie från 20041 visar att drygt hälften av alla bilresor
skulle kunna göras med kollektivtrafik om restiden var kortare, tur-
tätheten högre och bilisterna hade kunskap om kollektivtrafiken.

Vid val av färdmedel har restid, linjesträckningar, turtäthet och
kvalitet betraktats som avgörande för om vi väljer att åka kollektivt
eller inte. På senare år har man även konstaterat att de mjuka fakto-
rerna, med fokus på individen, är viktiga. Vid valet mellan kollektiv-
trafik, bil och cykel spelar både acceptans och attityder in. Kunskap
och information om kollektivtrafiken har också stor betydelse för
vilket färdmedel man bestämmer sig för.

Olika åtgärder krävs

En utbyggnad av kollektivtrafiken enligt K2020 innebär sannolikt att
minst hälften av alla bilresor kan flyttas över till kollektivtrafiken utan
att restiden ökar för den enskilde resenären. Figuren nederst på sidan
visar att åtgärder i trafiksystemet för att öka reshastighet och turtät-
het är viktigast. Förutom fysiska investeringar krävs intensiva och
breda informations- och marknadsföringsåtgärder. Realtids- och
störningsinformation samt information om utbudet måste också ut-
vecklas, liksom komforten i trafiksystemet. Kvalitet i form av att kol-
lektivtrafiken ska vara pålitlig, enkel och trygg är en förutsättning för
att kollektivtrafiken ska vara ett alternativ. Utifrån resenärens synvin-
kel ska trafiksystemet vara enkelt och lättöverskådligt, liksom taxe-
strukturen.

Beroende på att socioekonomiska faktorer som åldersfördelning,
antal barn, andel boende i flerfamiljshus/småhus och antal bilar i
hushållet skiljer sig åt mellan olika delar av regionen varierar också
åtgärderna. I centrala Göteborg är andelen småhus respektive hushåll
med fler än en bil lägre än tio procent. I de mer perifert belägna
stadsdelarna i Göteborg, samt i övriga kommuner, är andelen småhus
mer än 50 procent – i vissa fall upp till 85–95 procent. Andelen hushåll
med mer än en bil uppgår till 25–45 procent. Kortare restider och pen-
delparkeringar är viktiga i de yttre områdena, medan utökad turtät-
het har större betydelse i de centrala delarna.

INDIVIDENS RESBEHOV OCH FÄRDMEDELSVAL

Subjektiva
skäl

Praktiska hinder
– generellt

Praktiska hinder
– situation

Inget
system

38%

32%

22 %
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Kunskap och
social accep-

tans
Färdmedelsval

Trafiksystem
och

trafikering

Kollektivtrafikens marknadspotential utgörs främst av
individer som idag, av vana och bekvämlighet, föredrar
bilen för de flesta av sina sysslor.

Såväl mjuka som hårda faktorer har betydelse för vårt
färdmedelsval.

Olika åtgärders effekt på kollektivtrafikresandet.
Trafiksystemet omfattar reshastighet, linjenät och turtäthet.
Kunskap omfattar kunskap om utbudet samt information under
resan och vid störningar. Komfort omfattar vägen till/från håll-
plats, hållplatsens och fordonets standard samt tillgång till sitt-
plats eller bra ståplats.

Trafik-
systemet Kunskap Komfort

1 Nya Vägvanor, Göteborgs Stad och Mölndals Stad.



Framtidens kollektivtrafik baseras på resenärens krav som är ” Ta mig
från A till B, tryggt och snabbt utan att jag behöver vänta, och jag vill
känna mig nöjd med resan.”
Om den framtida kollektivtrafiken ska vara konkurrenskraftig måste
den utformas enligt följande fem huvudprinciper:
1. Knyt samman fler områden – linjenätet utformas med en nätstruktur

som har snabba och direkta förbindelser mellan knutpunkter i
Göteborgsregionen. Från knutpunkterna ansluter lokal trafik. En
sådan struktur kräver ett större resandeunderlag än dagens, vilket
också är utgångspunkten för K2020.

2. Gör resan snabbare – kräver utbyggnad av egna körfält och körvägar
för kollektivtrafiken. Dessutom behövs olika prioriteringsåtgärder
som ökar pålitligheten och punktligheten. Detta förutsätter att de
olika systemen stödjer varandra med bland annat gemensamma
hållplatser. Snabba linjer måste också garanteras hög framkomlig-
het med särskilda förbifartkörfält vid hållplatser och längs sträckor
som har omfattande annan trafik.

3. Erbjud tät trafik – hög turtäthet etableras i de tunga stråken. Det kan
innebära att trafiken avgår i intervall med högst femminuters mellan-
rum istället för enligt tidtabell. På så sätt blir det möjligt att nå alla
knutpunkter och hållplatser i huvudnätet utan långa bytestider.

4. Utveckla bytespunkterna – alla bytespunkter ska ha en attraktiv ut-
formning. Några större bytepunkter stärks med en attraktiv utform-
ning för kollektivtrafiken. Dessa knutpunkter kommer att vara
attraktiva platser för lokalisering av verksamheter, handel och bo-
städer. Knutpunkterna måste också stödja en intermodalitet, det vill
säga en kombination av bil-, cykel- och kollektivtrafikresa.

5. Säkerställ hög nivå på kvalitet och service – även en rätt utformad kollek-
tivtrafik kan tappa konkurrenskraft om service och kvalitet inte hål-
ler hög nivå. Kollektivtrafiken ska vara pålitlig, resenären ska känna
sig trygg före och under resan och få ett vänligt bemötande. Även
byten måste fungera. Informationen ska vara tydlig och systemet
enkelt att använda. Allt detta kräver att framkomligheten säkerställs
genom egna körfält, signalprioritering och ett lednings- och styr-
system som stödjer den operativa driften av kollektivtrafiken. Om
kollektivtrafiken ska uppfattas som trygg och attraktiv bör sittplats-
andelen vara hög för längre resor.

PRINCIPER FÖR FRAMTIDENS KOLLEKTIVTRAFIK
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Målbilden för den framtida kollektivtrafiken bygger på
en struktur baserad på:

– koncentration till starka kollektivtrafikstråk
– komplettering med fler tvärstråk
– centrumbildningar som utgör större bytespunkter/knut-
punkter i kollektivtrafiksystemet

– snabba förbindelser med tät trafik mellan större bytes-
punkter/knutpunkter

– utbyggd pendel- och regiontågstrafik med Västlänken som
ansluter till det lokala systemet i flera knutpunkter

– lokalt yttäckande linjenät som matar till knutpunkter

Från radiell
struktur till
nätstruktur

Prioritera
med egna
utrymmen

Hög turtäthet
i huvud-
stråken

Kollektivtrafi-
ken en del av
stadsmiljön

Åtgärder för
kundtillfreds-

ställelse

Knyt samman
fler områden

Gör resan
mellan dessa
snabbare

Erbjud tät
trafik

Utveckla
knut-

punkterna

Säkerställ
kvalitet och

service

Pålitlighet, trygghet och säkerhet – baskrav
som måste fungera
Resenären måste kunna lita på att kollektivtrafiken
kommer fram i tid, att resan är trygg och säker och att
informationen fungerar. Detta är baskrav i tjänsten/
produkten.



Framtidens kollektivtrafik utformas utifrån olika krav beroende på
vilken funktion den har. Följande Kom-begrepp ska tydliggöra de
funktionella krav som ställs på olika delar av trafiksystemet:
• KomBort utgörs av fjärrtrafiken.
• KomLångt utgörs av trafiken till och från Göteborgsregionen.
• KomFort utgörs av snabb trafik med få stopp mellan knutpunkter

som förbinder olika delar av Göteborgsregionen och ger korta res-
tider.

• KomOfta utgörs av huvudsystemet med tät trafik (spårvagn och
stombuss ingår) som omfattar alla de tyngre kollektivtrafikstråken
i tätbebyggda delar av Göteborgsregionen.

• KomNära utgörs av lokala linjer inom närområdet och matarlinjer
som ansluter till de mer övergripande näten.

• KomTill omfattar delar av trafiksystemet som underlättar att
komma till kollektivtrafiken. Bland annat parkeringslösningar för
bil och cykel samt gångvägar och hållplatser.

Påverkansåtgärder är viktiga

En kraftig ökning av resandet kräver inte bara åtgärder som gör
kollektivtrafiken attraktivare. Dessutom behövs stora informations-
insatser, marknadsdialog och en förändrad syn på lokalisering av
arbetsplatser och samhällsservice. Det krävs även styrande åtgärder
som påverkar kostnaderna för att använda bilen, till exempel parke-
ringspolicy i centrum och attraktiva pendelparkeringar. På samma
sätt kan olika ekonomiska styrmedel påverka valet av färdmedel,
samtidigt som vägarnas kapacitet utnyttjas bättre2.

2 Resultat av Stockholmsförsöket, 2006.

Mölndal är en av
flera knutpunkter som bör utvecklas.
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KomBort

KomLångt

KomFort

KomOfta

KomNära

Delarna i trafiksystemet har olika funktioner.

KomTill



Kollektivtrafiken i Västsverige

En hållbar utveckling av Västsveriges och Göteborgsregionens trafik-
system baseras på att regiontågtrafiken byggs ut från Uddevalla,
Vänersborg/Trollhättan, Skövde, Borås och Varberg in mot Göte-
borg. Utbyggnaden är också nödvändig för att vidga arbetsmark-
naden och öka regionens attraktivitet.

Kollektivtrafiken i Göteborgsregionen

Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsregionen bygger på en huvud-
struktur med två övergripande kollektivtrafiknät. KomFort-nätet för-
binder regionens olika delar med snabb och frekvent trafik och
KomOfta-nätet erbjuder en frekvent trafik inom de tätbebyggda
delarna, huvudsakligen i den centrala delen av Göteborgsregionen.
Näten kopplas ihop i knutpunkter, som är attraktiva mål i regionen
och erbjuder smidiga byten till den lokala KomNära-trafiken.

KomFort-nätet

KomFort-nätet knyter samman regionens olika delar med snabb och
tät trafik som har få stopp. I figuren illustreras de huvudstråk som
utgörs av KomFort-nätet. Nätet utgör grundstrukturen för framtidens
kollektivtrafik och ger korta restider och ökad tillgänglighet till regio-
nens olika målpunkter. Huvudparten av nätet trafikeras med buss och
pendeltåg. BRT-system3 bör utvecklas på sträckor med omfattande
trafik.

Pendeltågtrafiken utvecklas från Alingsås, Kungsbacka, Landvet-
ter, Stenungsund och Älvängen, med tiominuterstrafik på flera linjer
under högtrafik. En utbyggd Västlänk är nödvändig liksom ökad
kapacitet på Västra Stambanan och Västkustbanan som båda erfor-
drar en utbyggnad till fyra spår. Västlänkens genomgående linjer ökar
kapaciteten i centrala Göteborgsregionen och gör det möjligt att nå
ett större område med tåg.

Tågtrafiken och den regionala busstrafiken bör ha en tydlig kopp-
ling till kollektivtrafiksystemet i centrala Göteborgsregionen. En viktig
knutpunkt är Göteborgs Central men nya knutpunkter måste utvecklas
bland annat vid Västlänkens stationer. Gamlestaden, Mölndal, Backa-
plan och Frölunda/Radiomotet bildar ”portarna till Göteborg” där
resandet sprids till olika delar av staden. Utvecklingen av dessa knut-
punkter måste ske i samverkan med den lokala kollektivtrafiken och
kräver en tydlig prioritering av stadsplaneringen och trafikutform-
ningen.

KOLLEKTIVTRAFIKENS STRUKTUR

Pendeltåg

Regiontåg

F järrtåg

Skövde

TrollhättanUddevalla

Vänersborg

Alingsås

Borås

Varberg

Göteborg

Falköping

Strömstad

Stenungsund

Älvängen

Landvetter

Kungsbacka

Västsveriges tågtrafik

Herrljunga

En utveckling av Västsverige baseras på en utbyggd tågtrafik
på de fem järnvägstråken in mot Göteborgs tätortsområde.

KomFort ska förbinda regionens olika delar med en snabb
kollektivtrafik som ger korta restider.

Den regionala kollektivtrafikstrukturen består av
ett KomFort-nät som knyter samman områdets olika delar

med snabb och tät trafik med få stopp.
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Det finns olika alternativ
till linjedragning av Borås-
banan. Här illustreras ett
av alternativen.

3 BRT, Bus Rapid Transit – beteckning på busstrafik med hög kapacitet på
egna utrymmen.



KomOfta-nätet

Detta näts uppgift är att transportera stora mängder resenärer inom
tätbebyggda delar av Göteborgsregionen. Tyngdpunkten ligger på
centrala staden. Nätet byggs upp av spårvägs- och stombusslinjer med
hög turtäthet och framkomlighet.

KomNära-trafik

KomNära-nätet kopplas till knutpunkterna med matartrafik enligt
stjärntrafikprincipen. Trafiken ska ge en god lokal tillgänglighet och
utgöra ett komplement till KomFort-nätet och KomOfta-nätet.

KomTill

KomTill omfattar den del som ska underlätta för resenären att nå kol-
lektivtrafiken. Parkeringslösningar för bil och cykel, gång- och cykel-
vägar samt hållplatsers utformning är exempel på åtgärder som för-
enklar, förbättrar eller förkortar resenärens första del av kollektivtrafik-
resan. En omfattande utbyggnad av pendelparkeringarna behöver
genomföras till 2020. Tillgängligheten är ofta avgörande om kollektiv-
trafiken ska uppfattas som ett bra resalternativ. Det är självklart att
gångvägen till/från hållplatser och bytespunkter ska vara tillgänglig,
trygg och säker. Stråken mot målpunkterna ska också vara tydliga och
är en viktig del i hela resan-perspektivet.

KomNära ska skapa god lokal tillgänglighet för lokala
resor i närområdet och för anslutning till det över-
ordnade linjenätet med KomFort och KomOfta.

KomTill ska skapa tillgänglighet till kollektivtrafiken
genom att erbjuda ett flexibelt och individanpassat
system för de som inte har nära till kollektivtrafiken eller
i de stråk där kollektivtrafiken inte kan konkurrera med
bilen. Pendelparkeringar kombinerar kollektivtrafikens
och bilens fördelar och ger en känsla av direktresa.

KomOfta ska försörja centrala delen av Göteborgs-
regionen med en kollektivtrafik som går ofta, är pålitlig
och förbinder stadens centrala delar.

Idéskiss till framtida linjenätstruktur.
KomOfta nätet bygger på spårvägs- och

stombusslinjer med hög turtäthet och god
framkomlighet. För järnvägslinjerna redovi-

sas ett av flera alternativ för Västlänken
respektive järnvägen till Borås.

Gröna linjer är pendeltåg. Blå linjer är Kom-
Fort-linjer. Röda linjer är KomOfta-linjer.

Linjenätet ska utvecklas
i det fortsatta arbetet.

8 K2020 | Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet | Delrapport 4



Kollektivtrafiken i centrala Göteborg – regionens kärna

Tillgängligheten till centrala Göteborg är avgörande för regionens
möjligheter att utvecklas. Om kollektivtrafiken fördubblas kommer
den att behöva ett större utrymme i staden. Eftersom all kollektivtra-
fik inte kan gå genom cityområdet blir det även nödvändigt med linjer
som ger snabba förbindelser förbi city.

Ett utvecklat spårvägsnät

En kraftig ökning av antalet resenärer ställer krav på ett system med
stark kapacitet. Därför utgör spårvägen stommen i KomOfta-nätet
och kompletteras med ett stombussnät. Systemet ska vara lättöver-
skådligt och pålitligt med hög turtäthet. För att ytterligare möta
kapacitetsbehovet kan spårvagnarnas längd behöva ökas från dagens
30 meter. Spårvägen behöver också få prioritet i korsningar och mer
av eget utrymme.

’Storkringen’ ökar tillgängligheten till centrala Göteborg

Spårvägssystemet utvecklas så att det försörjer större delen av centrala
staden. Storkringen förbinder Norra Älvstranden med Stigberget/
Järntorget och kan fortsätta vidare i tunnel till Linnéplatsen. Detta
ökar inte bara tillgängligheten till centrala delar, utan innebär också
snabba resor förbi city. När Gullbergsvass och Ringön på sikt byggs ut
med bostäder och verksamheter kan Storkringen fullföljas med en
förbindelse mellan Ullevi och spårvägsnätet i Frihamnen/Backaplan.

’Bussring’ ger kortare restid och utvecklar city

För att området innanför Vallgraven (city) ska kunna utvecklas för gå-
ende och spårvagnstrafik föreslås bussarna gå utanför city. En ut-
veckling med separata busstråk som koncentreras till Alléstråket ger
bussarna hög framkomlighet med god tillgänglighet till och förbi city.
Hela cityområdet ligger högst 400 meter från bussringens hållplatser,
som dimensioneras för bästa framkomlighet.

För att möta kapacitetsbehovet kan spårvagnarnas längd behöva ökas.

Storkringen förbinder Norra Älvstranden med en ny
spårvägslänk till Stigberget/Järntorget/Linnéplatsen.
Busstrafiken koncentreras till länkar utanför city med
ett huvudstråk för busstrafik i Allén.
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Spårvägen utgör stommen i KomOfta-nätet.



Egna körfält för busstrafiken

En avgörande faktor för K2020s framgång är att bussarna verkligen
får egna körfält och prioriteras i korsningarna. Utbyggnad med egna
utrymmen i huvudstråken ger kollektivtrafiken god framkomlighet
och därmed korta restider. Både i centrum och på infartslederna kan
det bli nödvändigt med planskilda korsningar. Infarterna mot cen-
trala Göteborg är särskilt viktiga och bland annat Övre Husargatan,
Södra Vägen och Hjalmar Brantingsgatan måste få egna utrymmen
för bussar.

Bytespunkterna utvecklas

Bytespunkterna ökar resmöjligheterna och kopplar samman den
regionala och lokala trafiken. En huvudtanke i K2020 är att bebyg-
gelse och trafik samordnas genom att regionen byggs ut i lägen nära
kollektivtrafik. De större bytespunkterna blir också viktiga knutpunk-
ter med hög tillgänglighet till kollektivtrafik. Samtidigt blir de intres-
santa lokaliseringsplatser för bostäder, handel och andra verksamhe-
ter, vilket också ökar förutsättningarna för ett ökat kollektivtrafik-
resande. Miljön i dessa bytespunkter måste upplevas som attraktiv,
trygg och säker för resenärerna.

Bytespunkterna ökar resmöjligheterna och
kopplar samman den regionala

och lokala trafiken. De blir också intressanta
lokaliseringsplatser för bostäder,
handel och andra verksamheter.

Mer än 10 000 bytande

5 000–10 000 bytande

2 000–5 000 bytande
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Framgångsfaktorer för K2020

• Kortare restid och högre turtäthet
• Tydligt och enkelt kollektivtrafiksystem
• Bekväm, trygg och säker
• Pålitlighet
• Samordning mellan markanvändning och kollektiv-

trafik
• Kollektivtrafiken utvecklas som del av stadsmiljön
• Enkla taxe- och betalsystem
• Riktad information och marknadsföring
• Styrande åtgärder som stimulerar till ökat resande

med kollektivtrafik



För att genomföra målbildens förslag krävs omfattande investeringar
i infrastrukturen. Utgångspunkten för huvudnätet, bestående av
KomFort och KomOfta, är att trafiken ska kunna utföras utan hinder
och oberoende av den lokala och långsammare kollektivtrafiken.
Detta kräver bland annat aktiv signalstyrning, förbifartsmöjligheter
vid lokala hållplatser och buss-slussar4 som ger ostörd trafikering i
delar med blandtrafik.

I Göteborgregionens centrala delar innebär detta att utrymmen
som används idag av biltrafik och kollektivtrafik främst reserveras för
det sistnämnda. Detta får konsekvenser för biltrafiken, vilka måste
analyseras i det fortsatta arbetet.

Nyckelåtgärder för kollektivtrafikens utveckling

Kollektivtrafikens fysiska infrastruktur kan inte studeras isolerat från
ett stads-/regionbyggnadsperspektiv. Följande investeringar har iden-
tifierats som nödvändiga delar av den övergripande strukturen för
kollektivtrafikens utveckling:
• Utökad järnvägskapacitet – för pendel- och regiontågtrafiken.
• Huvudstråk för KomFort-nätet och KomOfta-nätet – separata busskör-

fält och bussvägar.
• Älvförbindelser

– ny Göta Älvbro som ansluter till en planerad Bangårdsviadukt.
Denna länk får separata utrymmen för kollektivtrafiken och ger en
koppling till busstråket i Nya Allén. En ny central bussterminal ger
också bättre förutsättningar för en ökad busstrafik.
– ny spårvägsförbindelse mellan Lindholmen–Stigberget/Järntorget
med fortsättning till Linnéplatsen. Utbyggnaden kan ske etappvis.

UTBYGGNAD AV INFRASTRUKTUR

Principer för investeringar
• KomFort-systemet utformas med egna körfält samt med

signalprioritering och buss-slussar vid korsningar.

• KomOfta-trafiken ges egna utrymmen där konfliktrisk finns
med annan trafik.

• KomNära ges prioritet vid korsningar och vid in- och utfarter
från bytespunkter.

En ny Göta Älvbro bör ansluta till Bangårdsviadukten. Bron har
två körfält för kollektivtrafiken i vardera riktning.

Alternativa lösningar för ny förbindelse under älven från Lind-
holmen till Stigberget/Järntorget, vilka kommer att studeras
närmare i det fortsatta arbetet.

4 Buss-sluss – signalstyrd prioritet för buss där en lucka skapas i den övriga
trafiken. Detta för att kollektivtrafiken ska få en ostörd utfart eller trafike-
ring på en avgränsad vägsträcka. Till exempel kan övrig trafik i ett körfält
få rött ljus så att utrymme skapas för bussen.
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• Spårvägsutbyggnader – följande länkar ingår i strukturen för det
framtida spårvägsnätet med Storkringen och snabbare förbind-
elser genom city
– Södra Älvstranden och Operalänken
– Gullbergsvasslänken med anslutning till Gamlestaden
– Norra Älvstranden med förbindelse under älven till
Stigberget/Järntorget och Linnéplatsen

Som alternativ till busstrafik kan en Backabana byggas och för-
binda Backa med Norra Älvstranden och de västra delarna av city
via Storkringen. Ett snabbspår Frölunda–Marklandsgatan ger spår-
vägstrafiken förutsättningar att ingå i KomFort-nätet med Kom-
Nära-trafik till Frölunda Torg.

• Separata utrymmen för kollektivtrafiken i Göteborg – bussringen med
Alléstråket ger god tillgänglighet till city samtidigt som området
innanför Vallgraven kan utvecklas för gående och cyklister. Figu-
rerna nedan redovisar två möjliga lösningar:
A) Nya Allén reserveras för bussar medan biltrafiken hänvisas till
Parkgatan. Spårvägstrafiken får färre stråk in mot city medan fler
linjer trafikerar Södra Älvstranden.
B) Bussar trafikerar både Nya Allén och Parkgatan. Biltrafiken får
två körfält i vardera riktning. Även spårvagnstrafiken får eget ut-
rymme i Alléstråkets nuvarande parkområde.

Södra Vägen utgör en busslänk mellan Korsvägen och bussringen
medan Övre Husargatan utgör länk mellan Linnéplatsen och buss-
ringen. Båda länkarna kräver egna körfält för busstrafiken.

Åtgärder krävs även vid Linnéplatsen, Korsvägen, Järntorget och
Ullevigatan.

I det fortsatta arbetet kommer utformningen av de olika delarna i
staden att vidareutvecklas.

I alternativ B trafikerar bussar både Nya Allén och Parkgatan.
Södra Vägen och Övre Husargatan utgör busslänkar.

I alternativ A reserveras Nya Allén för bussar medan biltrafiken
hänvisas till Parkgatan.

Planskilda lösningar kan krävas i Alléstråket.

A B
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Utbyggnaden av kollektivtrafiken måste ske etappvis på ett logiskt
och effektivt sätt. Först och främst ska kollektivtrafiken upplevas som
pålitlig, bekväm och säker, vilket bland annat åstadkoms med åtgär-
der som säkerställer framkomligheten. Exempel på detta är egna ut-
rymmen samt lednings- och styrsystem för prioritering av kollektiv-
trafiken. Andra viktiga åtgärder är förnyelse av fordon, upprustning
av hållplatser och enkla informations- och betalsystem. Också infra-
strukturen måste underhållas.

Under utbyggnadstiden kan temporära lösningar behövas för att
attrahera resenärer till kollektivtrafiken. Till exempel kan pendeltågs-
trafiken till Göteborg kompletteras med parallell busstrafik för att
möta ett ökat kapacitetsbehov. En annan lösning kan vara busstrafik
i stråk som senare byggs ut med spårvagn eller tågtrafik.

ETAPPUTBYGGNAD

Säkerställ pålitlighet, komfort
och standard, bland annat
genom egna utrymmen och
prioritet.

Etablera KomFort-linjer och
öka reshastighet främst genom
egna utrymmen för kollektiv-
trafiken.

Bygg ut KomFort- och
KomOfta-struktur och
öka turtätheten.

1

2

3

Utbyggnaden måste ske etappvis och baseras på några
viktiga grundprinciper. Inledningsvis måste framkomlig-
het och pålitlighet säkerställas för att följas av utbygg-
nader med KomFortlinjer, ökad reshastighet och nya
strukturer.
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Pålitlighet, komfort och standard är viktiga grundprinci-
per för utbyggnaden av kollektivtrafiken. I KomOfta byg-
ger huvudsystemet på tät trafik med spårvagn och stom-
buss inom tätbebyggda delar av Göteborgsregionen.



Järnvägstrafiken byggs ut

En fortsatt utbyggnad efter 2025 koncentreras till pendel- och region-
tågtrafiken i alla fem stråk till Göteborg. Idéstudien Spår 20505 redo-
visar förslag på utbyggnad.

KomFort integreras med järnvägen

För att ytterligare öka attraktiviteten i KomFort-nätet bör det till
större del än vad målbilden föreslår utgöras av spårburen trafik.
Västlänken bör också förberedas för anslutningar mot Hisingen
respektive sydväst, likaså för en utbyggnad av stationerna. Även
andra uppgraderingar i centrala Göteborg kan vara intressanta.

UTVECKLING PÅ LÄNGRE SIKT

Floda  

Alingsås  

Herrljunga  

Borås  

Vänersborg

Trollhättan  

Älvängen  

Uddevalla  

Kungälv  

Landvetter

Kungsbacka  

Göteborg  

Varberg  

Stenungsund

Tingberg?

Åsa?

Bollebygd?

En fortsatt utbyggnad efter 2025 koncentreras till pendel-
och regiontågtrafiken i alla fem stråk till Göteborg.
Källa: Spår 2050, Banverket 2006.

5 Spår 2050, Banverket 2006.

FORTSATT ARBETE MED KOLLEKTIVTRAFIKPROGRAM
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I denna rapport redovisas en målbild för kollektivtrafiken i Göteborgs-
regionen. Målbilden ska vara till stöd för de medverkande organisatio-
nernas arbete med utveckling av infrastruktur, trafik och bebyggelse.

Arbetet med K2020 fortsätter under 2007 och 2008. Med målbil-
dens principer som grund kommer både trafiklösningar och infra-
strukturutbyggnader att vidareutvecklas och analyseras. Arbetet ska
också belysa finansiering av utbyggnaden. Resultatet ska slutligen
sammanfattas i ett kollektivtrafikprogram som bland annat redovisar
förslag på åtgärder och utbyggnadsordning som leder till att mål-
bildens ambitioner om ökat kollektivresande kan nås.

Målbilden innebär konsekvenser på en rad områden som kräver
fördjupade studier. Dessa kommer att utgöra en viktig del i det fort-
satta arbetet och berör områden som kapacitet och tillgänglighet för
biltrafiken i centrala Göteborg, stadsmiljö och stadsutveckling, mark-
användning med lokalisering av verksamheter och bostäder med
mera. Detta berör många parter och måste belysas i de deltagande
organisationernas arbetet för att få en bredare förankring.

Parallellt pågår också ett arbete med K2020 lokalt i regionens kom-
muner som redovisar lösningar och åtgärder för att utveckla kollektiv-
trafiken enligt K2020-ambitionen. Avsikten är att det gemensamma
arbetet i regionen ska leda till ett kollektivtrafikprogram som mer
detaljerat beskriver hur kollektivtrafiken kan utvecklas med åtgärder,
investeringar och utformning av trafik.
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I pilotprojektet för stråket Torslanda–Öckerö6 exemplifieras hur mål-
bildens principer kan utformas vid den praktiska planeringen av en
trafikkorridor mellan ytterområde/kranskommun och centrala
Göteborg. Utgångspunkt är grundtankarna i Kom-begreppen.

Om kollektivtrafikens konkurrenskraft ska kunna förbättras är
snabba restider, framför allt i samband med arbetsresor, av stor
betydelse. Följande åtgärder är exempel på hur busstrafikens fram-
komlighet längs väg 155 kan bli bättre:
• Snabbare restider genom egna körfält
• Reversibla busskörfält
• Kollektivtrafiken har förtur i blandtrafik genom

– prioritering genom korsningar, hållplatser
– prioritet på färjor och terminalytor
– korta stopp vid bytespunkter, korta körvägar

Det är också viktigt att kollektivtrafiken prioriteras under tiden som
vägåtgärder genomförs.

Ett ökat resande med kollektivtrafiken enligt målet i K2020 kräver
att trafikeringen utökas kraftigt i både hög- och lågtrafik. Boende i
Torslanda och Öckerö måste i allt större utsträckning se kollektiv-
trafiken som sitt huvudsakliga färdsätt. Kollektivtrafiken bör därför
erbjuda ett attraktivt utbud under hela trafikdygnet.

Om ambitionerna inom K2020 ska kunna uppfyllas behöver
sannolikt turutbudet i Torslanda/Öckerö fördubblas. Det innebär att
antalet turer måste öka även under lågtrafik. Om trafiken utnyttjas
effektivt över dygnet kan det leda till att resandet ökar mer än
dubbelt så mycket.

I dag upplever många att restiden med kollektivtrafiken från Tors-
landa är för lång. De som kan väljer istället att köra bil. Med ett ökat
utbud och bättre framkomlighet skulle kollektivtrafiken bli konkur-
renskraftig i många resrelationer. Förbättringar behövs också i gång-
och cykelvägnätet. Dessutom krävs utökad service och information
om resmöjligheter, samt fler pendelparkeringar i strategiska lägen,
som till exempel Amhult centrum.

Pilotprojektet föreslår en rad åtgärder som kan skapa kortare
restider och minska konflikter med annan trafik. Busstrafikens till-
förlitlighet ökar när känsligheten för störningar minskar. Beräkningar
av restidskvoter – tid i buss/tid i personbil – visar att åtgärder som
egna körfält och prioritet i blandtrafik ger mycket god effekt för
busstrafiken. En jämförelse av restider med kollektivtrafik och med
bil – inklusive den tid som det tar att komma till/från hållplatsen
respektive den tid som det tar att parkera och gå från/till parkerings-
platsen – visar att kollektivtrafiken kan konkurrera med bilen i många
resrelationer.

PILOTPROJEKT I STRÅKET TORSLANDA–ÖCKERÖ

Struktur för kollektivtrafiken i stråket till Torslanda/Öckerö.

Första etappstart möjlig 2008

Inför hösttidtabellen 2008 kan en första etapp starta med följ-
ande utökningar av KomFort-trafik från Torslanda/Öckerö:
• Linje 121 Hornkamsgatan–Torslandakrysset–direkt Central-

stationen utökas med fler turer.
• Lila Express Lilla Varholmen–Torslandakrysset–Kungssten-

Järntorget–Centrum får fler turer. Linjen trafikerar inte
Kungssten vilket kortar restiden.

• Orange Express förlängs till Torslanda och ger möjlighet till
snabba tangentiella resor Mölndal–Frölunda–Torslanda.
Linjen angör Kungssten.

6 Pilotprojektet Torslanda-Öckerö kommer att redovisas i separat
arbetsrapport.
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Målbild för kollektivtrafiken i Göteborgsregionen är den

fjärde sammanfattande rapporten i projektet K2020.

I rapporten presenteras ett antal olika riktlinjer för hur

en attraktiv kollektivtrafik med snabba resor, utvecklade

knutpunkter, tät trafik, hög kvalitet och sammanknutna

områden ska utformas. Målbilden ska vara ett stöd för

arbetet med utveckling av infrastruktur, trafik och bebyggelse.

K2020 – Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är

benämningen på en översyn av kollektivtrafiken, som genom-

förs i samverkan mellan Göteborgsregionens kommunal-

förbund, 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.


