
Centralenområdet 

God tillgänglighet när Göteborg växer 
 

CTR-dagen 2018-06-07 



 

Vi erbjuder en hållbar mobilitet,  
en stadsmiljö där människor vill vistas  
och en stad där det är attraktivt att verka.  

Vi har fokus på det värde vi skapar för de  
vi är till för.  

Vi gör det genom dialog och samverkan  
för en god leverans av en grön och nära 
storstad.  

Trafikkontoret 



Det går bra nu… 

 



 



 



Önskad nivå 2035 och framåt 

2012 

Nuläge 

Att växa 30% på 20 år 



Göteborg 2035  

 

80 000 
nya arbetstillfällen 

70 000–80 000 
nya bostäder 

Källa: Strategi för utbyggnadsplanering 2013 

150 000 
Fler invånare 



Centralenområdet 

Göteborg ska bli en grön,  
nära och hållbar storstad.  



Visionsbild Lilla Bommen 2025 



Centralenområdet juni 2017 



Centralenområdet – juni 202X 



Västlänken – Station Centralen före 



Västlänken – Station Centralen efter 



Förtätning i tidigare hamnområden 



Karlavagnsplatsen före och efter 



Visionsbild 
Masthuggskajen 



Gamlestaden före 



Gamlestaden – resecentrum klart 



Nya, mer yteffektiva vägvanor 
behövs… 

…när behöver vi starta 
förändringsprocessen? 



2a lång, tidigare kantstensparkering 



Odinsplatsen, tidigare 
cirkulationsplatsparkering 



Avenyn, tidigare dubbla körfält 

 







De mest framkomlighetspåverkande 
projekten? 

Visionsbild Linbanan 



Västra Hisingen 

Arbetsmaterial uppdat. 2017 



Lundbyleden med 
nytt Kvillemotet 

Marieholms- 
tunneln 

E6 
Tingstad-
Bäckebol 

Selma 
Lagerlöfs torg 

Gamlestaden 

Backaplan, 
Kvilleleden 

Litteraturgatan 

Ny järnvägsbro 
över E6 

Tingstad - Marieholm 

Marieholmstunneln 
Ny vägtunnel för att minska  
kapacitetsproblem och  
sårbarhet. 
Byggtid: 2014-2020 
 
Ny järnvägsbro över E6 vid Olskroksmotet 
Ingår i den nationella tågplanen och Västlänken 
Byggtid: 2018 - 2024 
 
E6 Tingstad-Bäckebol 
Bullerskärm samt additionskörfält. 
Byggtid: Sommaren 2019 
 
Lundbyleden, Kvillemotet och Bohusbanan 
Ökad trafiksäkerhet och bättre koppling till det 
lokala vägnätet. Dubbelspår på Bohusbanan. 
Byggtid: okt. 2019 – juni 2022 
 
Gamlestaden 
Större stadsbyggnadsprojekt. 
Byggtid: 2016 - 2025 
 
Tingstadstunneln 
Underhållsarbeten 
Byggtid: 2022 
 
Selma Lagerlöfs Torg 
800 nya bostäder. Litteraturgatan  
Byggtid: 2016 - 2022 
         
Backaplansområdet inkl. Kvilleleden 
Nya bostäder och handel. 
Byggtid: 2017 - 2023 

Arbetsmaterial uppdat. 2017 



Centralenområdet 

Arbetsmaterial uppdat. 2017 



Södra Centrum 

Arbetsmaterial uppdat. 2017 



Hur nyttja 
infrastrukturen 

effektivare  
över tid? 

Låt oss titta närmare på E6, 
riktning mot Göteborg 



0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Fo
rd

on
 p

er
 ti

m
m

e 

Tidpunkt 2012 2013 2014

Jordfallsmotet - Klarebergsmotet 
E6 Kungälvsleden mot Göteborg 

Åk på annat sätt 

Åk en annan tid 

Hur minska maxtimman? 

Åk annan väg 



Tänk om alla bilister 
skulle ställa bilen en  
enda dag i veckan… 

..då skulle antalet bilar minska  
med 20 procent.  Det räcker. 

 
Lindholmen 



Samverkan 
mellan tre parter 

En gemensam vision: 

”Det ska vara enkelt, 
trafiksäkert och pålitligt  
att nå sin destination 
under byggtiden.”  

Visionsbild  
Gamlestaden 



Trafik- och projektsamordning 

• Kollektivtrafik – led igenom 

• Gång – led igenom 

• Cykel – led igenom 

• Bil - led runt  

• Gods – led runt      



Det går väl sådär… 

 



RESINFORMATION 
- när jag själv 
behöver den 

Masthuggskajen 



Identifiera trender och behov 

 



Konsekvensanalys 



Nystart, digitaliserat arbetssätt för 
starttillstånd, evenemang och 
markupplåtelse 



För cyklisten 

www.trafiken.nu 



För kollektiv- 
resenären 

www.vasttrafik.se 



Trafiken – just nu 

www.trafiken.nu 

även som app 



Trafiken - idag och framåt 

www.trafikgoteborg.se 



Prenumerera på 
Veckans Trafik! 

www.trafiken.nu 



Data och kunskap! 
• Trafikkameror och trafikmätning, V2I? Vart tar 

trafiken vägen vid avspärrningar? 

• Var startar och slutar resor? Vad händer om vi 
pushar info till resenär? (OD matris) 

• Bättre godstrafiksinformation och information om 
tung trafik 

• Digitala kundkanaler IRL behöver vidareutvecklas 

• Hur ser överflyttning till linbanan och elcykel ut? 

• Hur ökar vi flow för cyklister, vad innebär elcyklingen 
och elgodscyklar? Räckvidder? 

• Gående 

• Detaljerad resenärsinformation i kollektivtrafiken  

• P-erbjudande för kollresenärer (stimulera 
multimodalt resande) 

• MAAS på riktigt 

 

 

 



Rubrik 
Eventuell underrubrik 
Eventuellt namn på föredragshållaren 

  

TACK 
Malin Andersson, 031-368 25 28 
malin.andersson@trafikkontoret.goteborg.se 
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