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Frihamnen

Uppdrag att skapa:

• medvetenhet 

• kunskap 

• handlingsberedskap



Samverkan 
mellan tre 
parter

En gemensam vision:

”Det ska vara enkelt, 

trafiksäkert och pålitligt 

att nå sin destination 

under byggtiden.” 

Gamlestaden



Centralenområdet

Göteborg ska bli en grön, 
tät och hållbar storstad… 

…i startgroparna på Nordens 
största stadsutecklingsprojekt



Målet är att få till nya vägvanor…

Centralen

…när behöver vi starta 

förändringsprocessen?



Hur kommer staden att se ut i framtiden?



Vilka är målen med 
Västsvenska paketet?

Målen är:

1. Större arbetsmarknadsregioner.

2. En attraktiv kärna och utveckling längs huvudstråken.

3. En konkurrenskraftig kollektivtrafik.

4. En god livsmiljö.

5. Näringslivets transporter förbättras och får förstärkt 

konkurrenskraft.



1. Större arbetsmarknadsregioner

• Väl fungerande hållbara arbetsmarknader med hög 

sysselsättning. 

• En region med kortare avstånd 

• Växtkraft och långsiktigt positiv befolkningsutveckling i: 

Göteborgsregionen, Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal. 

• Investeringar i infrastrukturen som ger god tillgänglighet till 

Västra Götaland samt en positiv utveckling i regionens 

olika delar. 



2. En attraktiv kärna med 
utveckling längs huvudstråken

• Göteborg har en speciell roll som navet i 

Västsverige. 

• En utbyggd kollektivtrafik längs huvudstråken ger 

förutsättningar för en bättre näringslivs- och boende. 

• Det ger dig också en möjlighet att lättare resa mellan 

orter i Västsverige. 



3. En konkurrenskraftig 
kollektivtrafik 

• En utbyggd kollektivtrafik

• Säkrare gång- och cykelbanor

• Fler pendelparkeringar 

Allt detta ger dig fler resval och ökade möjligheter 

att planera ditt resande. 

Ta bilen när du måste. Åk kollektivt när du kan.



4. En god livsmiljö
• Ett ökat kollektivt resande bidrar till en miljö med 

renare luft, mindre buller och renare vatten.

• En livsmiljö där du kan bo, leva och verka samt ha 

tillgång till Västsveriges rika utbud av kultur och 

natur. 



5. Näringslivets transporter förbättras 
och förstärker konkurrenskraften

• Näringslivet är beroende av effektiva transporter för både 

personer och gods 

• Göteborg är ett viktigt nav för näringslivets transporter

• Det finns ett särskilt fokus på långväga godstransporter 

med såväl nationell som internationell inriktning

• Sårbarheten i transportsystemet med passager över Göta 

älv ska minska.  



Filmer

En attraktiv kärna och utveckling längs huvudstråken

Möten mellan människor

En satsning som öppnar för framtiden

Det goda livet

En introduktion till regional planering

https://www.youtube.com/watch?v=ugS8Z8nmcGg&index=1&list=PL0D26CCF30BCFA619
https://www.youtube.com/watch?v=C41I8Vo7uYA&list=PL0D26CCF30BCFA619&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=UD7zJ5sz5oQ&list=PL0D26CCF30BCFA619&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=FvkXfpCsit4
https://www.youtube.com/watch?v=FvkXfpCsit4


Hisingsbron binder samman 
staden och regionen…

Hisingsbron



Mer hållbart att ta sig 
till och från jobbet...



Istället för att åka i ensambilen…

Samåka: 
• I familjen

• Med kollegor

• Med grannen

Cykla: 
• Cykelutmaningen

• Cykelvänlig 

arbetsplats

• Förmånscykel

Gå: 
• Stegtävlingar

• Stegräknare

Åka 

kollektivt: 
• Köpa via företaget 

med löneavdrag

• Realtidsskyltar i 

entrén



stadsutveckling.goteborg.se

Söka information själv

goteborg.se/tadigfram

vasttrafik.se



www.trafiken.nu

bilvägar cykelvägar



Prenumerera på Veckans Trafik!

www.trafiken.nu



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

Då skulle antalet bilar minska 
med 20 procent. Varje vardag.

Lindholmen



När vi gör resan tillsammans 
kommer vi att lyckas!

Vad blir ditt 

bidrag till 

framtiden?

Anita Jisonsund

anita.jisonsund@trafikkontoret.goteborg.se

073 - 910 29 64

Älvstaden


