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PETER NÄSLUND

TRAFIKSAMORDNARE 

TRAFIKKONTORET, GÖTEBORGS STAD

Göteborg 2035
- 150 000 nya göteborgare*

- 80 000 nya bostäder och arbetsplatser*
*Beräknat mellan åren 2015-2035

Utdrag ur trafikstrategin

…Göteborg går från att vara en stor småstad till att bli en storstad.  

För att på ett hållbart sätt kunna välkomna fler invånare, besökare  

och verksamheter i en tätare stad behöver trafiksystemet förändras. 

Göteborgarna ska kunna, och vilja, använda gång, cykel och  

kollektivtrafik som sina vanligaste färdmedel…

Mycket på många ställen samtidigt

Framkomligheten i 

centrala Göteborg 

kommer att vara 

begränsad av alla 

byggprojekt
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En attraktiv stad under tiden
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Bakgrund

KomFram Göteborg initierades av Västsvenska Paketet. 

• Flera stora trafikpåverkande projekt med ömsesidig påverkan skall genomföras vilket 

kommer kräva samverkan över gränserna.   
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KomFram

- Vision
- Mål
- Organisation
- Riktlinjer
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VISION:
Det ska vara enkelt, trafiksäkert och pålitligt att nå sin destination 
under byggtiden

UPPDRAG:

I samverkan med berörda projekt samplanera projekten i tid och 
rum.  
Samordning och koordinering av kommunikationsaktiviteter och 

underlag till Trafik Göteborg 

ROLL:
Samordnande och stödjande för projekten

AVGRÄNSNING:
Göteborg och viktiga stråk där trafiksituation i Göteborg påverkas
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Mål för KomFram Göteborg

Målen för arbetet med KomFram Göteborg (att upprätthålla eller förbättra):
- En attraktiv kollektivtrafik med god kapacitet 
- Möjligheter till snabba, trygga och enkla gång- och cykelresor 

- Kvaliteten för näringslivets transporter 

Då uppnås
-En ökad andel: Cykeltrafik, Gångtrafik, Kollektivtrafik
-En minskad andel biltrafik till och i regionkärnan 

-och därmed ytterligare förbättrad kvalitet för näringslivets transporter
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Riktlinjer per trafikslag 

Näringslivets transporter: Led om – värna  framkomligheten på 
prioriterat vägnät.

Kollektivtrafik: Led igenom – säkra framkomlighet och 
trafikeringsmöjligheter i prioriterade stråk och knutpunkter samt 

utveckla dessa.

Cykel: Led igenom – cykla igenom överskådligt och med god kvalitet 

– säkra kvalitet och tillgänglighet för cykel.

Fotgängare: Led igenom – Gå igenom säkert och tryggt – säkra 
kvalitet och tillgänglighet för fotgängare.

Övrig vägtrafik: Vägled till målpunkter och led om passerande –
säkra aktiv trafikledning och trafiksamordning mellan projekten.
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Vad är det KomFram gör?
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Uppdrag

• Samordna projekt i tid och rum

• Identifiera, samordna övergripande åtgärder som rör framkomlighet

• Samordning av kommunikation
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Samordna projekten i tid och rum

Faktainhämtning från projekt 

- Trafikverket, Göteborgs stad, Västtrafik, externa aktörer

- Investeringsprojekt, drift- och underhållsprojekt, stadsbyggnadsprojekt m.fl.

Fokus på år 2019, med sikte mot 2021

- 2017

- 2018

2018
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2019
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Uppdrag

• Samordna projekten i tid och rum

• Identifiera, samordna övergripande åtgärder som rör framkomlighet

• Samordning av kommunikation
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KomFram: ett stöd och hjälp i framtagande av trafikföring…

2018-11-22KOMFRAM GÖTEBORG17

…men ansvaret ligger på projektet! 

Trafikföringsprinciper
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• För att kunna bedöma och säkerställa framkomligheten och tillgängligheten till, i och genom staden 
över ett större geografiskt område används trafikföringsprinciper som ett verktyg.

• I underlaget ska projektet visa det planerade arbetsområdet och hur samtliga trafikslag är tänka att 
ledas förbi/genom projektets olika skeden med avseende på tillgänglighet och framkomlighet och 
med KomFram:s riktlinjer som utgångspunkt. 

• Trafikföringsprinciperna är basen för att kunna analysera trafiksystemet på en övergripande nivå 
men ligger även som grund för arbetet med TA-planer.

Handledning finns i teknisk handbok. 

Trafikföringsprinciper…
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Trafikföringsprinciperna ska: 

1. Visa vilka och hur stora kapacitetsinskränkningar som behöver göras under byggskedet för 
samtliga trafikslag.

2. Visa hur en inskränkning av framkomligheten och/eller tillgängligheten påverkar 

trafiksystemet i ett större område.

3. Upptäcka och tydliggöra problem med enskilda platser/stråk.

Trafikföringsprinciperna är basen för att kunna analysera trafiksystemet på en övergripande nivå 

men ligger även som grund för arbetet med TA-planer och är därmed en förutsättning för att få 

starttillstånd. Om flera projekt verkar inom ett område eller längs ett stråk ska en gemensam 

trafikföringsprincip tas fram.

Exempel Korsvägen
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Exempel Gunnestorpsvägen Några exempel på fysiska åtgärder 
initierade av KomFram

• Bussgata Rosenlund

• Bussgata Masthamnsgatan

• Åkareplatsen

Förväntningar på KomFram

• Att ge övergripande systemöversikt

• Att vara en rådgivande funktion

• Att kommunicera den föränderliga trafiksituationen till trafikanter, resenärer och andra intressenter
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Förväntningar på projekten

• Att ha förståelse för helheten och att vi alla är möjliggörare för en framkomlig stad!

• Att ha tidig och kontinuerlig dialog med KomFram och angränsande projekt!

• Att våga eskalera och se KomFram som ett verktyg!
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Effektiv samverkan – en av KomFram:s utmaningar

2018-11-22KOMFRAM GÖTEBORG25

• Att få alla berörda att dra åt samma håll!

• KomFram - från pappersprodukt till en verklig partner!

• Att få in Trafikföringsprinciper i tid – det behöver inte vara så komplicerat!

Kommunikationskoordinering

Koordinerad Kommunikation 

Kommunikationsberedskap

Samordning och koordinering av 

kommunikation från projekten

Geografiskt samarbete

mellan projektkommunikatörer inom 

ramen för KomFram
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Presentation trafikgoteborg.se

https://trafikgoteborg.se/

https://www.facebook.com/goteborgsstad/videos/1350078591768037/
https://framtidskartan.trafikgoteborg.se/
https://trafikgoteborg.se/
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Peter Näslund
peter.naslund@trafikkontoret.goteborg.se
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