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Pilotprojekt K2020
I denna rapport redovisas ett förslag till utbyggnad av kollektivtrafi ken i korridoren 
Öckerö – Amhult – Backaplan. Rapporten ingår som en del i arbetet med K2020 –
framtidens kollektivtrafi k i Göteborgsområdet. Rapporten utgör underlag för beslut 
om ett första åtgärdspaket för utveckling av kollektivtrafi ken enligt de övergripande 
principer och förslag som presenteras i Målbild för kollektivtrafi ken i
Göteborgsregionen.
Rapporten har tagits fram av K2020 arbetsgrupp ”Pilotprojekt”

K2020 ingår som en del i Göteborgsregionens arbete för en uthållig tillväxt. Utveck-
lingen i Göteborgsregionen bygger på de tre dimensionerna social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet. Grunden är ”det goda livet” – visionen för Västra Götaland. 
Regionens utveckling åskådliggörs i strukturbild för regionen. GR förbundsstyrelse 
utgör styrgrupp. Projektet drivs genom en ledningsgrupp och med fl era arbetsgrupper

Rapporten sammanställd av FB Engineering AB, 031-775 10 00
Handläggare: Pär Sköld
Uppdragsnummer: 161227
Foto om inget annat anges: FB Engineering AB
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Pilotprojekt. För att kunna ge exempel på hur principer och tankegångar från ar-
betsgrupperna Trafi kering, Infrastruktur, Knutpunkter och Marknad kan utformas 
i praktisk planering, har idéerna applicerats på en ”trafi kkorridor” mellan ytter-
område/kranskommun och centrala Göteborg. Utgångspunkter är grundtankar i 
”Kom-begreppen”. 

För att förbättra kollektivtrafi kens konkurrenskraft är snabba restider med kol-
lektivtrafi ken i framför allt arbetsresor av stor betydelse. Följande åtgärder utgör 
exempel på förslag som starkt förbättrar busstrafi ken framkomlighet längs väg 
155.

• Snabbare restider genom egna körfält

• Reversibla busskörfält (optimering av resurser)

• Kollektivtrafi ken har förtur i blandtrafi k
 –Prioritering genom korsningar, hållplatser
 –Prioritet på färjor och terminalytor
 –Korta stopp vid bytespunkter, korta körvägar

Det är också viktigt att prioritera kollektivtrafi k under byggtiden av vägåtgärder.
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Målet i K2020 - kraftiga resandeökningen med kollektivtrafi k - innebär stora 
utökningar i trafi keringen. För att kunna klara den stora ökningen ur kapacitets-
synpunkt måste högtrafi ken spridas ut över fl er timmar. Boende i Torslanda och 
Öckerö måste i allt större utsträckning än i dag kunna se kollektivtrafi ken som 
sitt huvudsakliga färdsätt. 

Utbudet måste därför i stort vara täckande för resenärens behov över hela 
veckan. Vi föreslår därför större utbud även för dagtrafi k och lågtrafi k.

Det trafi kutbud som Pilotprojektet tror behövs om ambitionerna i K2020 skall 
kunna fullföljas innebär sannolikt en fördubbling av turutbudet i Torslanda/
Öckerö. Resandet kan då mer än fördubblas om trafi ken utnyttjas effektivt över 
dygnet.

Med ökat utbud och framkomlighetsförbättringar kan kollektivtrafi ken bli kon-
kurrenskraftig mot privatbilismen för många resrelationer. Förbättringar behövs 
också i gång- och cykelvägnätet, fl er pendelparkeringar i strategiska lägen t ex 
Amhult centrum, bättre service och information om resmöjligheter. 

Den totala restiden med kollektivtrafi k från Torslanda är idag för lång för många 
och jämförelsen med att resa med bil gör att de som kan väljer bil.

Pilotprojektet föreslår en rad framkomlighetsförbättringar för busstrafi ken som 
kan skapa kortare restider och minska konfl ikter med annan trafi k. Busstrafi kens 
tillförlitlighet ökar när störningskänsligheten minskar. 
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Två beräkningar har gjorts av restidskvoter – Tid i buss/Tid i personbil. Den ena 
är för nuvarande förhållanden och den andra efter att busstrafi ken fått egna kör-
fält och prioritet i blandtrafi k. Biltrafi ken kommer sannolikt att fortsätta att öka, 
varför vi antagit en viss ökande restidsförlängning vid bilresa.

Jämförelsen visar i vidstående diagram att framkomlighetsförbättringarna ger 
mycket god effekt för busstrafi ken. Tas hänsyn till tid för att komma till och från 
hållplats och eventuella byten, samt tid för att parkera och gångtider, så kan kol-
lektivtrafi ken konkurrera på lika villkor i många resrelationer.

Framtida restider och restidskvoter 
Lilla Varholmen- Nils Ericsonsterminalen via Södra Älvstranden
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K2020 start 2008
Inför hösttidtabellen föreslår Pilotprojektet att starten av K2020 i Torslanda/Öck-
erö sker med följande utökningar med KomFort-trafi k.

Linje 121 Hornkamsgatan-Torslandakrysset-direkt Centralstationen utökas med 
fl er turer.

Lila Express Lillla Varholmen-Torslandakrysset-Kungssten-Järntorget-Centrum 
får fl er turer. Linjen trafi kerar ej Kungssten och kortar restiden.

Orange express förlängs till Torslanda och ger möjlighet till snabba tangentiella 
resor Mölndal – Frölunda – Torslanda. Linjen stannar i Kungssten.

Behov och önskemål fi nns också att öka trafi kutbudet för linjerna 25 Torslan-
dakrysset – Skrabro – Björlandavägen mot Centrum och 126 Torslanda via 
hamnar mot Norra Älvstranden.

Ökade trafi keringskostnader i jämförelse med tidtabell 2007 är beräknade till 
ca 15 Mkr för 2008.

Linje Kostnad (Mkr) Åtgärd Effekt 
  2007 2008     

121 20,8 23,8 Tätare trafik,  
15 minuterstrafik. Fler val ger kortare restider 

Lila Express 18,5 24,5 Trafikerar ej längre  
Kungssten 

Tidsvinst 10 min 
Linjen trafikeras även dagtid och helger. 
Mer trafik i högtrafik.  
Fler val ger kortare restider 
Fler snabba turer Norra skärgården -  
City Fler ställer bilen och åker buss. 

Orange express 12,9 15,6 

Förlängning från 
Frölunda torg till  
Torslanda via Kungssten 
i 30 min intervall M-F 

Snabba direktresor  
NET- Mölndal – Frölunda – Torslanda  
M-F, även helgtrafik  

Linje 25 och 
126  Plus ca 

3,3 
Fler turer under 
högtrafik 

Ökar resmöjligheterna för ett större 
geografiskt område 

  
Totalt 52,2 67,2   
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1 Introduktion 
1.1 Regional utveckling
Regionala strukturen
En förutsättning för en framgångsrik region är att regionen har en ekologiskt, 
ekonomiskt och social hållbar utveckling. Enligt Göteborgs regionens kommu-
nalförbunds (GR) skrift ”Uthållig tillväxt” ska den regionala strukturen utvecklas 
enligt följande mål:

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

•  Kärnan ska stärkas med ytterligare 40 000 arbetsplatser och 30 000 boende 
fram till 2020. Stråk och regiondelscentrum till samma tid ska stärkas med 
minst 40 000 arbetsplatser och 90 000 boende.

•  Den långsiktiga inriktningen ska vara att skapa en befolkningsmässig bättre 
balans.

Denna utveckling kommer leda till ett ökat resande och med störst ökning längs 
stråken in mot Göteborg. För att klara denna ökning behövs förbättrad kollektiv-
trafik samt en ny infrastruktur.

Grundläggande fysisk struktur Göteborgsregionen 
Med en allt starkare kärna och en större arbetsregion ökar resandebehovet allt 
mer in mot Göteborg centrum. Detta ställer nya krav på infrastrukturen på le-
derna in mot Göteborg, de tvärgående stråken och allra mest på strukturen inne i 
Göteborg, där den största belastningen kommer att ske både från inpendlare och 
nya boende. En ökad kollektivtrafik med separat infrastruktur är nödvändigt för 
att klara detta. 

Inne i Göteborg ställs höga krav på att undvika konflikter mellan kollektivtrafi-
ken och andra trafikslag för att garantera framkomlighet. Detta gör att det behövs 
separering mellan trafikslagen och garanterad framkomlighet i korsningspunkter; 
antingen med signalprioritering eller planskildhet.

Foto: Thomas Harrysson AB
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1.2 Bakgrundsbeskrivning 
K2020 - Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är benämningen på en 
översyn av kollektivtrafiken, som genomförs i samverkan mellan Göteborgsre-
gionens 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 organisationer.

Västsverige bedöms ha en potentiellt stark ekonomisk tillväxt som förutsätter en 
större arbetsmarknadsregion. Från nuvarande 940 000 invånare bedöms den öka 
till 1,5 miljoner invånare under några decennier. Tillväxter sker både nominellt 
och genom arbetspendling över längre avstånd. Med ökande befolkning och regi-
onförstoring ökar resandet och därmed trycket på regionens transportstruktur och 
miljö. Den tilltagande trafikvolymen kommer sannolikt att skapa allt större träng-
sel bland annat i centrala snitt i Storgöteborg, samtidigt som trafikens negativa 
miljöpåverkan ökar. Utan kraftfulla åtgärder inom transportområdet som priori-
terar åtgärder för ökat kollektivt resande och näringslivets godstransporter, kan 
den beräknade och önskade tillväxten i Västsverige hämmas. Det behövs en rad 
åtgärder av strategisk betydelse med investeringar inom både järnväg och vägnät 
samt en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken. 

För att nå en långsiktigt hållbar ekologisk utveckling av regionen måste andelen 
resor med kollektivtrafik såväl som med gång och cykel öka kraftigt. Den största 
förändringen måste ske vid arbetsresor, som normalt sker vid tidpunkter då 
trängseleffekter är som störst. Under morgon- och eftermiddagsrusningen måste 
personbilstrafiken ”lämna ifrån sig” utrymme till kollektivtrafik och godstran-
sporter för att öka dess konkurrenskraft. 

I de olika pågående projekt som berör en långsiktigt uthållig tillväxt i Göteborgs-
regionen konstateras att en ökad kollektivandel av resandet är nödvändigt för att, 
dels reducera utsläppen av växthusgaser och andra luftföroreningar, dels klara 
kapacitet och framkomlighet för regionens transportbehov. Nuvarande mark-
nadsandel behöver öka från 24% till en nivå av minst 40% år 2025.

För att kunna nå marknadsmålet 40% måste kollektivtrafiken bli ett bra och allt 
bättre alternativ för många. Insatser måste ske i form av; bättre utbud, snabbare 
resor på längre pendlingsavstånd, högre komfort och större tillförlitlighet, ökad 
service i anslutning till kollektiva resor, enkelt biljettsystem, förbättrade förut-
sättningar för kombinerade färdmedelsval kollektivtrafik/infartsparkering/cykel-
parkering/lämna-hämta etc.

Dessa insatser räcker dock troligen inte till för att nå marknadsmålet. Vi tror att 
styrande och reglerande åtgärder måste införas i kombination med bättre kol-
lektivtrafik. Kollektivtrafiken bör där så är möjligt gå på egen bana eller ha egna 
körfält. Prioritering med hjälp av trafiksignaler sker i blandtrafik. 

I centrala delar av Göteborg är utrymmet begränsat och med ökande kollektivtra-
fik måste biltrafiken ha lägre prioritet. Genom lokalisering av parkeringar till mer 
perifera lägen i randen av centrum och fler bilfria gator, ökar kollektivtrafikens 
konkurrenskraft.

Olika typer av bilavgifter påverkar dels kostnaden att äga bil, dels kostnaden att 
köra bil. Kostnader att köra bil kan varieras beroende på målpunkt och tidpunkt. 
Genom olika typer av bilavgifter kan ytterligare trafikantandelar ”styras” över till 
kollektivtrafik, samåkning eller cykel.
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1.3 Organisation och arbetsgrupper inom K2020
Arbetet inom K2020 fas 2 har bland annat bedrivits inom fem arbetsgrupper. 
Arbetsgrupperna genomför fördjupade analyser och utredningar inom avgrän-
sade områden. Dessa inarbetas i det övergripande arbetet som genomförs under 
ledningsgruppen. Arbetsgrupperna är:

Trafikering som utarbetar förslag till linjestruktur med utgångspunkt från Kom-
principerna. Stor energi har lagts på att diskutera mål och konflikter vid utform-
ning av den centrala kollektivtrafiken.

Infrastruktur som analyserar hur vi kan utveckla och komplettera den infra-
struktur som berör kollektivtrafik, såväl på väg och gata som på spår. Bedöm-
ningar har gjort av typer av insatser samt kostnader för dessa åtgärder.

Marknad som behandlar individens önskemål och behov vid resor. Analys av 
resbehov och målpunkter, samt förutsättningar för att nå framgång för kollek-
tiva resor i olika stadsdelar och bebyggelsemiljöer, kombinationsresor och hur 
tillräckligt god standard kan uppfyllas.

Knutpunkter och bytespunkter. K2020 vill lyfta fram vikten av att de punkter 
där kollektivtrafikanten stiger på eller av, eller byter till annan linje eller an-
nat färdmedel, svarar mot resenärens krav och önskemål vad gäller trygghet, 
standard i service och information, och är lokaliserade optimalt ur resenärens 
synpunkt. En särskild arbetsgrupp har arbetat med att definiera vad dessa punkter 
skall kunna innehålla hur de skall utformas och i samarbete med övriga arbets-
grupper söka lämpliga lägen.

Knutpunkt har definierats som en viktigare bytespunkt där lokala linjer möter 
snabba linjer, och där punkten också är en målpunkt där det kan finnas service, 
arbetsplatser och boende.

Bytespunkt är på samma sätt en viktigare bytespunkt där lokala linjer möter 
snabba linjer.
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Vid knut- och bytespunkter skall omstigningar gå fort och smidigt. Information 
och orienterbarhet håller hög standard. Till dessa punkter skall man kunna ta sig 
på olika sätt och utformning av anslutande gång- och cykelvägar är av stor vikt, 
inte minst ur trygghetsaspekter.

För att underlätta för kombinationsresor mellan fl era trafi kslag, bör cykel- och 
bilparkeringar bli fl er i ytterområden. Dessa måste ha god standard för att skapa 
den trygghet som krävs av resenären och vara lokaliserade på ett naturligt sätt i 
resstråken. Fler infartsparkeringar i lägen där serviceärenden kan kombineras, 
bör öka attraktiviteten och samtidigt kanske vara det alternativet som krävs av 
vissa pendlare, för att kunna göra den långa delen av resan med kollektivtrafi k. 
Kollektivtaxa, parkeringsavgifter och service kan kombineras på ett för resenä-
ren tilltalande sätt. KomTill.

Pilotprojekt. För att kunna ge exempel på hur principer och tankegångar från de 
fyra första arbetsgrupperna kan utformas i praktisk planering, har idéerna app-
licerats på en ”trafi kkorridoren” mellan ytterområde/kranskommun och centrala 
Göteborg. Utgångspunkter är grundtankar i ”Kom-begreppen”. Inom stadsdelar/
kranskommun fi nns en uppsamlande ”stjärntrafi k” som matar till en knutpunkt/
bytespunkt – KomNära-trafi ken. För att på ett bättre sätt komma till den lokala 
trafi ken och bytespunkter är nödvändigt att utveckla KomTill, se ovan.

Mellan knutpunkter och bytespunkter inom Göteborgsregionen går Komfort, 
snabba kollektivtrafi kresor med hög komfort. Denna trafi k kan vara pendeltåg, 
snabbspårvagn eller direktbussar så länge som funktionen är en snabb och kom-
fortabel resa.

Följande Kom-begrepp ska tydliggöra de funktionella krav som ställs på olika 
delar av trafi ksystemet:

•  KomBort utgörs av fjärrtrafi ken.
•  KomLångt utgörs av trafi ken till och från Göteborgsregionen.
•  KomFort utgörs av snabb trafi k med få stopp mellan knutpunkter som förbinder olika 

delar av Göteborgsregionen och ger korta restider.
•  KomOfta utgörs av huvudsystemet med tät trafi k (spårvagn och stombuss ingår) som 

omfattar alla de tyngre kollektivtrafi kstråken 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 trafi ksystemet som underlättar att komma till kollektivtrafi -

ken. Bland annat parkeringslösningar för bil och cykel samt gångvägar och hållplatser.

”Kom”-begrepp

KomOfta
KomFort
KomNära
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1.4 Val av Pilotstråk och motiv till valet
Som framgår av 1.3 har ett Pilotprojekt tillkommit i slutet av fas 1 inom K2020. 
Piloten startades i december 2006 med uppdraget att lägga fram en rapport med 
exempel på tillämpning av tankar och idéer inom K2020 som kan leda till den 
kraftiga ökning av antalet kollektiva personresor inom en trafiksektor som är 
målet. Rapporten är en arbetsrapport som utgör underlag för fortsatt arbete med 
utformning av trafiken i det studerade stråket.

Pilotprojekt Lilla Varholmen – Knutpunkt Hjalmar. 

Utgångspunkten för Piloten är att studera stråket Lilla Varholmen-Knutpunkt 
Hjalmar. Analysen omfattar primärt möjligheterna att öka det kollektiva resandet 
från stadsdelen Torslanda och Öckerö kommun, samt betydligt fler kollektiva 
arbetsresor till arbetsplatser i Torslanda, Arendal och Ytterhamnar. Stråket betjä-
nas vägmässigt främst av väg 155 där staten är väghållare. Delen av väg 155 från 

öster till Syrhåla är av riksintresse beroende på vikten av att kunna upprätthålla 
god transportkapacitet till hamnar och Volvobolagen. Väg 155 fortsätter sedan 
västerut genom stadsdelen Torslanda via färjor till Öckerö kommun. Väg 155 
har det senaste decenniet varit föremål för flera utredningar, då vägens kapacitet 
inte ansetts tillräcklig i flera vägavsnitt och utformningen motsvarar inte dagens 
trafiksäkerhetskrav. Färjetrafiken till Öckerö kommun är kostsam för staten och 
en vägutredning har studerat broar som alternativ till färjetrafik. 

Trafiken längs väg 155 är intensiv under morgon och eftermiddag med ett stort 
inslag av pendlare och godstransporter i den östra delen. Bebyggelsetrycket är 
stort i Torslanda som erbjuder attraktiva boendemiljöer i kustnära landskap. Ett 
nytt centrum i Amhult har etablerats på mark som tidigare var flygfält – Tors-
landa flygplats. Etappen 1 är klar och innehåller både handel i form av bland 
annat Ica Maxi och Systembolag, ett kulturhus med stadsdelförvaltning samt nya 
verksamheter och bostäder. Etappen 2 av Amhult centrum är under planering och 
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kommer att ytterligare tillföra ytor av samma karaktär. Inom etapp 2 planeras en 
knutpunkt för busstrafiken som ersätter bytespunkten i Torslandakrysset.

Väg 155 kommer att bli allt mer belastad och problem med framkomligheten 
ökar allt eftersom. Den för näringslivet så viktiga godstrafiken får allt svårare 
att hålla planerade körtider. Persontrafiken, såväl med bil som med buss, blir 
stående i köer. För att minska problemen bör betydligt fler kunna och vilja välja 
kollektivtrafik för personresor, inte minst för arbetsresor. Väg 155 utgör ett stråk 
där vi bedömer att störningar från trängsel blir allt påtagligare. Åtgärder bör 
därför sättas in snarast.

I gällande regional investeringsplan för Västra Götalands län finns pengar avsatta 
för att gå vidare i utredningar kring förbättringar i väg 155. Under våren 2007 
startar arbetsplaner för delen mellan Syrhåla och Vädermotet. Uppdraget innebär 
breddning av vägen och ett utförande som medger egna körfält för kollektivtra-
fik. 

Inom Göteborgs Stad pågår också översiktplanering som berör Torslanda  
stadsdel.

Sammantaget pågår ett stort antal planeringsuppdrag i stråket Torslanda -  
Göteborg centrum som har påverkat valet att utse detta stråk till Pilotstudie.

1.5 Bebyggelseförhållanden och förutsättningar
Befolkningsunderlag och struktur Västra Hisingen-Öckerö kommun
Befolkningen i Torslanda stadsdelsnämnd har sedan 1990 ökat med ca 40 % och 
var ca 21 100 år 2005. Inom stadsdelen finns ca 30 000 arbetstillfällen och  
ca 10 500 av Torslandas befolkning är förvärvsarbetande. Väster om Gossbydal 
är befolkningsmängden 6 200 personer. 

Befolkningsmängden inom Öckerö kommun uppgick 2005 till ca 12 000 perso-
ner.

Inom västra Hisingen finns fortfarande ett stort antal fritidshus. Området är också 
viktigt för det rörliga friluftslivet och i Björlanda Kile finns Göteborgs största 
småbåtshamn.
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Typ av bebyggelse
Inom Torslanda SDN finns ca 7 400 lägenheter. Av dessa återfinns 82% i småhus 
och övriga i flerbostadshus. Väster om Gossbydal finns ca 1 900 lägenheter. I 
detta område återfinns ca 96% av lägenheterna i småhus. Lägenheterna utgörs till 
största delen av villabebyggelse i grupper om 50-100 fastigheter i förhållande-
vis kuperad terräng. Flertalet av fastigheterna är belägna med ett förhållandevis 
långt gångavstånd till någon av de större vägarna. I centrala Torslanda, omkring 
Torslanda Torg, finns områden med tätare bebyggelse. Det är här som flertalet 
flerbostadshus återfinns.

Även inom Öckerö kommun utgörs större delen av bostäderna av villabebyg-
gelse. I jämförelse med Torslanda SDN är bebyggelsen på öarna mer tät och 
centrerad till mitten av öarna. Terrängen är även här förhållandevis kuperad 
vilket påverkar tätheten och avståndet, framför allt det upplevda avståndet, till 
större vägar.

Sammanfattning av socioekonomiska faktorer:

Andel Göteborg totalt SDN Torslanda Öckerö
Befolkning ca 485 000 ca 21 000 ca 12 000
Småhus 21% 82% 92%
Barnfamiljer 20% 42%

Förvärvsintensitet 73% 88% ca 85%
Mer än en bil 16% 40% 38%
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Befolknings- och bebyggelseutveckling
Befolkningen inom Torslanda SDN bedöms av Stadsbyggnadskontoret kunna 
öka med ca 25% fram till år 2015 med utgångspunkt från år 2003. 

De områden som är aktuella för byggnation är bl a Björlanda, i anslutning till 
Skra Bro, centrala Torslanda, i anslutning till Torslanda torg och Amhult. Ny 
bebyggelse kan även vara möjlig i anslutning till Bur efter att ny tvärförbindelse 
färdigställts. Viss kompletterande bebyggelse utanför centrala delar av Torslanda 
och Björlanda kan även tillkomma. Utöver det som Stadsbyggnadskontoret 
planerar bebyggs cirka 15 tomter/år på västra Hisingen, detta som ett resultat av 
privata avstyckningar av tomter, omvandling av sommarstugor mm. 

Befolkningsökningen inom Öckerö kommun är måttlig och bedöms öka med  
ca 100 personer per år. 

Utmed de östra delarna av väg 155 pågår utbyggnad av verksamheter i anslut-
ning till vägen. En stor del av dessa är starkt knutna till Volvos och Göteborgs 
Hamns verksamheter. 

De socioekonomiska faktorerna betydelse för  
kollektivtrafikresandet
Socioekonomiska faktorer har stor betydelse för individens resbehov och val av 
färdmedel. Områden i Göteborg med förhållandevis hög andel kollektivtrafik re-
sor idag visar vid analyser samvariera med följande förenklade socioekonomiska 
faktorer: 

•  Låg andel i småhus
•  Lågt bilinnehav
•  Låg andel cykelresor
•  Låg ålder (Personer mellan 25 – 44 har lägst andel kollektivresor,  

därefter kommer +65.)
•  Låg förvärvsgrad 
•  Ensamstående utan barn. 

De socioekonomiska faktorerna i Torslanda och Öckerö, se ovan, visar att det är 
en stor utmaning att öka kollektivtrafikresandet i detta område.

Vem är och vad tycker Torslandabon?
Göteborgs Stads medborgarenkät som genomfördes under 2006, visar att Tors-
landa är den stadsdel där invånarna har det högsta andelen miljöanpassade vanor, 
med avseende på bl a hur ofta de källsortera, återvinner och handlar miljömärkta 
varor. Däremot har de bland den lägsta andelen miljöanpassade resvanor, med 
andra ord en stor del av deras resor görs med bil. Slutsatsen är att invånarna har 
en god kunskap om hur de ska agera för att minska sin påverkan på miljön, men 
de applicerar inte denna kunskap på sitt resande.

Vidare är Torslandaborna nöjda med hur det är att ta sig till och från stadsdelen 
med bil men betydligt mindre nöjda med hur det är att ta sig till och från stadsde-
len med kollektivtrafik. De är också nöjda med hur det är att ta sig fram på cykel 
i stadsdelen.

På frågan i medborgarenkäten, om vad Göteborgs Stad ska satsa på i stadsdelen 
de närmaste fem åren nämner de boende i första hand kollektivtrafik.

1.6 Nuvarande resande Västra Hisingen/Öckerö kommun
Vägtrafik - trafikutveckling och trafikproblem
Trafiken på väg 155 uppvisar en tydlig riktningsfördelning. Trafiken mot Göte-
borg dominerar morgonsituationen och förhållandet är omvänt på eftermiddagen. 
Riktningsuppdelningen är tydligare ju längre västerut man studerar situationen. 
Öster om Sörredsvägen jämnas riktningsfördelningen ut, beroende på arbets-
pendlingen till främst Volvo som trafikerar väg 155 i omvänd riktning fram till 
Sörredsvägen. 

Diagrammen överst till höger visar de riktningsuppdelade trafikflödena vid Syr-
hålamotet och Vädermotet. Det är också tydligt att maxtrafiken inträffar under en 
relativt kort period.

Trafikkontorets trafikflödesmätningar för två punkter på väg 155 redovisas i 
diagramform mitt på nästa sida. Trafikutvecklingen jämförs med SIKAs (Statens 
Institut för Kommunikationsanalys) prognos mellan 2001 och 2010 vilken inne-
bär en årlig trafikökning på 2,8%. Det är tydligt att de verkliga trafikökningarna 
är betydligt större. 
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Trafikutveckling
Hjuviksvägen vid Hällsviksvägen
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Genom tidigare genomförda restidsmätningar har det kunnat konstaterats vilka 
korsningspunkter som är mer störningskänsliga än andra. De är Skalkorgarna, 
Hällsviksvägen och Arendalsvägen samt i viss mån även Torslanda Hästeviks 
väg, Gossbydal samt Sörredsvägen. 

Samtidigt har det genom restidsmätningarna gått att utläsa att köproblemen 
främst orsakas av den trafik som kommer med färjorna från Hönö och Björkö, 
då det under vissa tidsperioder lossas ett stort antal bilar under ett fåtal minuter. 
Mellan färjornas ankomster är det dock möjligt att ansluta till Hjuviksvägen och 
passera 2-3 korsningar utan att fastna i köer. Det kan ändå konstateras att de allra 
flesta bilisterna fastnar i någon eller några korsningar under högtrafik  
(kl 7-8.30), eftersom framförvarande köer körs ikapp. 

Mellan Sörredsvägen och Vädermotet är det främst de många trafikljusen med 
stora trafikandelar som svänger av mot industriområdena som bidrar till köbild-
ningen.
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Kollektivt resande längs väg 155
Andelen kollektivtrafikresenärer över kommungränserna till Göteborg är 17% 
sett över hela dygnet, med en högre kollektivresandeandel under morgontimmar-
na. Längs väg 155, öster om Bur, är kollektivresandeandelen lägre än genomsnit-
tet, ca 13%. Statistiken grundas på resvaneundesökningen som gjordes år 2000. 
Aktuella uppgifter om resandet beräknas presenteras innan halvårsskiftet 2007.

Bussarna som trafikerar västra Hisingen är till största delen led- eller boggiebus-
sar som båda tar ca 100 passagerare, varav ca 50 sittande. Medelantalet resenärer 
under maxtimmen mellan kl 07.00 och 08.00 var 25-30 passagerare.

Observationerna visade att de bussar som kom från Öckerö hade en något högre 
beläggning än övriga bussar längs Hjuviksvägen. 

Utöver detta visade observationerna att det var fler skolungdomar än vuxna på 
de bussturer som hade högst beläggning. Andelen skolungdomar på bussarna 
längs Hjuviksvägen under maxtimmen uppgick till ca 50%. Timmen direkt efter 
maxtimmen hade en ännu högre andel skolungdomar beroende på att det inte är 
så många förvärvsarbetande som reser hemifrån vid denna tidpunkt.
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2 Attityder och påverkan
2.1  Individens resbehov och färdmedelsval är utgångspunkt 
Modell för färdmedelsval
Kunskapen om utifrån vilka preferenser vi väljer färdmedel är central för att kun-
na bygga och utforma en kollektivtrafik som idag och på längre sikt är konkur-
renskraftig gentemot bilen. De centrala frågeställningar för K2020 Piloten lyder: 

Hur ska vi utforma trafiksystemet för att få kollektivtrafiken konkurrenskraftig i 
förhållande till bilen? Vilka kvalitetskrav är avgörande för resenären? 

Hur kan vi öka kunskapen om kollektivtrafiken och få kollektivtrafiken mer soci-
alt accepterad? 

Se modell till höger.

Kvalitet - ett baskrav som måste fungera 
Baskraven för kollektivtrafiken är att resenärerna måste kunna lita på att de 
kommer fram i tid. Kollektivtrafiken ska vara pålitlig, kännas trygg och säker 
både före och under resan och eventuella byten ska fungera. Studier pekar på 
att minskade förseningar ger större effekt än minskad åktid. Informationen om 
kollektivtrafiksystemet ska vara enkel och tydlig och systemet ska vara enkelt att 
använda. Kunden till kollektivtrafiken förutsätter att ovanstående krav är uppfyll-
da. Om problem uppstår och kvalitén inte uppfylls får det negativa konsekvenser 
för kundens uppfattning om tjänsten. Dessa faktorer benämns ”hygienfaktorer” 
och är basen i tjänsten/produkten. 

För att kollektivtrafiken ska öka sin marknadsandel räcker det inte att ha bas-
kraven uppfyllda, en god kvalitet. Kollektivtrafiken måste tillhandahålla ett 
mervärde för resenärer för att få fler resenärer. Dessa mervärden kan vara att 
resenären sparar pengar, slipper leta parkeringsplats eller kan använda restiden, 
s k motivatorer. 

Kunskap
och 

social acceptans

Individrelaterat

Trafiksystem
och

trafikering (kvalitet)

Systemrelaterat

Färdmedelsval

Åtgärder 
utanför trafik-
systemen

Åtgärder 
inom trafik-
systemen

Lagar, reglering, 
avgifter, skatter, 
attityder, ”kultur”

Väghållarfrågor, 
trafikhuvudman
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Öka kunskapen om kollektivtrafiken
En förutsättning för att åka kollektivt är att individen har den kunskap som krävs. 
Som resenär behöver jag kunskap om:

1) hur jag kan använda kollektivtrafiken, hur ofta bussen går, vart den går och 
vilka tider det går att resa. 

2) de produktfördelar som kollektivtrafiken har –slipper tänka på P-plats, sparar 
pengar, utnyttja tiden på bussen etc. 

Kollektivtrafik och sociala attityder 
Val av varor och tjänster är identitetsskapande. Individer väljer varor och tjänster 
för att visa vem hon/han är. Om kollektivtrafiken har låg social status påverkar 
det människor i sitt val av färdmedel så att de föredrar ett sätt att resa som stärker 
deras identitet – vanligtvis bilen. Att påverka attityder och emotionella faktorer 
så att de har effekt på färdmedelsvalet kräver ett långsiktigt arbete. 

Utforma trafiksystemet utifrån individens behov – restid och  
enkelhet
Individens behov måste utgöra utgångspunkten när vi utformar trafiksystemet. 
Resonemanget koncentreras kring två begrepp – enkelhet och restid. Kortare 
restid med buss, spårvagn och tåg ger i regel stora resandeökningar. Med restid 
menas den faktiska restiden från dörr till dörr men också hur resenären upplever 
restiden, exempelvis uppfattar resenären restiden som längre vid byten samt vid 
störningar. Som resenär gör du naturligtvis också en jämförelse med det alterna-
tiva färdmedlets restid. 

Kollektivtrafikens akilleshäl är gång-, vänte- och bytestider eftersom restiden då 
resenären inte förflyttar sig är den restid som värderas högst. Bytestiden värde-
ras som två gånger åktiden och väntetiden som 1,5 gånger åktiden. Förseningar 
värderas tre-fem gånger högre än åktiden. Information före och under resan är 
därför av stor betydelse för att minska resenärens osäkerhet. När vi utformar 
trafiksystemet är några faktorer viktiga om vi ska nå framgång i K2020: 
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• Fler egna körfält för kollektivtrafiken 
•  Bra framkomlighet i förhållande till bilen
•  Fler direktlinjer -enkla snabba byten över plattform
•  Bra turtäthet 
•  Överskådligt linjenät, orienterbarhet
•  Tillförlitlighet
•  Kvalitetssäkrad realtids- och störningsinformation före och under resan
•  Trygghet och säkerhet i alla länkar
•  Bra bytespunkter
•  Utveckla infartsparkering, cykelparkeringar
•  Enkelt att betala

Målpunkter
Figuren överst till höger visar vart arbetsresorna går. Av Torslandabornas 
arbetsresor (resor till arbete eller skola) är ca 35 % inom stadsdelen. 19 % av 
arbetsresorna går till Linné. Stadsdelarna Backa, Härlanda, Högsbo, Tuve-Säve, 
Majorna och Mölndal har en jämn fördelning på 2-4 % inom varje område. 85 % 
av arbetsresorna sker med bil, 9 % med kollektivtrafik och endast 6 % är gång- 
och cykeltrafik.

Det undre diagrammet visar samtliga resor, inklusive gång och cykel. Resorna 
inom den egna stadsdelen är exkluderade, men uppgår till knappt 65 % 

Öckerö kommun har ca 12 200 invånare. Resandet till och från Öckerö kommun 
ökade med ca 90 % under perioden 1978-1998. Från 1998-2001 ökade resandet 
med färjorna med ca 5 % per år. 

Torslanda har många arbetstillfällen vilket innebär att inpendlingen till Torslanda 
är stor. Cirka 26 700 förvärvsarbetande har sin arbetsplats inom Torslanda stads-
delsnämnd men bor inom annan stadsdel eller kommun. 

Öckeröbornas arbetsresor har stor påverkan på Hjuviksvägens trafikflöden då fär-
jetrafiken leder till pulsartade strömmar.

Målpunkter för arbetsresor för boende i Torslanda resp 
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Intermodalitet
I en stadsdel som Torslanda har många av invånarna förhållandevis långt till håll-
platserna för kollektivtrafiken. De flesta bostäderna i Torslanda ligger inom 3 km 
från hållplats men få ligger inom 400 meter. För att skapa ett konkurrenskraftigt 
alternativ till bilen är det viktigt att det finns goda förutsättningarna att ta sig till 
hållplatsen på ett enkelt och smidigt sätt. Detta görs genom att skapa attraktiva 
parkeringar för bil och cykel vid strategiska hållplatser/bytespunkter längs kol-
lektivtrafikstråket. 

Ytterligare en anledning att skapa attraktiva parkeringar för bil och cykel är att 
kollektivtrafikresenären om de går, cyklar eller åker bil till kollektivtrafiken styr 
över sin egen tid, kommer hela vägen hem, kan fylla bilen med inköpta varor 
och uträtta övriga ärenden på vägen hem, kan hämta barn på förskola och skola. 
Dessutom kan intermodaliteten skapa upplevelsen av en direktresa och ökar indi-
videns känsla av kontroll över sitt resanden. 

För att vara en attraktiv parkering ska platsen vara upplyst, översiktlig och kän-
nas trygg. Cyklisten ska kunna låsa fast sin cykel och cykelparkeringarna ska ha 
tak. 

Enligt Trafikkontorets rapport ”Pendelparkering i Torslanda” föreslås ca 460 
pendelparkeringar för bil och ca 1100 cykelplatser i Torslanda. Längs väg 155 
föreslås pendelparkeringar i Hästevik, Hällsvik, Gossbydal, Amhults Centrum 
och Torslandakrysset. I övriga delar av Torslanda finns Hornkamsgatan, Lil-
lebyvägen, Skra Bro med som föreslagna platser. Eventuellt kan Bur bli ett läge 
för pendelparkering. Pendelparkeringarna i Hästevik och Hällsvik kommer att 
färdigställas inom kort. I detaljplanearbetet för Amhult etapp II finns pendelpar-
kering med i planeringen. Det är angeläget att understryka vikten av att dessa 
pendelparkeringar blir verklighet för att nå målsättningen om ett ökat kollektiv-
trafikresande. 
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3 Framkomlighetsförbättrande åtgärder  
 i vägnätet för busstrafiken
3.1 Principer för bussprioritet
Framkomlighet ett måste för kollektivtrafiken
Grunden för att göra kollektivtrafiken attraktiv är att restiden är så kort som 
möjlig och konkurrenskraftig gentemot personbil i samma reserelation. Ett antal 
åtgärder kan vidtagas för att skapa god framkomlighet för kollektivtrafiken.

Egna körfält
Högst prioritet får kollektivtrafiken om den har egen bana eller egna körfält. Tra-
fiken går då störningsfritt från annan trafik och kommer samtidigt inte i konflikt 
med andra trafikslag. Det egna fordonets kapacitet och behoven av stopp, mm 
styr hastigheten.

Under högtrafik finns stora möjligheter att tidsmässigt konkurrera med biltrafiken 
i restid och komfort.

Försök med reversibla körfält
Om resbehovet är starkt riktningsrelaterat morgon och eftermiddag som det t ex 
är i förortsområden med liten egensysselsättning och stort inslag av arbetspend-
ling, kan reversibla körfält vara ett alternativ som ger god effekt till mindre kost-
nad och markintrång (se fotoexempel på reversibelt körfält från Bodø, Norge). 

Reversibla körfält innebär att man t ex har två körfält i trafikens huvudriktning 
och ett i motsatt. Växling sker vid middagstid då man byter riktning. Olika prin-
ciper är under utveckling inom Vägverket för hur separering och skyltning skall 
utformas.

Reversibla körfält kan också användas för att ge ett utvalt trafikslag ökad fram-
komlighet i trafikens huvudriktning, och på så sätt köra förbi köer. Busskörfält 
kan vara reversibla och trafiken i huvudriktningen har eget körfält och trafiken i 
motsatt riktning går i blandkörfält.

Foto: Statens Vegvesen
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Trafiksignaler, korsningar, hållplatser
Prioritet för kollektivtrafiken kan också ges i andra sammanhang där man är i 
konflikt med andra trafikslag. Genom skyltning eller trafiksignaler kan framkom-
ligheten ökas och kollektivtrafiken får så små störningar som möjligt.

Hantering av köer och bussars framkomlighet (ramp meetering)
Prioritering av busstrafikens framkomlighet kan ytterligare ökas genom mätning 
av flödeshastighet i kritiska vägavsnitt där trafiken är blandad. Om trafikflödet 
underskrider vissa på förhand bestämda värden som följs upp i momentana 
trafikflödesmätningar, kan biltrafik i väganslutningar till huvudstråket ges lägre 
prioritet för att öka huvudströmmens framkomlighet. Detta gynnar också busstra-
fiken.

3.2 Förslag till åtgärder för bättre bussframkomlighet  
 längs väg 155
Hönö, Göteborgsvägen till Pinan
Nytt körfält anläggs riktning mot färjor så att bussar kan passera väntande bilar. 
Bussen angör Pinans hållplats före påfart av färja. Bussen går på först för att 
kunna komma av först och ligger sedan först i kön längs Hjuviksvägen. Inga 
stopp förrän i Amhult. Påstigning av buss bör kunna ske ombord på färjorna. Ett 
spärrmålat fält ordnas för säker påstigning. Fler bilfiler kan behövas på Hönö för 
väntande bilar, så att dessa inte blockerar för busstrafiken. Om längre stillastå-
ende köer uppträder längs Hjuviksvägen bör inte färjan lämna Hönö och orsaka 
problem vid lossning. Färjan går då endast över med bussar. Signalreglering 
och trafikantinformation behövs vid dessa åtgärder. Beräknad kostnad 4-10 Mkr 
beroende på omfattning. Åtgärderna är inte finansierade och är önskvärda inom 
en 5-årsperiod.
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Lilla Varholmen – Hjuviks bryggväg
En ny busshållplats i bättre läge mellan färjorna är planerad. Läget och beho-
vet påverkas av hur busstrafiken kommer att läggas upp i framtiden. En samlad 
översyn av terminalytorna bör ske för bästa effektivitet. Uppställningsfälten bör 
vara flexibla för optimalt utnyttjande. Möjligheterna bör ses över för att undvika 
växlande trafikrörelser som kräver trafiksignaler. Bussterminal är beräknad till 
6-8 Mkr och beslut fattas av Västtrafik. För ytterligare förändringar tillkommer 
cirka 2-4 Mkr. En förbättrad framkomlighet är angeläget och bör ske inom en 
5-årsperiod. 
Längs sträckan mellan terminalen och Hjuviks Bryggväg bör busstrafiken få 
bättre framkomlighet och inte fastna i köer. Om möjligt tas ett körfält mellan 
terminalen och Hjuviks Bryggväg till reversibelt busskörfält. Alternativt kan 
breddning bli nödvändigt.  
Om åtgärden kräver breddning med utfyllnader är kostnaderna beräknade till 10-
15 Mkr. Finansiering saknas men åtgärden är önskvärd inom 5 år. 
Korsningen, Hjuviks Bryggväg – väg 155, trimmas med dubbla genomgående 

körfält från öster för att underlätta för busstrafiken. Åtgärden är beräknad till 2 
Mkr och finansieras av Göteborgs Stad.  Trimningen beräknas vara klar 2008.

Hjuviks bryggväg – Hästeviksvägen
Nuvarande tvåfältig vägutformning bibehålls. Cirkulationen vid Hästevik får 
trafiksignaler i tillfarterna så att busstrafiken genom cirkulationen kan ges förtur. 
Åtgärden är beräknad till 1-2 Mkr. Finansiering saknas och åtgärden bör vara 
utförd inom 5 år.

Hästeviksvägen – Skalkorgarna
Sträckan föreslås bli breddad med ett körfält på södra sidan. Några fastigheter av 
”fritidskaraktär” får intrång eller måste inlösas. Mittkörfältet används som reversi-
belt busskörfält med riktning mot öster på morgonen och västerut på eftermiddagen. 
Cirkulationen vid Skalkorgarna får trafiksignaler för att medge bussprioritet genom 
cirkulationen. Kostnaderna är beräknade till 6-8 Mkr och finansiering saknas. Åt-
gärden är önskvärd inom 5 år.
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Skalkorgarna – Hällsviksvägen
Sträckan föreslås att breddas med ett körfält på norra sidan. Några bebyggda 
fastigheter bedöms inte bli berörda av breddningen. Det södra körfältet används 
som busskörfält med riktning mot öster (mot centrum). Busskörfältet ges prioritet 
genom cirkulationen vid Hällsvik med hjälp av trafiksignaler. Förslaget är kost-
nadsberäknat till 10-12 Mkr. Åtgärderna är ej finansierade och bör vara genom-
förda inom 5 år.

Hällsviksvägen – Gossbydal
Ett busskörfält mot öster anläggs under 2007. Projektet är samfinansierat via ”Gö-
kenpengar” och beräknas kosta 7 Mkr.

Gossbydal – Bur (Gösta Fraenkels väg)
Busskörfält (2 km) mot öster (centrum) är under planering. Busskörfältet beräknas 
kosta 17 Mkr och finansieras av Göteborgs Stad inom ramen för speciella satsning-
ar på bättre kollektivtrafik. Busskörfältet beräknas vara klart 2009.  
Busskörfält bör också anläggas mot väster och helst kunna samordnas med Amhult 
centrum etapp 2. Kostnad beräknas till 17 Mkr. Åtgärden är inte finansierad men 
bör vara klar senast 2010.
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Amhult centrum etapp 2 med Knutpunkt
Ny bussterminal anläggs inklusive anslutande bussvägar och infartsparkering. 
Knutpunkt Amhult ersätter bytespunkten i Torslandakrysset. För att Amhult skall 
bli en bra bytespunkt krävs prioritering i korsningar för busstrafiken till och från 
terminalen. För effektiva byten skall gångvägarna vara korta och säkra. Anslutande 
gång- och cykelvägar skall också ha god och säker utformning. Passager av väg 
155 bör ske planskilt. Eventuellt kan det bli aktuellt att anlägga hållplatser längs 
väg 155 för korta busstopp (KomFort-bussar). Finansiering av ny bussterminal bör 
ske inom ramen för detaljplan. Amhult etapp 2 beräknas vara klar 2009. 

Bur – Syrhåla
En ny Tvärförbindelse , väg 155 – Domarringsgatan, är under planering av Gö-
teborgs Stad. Förbindelsen ansluter till väg 155 i en ny halv planskild trafikplats. 
Den nya väglänken är kostnadsberäknad till 65 Mkr och finansieras av Göteborgs 
Stad. Länken beräknas tas i trafik 2010. 
Vägavsnittet Bur – Syrhåla har fyra körfält utan vägrenar. För att skapa kontinuitet 
för busstrafiken längs väg 155 bör aven denna sträcka få busskörfält på sikt. Kost-
naderna för busskörfält är beräknade till 30 Mkr. Bussfälten är inte finansierade 
och bör vara klars senast inom perioden 2015 – 2020. Trafikplatsen i Bur bör på 
sikt bli en fullständig trafikplats och kompletteras med ramper mot väster. Kom-
pletteringen är kostnadsberäknad till 20 Mkr och bör ingå i perioden 2015 – 2020.
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Syrhåla – Sörred – Bräckemotet
Arbetsplaner utarbetas för sexfältsväg med två körfält för kollektivtrafik. Upp-
draget innefattar trimningsåtgärder i Sörredsmotet och två nya planskilda tra-
fikplatser, Ytterhamnsmotet som ersätter Oljevägsmotet, och omarbetning av 
Vädermotet till högre standard för väg 155. Hela projektet är kostnadsberäknat 
till 408 Mkr. Finansiering delvis klart via regional plan som täcker 372 Mkr. 
Projekteringen drivs mot en trafiköppning 2011. 

Sörredsmotet
Nytt planskilt Sörredsmot är angeläget och är planerat att utgöra en viktig bytes-
punkt för busstrafik till industrier i Torslanda. Ett nytt mot är kostnadsberäknat 
beroende på standard i bytespunkten till 200-250 Mkr inklusive vägomlägg-
ningar. Nytt Sörredsmot är inte finansierat. Ombyggnaden är angelägen och bör 
tillkomma senast i perioden 2015-2020.
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Busskörfält genom Bräckemotet mot centrum  
För att få full nytta av busskörfälten längs väg 155 bör dessa även löpa genom 
Bräckemotet. Ett bussfält mot Älvsborgsbron gör att busstrafiken löper förbi köer 
i Bräckemotet. Bussfältet gör även att busstrafik från Torslanda kan köra av i 
Ivarsbergsmotet mot norra Älvstranden. Ett busskörfält mot centrum är kostnads-
beräknat till 14 Mkr och kan finansieras via Göteborgs Stads särskilda satsning 
på kollektivtrafik. Bussfältet beräknas vara klart 2009.

Busskörfält genom Bräckemotet mot Torslanda  
För att kunna ge busstrafik mot Torslanda prioritet genom Bräckemotet bör möj-
ligheterna till ett busskörfält från Älvsborgsbron/Ivarsberg studeras.  Sannolikt 
krävs en längre bro. Kostnaderna bedöms i nivån 30- 50 Mkr. Åtgärden är inte 
finansierad. För god framkomlighet för busstrafiken kan åtgärden vara behövlig 
inom en 10-årsperiod.
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Bräcke-Hjalmar Brantingsplatsen 
Hjalmar Brantingsgatan har fyra körfält och dubbelriktad spårväg på egen bana 
i mitten. En studie genomförs av Trafikkontoret av möjligheterna att reducera 
gatans kapacitet för biltrafik till två körfält och skapa en tvåfilig bussgatan. Om 
åtgärden är genomförbar blir Hjalmar Brantingsgatan ett viktigt kollektivstråk 
även för busstrafiken från Torslanda mot centrum och de östra stadsdelarna.
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4 Kollektivtrafik i Pilotkorridoren
4.1 Nuvarande kollektivtrafik i korridoren
Linjenät
Linjenätskarta för den befintliga kollektivtrafiken redovisas här intill. 

Från Öckerö finns två principiella sträckningar för den kollektiva resan mot cen-
trala Göteborg. Den ena färdvägen går till Nils Ericson Terminalen via Eketrä-
gatan och Hjalmar Brantingsplatsen. Den andra går till Nils Ericson Terminalen 
via Torslandakrysset, Kungssten och Järnvågen. Båda snabblinjerna trafikerar 
Torslandakrysset, där möjlighet till byte finns. 

Generellt trafikerar busslinjerna i området Torslandakrysset, som idag har 
funktionen av en bytespunkt. Där finns också möjlighet för resenärer med lokala 
bussar från exempelvis Sandvik, Hornkamsgatan, Lilleby och Skra Bro, att byta 
till expressbussar.

Såväl lokala linjer som ett flertal industrilinjer trafikerar Volvo- och Arendalsom-
rådet, samt Göteborgs Hamn.

Några linjer går endast dag- respektive kvällstid. Någon enstaka linje måste dess-
utom förbeställas kvällstid. 

Linjenätet och linjenumreringen är komplex och vilket skapar en låg orienterbar-
het för resenärerna.

Se även bilaga 1 för dagens kollektivtrafikutbud.
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Restider
Under sju dagar i januari 2006 genomfördes restidsmätningar under högtrafik 
för bil mellan Lilla Varholmen och Nils Ericsonsterminalen. Studien gjordes 
både för vägval via Lundby-Göta Älvbron och via Älvsborgsbron-Järntorget. 
Restiderna jämfördes därefter med kollektivtrafikens restider erhållna från bl.a. 
KomFram-systemet. I och med denna jämförelse erhölls restidskvoter, dvs. för-
hållandet i tid mellan att åka kollektivt och att åka bil.

Sträckan delades upp i fyra delsträckor för att se var bussen förlorar i tid gente-
mot bilarna. Delsträckorna är Lilla Varholmen - Gossbydal, Gossbydal - Bur, Bur 
- Vädermotet samt Vädermotet - Nils Ericsonsterminalen.

När det gäller sträckorna mellan Lilla Varholmen - Gossbydal samt Bur - Väder-
motet är restidskvoterna relativt låga (1,25 resp 1,13) vilket främst beror på att 
bussarna kör precis samma väg som bilarna och står i samma köer. Tiden tappar 
de på hållplatsstoppen. Den stillastående tiden på varje hållplats är vanligtvis  
ca 10-20 sekunder. 

På sträckan mellan Gossbydal och Bur är restidskvoten så hög som 3,12. Resti-
den i sig är inte särskilt lång, men skillnaden är ca 4,5 minuter på en sträcka som 
inte är längre än två kilometer. Den stora tidsskillnaden beror på att bussarna i 
dagsläget svänger av vid Gossbydalskorsningen och kör till Bur via Amhult och 
Torslandakrysset, som är bytespunkt för bussarna på västra Hisingen. Samtliga 
bussar som stannar längs Hjuviksvägen passerar även Torslandakrysset. 

På den sista och längsta delsträckan, mellan Vädermotet och Nils Ericsons-
platsen är restidskvoten också relativt hög. För resor via Södra Älvstranden är 
restidskvoten 1,76, mycket beroende på att Kungssten trafikeras vilket innebär 
en omväg jämfört med biltrafikens vägval. Via Hisingen är restidskvoten under 
morgontrafiken 1,56. Anledningen till detta är att bilarna åker en kortare väg via 
Lundbytunneln, medan många bussar kör via Eketrägatan och Hjalmar  
Brantingsgatan.

Restider och restidskvot maxtimme morgon 
Lilla Varholmen- Nils Ericsonsterminalen via Södra Älvstranden
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4.2 Förslag till kollektivtrafik K2020 Pilotkorridoren
Framtida resande
Målsättningen med K2020 - att kraftigt öka kollektivresandet, har bearbetats via 
en trafikprognosmodell. Resultatet i modellen visar att drygt 20 000 kollektivre-
sor per vardagsdygn genomförs på sträckan Bur-Syrhåla. Öster om Sörredsvägen 
uppgår resandet till 40 000 kollektivresor per vardagsdygn. Om maxtimmen från 
Knutpunkt Amhult är 10% och riktningsfördelningen fortsätter att vara 70-75% i 
huvudriktningen, blir resandet per timme 1 500-1 800 personer i huvudriktning-
en. Det motsvarar drygt 30 bussar per timme i vardera riktningen.

Stråk -KomFort och KomOfta näten- och knutpunkter/bytespunkter
För ”Pilotstråket” innebär Kom-begreppen att nuvarande kollektivtrafik i Tors-
landa utgör basen i den lokala busstrafiken inom stadsdelen. Vissa komplette-
rande linjer kan bli aktuella och områden som saknar kollektivtrafik bör närmare 
studeras för att skapa bättre kollektiva resmöjligheter. Denna trafik utgör den 
lokala ”KomNära-trafiken”. Utbudet bör successivt utökas med fler turer för att 
öka attraktiviteten. Resenärernas behov och önskemål om resmöjligheter bör få 
stort genomslag. KomNära linjer matar till den nya Knutpunkten i Amhult cen-
trum. För resor vidare till andra stadsdelar går ”KomFort-linjer” vidare från Am-
hult centrum längs väg 155. Dessa linjer bör på sikt ha en turtäthet som är hög 
och innebär att resenären inte behöver ha kunskap om tidtabeller under högtrafik. 
Bytestider blir korta och man går i princip direkt från ett fordon till nästa.

Arbetsplatserna är många i Ytterhamnar, Arendal och Torslandaområdet med 
Volvobolagen. Personbilspendling är starkt dominerande och nuvarande kollek-
tivtrafik utgörs främst av ”industrilinjer” som går från centrum eller från andra 
destinationer. Piloten föreslår att man på sikt, när Sörredsmotet projekteras som 
planskild trafikplats, studerar förutsättningarna för att skapa en bra bytespunkt 
vid Sörredsmotet och kombinera KomFort-trafiken längs väg 155 med en tät 
KomNära-trafik som täcker industriområdena. För att skapa en bra trafik och 
samtidigt se över förutsättningarna för ökad kollektiv arbetspendling, bör arbetet 
bedrivas i nära samarbete med det berörda näringlivet. 

Inledningsvis studerades trafikeringsstruktur med utgångspunkt att anlägga en 
bytespunkt i området Bräcke/Ivarsberg. Under hand har arbetsgruppen inte funnit 
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att det är naturligt att byta i denna punkt. Någon KomNära-trafik samordnas inte 
i området. Möjligen kommer KomOfta-trafik längs Norra Älvstranden att ha sin 
ena ändpunkt vid Bräcke/Ivarsberg. Spårvägslinje 5,6 och 10 passerar Eketräga-
tan och tangerar Bräcke. Även stombusslinje 16 har ändhållplats vid Eketräga-
tan. En KomFort-linje längs Hjalmar Brantingsgatan kan samordna lokala mål 
med byten till spårvagn i t ex Eketrägatan eller Knutpunkt Hjalmar.

Från Öckerö kommun startar KomFort linjer från Hälsö (Burö) respektive Fotö, 
hämtar upp på öarna och har förtur på färjorna. Turen går av först från färjan och 
går direkt till Knutpunkt Amhult, där byten kan ske mellan olika KomFort linjer 
eller till lokal KomNära linje för resa vidare inom Torslanda. Från Knutpunkt 
Amhult utgår flera KomFort-linjer med hög turtäthet, minst på sikt 10-minuters 
trafik. KomFort-trafik går på sikt via Sörredsmotet. En destination är Knutpunkt 
Hjalmar via Eketrägatan. Linjen kan gå vidare mot centrum eller t ex Gamlesta-
den. Andra mål är centrum via Oskarsleden med stopp vid Järnvågen, och trafik 
till Knutpunkt Mölndal via Kungsten och Frölunda. De tangentiella resmöjlig-
heterna kommer sannolikt att utvecklas mer på sikt och blir nödvändigt för att 
avlasta centrala stråk.

Utbud/standard Restidskvoter
Två beräkningar har gjort av restidskvoter – Tid i buss/Tid i personbil. Den ena 
är för nuvarande förhållanden och den andra efter att busstrafiken fått egna kör-
fält och prioritet i blandtrafik. Biltrafiken kommer sannolikt att fortsätta att öka, 
varför vi antagit en viss ökande restidsförlängning vid bilresa, på motsvarande 
10 resp. 20 % restidsförlängning.

Jämförelsen visar i nedanstående diagram att framkomlighetsförbättringarna ger 
mycket god effekt för busstrafiken. Tas hänsyn till tid för att komma till och från 
hållplats och eventuella byten, samt tid för att parkera och gångtider, så kan kol-
lektivtrafiken konkurrera på lika villkor i många resrelationer.

Utbud och turtäthet 2007 och 2025
Vi föreslår en väsentlig utökning av kollektivtrafikutbudet dagtid, kvällar och 
helger. Även i högtrafik bör utbudet förtätas och själva högtrafikbegreppet för-
längas. Istället för att som idag omfatta en tät trafik på morgonen kl. 6-8 och på 
eftermiddagen kl. 14.30-17.30 bör högtrafiken förlängas till kl. 9 på morgonen 
och starta redan kl. 14 på eftermiddagen för att pågå fram till kl. 19. 

Framtida restider och restidskvoter 
Lilla Varholmen- Nils Ericsonsterminalen via Södra Älvstranden
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Målet i K2020 - kraftiga resandeökningen med kollektivtrafik - innebär stora 
utökningar i trafikeringen. För att kunna klara den stora ökningen ur kapacitets-
synpunkt måste högtrafiken spridas ut över fler timmar. K2020 har också ambi-
tionen att man som resenär i större utsträckning än i dag skall kunna se kollektiv-
trafiken som sitt huvudsakliga färdsätt. Utbudet måste därför i stor vara täckande 
för resenärens behov över hela veckan. Vi föreslår därför större utbud även för 
dagtrafik och lågtrafik.

I nedanstående diagram redovisas på ett enkelt sätt skillnader mellan trafikutbud 
2007 och förslag enligt K2020. Om hänsyn tas till linjer och turutbud är trafiken 
i princip fördubblad. 

Under högtrafik avgår från Amhult centrum 30 till 40 KomFort-bussar per timma 
och 40 till 60 KomNära-bussar. Det betyder att det kan bli i framtiden 70 till 100 
bussavgångar per timma eller 1 till 2 per minut. Vissa turer kan vara samma buss 
som först gör ett KomNära-uppdrag och sedan går vidare som en KomFort-tur. 
Detta blir beroende av vilka krav som i framtiden ställs på bussarnas utformning 
i antal sitt- och ståplatser, krav på sittande och bältade resenärer i högre hastighe-
ter och andra komfortkrav. 

År 2025
Linje Högtrafik Dagtid Lågtrafik 

Kl. 6-9.30 och 14-19
Kl. 09.30-14.00 och 
19.00-22.00

Kl. 04.30-06.00 och 
22.00-01.00

KomFort 5-10 15-20 20-30
KomNära 10-20 20-30 30-60

År 2025
Linje Högtrafik Dagtid Lågtrafik 

Kl. 9-17 Kl. 6-9 och 17-24 Kl. 24-03
KomFort 15-20 20-30 30-60
KomNära 15-30 30-60 30-60

År 2007
Linje Högtrafik Dagtid Lågtrafik 

Kl. 6-8 och 14.30-18 Kl. 8-14.30 Kl. 19-24

KomFort 1) (20-30) 0 0
KomOfta 15 (till kl. 19) 15 30

KomNära 15-30 30-60
(30)-60 (vissa turer 
anrop)

År 2007
Linje Högtrafik Dagtid Kvällar 

Kl. 05-01 (Kl. 06-00) Kl. 05-01 Kl. 05-01
KomFort 0 0 0

KomOfta 2) 30 30 30

KomNära 3) 30-60
30-60 (vissa turer 
anrop)

(30)-60 (vissa turer 
anrop)

Turtäthet i min/riktn VARDAG

Turtäthet i min/riktn HELG

Turtäthet i min/riktn Vardag

Turtäthet i min/riktn HELG

1) Det finns ingen egentlig KomFort-linje
2) Stadig 30 min-trafik kl. 05-01
3)Stadig trafik kl. 06-00

Högtrafik vardagar en jämförelse mellan 2007 och 2025
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4.3 Etapputbyggnad
Genomförandet måste ske i etapper
K2020 har ambitionen att öka antalet kollektiva resor radikalt. För att kunna 
klara en sådan stor förändring i personresor krävs som framgår av materialet en 
rad olika åtgärder. Vi kan gruppera dessa i två huvudkategorier: 

Dels åtgärder inom trafiksystemen som omfattar förbättringar i utbud av kollektiva 
resmöjligheter, resans kvalitetsfaktorer, service och information, infrastruktur i 
kombination med kollektiva resor och förbättringar i framkomlighet för kollektiv-
trafiken som minskar restidskvoten i jämförelse med personbil i samma relation. 

Dels åtgärder som ligger utanför trafikhuvudmännens områden och som omfat-
tar individens attityder men också lagar, regler och restriktioner. För att nå målet 
K2020 tror vi att det är nödvändigt att arbeta inom båda kategorierna och cirka 
hälften av ökningen av kollektiva resor ligger med åtgärder inom respektive kate-
gori.

För att kunna öka andelen kollektiva resor måste arbete ske successivt och 
starta snarast. Förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken med egna körfält 
och prioritering i blandtrafik ger snabbare restider och högre tillförlitlighet. 
Förbättringar i resmöjligheter i form av högre turtäthet med snabba linjer till 
fler destinationer kan kombineras med att befintliga lokala linjer kompletteras. 
Fler infartsparkeringar byggs och bättre möjligheter till cykelparkering skapas. 
Information till hushållen förbättras så att kännedomen om resmöjligheter ökar. 
”Prova på”-kampanjer kan genomföras för att ge underlag till hur trafikanterna 
vill att trafiken skall utformas. Medborgargrupper kan beredas möjlighet att del-
taga i planering och informationsspridning. Incitament och kampanjer kan skapa 
positiva spiraler som medverkar till attitydförändringar. 

Marknadsbearbetning en del av piloten
För att nå framgång i marknadsbearbetningen i samband med K2020 Piloten 
krävs en samordning av kommunikationen och informationen. Därför har ett 
nätverk bildads mellan de olika aktörerna för att samlas kring en långsiktig infor-
mationsstrategi. 

Nedan redovisans marknadsaktivteter som har utformats utifrån två viktiga para-
metrar för att öka kollektivtrafikresandet. Att öka kunskapen om kollektivtrafiken 
och att öka den sociala acceptansen för färdmedlet kollektivtrafik.

Öka kunskapen
Första steget är att genom direktbearbetning mot invånarna öka kunskapen om 
det förbättrade kollektivtrafiksystemet, när det finns på plats. Därefter kom-
mer arbetet mot skolor och arbetsplatser i området att intensifieras. En viktig 
målgrupp är också de nyinflyttade till området. Här kommer det att utformas ett 
nyinflyttarpaket samt ett arbete med byggherrar och fastighetsägare för att tidigt 
i nyinflyttningsprocessen informera om möjligheterna att åka kollektivt till och 
från Torslanda.

Öka den sociala acceptansen - kollektivtrafikens status
Nedan redogörs för en rad tjänster som är viktiga för att öka statusen på kollek-
tivtrafiken, men som också öka upplevelsen av användbarheten av kollektivtrafi-
ken.

• För att attrahera målgruppen bilister krävs att kollektivtrafiken ligger i fram-
kant när det gäller att utnyttja befintlig och ny informationsteknik för att 
minska känslan av osäkerhet i systemet. Ett minikrav kommer att vara att 
hållplatserna är utrustade med realtidsinformation och med tydliga kanaler 
för störningsinformation. Oavsett om det är om avgångar eller om störning 
så måste informationen gå att få genom en rad olika kanaler, web, WAP eller 
SMS, utifrån kundens behov och önskemål. Se också avsnittet om ”Tjänster 
och tekniskt stöd” nedan.

• Design och komfort. För att öka den sociala acceptansen för kollektivtrafiken 
är det viktigt att inte underskatta fordonens och hållplatsernas utformning och 
design. Att trafikera högstatus linjer med fordon som är slitna och undermåliga 
kommer att motverka allt annat arbete med att öka attraktiviteten i kollek-
tivtrafiken. Detta är särskilt viktigt i ett så biltätt område som Torslanda där 
kollektivtrafikkunden  ska lämna sin bekväma Volvo eller BMW.
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• För att ytterligare öka statusen på kollektivtrafiken i Torslanda krävs också en 
översyn och en upprustning av hållplatserna så att de upplevs som moderna. 
Ett bra exempel att ha i tankarna för att attrahera Torslandabon kan vara 
SAAB Automobils senaste hållplatsreklam: ”Om denna busskur hade varit 
gjord av SAAB automobil hade den haft infravärme och stereo”. 

Tjänster och tekniskt stöd
Syftet med att utveckla tjänster och olika stöd för resenären är att underlätta för 
resenären att göra att aktivt val av färdmedel och att öka konkurrenskraften för 
kollektivresan. Nedan redovisas en rad aktiviteter.

Realtidinformation
Realtidsinformation om avgångar och restider på hållplatser och offentliga plat-
ser.Information om lediga platser på infartsparkeringarna bör kopplas till real-
tidsinformationen. Genom att utöka realtidsinformationskonceptet med tjänster 
via mobiltelefonen (WAP-tjänster) kan man få personlig realtidsinformation om 
trafiken. 

Trafiken.nu
Under webbsidan trafiken.nu utvecklas en ”hot spot” där det finns uppdaterad in-
formation om trafiksituationen på väg 155. Genom att sätta upp kameror västerut 
på väg 155 och koppla dessa till www.trafiken.nu kan en bild fås över kösitua-
tionen och trafikens hastighet på vägen. För att resenären ska uppleva systemet 
pålitligt och trovärdigt så måste informationen samordnas genom en kanal och 
det ska vara tydligt vem som ansvarar för informationen. Informationen kan 
tillgås genom Internet i mobilen eller datorn.

Reskort
Enkelhet har tidigare nämnts som en förutsättning för att lyckas öka kollektiv-
trafikresandet. Överfört till en tjänst är enkelheten ett Reskort. Reskortet ska 
vara ett giltigt färdbevis och samtidigt ge resenären tillgång till andra tjänster 
som enkel och smidig pendelparkering, cykelpool, bilpool och miljötaxi när inte 
de andra tjänsterna passar. Genom Reskortet kan du också enkelt abonnera på 
olika typer av informationstjänster som förändringar i kollektivtrafiken, aktuella 
störningar mm. 

Foto: Dan Holmqvist
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Styrmedel
För att nå målsättningarna med ett ökat kollektivresande utmed väg 155 kommer 
det att krävas olika former av styrmedel som kan rikta sig till privatpersoner i 
området, företag samt till de entreprenörer som driver kollektivtrafiken. 

Ett förslag är att genom samarbete med arbetsgivarna på Västra Hisingen erbjuda 
anställda kollektivtrafikkort för arbetsresor kombinerat med att utveckla bil- och 
cykelpooler på arbetsplatsen för att möjliggöra tjänsteresor. Vi ser också möjlig-
heter att stötta arbetsgivarna med att utveckla resepolicies för att se över resor 
och transporter inom den egna organisationen. Det är också angeläget att följa 
upp att förmånsbeskattning av P-platser som arbetsgivaren tillhandahåller följer 
gällande regelverk för förmånsbeskattning. 

Genom att styra den kommunala planeringen och få exploatörer delaktiga i 
infrastruktursatsningar kan förbättringar samt inte minst utökad finansiering av 
kollektivtrafiksatsningar möjliggöras.

Andra styrmedel som diskuteras på en mer övergripande nivå är styrning med 
hjälp av antalet samt prissättning av kommunala P-platser, framförallt inom cen-
trum. Effekten av höjda parkeringskostnader är sannolikt jämförbar med effekten 
av trängselavgifter. Parkeringsstrategierna i sig ökar inte direkt kollektivtrafikens 
attraktivitet men däremot kan biltrafikens attraktivitet minska. För att få effekt 
på kollektivtrafiknyttjandet är det främst kostnaden på långtidsparkeringar vid 
arbetsplatser och i centrala Göteborg som bör höjas.
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Piloten startar 2008
Vår målsättning är att K2020 för Pilotkorridoren inleds 2008 med fler snabb-
linjer till nya destinationer och fler turer. Dessa är grunden i KomFort-linjerna i 
pilotsektorn. Andra åtgärder är fler infartsparkeringar. Resmöjligheterna presen-
teras för hushållen och hjälp finns för reseplanering. Intresserade inviteras till 
medverkan i planering av den framtida trafiken. Kontakter tas med industri för 
att tillsammans öka andelen kollektiva arbetspendlare. Genom att avlasta väg-
nätet kommer både gods och bussar snabbare fram. Vi skapar en ”Vinna-Vinna” 
situation.

Inför hösttidtabellen föreslår Pilotprojektet att starten av K2020 i Torslanda/Öck-
erö sker med följande utökningar med KomFort-trafik.

Linje 121 Hornkamsgatan-Torslandakrysset-direkt Centralstationen utökas med 
fler turer.

Linje Kostnad (Mkr) Åtgärd Effekt 
  2007 2008     

121 20,8 23,8 Tätare trafik,  
15 minuterstrafik. Fler val ger kortare restider 

Lila Express 18,5 24,5 Trafikerar ej längre  
Kungssten 

Tidsvinst 10 min 
Linjen trafikeras även dagtid och helger. 
Mer trafik i högtrafik.  
Fler val ger kortare restider 
Fler snabba turer Norra skärgården -  
City Fler ställer bilen och åker buss. 

Orange express 12,9 15,6 

Förlängning från 
Frölunda torg till  
Torslanda via Kungssten 
i 30 min intervall M-F 

Snabba direktresor  
NET- Mölndal – Frölunda – Torslanda  
M-F, även helgtrafik  

Linje 25 och 
126  Plus ca 

3,3 
Fler turer under 
högtrafik 

Ökar resmöjligheterna för ett större 
geografiskt område 

  
Totalt 52,2 67,2   

    
 

Trafikkontoret har tillsammans med Västtrafik, Vägverket och Torlanda stads-
delsförvaltning gjort en gemensam KLIMP-ansökan till Naturvårdsverket (bidrag 
för klimatinvesteringsprogram, så kallat klimpbidrag, med åtgärder som bidrar 
till att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige). 

I ansökan finns, utöver investeringsbidrag till infrastruktur i bussvägar, termina-
ler, andra kringanläggningar och kundanpassad vagnpark, bland annat åtgärds-
förslag och kostnadsbedömningar med tänkt finansieringsansvar, se bilaga 3.

Bland föreslagna åtgärder som är planerade för 2007/08 kan nämnas utökade in-
formationstjänster, fortsatt samarbete med lokala medborgargrupper om resbehov 
och kollektivtrafik planering – Fokusgrupper.

Lila Express Lillla Varholmen-Torslandakrys-
set-Kungssten-Järntorget-Centrum får fler 
turer. Linjen trafikerar ej Kungssten och kortar 
restiden.

Orange express förlängs till Torslanda och 
ger möjlighet till snabba tangentiella resor 
Mölndal–Frölunda–Torslanda. Linjen stannar i 
Kungssten.

Behov och önskemål finns också att öka trafik-
utbudet för linjerna 25 Torslandakrysset – Skra-
bro – Björlandavägen mot Centrum och 126 
Torslanda via hamnar mot Norra Älvstranden.

Ökade trafikeringskostnader i jämförelse med 
tidtabell 2007 är beräknade till ca 15 Mkr för 
2008.
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5 Genomförande av förslag i  
 Pilotprojektet
Pilotprojektet förslår en rad åtgärder som ökar busstrafikens framkomlighet, 
vilket leder till kortare restider och ökar tillförlitligheten:

5.1 Sammanfattning av åtgärder

Busskörfält
• Hästevik - Gossbydal mot öster 2007.
• Gösta Fraenkels väg mot öster 2009, även mot väster på sikt 2010 (Amhult 

etapp 2).
• Bräckemotet mot centrum 2009.
• Delen Syrhåla - Vädermotet. Arbetsplaner startar 2007. Sex körfält varav två 

för kollektivtrafik. Beräknas vara klart 2011.
• Hjuviksvägen, Skalkogarna - Hästeviksvägen. Busskörfält mot öster på sikt. 

Önskvärt 2010-2012
• Hönö Göteborgsvägen busskörfält mot färjeläget. Önskvärt 2008-2010.
• Delen Bur - Syrhåla busskörfält på sikt. Önskvärt 2012-2015.
• Hjalmar Brantingsgatan - Två körfält blir busskörfält. Önskvärt 2012-2015

Reversibla körfält
Hjuviksvägen två delsträckor:
• Lilla Varholmen till Hjuviks Bryggväg. Bör genomföras snarast.
• Hästeviksvägen till Skalkorgarna. Bör genomföras snarast.

Prioritet genom trafiksignaler
• Vid färjelägen och ombord.
• Genom cirkulationsplatser och plankorsningar.
• Vid in- och utfart till bytespunkter och vid behov större hållplatser.
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Hjalmar Brantingsgatan
Två av fyra körfält 
reserveras för buss
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5.2 Huvudman och finansiering
Förslagen som utarbetas inom K2020 beslutas och genomförs inom respektive 
huvudmannaorganisation. Vissa åtgärder kan redan vara beslutade och ligger 
inom pågående eller planerade projekt som drivs inom den ordinarie verksamhe-
ten hos Vägverket eller i samverkan med Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret 
och Västtrafik. Andra åtgärder kan kräva beslut om genomförande och finansie-
ring hos en eller flera av de samverkande parterna.

Det största projektet är utbyggnaden av väg 155 som ingår i den regionala inves-
teringsplanen. Beslut är sedan tidigare taget om byggnation av busskörfält och 
huvuddelen av kostnaderna är finansierade (372 Mkr). För hela etappen inklusive 
nytt planskilt mot vid Sörredsvägen saknas 200 – 250 Mkr.

Andra delar är busskörfält, bättre hållplatser, korsningsåtgärder som ingår i sam-
arbete med Göteborgs Stad och Västtrafik med ca 40 Mkr.

Ny bussterminal vid Amhult är en del i pågående detaljplaneprojekt Amhult 
centrum etapp 2.

Ytterligare åtgärder är förslagna av Pilotprojektet inom en 10-årsperiod för stor-
leksordningen 60 till 80 Mkr. Dessa är inte beslutade och finns följaktligen ej i 
några gällande investeringsplaner. 

I kapitel 5.3 redovisas de föreslagna åtgärderna tillsammans med uppskattade 
kostnader och vilken organisation som ansvarar för frågan. Se även bilaga 4 för 
en sammanställning. 

Foto: Marcus Marcetic
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5.3 Åtgärdsförslag enligt Pilotprojekt K2020 och beslut inför Tidtabell 2008/09

ÅTGÄRD KOSTNADER ANSVARIG

Förslag till utökad trafik enligt Pilotprojektet:

Linje 121 Fler turer under högtrafik Merkostnad 3 Mkr Västtrafik

Linje Lila Express Fler turer under hela dygnet 
Linjer trafikerar ej Kungssten

Merkostnad 6 Mkr Västtrafik

Linje Orange Express Linjen förlängs till Torslanda via Kungssten. Merkostnad 2,7 Mkr Västtrafik

Linje 25 och linje 126 Ökat utbud under högtrafik Merkostnad 3,3 Mkr Västtrafik

Total merkostnad för utökad trafikering inför steg 1 i K2020 korridor Torslanda 15 Mkr år 2008,  ansvarig Västtrafik

Förslag till åtgärder längs väg 155:

Hönö Pinan

Busskörfält på Hönö Pinan Samråd 2007 med Öckerö kommun om tidsplan för 
genomförande.

Kostnad 4-6 Mkr.  
Samfinansiering?

Huvudman Vägverket

Bussen först på färjan   
 

Beslut i upphandling av färjetrafiken.  Är klart. Huvudman Vägverket

Busshållplats ombord Beslut i samråd med Färjedriften och Västtrafik 
2007.

Kostnad för målningsarbeten, 0,1 Mkr? Huvudman Vägverket

Ändrad taxegräns På- eller avstigning ombord är Göteborgstaxa. 
(Innebär i praktiken att ingen hpl behövs vid Pinan, 
alternativt flyttas taxegränsen till Pinan.)

Huvudman Västtrafik/ 
Göteborg/Öckerö kn

Samordning av busstidtabell 
och färjetrafikens avgångstider

Kommunikation mellan buss och färja. Västtrafik/Vägverket

Terminalen vid Lilla Varholmen 

Ny hållplats Kortare gångavstånd för resande från Björkö. Bättre 
ytor för bussar. Frigör markytor för biltrafiken. 

Kostnad 6-8 Mkr Västtrafik/Vägverket

Effektivare terminal Ökad framkomlighet för busstrafiken.  
Flexiblare utnyttjande av terminalytor.

Kostnader 2-4 Mkr Vägverket 2008/09
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ÅTGÄRD KOSTNADER ANSVARIG

Lilla Varholmen - Hjuviks Bryggväg 
 

Utnyttja ett körfält mellan terminal och Hjuviks 
Bryggväg som reversibelt busskörfält.  

Alt. nytt körfält för buss

Kostnad mindre om utfyllnad kan undvi-
kas. 

Kostnad 10-15 Mkr

Vägverket 2008/09 
 
 
Vägverket/Västtrafik

Hjuviks Bryggväg Bättre kapacitet genom cirkulationen mot väster. 
Gynnar främst busstrafiken

Kostnad 2 Mkr. 
Finansiering Gbg Stad  

Vägverket 2008

Hästeviksvägen - Skalkogarna -  
Hällsviksvägen

Åtgärder i cirkulationer med bl a trafiksignaler för 
bättre bussframkomlighet. Busskörfält.

Kostnader ca 20 - 25 Mkr. 
Ej finansierat. Beslut om utredning/projek-
tering.

Vem finansierar? 
Beslut i REGplan.
Gbg Stad/VGR

Hällsviksvägen - Gossbydal Busskörfält mot centrum byggs 2007. Finansiering klar. Vägverket

Gossbydal - Bur Busskörfält i båda riktningar Kostnader ca 2 ggr 17 Mkr.
Etappen mot öster 2009. 
Etappen mot väster ej finansierad eller 
planlagd.

Gbg Stad/Vägverket 
VGR/Ev. samfinansie-
ring

Bur – Syrhåla Busskörfält på sikt.

Ny trafikplats vid ny väg där hänsyn tas till bus-
skörfält längs väg 155.

Kostnader ca 30 Mkr. Finansiering saknas. 
Ej med i REGplan.
Kostnad och finansiering Göteborgs Stad ? VGR/Gbg Stad

Syrhåla – Vädermotet   
    
     
   

Busskörfält båda riktningar. 

Ny planskild trafikplats Sörredsmotet.

Kostnader för hela etapp 1 ca 450 Mkr.
Finansiering i huvudsakligen klar.

200-250 Mkr. Ej finansierad. Ersätter fyra 
befintliga korsningar.
Lyfts fram i kommande plan.

VGR/Vägverket/Göte-
borgs hamn

VGR/Vägverket

Bräckemotet Busskörfält genom motet. Mot centrum, kostnad 14 Mkr. Finansie-
ring ev. i 70 Mkr från Gbg Stad.
Mot öster är ej beslutat eller finansierat. 

Vägverket/Gbg Stad/
VGR
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6 Slutsatser
Pilotprojektet föreslår en rad åtgärder inom infrastruktur och trafikering som 
krävs för att öka kollektivtrafikens konkurrens- och attraktionskraft. Åtgärderna 
är i sig inte unika och flertalet har redan diskuterats i andra sammanhang. Några 
är redan beslutade.

Flertalet av investeringsbesluten rör den regionala investeringsplanen för Västra 
Götalands län. Andra rör Västtrafik och beslut om utbud och trafikering.

Mottagandet av förslagen har hittills varit mycket positivt av de aktörer som 
underhand fått information. Det känns som om det råder en stor enighet kring 
behovet och viljan att kraftigt förbättra kollektivtrafikens marknadsandel i Göte-
borgsområdet.

Vi ser ett stort behov av att ”sätta ut kursen” tydligt. Målet i K2020 är att kraftigt 
öka det kollektiva resande. Exakta procentandelar kan vara till ledning och utgör 
ett mått under vägen på hur stor måluppfyllelsen är för olika åtgärder.

K2020 måste marknadsföras och ”erbjudandet” måste locka fler. För att förädla 
”produkten” vi erbjuder, behöver den omgående förädlas. Fler turer och direkt-
linjer till fler destinationer samt ökad framkomlighet tror vi är en start som skall 
ske snarast. Därefter kan ”marknaden” bearbetas med information och attitydpå-
verkan. Kunskap om resmöjligheter och dess fördelar för dig, din omgivning och 
samhället i stort är viktigt att förmedla. 

Olika typer av parallella åtgärder som stimulerar till ett beteende som är önskvärt 
enligt K2020 bör efterhand övervägas och införas. Sådana kan vara ekonomiska 
incitament som att få pröva på till låg eller ingen kostnad. Se över taxesystem 
och gränser. Skapa individuella lösningar där gränser är orättvisa. Höja parke-
ringsavgifter eller införa trängsel eller miljözoner. Se över regler för förmåner 
och införa positiva regler för kollektivtrafiken.



38 K2020  Pilotprojekt Lilla Varholmen - Knutpunkt Hjalmar

7 Underlagsmaterial

Väg 155. Förslag till åtgärder för väg- och kollektivtrafik. Rapport 2:2006, 
Göteborgs Stad Trafikkontoret

Strukturstudie för Västra Hisingen. Trafikkonsekvenser. September 2006,Gö-
teborgs Stad Stadsbyggnadskontoret

Göteborgsbladet 2006. Göteborgs Stadskansli

KLIMP-ansökan 2006. Helhetsgrepp för kollektivtrafiken längs ett stråk. Gö-
teborgs Stad Trafikkontoret i samverkan med Västtrafik, Vägverket Region Väst 
och Torslanda SDF.

8 Bilagor
Bilaga 1 - Ökat trafikutbud 2008
Bilaga 2 - Trafikering 2025
Bilaga 3 - Utdrag ur KLIMP-ansökan 2007
Bilaga 4 - Sammanställning av åtgärder och finansiering
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Linje Linjesträckning Kostnad Turtäthet 2007 Turtäthet 2008 Åtgärder Effekt

2007 2008 Finns endast i högtrafik Högtrafik Dagtrafik Helgtrafik
Kl. 6.30-8 och 15.30-18 Kl. 6.30-8 och 15.30-18

Linje 121

Hornkamsg-
Torslandakrysset-
direkt till 
Centralstationen 20,8 mkr 23,8 mkr 20-min-trafik 15-min-trafik Ingen Ingen Tätare trafik Fler val ger kortare restider 

Kl. 05.30-08.30 och 14.30- Kl. 6-9 och 14-19 Kl. 9-14 o 19- Kl. 9-18

Lila Express

Burö/Fotö/Pinan/Lilla 
Varholmen-
Torslandakrysset-
Järnvågen-NET 18,5 mkr 24,5 mkr 20-30-min-trafik 15-min-trafik 30-min-trafik 30-min-trafik 

Trafikerar ej längre 
Kungssten Tidsvinst 10 min
Linjen trafikeras även dagtid 
och helger. Fler val ger kortare restider 
Mer trafik i högtrafik. Fler val ger kortare restider 
Fler snabba turer Norra 
skärgården - City

Fler ställer bilen och åker 
buss.

Kl. 5-19 Kl. 5-19 Kl. 9-18

Orange express
Torslanda-Kungssten-
Frölunda-Mölndal C 12,9 mkr 15,6 mkr Finns ej 30-min-trafik 30-min-trafik 30-min-trafik

Förlängning från Frölunda 
torg till Torslanda via 
Kungssten i 30 min intervall 
M-F Snabba direktresor
Helgtrafik sträckan NET- 
Mölndal - Frölunda - 
Torslanda Snabba direktresor även helg

Totalt: 52,2 mkr 63,9 mkr Ett mycket bätre utbud!

BILAGA 1 - ÖKAT TRAFIKUTBUD 2008
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BILAGA 2 - TRAFIKERING 2025
DAGENS UTBUD 2025

Linje Sträckning Högtrafik 
Dagtid
mån-fre

Kvällar
mån-fre Helger

Körtid enligt 
tidtabell i högtrafik Linje Sträckning

Högtrafik Kl. 6-
9 och 14-19

Dagtid
mån-fre

Kvällar
mån-fre Helger Antal fler turer jmf 2007

Lila
(KomFort)

Lillla Varholmen-
Torslandakrysset-
Kungssten-Järntorget-
Centrum

Kl. 6-9: 30,
14.30-19.00: 30 Inget Inget Inget

Lilla Varholmen - 
Järntorget: ca 33, - 
NET: ca 40 KomFort

Burö/Fotö-Pinan-Amhult-
Sörred-Järntorget-
Centrum  10 30 30 30

290
(KomFort)

Burö-Öckerö-Pinan-(Lilla
Varholmen)-Järntorget-
Centrum

Kl. 6-8: ca 20,
14.30-17.30: ca 30 Inget Inget Inget Burö-Järnvågen: 58 KomFort

Lilla Varholmen-
Hjuviksvägen-Gösta
Frenkelsv-Amhult-Sörred-
Järntorget-Centrum 20 30 30 30

240/242
(KomFort)

Hjuvik/Lilla Varholmen-
Torslandakrysset-
Eketrägatan-NET

Kl. 6-8: ca 15,
14.30-17.30: ca 15 15 30 30

Lilla Varholmen - 
Hjalmar: ca 31, - 
NET: ca 37 KomFort

Amhult-Sörred-
Kungssten-Frölunda-
Mölndals C 10 30 30 30

21

Hornkamsgatan-
Torslandakrysset-
Centralstationen

Kl. 6-8: ca 15,
14.30-18.30: ca 15 30

Endast
Hornkam-
Torslandak
ry 30

Hornkamsg-
Torslandakr: ca 10, - 
Centralen: ca 42 21

Hornkamsgatan-
Kongahällav-Amhult 10 15 15 15

23
Sillvik-Torslandakrysset-
(Hjalmar fåtal turer)

Kl. 6-8: ca 30,
14.30-18.00: ca 30 60 60 (anrop) 60

Sillvik-Torslandakr:
18, -Lindholmen: 37 23

Sillvik-Kongahällav-
Amhult 20 30 30 30

25
Torslandakrysset-Skra Bro-
Bjurslätt-Centralstationen

Kl. 6-8: ca 15,
14.30-18.30: ca 15 30 30 30

Torslandakr-Skra
Bro: 15 25

Skra Bro-Kongahällav-
Amhult 10 20 20 20

26
Gamla Hangaren-
Torslandakrysset Kl. 6-8: ca 30 60 60 (anrop)

60
(anrop) Hela sträckan: 7 26

Nötö/Gamla Hangaren-
Sandvik-Amhult 20 60 60 60

27
Eketrägatan-Volvo
Torslanda (TK) Inget 30 60 60 Hela sträckan: 19 24

Hjuvik-L
Varholmen/Hällsviksv-
Gösta Frenkelsv-Amhult 10 30 30 30

28

Centralstationen - 
Eketrägatan - Volvo PV- 
Centralstationen

Kl. 6-8: 20,
14-18: 20 Inget Inget Inget

Centralen-Volvo PV: 
25, Eketrä-PV: 14 28

Sörred-Volvo Torslanda 
(TK)-Sörredsv-Assar
Gabrielssonsv 5 15 30 30

29

Centralstationen - 
Vågmästareplatsen-Volvo
TK-Centralstationen

Kl. 6-8: 20,
14-18: 20 Inget Inget Inget

Centralen-Volvo TK: 
21, Hjalmar-TK: 15 29 Sörred-Arendal 5 15 30 30

121

Hornkamsgatan-
Torslandakrysset-direkt
Centralstationen

5 enkla turer i 
vardera riktning. 20 Inget Inget Inget Hela sträckan: 31 121

Hornkamsgatan-
Torslandakrysset/ny väg-
Sörred-Järntorget-
Centrum 10 Inget Inget Inget

123
Sillvik-Torslandakrysset-
Lindholmen-Hjalmar

3 enkla turer i 
vardera riktning. Inget Inget Inget

Sillvik-Lindholmen:
37, -Hjalmar: 45 123

Sillvik-Lilleby-Amhult-
Sörred-Ivarsberg-N
Älvstranden-Hjalmar 20 Inget Inget Inget

126
Hjuvik-Arendal-Norra
Älvstranden-Hj. Branting

4 dubbla turer 
morgon, 5 dubbla 
turer em Inget Inget Inget

Hjuvik-Arendal allé: 
21, -Lindholmen: 39 126

Sörred-Arendal-Hamnar-
N Älvstranden-Hj. 
Branting 20 Inget Inget Inget

124

Lilla Varholmen-Amhult-
Sörred-Bräcke-
Eketrägatan-Hjalmar 10 Inget Inget Inget

Idag: 4 linjer in till centrum från öarna och Hjuviksv
3 lokallinjer 3 linjer till centrum från öarna och Hjuviksv
3 högtrafiklinjer med litet utbud 5 lokallinjer
3 Volvolinjer (i olika varv) 4 högtrafiklinjer

2 Volvolinjer

Turtäthet i min/riktn Turtäthet i min/riktn 
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BILAGA 3 - UTDRAG UR KLIMP-ANSÖKAN

Åtgärd och tidsplan 
Åtgärder inom Tjänster och tekniskt stöd 2007 2008 2009 2010 
E) Realtidsinfo och störningsinformation vid 
hållplatser, bytespunkter och parkeringsplatser vid 
bytespunkter. 

Planering Upphandling/genomförande Utvärdering 

F) Försöksverksamhet av personlig realtids- och 
störningsinfo via mobiltelefon. 

Utbyggnad 
realtidsinfo. Planering 
WAP-tjänster. 

Upphandling/genomförande Utvärdering 

G) Försök med Reskort Planering Pilotprojekt Utvärdering 
H) Utveckling av biljettsystem/p-automat Planering       Pilotprojekt   
I) ISA-utrustning och alkolås i bussarna Planering Installation Utvärdering 
J)Kommunikationsskyltar med möjlighet till 
varierande budskap längs med väg 155. 

Planering Pilotprojekt Utvärdering 

Åtgärder inom Kommunikation och påverkan 2007 2008 2009 2010 
K) Direktbearbetning av hushåll, företag med 
många anställda och besökare, fastighetsägare och 
skolor när nya bekvämare kollektivtrafiklösningar 
lanseras. 

Planering Vid trafikstart Utvärdering 

L) Försöksverksamhet med personlig information 
via Västtrafikkortet per sms, mail och brev till 
resenäringen om beläggning, ändringar i bussturer, 
trängsel etc 

   

M) Fokusgrupper för fördjupad kännedom om 
målgruppens behov och önskemål samt förankring 
av åtgärderna lokalt 

Återkoppling gamla 
fokus-gruppen i 
Amhult.  
Start nya fokus-
grupper närmare Lilla 
Varholmen 

N) På egna ben Uppstart Genomförande Utvärdering 
O) Vandrande skolbuss Uppstart Genomförande Utvärdering 
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Budget
Nedan presenteras en översiktlig budget för projektet. Samtliga kostnader kan betraktas som miljörelaterade. 

Åtgärd inom  
Tjänster och tekniskt stöd Investering 

(kkr) 

Finansieras av 
Göteborgs stad  

Finansieras av 
Västtrafik 

Finansieras av 
Vägverket  

Sökt belopp 
(kkr) 

E) Realtidsinfo och störningsinformation 
vid hållplatser, bytespunkter och 
parkeringsplatser vid bytespunkter. 

3 000 0 1 500 0 1 500 

F) Försöksverksamhet av personlig 
realtids- och störningsinfo via 
mobiltelefon. 

2 000 0 1000 0 1 000 

G) Försök med reskort 2 000 0 1000 0 1000 
H) Utveckling av biljettsystem/p-automat 2 000 0 1000 0 1000 
I) ISA - utrustning och alkolås i bussarna  240 

(20 000 
kr/buss)  

0 120 0 120 

J) Kommunikationsskyltar med möjlighet 
till varierande budskap längs med väg 155.

3 000 0 0 1 500 1 500 

Åtgärd inom  
Kommunikation och påverkan Investering 

(kkr) 

Finansieras av 
Göteborgs stad  

Finansieras av 
Västtrafik 

Finansieras av 
Vägverket  

Sökt belopp 
(kkr) 

K) Direktbearbetning av hushåll, företag 
med många anställda och besökare, 
fastighetsägare och skolor när nya 
bekvämare kollektivtrafik-lösningar 
erbjuds med  
� prova-på-kort 
� personliga tidtabeller 
� personlig coachning för bättre resvanor. 

15 000 
(5 000/år 
mellan 
2008-2010) 

7 500 0 0 7 500 

L) Försöksverksamhet med personlig 
information via Västtrafikkortet per sms, 
mail och brev till resenärer om beläggning, 
ändringar i bussturer, trängsel etc. 

2 000 0 1 000 0 1 000 

M) Fokusgrupper 300 75 75 0 150 
N) På egna ben 3 300 1 650 0 0 1 650 
O) Vandrande skolbuss 600 300 0 0 300 
Övrigt 

Investering 
(kkr) 

Finansieras av 
Göteborgs stad  

Finansieras av 
Västtrafik 

Finansieras av 
Vägverket  

Sökt belopp 
(kkr) 

Oförutsedda kostnader för investeringarna. 9 700 Beror på vilken 
investering 

Beror på 
vilken 
investering 

Beror på vilken 
investering 

4850 
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Berörd väglänk Åtgärd i stort Pilot 
K2020 VGR Regional plan eller Göteborgs Stad

Förslag 
från pilot-
projektet

Beslut om 
genomförande Finansiering Kostnad Öppnas för 

trafik

Göteborgsvägen-färjeläget, Hönö Nytt busskörfält 
österut (ca 700 m) X Saknas Saknas 4-6 Mkr Önskvärt

inom 5 år

Varholmen Ny bussterminal
(mellan färjelägena)

VT-beslut avvaktas
(VT= Västtrafik) Saknas 6-8 Mkr Önskvärt 

inom 5 år

Varholmen-Hjuviks Bryggväg Nytt busskörfält 
västerut (ca 400 m) X Saknas Saknas 10-15 Mkr

(inkl ny gc)
Önskvärt
inom 5 år

Korsning med Hjuviks Bryggväg Nytt (buss)körfält 
genom cirkulation Klart! Ingår i 70 Mkr 

från Göteborg 2 Mkr 2008

Hjuviks Bryggväg-Hästeviksvägen Ny trafiksignal i cirku-
lation X Saknas Saknas 1-2 Mkr Önskvärt 

inom 5 år

Hästeviksvägen-Skalkorgarna Nytt (buss)körfält
(ca 700 m södra sidan) X Saknas Saknas 6-8 Mkr Önskvärt 

inom 5 år

Skalkorgarna-Hällsviksvägen Nytt (buss)körfält 
(ca 1 km norra sidan) X Saknas Saknas 6-10 Mkr Önskvärt 

inom 5 år

Hällsviksvägen-Gossbydal Nytt busskörfält
(ca 800 m södra sidan) Klart! Via Gökenpengar

(VV 1 Mkr) 7 Mkr 2007

Gossbydal-Bur Nytt busskörfält
(ca 1.8 km södra sidan) Klart!

Ingår i 70 Mkr 
från Göteborg 17 Mkr 2009

Bur-Syrhåla På sikt: busskörfält
(ca 1.2 km) X Saknas Saknas 30 Mkr Önskvärt 

inom 5 år

Syrhåla-Vädermotet 1) Nybyggnad till 6 kf 
varav 2 för buss Delvis klart! Finns i REGplan:

Total kostnad:
372 Mkr
450 Mkr

2012
(2012-2014)

Väg 155 vid Sörred Nytt Sörredsmot Behov enligt  
Vägutredning Finns ej i REGplan 200-250 Mkr Önskvärt 

inom 10 år

Bräckemotet Nytt busskörfält
(Södra sidan) Avvaktas Kan ingå i 70 Mkr 

från Göteborg 14 Mkr 2009

Beslutad finans (exkl 1)):

K2020-behov:

40 Mkr

+60-80 Mkr

BILAGA 4 - SAMMANSTÄLLNING AV ÅTGÄRDER OCH FINANSIERING







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.

Föreliggande rapport utgör en del i detta arbete och 

beskriver Pilotprojektet Lilla Varholmen - Knutpunkt Hjalmar.


