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Syfte 
Denna systemanalys syftar till att svara på beslutshandlingen för Förstudie Väg 549 Åstebo-

Bårhult som fastslogs i september 2012. Trafikverket Region Väst beslutade då att en 

systemanalys för trafikstrukturen inom Göteborgsområdet med fokus på den nordöstra 

delen ska genomföras och bland annat omfatta hur trafikmatning till en framtida 

Mellbyled/Mellbymot kan utformas, samt att prioriteringen av alternativa kopplingar 

mellan E20 och Rv40 ska avvaktas till dess att resultat från systemanalysen finns.  

 

Övergripande trafiksystem 

Det övergripande vägtransportsystemet 

utgörs av de nationella vägarna E6, E45, 

E20 och väg 40. Transportlederna följer 

dalgångarna och utgör viktiga stråk både 

för person- och godstrafiken 

till/från/inom Göteborg. Tillsammans 

bildar dessa vägar ett radiellt system som 

sammanstrålar i hjärtat av Göteborg.  

Det övergripande vägnätet avlastas av de 

kompletterande trafiklederna Söder-

/Västerleden (E6.20), Hisingsleden 

(E6.20) och Lundbyleden (E6.21). I 

nuläget planeras projekt för att förstärka 

kapaciteten på Söder-/Västerleden och 

på den södra delen av Hisingsleden.  

I östra Göteborg saknas kapacitetsstarka tvärförbindelser. Väg 40 och E20 är länkade via 

endast tre olika vägar; Landvetter/Partillevägen, Härskogsvägen och väg 180 Alingsås-

Borås. Längs väg 40 finns flertalet stora målpunkter för både gods och personresor, 

flertalet av dessa resor utgår från E20.  

Figur 1 Radiell nationell vägstruktur 
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Figur 2 Översikt tvärlänkar mellan E20 och Rv40 

Väg 180 är belägen på stort avstånd från Göteborg och på grund av den långt östliga 

lokaliseringen nyttjas länken inte för resor inom Storgöteborg, vilket medför att resorna 

istället går via centrala Göteborg. En mindre andel resenärer mellan E20 och Rv40 söker sig 

till tvärförbindelserna Härskogsvägen eller Landvettervägen, vilka är vägar utformade 

främst för lokala resor. De resenärer som inte väljer att använda någon av de befintliga 

förbindelserna mellan E20 och väg 40 belastar istället E6 genom centrala delarna av 

Göteborg. Landvettervägen mellan väg 40 och E20 har i tidigare utredningar identifierats 

som en tvärförbindelse som skulle kunna ge en märkbar avlastning av E6 genom centrala 

Göteborg. 

 

Problembild 

ÅVS Storgöteborg beskriver problembilden i Göteborgs trafiksystem på en övergripande 

nivå. Göteborg präglas av en radiell vägnätsstruktur som sammanstrålar i de centrala 

delarna av staden. Konsekvenserna av den radiella vägnätsstrukturen är flera. Dels stärker 

det regionkärnans ställning i regionen då trafik leds in till Göteborg. Dels bidrar strukturen i 

vägnätet till en koncentration av trafikflödena till regionkärnan samtidigt som 

tillgängligheten till och i östra Storgöteborg blir bristande på grund av avsaknaden av 

kapacitetsstarka tvärlänkar. Den radiella strukturen leder till trängsel i centrala Göteborg 

och bidrar samtidigt till kraftiga infrastrukturbarriärer.  
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Trafiken på de nationella vägarna över kommungränssnittet in till Göteborg har ökat 

kraftigt under den senaste 25-årsperioden. Arbetsresorna utgör ungefär en tredjedel av allt 

resande, men eftersom de är koncentrerade till en begränsad tidsperiod under för- och 

eftermiddag blir belastningen hög och kapaciteten överskrids på flera platser i vägnätet. 

Dagens respektive en framtida belastningsgrad på det övergripande vägnätet i Göteborg 

under morgontimmen, illustreras i figuren nedan. Belastningen är framtagen med 

Trafikverkets prognosverktyg SAMPERS inom arbetet för ÅVS Storgöteborg.   

I Sammanfattande ÅVS Storgöteborg beskrivs dagens trängselproblematik på vägnätet i 

Göteborg. Den största problematiken utgår från E6 vid älvsnittet (Tingstadstunneln). Den 

höga belastningen medför att omfattande köer bildas i både norr- och södergående 

riktning vilket också kan utläsas av bilden där belastningsgraden på vägnätet är hög. 

Trängsel uppstår idag även på övriga större infartsvägar, främst E20 och E45, samt till viss 

del även på väg 40 i anslutning till E6.  

Kapacitetsutnyttjandet på vissa sträckor i Göteborg är i nuläget så högt att mindre 

störningar i trafiken kan leda till avsevärt ökade köer och restider. Vidtas inga åtgärder 

kommer belastningen på vägnätet i Göteborg bli ännu mer omfattande framöver. Enligt 

SCB:s befolkningsprognos kommer antalet invånare i Göteborg stad, Mölndal stad, Partille 

kommun och Härryda kommun öka med 19-22 % och antalet arbetsplatser öka med 14-

19% till 2035. Kommunerna själva har större framtidsplaner gällande exploatering av 

bebyggelse, handel och logistik och beräknar en befolkningsökning på 24-33% samt en 

ökning av antalet arbetstillfällen med 21-26%.  

I prognosscenariot för 2035 är en ny förbindelse vid Marieholm medräknad. 

Marielholmstunneln ger en avlastande effekt på trafikbelastningen över älvsnittet, dock 

kvarstår problemen på infartslederna. Figur 3 visar att belastningen på E6 genom centrum 

kommer bli än mer omfattande 2035 och sprida sig längre ut i vägnätet. Den överskridna 

Figur 3 Belastningsgrad på nationellt vägnät 2013 respektive 2035, prognosscenario Tillväxt. 
källa: ÅVS Storgöteborg 
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belastningen på E6 ger spridningseffekter på de anslutande lederna, framförallt E20 och Rv 

40 dels på grund av att dessa vägar saknar kapacitetsstarka tvärförbindelser. I 

prognosscenariot fångas inte de exploateringar i form av logistikverksamheter som det 

planeras för ibland annat Landvetter - Airport city, vilket betyder att risken för ökad tung 

trafik i området inte är med i analysen. Denna aspekt bör dock ändå hanteras i framtida 

planeringsarbete.  

En fortsatt förvärrad trängselsituation kan innebära att det blir svårt att utöka 

kollektivtrafiken i det befintliga vägsystemet i den omfattning som krävs. Detta under 

förutsättning att biltrafiken inte minskar i omfattning, vilket prognosresultaten som tagits 

fram inom ramen för ÅVS Storgöteborg inte indikerar. E20, Rv 40 och Landvettervägen är 

några av de stråk som har pekats ut för kollektivtrafik i Göteborgs, Mölndals och Partilles 

gemensamma målbild för stadstrafiken 2035.  

Mängden trafik och kösituationerna i Göteborg har även stor negativ miljöpåverkan. 

Vägtrafiken orsakar både buller och utsläpp av föroreningar som påverkar både miljön och 

människors hälsa till det sämre. De nationella miljökvalitetsnormerna för kväveoxid 

överskrids utmed centrala vägavsnitt på E6. Genom trängseln som uppstår i vägsystemet 

minskar också trafiksäkerheten och risken för trafikolyckor ökar. Längs E6 genom centrala 

Göteborg förhöjs risken för kökrockar, medan risken för upphinnandeolyckor mellan 

personbilar och tung trafik ökar längs väg 40 på grund av vägens lutning. 

 

Figur 4 Trafikflöden 2013 och 2035 

Efter trängselskattens införande 2013 samt Bårhultsmotets färdigställande har trafiken på 

Landvettervägen ökat och uppgår till dryga 17 000 fordon per vardagsdygn. 

Landvettervägen har på stora delar av vägen 1+1 körfält och är inte dimensionerad för att 
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ta hand om den mängd fordon som tillkommit efter trängselskattens införande. 

Landvettervägen kopplar an till E20 via Partillemotet.  

Exploatering av handel och bebyggelse i Partille tillsammans med en ökad 

resandeutveckling har gett stor belastning på Partillemotet. Trimningsåtgärder och 

ombyggnad har i flera omgångar utförts i Partillemotet men trots detta finns 

kapacitetsproblem under högtimman, vilket försvårar och ibland förhindrar 

kollektivtrafikens framkomlighet. Landvettervägens hårda belastning ger upphov till ökad 

smittrafik på Härskogsvägen som inte är en önskvärd led för genomfartstrafik. 

Figuren ovan visar trafikflöden år 2013 samt år 2035 med utbyggnad av Landvettervägen 

från Bårhultsmotet till Åstebo. Enligt prognoser kommer den planerade utbyggnaden av 

Landvettervägen fram till Åstebo i kombination med befolkningstillväxt ge ett resande på 

26 000 fordon per vardagsdygn på Landvettervägen norr om Öjersjö och 22 000 fordon 

norr om Tingsvägen. Detta kommer göra trafiksituationen utefter Landvettervägen, i 

synnerhet genom Partille, ytterst ansträngd. Även Landvettervägen är ett stråk utpekat i 

Göteborg, Mölndal och Partilles målbild för stadstrafiken.  

 

Sammanfattning problembild 

 Radiell struktur leder all trafik in i centrala Göteborg. 

 Trafiksituation på nationella leder till, från och genom Göteborg är högt ansträngd 
och förväntas förvärras. 

 Trängsel i centrala vägsnitt gör att miljökvalitetsnormer överskrids. 

 Hög belastning på E6 ger spridningseffekter på de anknytande lederna, framförallt 
E20 och Rv40. 

 Avsaknad av kapacitetsstarka tvärförbindelser i öst som kan avlasta infartslederna 
till Göteborg. 

 Hög belastning på befintliga kopplingar mellan E20 och Rv40.  

 Trängselskattens införande samt Bårhultsmotet färdigställande har bidragit till 
trafikökningen, framförallt på Landvettervägen. 

 E20, Rv40 och Landvettervägen är utpekade stråk för kollektivtrafik. En ökande 
biltrafik tar upp stort anspråk på vägutrymme vilket kan försämra framkomligheten 
för kollektivtrafik. 

 

Bakgrund 

Vägutredning: Förbindelse mellan Riksväg 40 och E20 

En vägutredning om en förbindelse mellan Riksväg 40 och E20 genomfördes 1997. 

Målsättningen med vägutredningen var att identifiera den lämpligaste handlingslinjen för 

utbyggnad av en tvärförbindelse som tillgodoser regionalt kommunikationsbehov till/från 
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Landvetter flygplats samt sammanlänkar Göteborg östra delar och avlastar den inre 

regionen.  

Utredningen konstaterade att en ny vägförbindelse bör ligga mellan Alingsås/Borås och 

Göteborg. Vägutredningen visade att den samhällsekonomiska lönsamheten för en 

tvärförbindelse blir lägre ju längre österut förbindelsen lokaliseras och därmed avfärdades 

de östligaste sträckningarna framtagna i utredningen. För att motivera satsningarna på en 

tvärförbindelse blev beslutet därför att rusta upp Väg 535 – Landvettervägen, tidigare väg 

549, mellan Partille och Härryda eftersom denna länk identifierades som den länk som bäst 

uppfyllde kraven för att skapa en attraktiv tvärled mellan E20 och väg 40. En förstärkt 

Landvetterväg skapar både en regional nytta för trafik längre österut och knyter samtidigt 

samman östra Göteborg med Partille kommun och Härryda kommun.  

Projektet delades in i tre delar där A0 

avser sträckan från nytt mot vid Bårhult till 

Åstebo, strax söder om centrala Partille. 

A1 representerar den befintliga delen av 

Landvettervägen från Åstebo till E20 i 

centrala Partille och A2 avser en ny länk 

från Åstebo till Jeriko vid E20 i höjd med 

Jonsered.  

Beslutshandlingen för vägutredningen 

fastställde att första etappen för fortsatt 

projektering skulle inriktas på utbyggnad 

av mot vid Slamby för anslutning av 

Landvettervägen till väg 40 samt 

ombyggnad för att öka framkomligheten i 

Partillemotet. I samband med 

vägutredningen beslutades det även att 

den fortsatta projekteringen skulle inriktas 

på fortsatt beredskap för val mellan A1 

och A2. 

  

Förstudie Väg 549 Åstebo-Bårhult 

Vägverket Region Väst beslutade 2008, i samband med upprättande av åtgärdsplan för 

perioden 2010-2021, att i en ny förstudie pröva återstående åtgärder på väg 549 enligt 

beslutet från vägutredningen 1997. 

Utifrån Förstudie Väg 549 Åstebo-Bårhult beslutade Trafikverket Region Väst att i det 

fortsatta arbetet ska länkarna A0 Bårhult-Åstebo, A1 Åstebo-Partillemotet och A2 Åsterbo-

E20 vid Jeriko behandlas som tre olika vägobjekt och att en arbetsplan för A0 skulle 

upprättas våren 2013. Det beslutades även att en systemanalys för trafikstrukturen inom 

Göteborgsområdet, med fokus på nordöstra delen, skulle genomföras med start under 

2012. Systemanalysen skulle bland annat omfatta hur trafikmatning till en framtida 

Figur 5 Tvärförbindelse E20-Rv40, möjliga 
fortsättningar på sträckan A0 Bårhult-Åstebo 
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Mellbyled/Mellbymot skulle kunna utformas och prioriteringsordningen av länkarna A1 

och A2 skulle avvaktas till dess att resultat från systemanalysen färdigställts.  

 

Figur 6 Översikt alternativa sträckningar tvärlänk E20 Rv40 

 

A3 Åstebo – Mellbymot 

Under arbetet med ÅVS Storgöteborg har ytterligare ett alternativ på fortsatt utbyggnad 

till Landvettervägen analyserats: A3 Åstebo-Mellbymotet.  
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Systemanalys 
I beslutet som togs i förstudien som gjordes för väg 549, nuvarande väg 535, skulle en 

systemanalys för nordöstra Göteborg göras, inkluderat ett Mellbymot/Mellbylänk samt 

möjlig trafikmatning till motet. Inom ramen för ÅVS Storgöteborg har analyser på ett 

Mellbymot/Mellbylänk tillsammans med olika tvärförbindelser tagits fram.  

Tvärförbindelserna som analyserats är A1-förstärkning i befintlig sträckning av 

Landvettervägen; A2-ny väglänk från Åstebo till trafikplats vid Jonsered; samt A3-ny länk 

från Åstebo till ett framtida Mellbymot. Förbindelserna illustreras i figuren ovan.  

Efterföljande kapitel redovisar analysresultat för trafikflöden, trafikarbete samt restider för 

de olika länkarna. Som grund för samtliga prognoser är den prognos för 2035 som är 

gemensamt framtagen för ÅVS Storgöteborg och som där benämns 2035 Tillväxt. 

Prognosscenariot 2035 Tillväxt skiljer sig från Trafikverkets basprognos 2030 genom att 

Göteborgsregionens strukturbild och tillväxtprognos använts som ingångsvärden gällande 

förändringarna av invånarantal och arbetstillfällen. Samtliga analyser har 2035 som 

prognosår och inkluderar en utbyggnad av A0 från Bårhult till Åstebo.   

Kartorna nedan visar en översiktlig bild av dagens vägsystem kring Partille och pekar ut 

väglänkar där flöden för de olika systemanalyserna är framtagna samt punkter där 

uppmätta restider tagits fram. Restiderna i matriserna för de analyserade länkarna 

representerar den kortaste restiden mellan de olika relationerna, oberoende av om den 

nya länken används eller inte. 

 

Figur 7 Möjliga fortsättningar på A0 Åstebo-Bårhult 
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Figur 8 Översiktsbild väglänkar med framtagna flöden enligt systemanalys 

 

Trafikflöden 

Mellbylänk 

Mellbylänken, en förlängning av den befintliga vägen Mellbyleden, med ny trafikplats 

kopplat till E20 får ett flöde på dryga 26 300 fordon per dygn 2035. Mellbylänken avlastar 

kraftigt Kung Göstas väg och Utbyvägen. Även Munkebäcksmotet avlastas med en 

Mellbylänk och ett Mellbymot. En utbyggnad av A0 endast i kombination med en 

Mellbylänk/mot ger ingen nämnvärd effekt på trafikflödena på Landvettervägen eller 

Tingsvägen vilket kan utläsas av tabellen ovan. För att minska belastningen på 

Landvettervägen 2035 krävs andra åtgärder än enbart en ny Mellbylänk med trafikplats. 
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Tabell 1 Trafikflöden Mellbylänk, enligt prognos. 

 

Figur 9 Nyttjandeområde Mellbylänk, start/slutdestination för resor över snitt 

En ny Mellbylänk fångar till största del lokala resor till och från söder, medan resor till och 

från norr får ett bredare upptagningsområde vilket illustreras i figuren ovan. Resorna till 

och från söder nyttjas till största del, 85 %, av lokala resor till och från Partille (söder om 

E20), Kålltorp, Öjersjö, Mölnlycke, Pixbo och Landvetter. Resorna till och från norr som görs 

över snittet på Mellbylänken går primärt till och från norr och utgör 38 %. Resorna till och 

Trafikflöden [Flöden per vardagsdygn] 2013 2035  
2035 inkl. 

Mellbylänk 

Nya Mellbylänken   26 300 

Mellbyleden (Norr om Utbyvägen) 12 000 18 700 21 000 

Kung Göstas Väg (Vid Stationsvägen) 20 000 25 600 6 900 

Utbyvägen (Väster om Kung Göstas väg) 17 000 23 000 4 100 

Utbyvägen (Väster om Mellbyleden) 8 000 11 400 6 800 

Göteborgsvägen (vid Stora Ringvägen) 13 000 15 600 16 800 

Tingsvägen (Norr om Landvetterv.) 6 000 9 800 9 900 

Sävenäsleden (Norr om 
Munkebäcksmotet) 

15 000 19 800 14 500 

Landvettervägen (Norr om Tingsvägen) 16 000 22 000 21 900 
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från norra snittet på Mellbylänken består till 29 % av lokala resor till och från Partille (norr 

om E20), Bergsjön, Kålltorp, Gamlestaden och Jonsered. Resterande resor till och från norr 

utgörs av näst intill lika stor andel resor till och från väst – 18 %, som till och från öst – 15 

%.  

 

A1 Åstebo – E20 Partillemotet 

Alternativ A1 skulle innebära en förstärkning av Landvettervägens befintliga sträckning från 

Åstebo till Partillemotet. Vägen skulle byggas ut till 2+2 körfält med högsta tillåtna 

hastighet på 60 km/h.  

 

Figur 10 Trafikflödesförändringar 2035 med Mellbylänk och A1 

I figur 11 ovan samt tabell 2 nedan redovisas resultatet från analysen som gjorts för länken 

A1. En utbyggnad av A0+A1 och Mellbyleden skulle ge en ökning med ca 3 000 fordon per 

dygn på Landvettervägen år 2035 jämfört med om endast A0 byggs. Efter utbyggnad av A0 

och A1 finns dock tillräckligt med kapacitet för att möta efterfrågan längs hela 

Landvettervägen. Flaskhalsen i systemet blir istället Partillemotet. Trimningsåtgärder har i 

flera omgångar redan genomförts i Partillemotet för att kunna hantera dagens flöde från 

Landvettervägen samt underlätta framkomligheten för kollektivtrafiken. En utbyggnad av 

A1 kan komma att kräva ytterligare kapacitetsstärkande åtgärder i Partillemotet. 

Alternativt kan Partillemotet avlastas genom omfördelning av trafik till exempelvis 

Skulltorpsmotet via Tingsvägen.  
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Trafikflöden [Flöden per 
vardagsdygn] 

2013 2035 
2035 inkl. 

Mellbylänk 

2035 inkl. 
Mellbylänk + 

A1 

Mellbyleden   26 300 26 900 

Kung Göstas Väg (Vid 
Stationsvägen) 

20 000 25 600 6 900 7 000 

Landvettervägen (Norr 
om Öjersjöv.) 

17 000 26 000 26 100 28 900 

Landvettervägen (Norr 
om Tingsvägen) 

16 000 22 000 21 900 24 600 

Tingsvägen (Norr om 
Landvetterv.) 

6 000 9 800 9 900 9 900 

Härskogsvägen 2 900 4 000 4 000 4 000 

E6 genom Gårda 109 000 139 000 139 000 137 700 

Tabell 2 Trafikflöden enligt systemanalys Mellbylänk+A1 

 

Analyserna visar på att en utbyggnad av A1 ger fler resor längs hela Landvettervägen 

samtidigt som avlastningen på parallella stråk är låg. Avlastningen på E6 genom centrala 

Göteborg är näst intill obefintlig. Tingsvägen och Härskogsvägen avlastas inte alls i detta 

scenario.  
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Figur 11 Nyttjandeområde Mellbylänk+A1, start/slutdestination för resor över snitt 

I figuren ovan illustreras upptagningsområdet för resorna som passerar i ett snitt på 

Landvettervägen. Landvettervägen nyttjas till stor del av lokala resor. Av resor längs 

Landvettervägen till och från norr har 52 % start eller målpunkt i Partille, Bergsjön, 

Kålltorp, Sävedalen och Jonsered. Dryga en fjärdedel av de resor som passerar snittet eller 

till och från norr genereras eller har sin slutdestination i västlig riktning. 24 % av de resor 

som passerar snittet till och från norr kommer från eller slutar i norr. Landvettervägen till 

och från norr utnyttjas inte alls av trafik till och från östlig riktning.  

Landvettervägen utnyttjas till och från söder till 59 % av trafik till och från Öjersjö, 

Mölnlycke, Pixbo och Landvetter. 6 % till och från Väst och 36 % till och från Öst nyttjar 

Landvettervägen till och från söder.  

Då A1 innebär en förstärkning av befintlig vägsträcka blir markintrånget för länken mindre 

påtagligt än vid nybyggnation. Dock passerar Landvettervägen genom några av de mest 

tätbefolkade områdena i Partille kommun och en utbyggnad kan medverka till ökade 

trafikmängder samt ökad andel tung trafik och transport av farligt gods i stråket. Mer 

biltrafik samt tung trafik tar större anspråk på vägutrymmet vilket indirekt konkurrerar 

med kollektivtrafikens utrymme i stråket.  

 

A2 Åstebo – Trafikplats E20 vid Jonsered 

Länken A2 innebär en utbyggnad av Landvettervägen från Åstebo till trafikplats på E20 vid 

Jonsered, också kallad Jerikolänken. Den nya länken utformas med 2+2 körfält och en 

högsta tillåtna hastighet på 80 km/h. Utbyggnaden skulle innebära dryga 12 500 fordon per 

dygn på den nya länken 2035 vilket kan utläsas ur figuren nedan. 
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Figur 12 Trafikflödesförändringar 2035 med Mellbylänk och A2 

Landvettervägen norr om Tingsvägen avlastas inte av utbyggnaden av en Jerikolänk. Den 

nya länken ger en ökning av trafiken på Landvettervägen norr Öjersjövägen med 7000 

fordon per dygn jämfört med nollalternativet 2035 (inkluderar utbyggnad av A0).  

Dagens utformning med 1+1 körfält på delar av Landvettervägen når under vissa 

tidsperioder kapacitetstaket för dagens flöde. Då flödet på norra delen av Landvettervägen 

inte avlastas i samband med en utbyggnad av länken A2 kommer kapacitetsbristen på 

sträcka bli allt mer omfattande 2035. Detta medför att en utbyggnad av en länk mellan 

Åstebo och Jonsered med största sannolikhet kommer kräva åtgärder som minskar 

trafikflödet på sträckan, eller som ökar kapaciteten på norra delen av Landvettervägen och 

i Partillemotet.  
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Trafikflöden [Flöden per 
vardagsdygn] 

2013 2035  
2035 inkl. 

Mellbylänk 

2035 inkl. 
Mellbylänk + 

A2 

Mellbyleden   26 300 26 300 

Kung Göstas Väg (Vid 
Stationsvägen) 

20 000 25 600 6 900 6 300 

Landvettervägen (Norr 
om Öjersjöv.) 

17 000 26 000 26 100 33 000 

Landvettervägen (Norr 
om Tingsvägen) 

16 000 22 000 21 900 22 000 

Tingsvägen (Norr om 
Landvetterv.) 

6 000 9 800 9 900 4 400 

Härskogsvägen 2 900 4 000 4 000 3 100 

E6 Genom Gårda 109 000 139 000 139 000 135 600 

Tabell 3 Trafikflöden enligt systemanalys Mellbylänk+A2 

Centrala delarna genom Göteborg avlastas något av en Jerikolänk då den nya länken blir en 

alternativ rutt främst för resor på E20 österifrån som ska söderut eller omvänt norrgående 

resor på E6:an mot öster på E20. Dock avlastas inget av älvsnitten i centrala Göteborg. 

Tingsvägen får en stor procentuell avlastning vid en utbyggnad av en Jerikolänk och även 

Härskogsvägen avlastas något. Detta indikerar på att det främst är resorna i nordöst-

sydvästlig riktning som fångas av en möjlig Jerikolänk, vilket också styrks i figur 13 nedan.  
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Figur 13 Nyttjandeområde Mellbylänk+A2, start/slutdestination för resor över snitt 

Den nya länken utnyttjas till och från norr till 90 % av trafik till och från öst medan inga 

resor till och från norr nyttjas till och från väst. Länken nyttjas till en relativt låg andel av 

lokala resor. 37 % av resorna till och från söder är resor med start eller målpunkt i Öjersjö, 

Mölnlycke, Pixbo och Landvetter medan endast 10 % av resorna till och från norr utgörs av 

resor till och från Partille, Bergsjön, Kålltorp, Sävedalen och Jonsered.  

Det tänkta området en eventuell framtida Jerikolänk går genom är ett hittills orört område 

med höga natur-, kultur- och friluftsvärden. En Jerikolänk skulle kunna innebära stora 

intrång i dessa naturmiljöer och bidra till nya stora barriärer samtidigt som en ny länk 

skulle kunna öppna upp för nya exploateringsområden. 

 

A3 Åstebo – Trafikplats Mellby E20  

Utbyggnaden av länken A3 betyder en ny väg med 2+2 körfält från Åstebo till ett nytt 

Mellbymot med en dimensionerande hastighet på 80 km/h. Den nya länken skulle, 

tillsammans med en utbyggnad av A0 och ett Mellbymot, belastas med dryga 28 000 

fordon per dygn vilket illustreras i figuren nedan. 
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Figur 14 Trafikflödesförändringar 2035 med Mellbylänk och A3 

En ny länk från Åstebo till nytt Mellbymot ger störst avlastning på Landvettervägen norr 

Örjesjövägen som avlastas med dryga 16 000 fordon 2035 jämfört med om endast A0 

skulle byggas. En avlastning på Landvettervägen skulle kunna möjliggöra förändring av 

vägens funktion på sträckan norr Tingsvägen. Lägre flöden på norra delen av 

Landvettervägen innebär även stor avlastning i Partillemotet. Flödena på Tingsvägen och 

Härskogsvägen förblir detsamma då A3 byggs vilket tyder på att länken inte nyttjas för 

östliga resor.  
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Trafikflöden [Flöden per 
vardagsdygn] 

2013 2035  
2035 inkl. 

Mellbylänk 
2035 inkl. 

Mellbylänk + A3 

Mellbyleden   26 300 28 000 

Kung Göstas Väg (Vid 
Stationsvägen) 

20 000 25 600 6 900 6 600 

Landvettervägen (Norr om 
Öjersjöv.) 

17 000 26 000 26 100 38 800 

Landvettervägen (Norr om 
Tingsvägen) 

16 000 22 000 21 900 5 900 

Tingsvägen (Norr om 
Landvetterv.) 

6 000 9 800 9 900 9 900 

Härskogsvägen 2 900 4 000 4 000 4 000 

E6 Genom Gårda 109 000 139 000 139 000 131 900 

Tabell 4 Trafikflöden enligt systemanalys Mellbylänk+A3 

Länken A3 avlastar de centrala delarna av E6 med 7 000 fordon per dygn. Analysen visar 

även på en avlastning av Tingstadstunneln och väg 40 in mot Göteborg som också är hårt 

belastade under maxtimmarna idag.  

 

Figur 15 Nyttjandeområde Mellbylänk+A3, start/slutdestination för resor över snitt 



22 

 

Vilket figuren ovan illustrerar, är den största relationen som passerar länken nordväst-

sydöstlig. Länken fångar i stor utsträckning långväga resor till och från Hisingen och 

hamnen i västlig riktning samt resor längs väg 40 i östlig riktning. Till och från norr nyttjas 

den nya länken till 30 % av lokal trafik till och från Partille, Bergsjön, Kålltorp, Sävedalen 

och Jonsered. Länken nyttjas till och från söder av en något större andel lokal trafik. 39 % 

av trafiken som passerar snittet till och från söder uppkommer eller har slutdestination i 

Öjersjö, Mölnlycke, Pixbo och Landvetter. 

En ny länk mellan Åstebo och ett nytt Mellbymot skulle korsa Finngösaravinen och därmed 

göra ett stort avtryck i naturområdet. För att minimera intrången i naturen finns 

möjligheten att förlägga länken delvis i tunnel, dock innebär detta större kostnader för 

länken. 

 

Restider 

Restider i olika relationer i östra Storgöteborg har analyserats med och utan framtida 

kopplingar mellan E20 och Rv40. Samtliga tre tvärlänkar ger störst restidsnytta för 

regionala resor mellan E20 och Rv40 i Östra Storgöteborg. Störst totala restidsminskning i 

regionen ger länken A3 mellan Åstebo och Mellbymot. Restidsförändringarna för de olika 

länkarna finns i bilaga 1 och har analyserats i SAMPERS.  

De resenärer som får den största restidsvinsten med en utbyggnad av A1+Mellbylänk är de 

som reser mellan Rv40 och E20. Framförallt gynnas de som ska till eller från nordöstra 

Göteborg via Rv40. Exempelvis minskar restiden mellan Bergsjövägen/Gråbovägen och 

Mölnlyckemotet med cirka tre minuter under morgonens högtrafik enligt analysen. 

Då länken A2 tillsammans med Mellbylänk byggs ut får resor mellan Rv40 och E20 den 

största restidsnyttan. Den största restidsminskningen fås framförallt på resor som ska till 

eller från E20 i öster, via Rv40. Exempelvis blir restidsminskningen störst för resor mellan 

Hulanmotet och Björrödsmotet där restiden minskar med dryga sju minuter.  

Sett till restid så gynnas främst de resenärer som gör resor mellan Rv40 och E20 då 

A3+Mellbylänk byggs, framförallt resor till och från nordöstra/mellersta östra Göteborg. 

Restiden mellan Bergsjövägen/Gråbovägen och Mölnlyckemotet minskar med nästan sex 

minuter.  
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Figur 16 Restider för fritt flödande trafik. Källa: Google Maps 

Restiden från Munkebäckmotet till Bårhultsmotet uppgår idag till dryga 12 minuter via 

E6/Rv 40 och till 13 minuter via Landvettervägen utan trafik eller störningar. 

Trafikstörningar på E6 eller Rv40 som uppgår till en minut eller mer gör Landvettervägen 

det snabbare ruttvalet.   

På grund av den höga belastningen på E6 under rusningstrafiken blir restidsosäkerheten 

stor i stråket. I normalt läge, med skyltad hastighet och utan trafikstörningar, ska restiden 

mellan Kallebäcksmotet och Ullevimotet uppgå till dryga två minuter. Diagrammet nedan 

visar uppmätta restider mellan Kallebäcksmotet och Ullevimotet hösten 2015. Varje linje 

representerar en dag. 

 

Figur 17 Uppmätta restider Kallebäcksmotet-Ullevimotet, aug-okt 2015 
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Restiden mellan Kallebäcksmotet och Ullevimotet har störst variation mellan 06:00-08:00 

och 13:30-17:00. Medianvärdet för restiden under den uppmätta perioden är nästan 

dubbelt så hög som den normala restiden under morgontimmarna och mer än dubbelt så 

hög under eftermiddagstimmarna. Den uppmätta restiden på sträckan har under vissa 

perioder ökat med över 500 %. Ovanstående restidsökning är endast på en delsträcka 

mellan Rv40 och E20 vilket innebär att den totala restidsfördröjningen uppgår till ännu 

högre siffror. Ett framtida scenario med ökade trafikflöden kommer att göra att restiderna 

ökar ytterligare och att variationen breder ut sig längre över dagen.  

Samtliga alternativa nya kopplingar mellan E20 och Rv40 kommer att ha en snabbare eller 

ungefärlig jämlik restid med dagens restid via Landvettervägen utan störningar. Då 

trafikmängden prognostiseras öka kommer även restidsosäkerheterna i stråket bli större. 

Restiderna kommer att öka samtidigt som tidsperioden då restidsosäkerheten är stor 

kommer att bli längre. Vid en ökad trafikmängd kan en kapacitetsstark tvärförbindelse ge 

stora restidsvinster för resenärer mellan E20 och Rv40. 

 

Trafikarbete 

En tvärförbindelse mellan E20 och Rv40 ger olika effekter på reslängden beroende på vart 

resan har start och målpunkt. Samtliga länkar ger störst påverkan på vägsträckan för resor 

mellan E20 och Rv40. Det totala trafikarbetet i regionen för de olika länkarna visas tabellen 

nedan. Samtliga länkar har låg påverkan på det totala trafikarbetet i Göteborgsregionen. 

A1 ger en marginell ökning, A2 en liten minskning medan A3 inte ger någon större 

förändring av det totala trafikarbetet.  

 

Differens trafikarbete 
[fordonskilometer] 

Mellbylänk 
A1+ 

Mellbylänk 
A2+ 

Mellbylänk 
A3+ 

Mellbylänk 

2035 inkl. Mellbylänk 27 934 634 27 940 208 27 933 091 27 933 778 

Differens mot 2035 
inkl. Mellbylänk 

- 
5 574  

(0,02 %) 
-1 543  

(-0,01 %) 
-856 (-0,00 %) 

Tabell 5 Sammanställning Trafikarbete 

Trafikbelastningen i centrala Göteborg medför att restiden via länkarna, mellan vissa 

relationer, blir kortare trots det att körsträckan blir längre. Exempelvis blir sträckan 

Mölnlycke-Munkebäck längre via A3 än via E6 och E20 men restiden via länken kortare. En 

länk mellan E20 och Rv40 blir även ett möjligt ruttval för att undkomma 

trängselskattstationerna i Göteborg. En kortare restid i kombination med en att 

resenärerna undgår trängselskatten gör tvärlänkarna till ett attraktiva ruttval. Då längre 

ruttvalen vägs upp av länkarnas genare sträckor i andra relationer blir det totala 

trafikarbetet för de olika länkarna i princip oförändrat.  
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Sammanfattning 

De olika alternativen för fortsättning av Landvettervägen norr om Åstebo fyller olika behov 

och betjänar olika typer av resor. Nyttorna med de olika tvärlänkarna blir olika beroende 

på hur planerna ser ut för utveckling av områdena kring Landvettervägen. 

Trafikflöden 

Mer än 50 % av resorna på A1 nyttjas av lokala resor till och från norr eller söder. Trafiken 

på Landvettervägen norr Öjersjövägen ökar med 3 000 fordon per dygn, Tingsvägen 

avlastas inte. A2 utnyttjas främst för resor mellan väg 40 väster om Landvettervägen och 

E20 öster om Partille. A2 avlastar Tingsvägen genom Partille men ger ingen avlastning på 

Landvettervägen norr om Tingsvägen. A3 utnyttjas främst för resor mellan väg 40 öster om 

Landvettervägen och E20 väster om Partille. A3 avlastar Landvettervägen norr Tingsvägen 

kraftigt medan ingen avlastning sker på Tingsvägen. 

 

Tabell 6 Sammanställning trafikflöden på Mellbylänk samt A1-A3 enligt systemanalys 

Tabell 6 ovan sammanfattar alternativens påverkan på olika länkar och vägar i Göteborg. 

A3 tillsammans med en Mellbyled ger bäst avlastning på E6 genom Gårda och norra delen 

av Landvettervägen där kapacitetsbristen idag är mest påtaglig. En avlastning av 

Landvettervägen ger även stor avlastning på Partillemotet som idag tidvis är hårt belastat.  

Landvettervägen, E20 och Rv40 är utpekade stråk för kollektivtrafik. Länken A3 är den länk 

som ger störst avkastning i de utpekade kollektivtrafikstråken. En avlastning av biltrafiken i 

dessa stråk kan innebära mer utrymme för kollektivtrafik.  

 

Trafikflöden 

(Flöden per 

vardagsdygn) 

2013 2035  

2035 

inkl. 

Mellby-

länk 

2035 

A1+ 

Mellby-

länk 

2035 

A2+ 

Mellby-

länk 

2035 

A3+ 

Mellby-

länk 

Mellbyleden  

(Ny länk) 
- - 26 300 26 900 26 300 28 000 

Landvettervägen 

(Norr Öjersjöv.) 
17 000 26 000 26 100 28 900 33 000 38 000 

Landvettervägen 

(Norr om Tingsv.) 
16 000 22 000 21 900 24 600 22 000 5 900 

Kung Göstas Väg 

(Vid Statsionsv.) 
20 000 25 600 6 900 7 000 6 300 6 600 

E6 (genom Gårda) 109 000 139 000 139 000 137 700 135 600 131 900 



26 

 

Restider 

Samtliga länkar ger störst restidsförkortning för resenärer som reser till eller från 

målpunkter längs Rv40 och E20 samt till nordöstra Göteborg. Totalt sett ger A3 störst 

restidsminskning. 

Om förseningen på E6/E20 i centrum är en minut eller mer blir Landvettervägen det 

snabbaste ruttvalet för resor mellan Munkebäcksmotet och Bårhultsmotet. Då 

trafikbelastningen i Göteborg kommer öka kan en tvärlänk ge stora restidsvinster. 

  

Trafikarbete 

Samtliga länkar gör att resenärerna i vissa relationer kan undgå trängselskattstationerna, 

detta i kombination med en kortare restid gör länkarna till attraktiva ruttval för 

resenärerna trots att sträckan kan bli längre.  

Länken A1 ger en ökning med 2 % av det totala trafikarbetet i Göteborgsregionen 2035 

jämfört med ett scenario 2035 då endast en Mellbylänk byggs. Störst minskning, dock en 

relativt låg andel i förhållande till det totala trafikarbetet, ger tvärlänken A2. Länken A3 ger 

ingen större förändring av det totala trafikarbetet i Göteborgsregionen.  

 

Slutsatser 
Systemanalysen fokuserar på nordöstra Storgöteborg och har utgått ifrån beslutet som 

togs efter förstudie för väg 549 (nuvarande 535). En utbyggnad av Landvettervägen från 

Bårhultsmotet till Åstebo ligger som grundförutsättning för systemanalysen. Olika 

alternativa fortsättningar till utbyggnad av resterande del av Landvettervägen har 

analyserats. Även en anslutning till och förlängning av Mellbyleden har inkluderats i 

analyserna.  

I ÅVS Storgöteborg inkluderas det område kring Landvettervägen som systemanalysen 

behandlar. De tvärförbindelser som systemanalysen analyserar kan vara möjliga lösningar 

på trängselproblematiken i kärnan, men ÅVS Storgöteborg konstaterar att det även finns 

andra typer av åtgärder enligt fyrstegsprincipen som kan undersökas vidare. ÅVS 

Storgöteborg och underlagsrapporterna visar bland annat på vikten av att samplanera 

markanvändning och infrastruktur för att bättre kunna nyttja transportsystemet effektivt. 

Landvettervägen har fått ökade trafikmängder, bland annat till följd av införandet av 

trängselskatt och utbyggnad av Bårhultsmotet. Kapaciteten överskrids längs vägen och 

enligt trafikanalyser kommer trafikmängden på Landvettervägen fortsätta öka om inga 

åtgärder vidtas. 

Alternativ A1 innebär att rusta upp norra delen av Landvettervägen. Analyserna visar på att 

trafikmängden på Landvettervägen kommer att öka något, vilket kan medföra att 

ytterligare kapacitetsstärkande åtgärder i Partillemotet kan komma att behövas.  
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En utbyggnad av A2, ny länk Åstebo-Jeriko, påverkar inte trafikflödena på norra delen av 

Landvettervägen.  

Länken A3, Åstebo-Mellbymot, ger stora avlastningar på Landvettervägen och är det 

alternativ av de analyserade länkarna som ger störst avlastning på E6 genom Gårda. A3 ger 

totalt sett även den största restidsförkortningen.  

De olika alternativen för fortsättning av Landvettervägen norr om Åstebo fyller olika behov 

och betjänar olika typer av resor. Sammantaget visar systemanalysen att A3 ger den 

största effekten vad gäller avlastning av Landvettervägen och E6 genom Gårda samt störst 

restidsvinster.  

Systemanalysen har endast analyserat länkarna ovan och har inte studerat andra möjliga 

sträckningar för tvärlänkar. Systemanalysen har inte heller undersökt andra tänkbara 

åtgärder för att minska belastningen på Landvettervägen exempelvis 

kollektivtrafikåtgärder, trimningsåtgärder och beteendepåverkande åtgärder. Enligt 

fyrstegsprincipen är det lämpligt att först och främst överväga åtgärder som kan påverka 

resandebehovet samt val av transportsätt. Därefter utvärderas behovet av större åtgärder 

så som ombyggnad eller nybyggnation. Här kan systemanalysen utgöra underlag för 

fortsatta studier.  
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Bilaga 1: Restidsmatriser 
Vid granskning av nedanstående restider är det viktigt att beakta att restiderna är 

framtagna av en modell och endast är en indikation på restidsförändringen. SAMPERS-

modellen har stora svårigheter att ta hänsyn till ökade restider i korsningspunkter och vid 

köbildning.  

I figuren nedan ges en översikt av de relationer där restiden analyserats. 

 

Figur 18 Översikt punkter för uppmätta restidsförändringar enligt systemanalys 
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Restider A1 

I nedanstående tabell redovisas förändringen i restider (minuter) 2035 för A1+Mellbylänk 

jämfört med 2035 om varken Mellbylänk eller A1 byggs. 

Tabell 7 Förändring i restid [minuter] under morgonens högtrafik A1+ Mellbylänk jämfört med 2035 
utan A1+Mellbylänk 

 

  

2035 A1+ 
Mellby- 

länk 

Ringö
motet 

Lackare
bäcks 
motet 

Möln 
lycke 
motet 

Munke 
bäcks 
motet 

Bergsjö 
vägen/ 
Gråbo 
vägen 

Hulan
motet 

Björröds
motet 

Ringö-
motet 

 -0,1 -0,2 0 0 0 -0,2 

Lackarebäc
ksmotet 

-0,1  0 -0,2 -0,2 -0,1 0 

Mölnlycke
motet 

-0,2 0  -0,2 -2,2 -1,1 0 

Munkebäc
ksmotet 

0,1 -0,1 -0,1  -2 0 -2,8 

Bergsjöv./ 
Gråbov. 

-0,1 -0,2 -3,3 -2  -1,2 -3,3 

Hulan-
motet 

0,2 0 -2,3 0,1 -1,1  -2,2 

Björröds-
motet 

-0,2 0 0 -1,8 -2,9 -1,2  
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Restider A2 

Nedan redovisas restidsförändringar i olika relationer enligt trafikanalysen 2035 för 

A2+Mellbylänk jämfört med 2035 utan A2+Mellbylänk. 

Tabell 8 Förändring i restid [minuter] under morgonens högtrafik för A2+Mellbylänk jämfört med 
utan A2+Mellbylänk 2035 

 

  

2035 A2+ 
Mellby- 

länk 

Ringö
motet 

Lackare
bäcks 
motet 

Möln 
lycke 
motet 

Munke 
bäcks 
motet 

Bergsjö 
vägen/ 
Gråbo 
vägen 

Hulan
motet 

Björröds
motet 

Ringö-
motet 

 -0,2 -0,3 0 0 -0,1 -0,3 

Lackarebäc
ksmotet 

-0,1  0 -0,2 -0,2 -0,2 0 

Mölnlycke
motet 

0 0,2  0 -1,1 -5,3 0 

Munkebäc
ksmotet 

0 -0,4 -0,4  -2,1 0 -1,8 

Bergsjöv./ 
Gråbov. 

-0,1 -0,4 -2,2 -2,2  -1,3 -2,4 

Hulan-
motet 

-0,1 -0,7 -6,9 -0,2 -1,3  -7,1 

Björröds-
motet 

0,2 0,4 0,2 -0,7 -1,8 -5,3  
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Restider A3 

Tabellen nedan redogör för restidsvinster under morgonens högtrafik 2035 för en utbyggd 

A3+Mellbymot jämfört med 2035 utan utbyggnad av de nya länkarna. 

Tabell 9 Förändring i restid [minuter] under morgonens högtrafik för A3+Mellbylänk jämfört med 
utan A3+Mellbylänk 2035 

 

 

 

2035 A3+ 
Mellby- 

länk 

Ringö
motet 

Lackare
bäcks 
motet 

Möln 
lycke 
motet 

Munke 
bäcks 
motet 

Bergsjö 
vägen/ 
Gråbo 
vägen 

Hulan
motet 

Björröds
motet 

Ringö-
motet 

 -0,5 -0,6 0,2 0,1 0,2 -1,4 

Lackarebäc
ksmotet 

-0,3  0 -0,3 -0,5 -0,2 -0,1 

Mölnlycke
motet 

-0,5 -0,1  -0,4 -4,9 -1,3 -0,1 

Munkebäc
ksmotet 

0,2 -0,3 -0,3  -1,9 0 -5,1 

Bergsjöv./ 
Gråbov. 

0 -0,7 -5,7 -1,8  -1,1 -5,6 

Hulan-
motet 

0,4 -0,1 -2,3 0,2 -1  -2,2 

Björröds-
motet 

-0,6 -0,2 0 -4,2 -5,5 -1,2  
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