


2

Uppdragsgivare och styrgrupp:  
styrgruppen för det västsvenska paketet

Utredningsledare:  
Per Bergström Jonsson, Trafikkontoret

Fristående sakkunnig:  
Jonas Eliasson, Kungliga tekniska högskolan i Stockholm

Övriga personer har medverkat i varierande grad:  
Per Kristersson (GR),  

Per Lindholm (Trafikverket),  
Bernard LeRoux (Social resursförvaltning),  

Magnus Ljung, (Sveriges Lantbruksuniversitet),  
Annelie Kjellberg (Stadsbyggnadskontoret),  

Eva Rosman, Emma Hermansson, Åsa Lammgård, Jenny-Ann Ehrling (Transportstyrelsen),  
Rakel Heed Styffe (egen firma),  

Emilie Widarsson, Tobias Nygren, Anders Haraldsson, (Preera AB),  
Jennie Danielsson (Trafikverket),  

Bengt Nilsen, Lovisa Grahn, Åsa Lorentzi, Anna Taserud (SDF Norra Hisingen),  
Viktor Hultgren, Carl-Henrik Sandbreck, Andreas Almroth, Jenny Widell (Sweco),  

Katarina Gustafsson (Ki-Stone AB),  
Sofia Hellberg, Maria Fransson, Asbjörn Hanssen, Angela Vieira, Malin Sunnemar, Anna Stenlöf 

(Trafikkontoret),  
Magnus Lorentzon (Västtrafik),  

Staffan Claesson (Fastighetskontoret),  
Ann-Marie Ramnerö (Miljöförvaltningen),  

Håkan Eklöf, Philip Crosby (Coop)  
och medarbetare på IMA Marknads-utveckling som hjälpte oss med telefonenkäten.

Samt över 1000 privatpersoner som berörs av trängselskatten i Backa.

Slutrapport från utredningen om fördjupad  
utredning om trängselskattesystemets  
utformning på östra Hisingen, Göteborg,  
6e februari 2014

Diarienummer hos Göteborgs stads trafikkontor: 1870/11
www.trangselskattibacka.se



3

Sammanfattande  
hälsning från de  
berörda i Backa
området (genom  
utredningsledaren)

Baserat de många samtal som jag haft med dem som berörs av trängselskatten i 
Backa vill jag skicka med ett antal hälsningar till beslutsfattare i Göteborgsområ-
det.

• Vi hör från utredaren att trängselskatten fungerar ganska bra på regionnivå; 
att utsläppen minskar, kollektivtrafikresandet ökar och restiderna för bilisterna 
är kortare. Vad bra, men här i Backaområdet går det åt motsatt håll i många 
avseenden. Vi känner oss tvingade till att köra bil något längre än tidigare och på 
sämre vägar, många av oss har tröttnat på att göra den goda gärningen att slänga 
skräp på återvinningsstationen och ställer det i stället i protest nere på gården 
eller ute i skogen. Företagarna i Backa och på Ringön har fått en försämrad 
konkurrenskraft jämfört med andra företagare i Göteborgsområdet. Känslan  
av marginalisering och avståndet mellan oss och er har ökat, det borde snarare 
minskas för att skapa ett gott samtalsklimat i framtiden 

• Det måste till en förändring av trängselskatten! Om ni inte snabbt kommer till 
en acceptabel lösning kommer det att uppfattas som ytterligare ett svek mot oss 
här i Backaområdet och den dialogprocess som utredarna genomfört kommer i 
vår historieskrivning få stämpeln av en avancerad manipulation.

• De flesta av oss vill spontant förorda alternativ B – att trängselskatteområdet 
minskas, men många av oss har efterhand börjat se att även andra alternativ är 
helt okey. Egentligen skulle vi önska att en större översyn av trängselskattesyste-
met görs omgående i syfte att jämna ut obalansen i rörelsefriheten mellan Backa-
området och andra motsvarande stadsdelar.

• Att ta ställning till sjutton alternativ på en kort stund är att kräva väldigt myck-
et. Vi skulle uppskatta om ni återigen öppnar mottagningen på Selma Center när 
ni kommit en bit in i er beslutsprocess. Informera oss när ni har två-tre alternativ 
kvar att välja på!

• Vi vill förtydliga att även vi i Backaområdet vill göra rätt för oss och bidra till 
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ett bättre och mer hållbart samhälle. Men när ni ställer ut så många betalstatio-
ner i ett område som har ett inbyggt bilberoende så slår det bara fel. Ge oss 
förutsättningar för ett annat resande först. Och in till stan är det helt okey att 
betala trängselskatt om vi nu måste ha den skatten här i stan.

• Ni säger att det krävs ett riksdagsbeslut för att genomföra något av de sexton 
förändringsförslagen. Det är ju helt absurt! Se till att få hem beslutsrätten till 
lokalnivån där den hör hemma.

• Det är bråttom att ni visar handlingsförmågan för oss. Lägg inte detta i lång-
bänk för vi har väntat länge redan och vi har fått förklarat för oss att det är många 
beslutssteg innan frågan når Riksdagen. Jobba fort och informera oss efterhand! 
Vi vill inte behöva gå till folkomröstningsurnan i september med en osäkerhet om 
vad ni vill med trängselskatten i Backaområdet.

• Ni styrande på Gustaf Adolfs torg mm har i decennier lovat förbättringar för 
oss i Backaområdet. Vi väntar fortfarande på spårvagnen och idrottshallen. Ni 
slog sönder handeln på Selma Lagerlöfs Torg genom att öppna för Bäckebols 
handelsområde. Och så vidare. Vi tycker att ni ofta avfärdar oss när vi kontaktar 
er, antingen med tonfallet i er röst, ointresset i er blick eller att ni till och med 
låter bli att svara oss. Många av oss har med åren utvecklat ett politikerförakt på 
grund av ert medborgarförakt. 
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Sammanfattning av  
utredningen
Trängselskatt i Backa är en utredning inom det västsvenska paketet och arbetet 
har skett med en bred samverkan inom projektet och i dialog med de berörda. 
Uppdraget har varit att leta efter fysiska och administrativa åtgärder på östra 
Hisingen för att minska trängselskattesystemets negativa effekter för boende och 
näringsidkare i Backa och i Bäckebol. Uppdragsgivaren är styrgruppen för det 
västsvenska paketet.

Utredningen har haft sex arbetsmånader mellan startbesked och slutleveransen 
den 6e februari 2014. Ungefär i halvtid ändrades inriktningen på arbetet till att 
tydligare involvera de berörda – att ge inflytande över beslutsunderlagen. En 
omfattande dialogprocess genomfördes under november till januari. Det ändrade 
utredningsupplägget gjorde arbetet mycket komplext, intensivt och tidspressat.

Vårt uppdrag har varit att tillsammans med de berörda parterna beskriva  
alternativ som är tekniskt genomförbara och som ger någon slags förbättring i 
Backaområdet och att göra bedömningar av vilka konsekvenser de olika alterna-
tiven troligen medför. Parterna som bidragit med kunskap är dels de boende och 
verksamma i Backa området som vi träffat genom dialogprocessen och dels före-
trädare för perspektiv såsom medfinaniering, stadsbyggnad, regional utveckling, 
bilpendlare på de stora lederna, etc...

Sexton förändringsalternativ fann vi tillsammans. Alla alternativ har både förde-
lar och nackdelar. Vi hade också i uppdrag att beskriva hur livet på östra Hisingen 
skulle bli även när trängselskatten lämnas oförändrad i området. Det redovisas 
som ett sjuttonde alternativ.

Utredningen hade inte i uppdrag att rangordna alternativen, förorda eller av-
styrka.

Dialogprocessen har utvecklats unikt för detta uppdrag och bygger på forskning 
och praktiska erfarenheter. Vi tycker att den har fungerat mycket väl och borde 
tillämpas i andra sammanhang framöver. 

När slutrapporten överlämnas till styrgruppen för det västsvenska paketet den  
6 februari inleds nästa fas för trängselskatten i Backa, fasen där beslutsfattare ska 
sätta sig in i materialet och så småningom bestämma vad som är rätt lösning för 
trängselskatten i Backa i framtiden.
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Sakkunnighets
utlåtande

 
 

 
 

Några synpunkter på Backautredningen 
 
Min uppgift i utredningen har varit att vara en fristående rådgivare till 
utredningsledningen, och löpande ge synpunkter och råd på metoder, process, 
resultat och tolkningar. Från början var tanken att jag skulle ha en mer direkt 
ledande roll i utredningen, men en bit in i utredningen stod det klart att jag inte 
skulle kunna frigöra tillräckligt mycket tid från mina ordinarie arbetsuppgifter (som 
professor och centrumföreståndare på KTHs Centrum för Transportstudier) för att 
detta skulle vara möjligt. Jag har därför koncentrerat mig på att följa utredningen 
och delta i dess diskussioner, och bidra med synpunkter och råd. Jag tror inte att 
utredningens kvalitet eller resultat hade blivit annorlunda på grund av denna något 
förändrade roll.  
 
Mitt intryck är att utredningen klarat en svår uppgift på kort tid väl. Dels har man 
analyserat konsekvenserna av ett stort antal utformningsförslag i en rad dimensioner, 
dels har man fört dialoger med allmänhet och näringsliv för att få en bättre bild av 
vilka problem och möjliga lösningar som finns. Under utredningens gång har jag 
framför allt deltagit i den förstnämnda delen av arbetet, men jag delar uppfattningen 
att dialogdelen har varit minst lika viktig, inte minst med tanke på hur svårt det varit 
att analysera de olika utformningsförslagen med hjälp av trafikmodeller och andra 
kvantitativa metoder. 
 
Trafikmodeller är nämligen approximationer av verkligheten, där man förenklar bort 
många aspekter. Beskrivningen av resornas fördelning över dagen är t ex starkt 
förenklad; hur bilresorna fördelar sig på olika möjliga vägar genom vägnätet är svårt 
att förutse; hur många och vilka inköpsresor som köpcentra attraherar är svårt att 
prognosera, bl a eftersom modellen inte har mycket information om utbudet i olika 
köpcentra. Det har inneburit att det har varit svårt att prognosera effekterna av flera 
av utformningsförslagen, eftersom de inneburit förändringar av sådana aspekter av 
avgiftssystemet som egentligen inte finns representerade i trafikmodellen, eller som 
man sedan tidigare vet att modellen har svårt att prognosera. Tolkningen av 
modellresultat handlar därför om att veta vilka delar av resultaten man kan lita på, 
och vilka man ska ta med en nypa salt pga olika modellbegränsningar. Mitt intryck 
är att utredningen arbetat just så, och på ett kreativt och kunnigt sätt lyckats använda 
den information som modellerna ger för att belysa konsekvenserna av de olika 
utformningsförslagen.  
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En annan potentiellt mycket användbar datakälla är de uppgifter om passager över 
betalsnittet som Transportstyrelsen har i sitt trängselskattesystem. I detta system 
finns i princip data om alla dagens passager – hur ofta förare passerar alla portaler, i 
vilka områden de bor, hur mycket de betalar över en tidsperiod osv. När man, som 
denna utredning, har som uppgift att belysa hur olika förare berörs av avgifterna, hur 
mycket de betalar och hur detta skiljer sig mellan olika bostadsområden, och vad 
som skulle hända om man t ex tog bort betalstationer eller ändrade på avgiftsnivåer 
eller tidsperioder, så är förstås detta datamaterial extremt användbart. I viss mån har 
också detta varit möjligt, och Transportstyrelsen har varit till stor hjälp i 
utredningen, men det står dessvärre också klart att Transportstyrelsens datasystem 
inte är särskilt väl utformat för att bidra med denna typ av beslutsunderlag. Det 
framstår som angeläget att Transportstyrelsen får möjlighet att utveckla 
möjligheterna att ta fram bättre deskriptiva underlag över 
trängselskattebetalningarna, till hjälp i olika kommande utredningar.  

Sammanfattningsvis tror jag att utredningen har lyckats bidra med ett ovanligt 
fullödigt beslutsunderlag till ett kommande politiskt beslut. Jag har på olika sätt 
deltagit i ett antal processer som tagit fram förslag till trängselskattesystem, och 
detta är den process som haft den överlägset mest ambitiösa dialogen med de 
berörda, såväl medborgare och näringsliv. De tekniska svårigheter man mött i form 
av trafikmodeller som egentligen främst är anpassade för andra syften har man klarat 
av tillfredsställande. Därmed inte sagt att det slutliga beslutet är lätt: varje 
utformningsförslag är en svår avvägning mellan olika aspekter som t ex trafik, 
intäkter, fördelningseffekter, lättbegriplighet, stadsmiljö. Men jag hoppas och tror att 
denna utredning kan tjäna som ett gott underlag till detta beslut.    
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Situationen för de berörda i Backa med 
omnejd – kunskaper vi fått genom  
medborgardialogen
Under utredningen har mer än tusen medborgare kommit för att dela med sig av 
sina känslor, tankar och synpunkter. Antingen under de öppna hus som hållits 
på Selma center, via mail eller på webbplatsen. Många har varit arga och ledsna, 
känt sig orättvist behandlade och lurade i samband med införandet av trängsel-
skatten.

Av de människor som vi träffat finns både de som är positiva till trängselskatten 
och de som är negativa. Oavsett ståndpunkt är ändå uppfattningen att införandet 
av trängselskatt har påverkat boende och arbetande i Backa på ett helt annat sätt 
än andra områden i Göteborg med motsvarande avstånd till Göteborgs centrum. 
Förutom att det finns betydligt fler stationer så är upplevelsen att de boende i 
Backa också blivit instängda på ett sätt som inte kan jämföras med andra områ-
den.

Det för många närmaste handelsområdet, Bäckebol, känns avstängt och inte läng-
re möjligt att åka till under de tider trängselskatten råder, detsamma gäller mil-
jötippen i Tagene, veterinär på Ringön, gym vid Stigs center för att bara nämna 
några. Dessutom kan de inte åka norrut, till arbetet i Kungälv eller sommarstugan 
på landet eller för att hälsa på nära och kära utan att betala. Detta kan då jämfö-
ras med boende i västra Göteborg som kan åka till såväl Frölunda torg som Sisjön 
och Kållered samt söderut bort från centrum utan att betala trängselskatt. Detta 
har lett till en enorm känsla av orättvisa som förstärks ytterligare av faktorn att 
det är människor med jämförelsevis lägre inkomst som bor i Backa och i och med 
det drabbas ännu hårdare av trängselskatten. Det finns för de berörda inte heller 
någon logik kring varför en skall betala trängselskatt för att åka ut ur staden och 
därmed bort från de områden där trängseln är som störst. De känner sig därför 
lurade över att det kallas just trängselskatt och många har påpekat att det borde 
heta ”straffskatt” eller dyl.

Området kräver bil för många aktiviteter, det kan vara att kollektivtrafik inte 
finns eller att man av ålder inte har orken som krävs för att gå eller cykla för att 
uträtta sina ärenden som ex. att handla. En annan aspekt är att flera känner sig 
otrygga i området speciellt efter mörkret fallit vilket förutsätter bil för att förflytta 
sig. Vittnesmål talar om föräldrar som inte längre har råd att skjutsa sina barn 
till fritidsaktiviteter och heller inte vågar släppa iväg dom på cykel varpå de varit 
tvungna att stanna hemma. Aktiviteter som kan förläggas på andra tider som 
exempelvis att handla har flyttats till helgerna vilket skapat stor trängsel och pro-
blem för såväl kunder som näringsidkare på Bäckebol köpcentra.

Andra oönskade effekter för såväl boende som för samhället är att flera, stressade 
av situationen, har slutat att åka med avfallet till miljötippen varpå de istället 
hamnat i närområdet, skogen eller i bostadsområdets soprum. Andra har sett sig 
tvungna att åka omvägar för att slippa trängselskatten vilket lett till en försämrad 
miljö, mer utsläpp och ökad trafik på småvägar och inne i bostadsområden. Det 
är många som uttrycker en oro över de mindre vägarnas ökade trafikflöde och för 
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att risken för olyckor har ökat betydligt.

Under utredningen har flera känt att medier och andra har snedvridit bilden av 
vad detta arbete syftar till där det nämns att boende i Backa slåss för att slippa 
trängselskatten eller att Backa nu på något sätt ska gynnas. Det är inte alls det 
som är syftet. Det handlar inte om att gynnas eller inte bidra till trängselskatten i 
stort utan att det ska vara rättvist.

Att boende i Backa ska bidra på samma sätt som resten av staden och kunna röra 
sig på liknande vis – rättvisa – inte få fördelar.

En stor andel av de boende i Backa har tröttnat på systemet och känner sig oer-
hört frustrerade över att beslutsprocessen för en eventuell lösning ska behöva 
ta så lång tid. Ilskan var direkt efter införandet mer högljudd och utåtriktad. Nu 
hörs det inte på samma sätt men den finns kvar och bubblar under ytan. Många 
uttrycker en avvaktan just nu i väntan på resultatet från denna utredning och 
även på valet i höst där de partier som är motståndare till trängselskatten för-
väntas få många anhängare så som systemet ser ut idag. Skulle det dock visa 
sig att ingen av dessa två saker skulle underlätta situationen finns en uppenbar 
risk att ilskan återigen blir mer högljudd och utåtriktad. Flera upplever en ökad 
kriminalitet och oro i området som en följd av trängselskatten och en oro över 
att detta skall öka ytterligare. Samma effekt skulle en utdragen beslutsprocess 
också kunna få och löpande information och återkoppling fram till beslutet tas är 
både efterfrågad och nödvändig. Backaborna önskar även en återkoppling från de 
politiker som varit på plats vid möten kring frågan om betalstationerna i Backa. 
De upplever ett dåligt bemötande, att de inte fått svar på de frågor som ställts, att 
mötesstrukturen varit dålig och att de nu tappat förtroendet för politiken. Det är 
även många som frågat varför det endast är Vägvalet som varit på plats i Backa 
under utredningen och uttryckt att det kan bero på att övriga partier inte bryr sig 
tillräckligt mycket om frågan.

Nedan följer en sammanfattning av vittnesmålen samt ett urval av citat från de 
som kommit och delat sina synpunkter och tankar.

Orättvisa
En enormt stor känsla av orättvisa. Framförallt i jämfört med andra delar av 
staden och tvånget av att betala trängselskatt trots att man endast åker bort från 
trängseln och dessutom på tider då det absolut inte är trängsel. Men även orätt-
visa i andra aspekter som exempelvis att utländska fordon inte behöver betala, att 
bilister betalar för buss- och tågresenärers bekvämlighet, att de fattiga i förorten 
betalar för att mer bemedlade innerstadsbor och inpendlare ska gynnas av bättre 
transporter.
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En viktig förutsättning för att projekten med bostäder ska bli verklighet är att 
trafiken i och genom Backa inte ökar. Trafikflödena påverkar buller- och utsläpps-
nivåerna och bestämmer således möjligheterna till förtätning. Exempelvis ligger 
bullernivåerna på övre delen av Litteraturgatan på gränsen till att stadsutveck-
lingen ska gå att genomföra. 
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Hur boende i Backa, Brunnsbo, Skälltorp och Skogome  
påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur göteborgarnas acceptans till trängselskatten påverkas

Återfår friheter, mer rättvist jämfört med liknande områden utanför 
trängselskatteområdet.

Sympatier med Backaborna. Dock ökad otydlighet om var trängsel-
skatten bör finnas (Lundbyleden är en plats med trängsel men utan 
trängselskatt).

Hur boende i Tuve, Säve, Kärra mm påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur ”framtida Backabor” påverkas
Lokalmiljö, förtätningsmöjligheter, trafiksäkerhet, resmöjligheter för  
alla trafikanter.

Återfår friheter, mer rättvist jämfört med liknande områden utanför 
trängselskatteområdet.

Stor risk för trafiköversvämning från E6an ger sämre trafiksäkerhet 
och närmiljö. Alla trafikanter påverkas negativt av en överbelastning  
av biltrafik.

Hur företag och arbetstagare på Ringön och i Backa påverkas
Möjlighet att locka anställda och kunder till sig. Kostnader för att   
bedriva sin verksamhet. 

Hur dagens inpendlare till Göteborg påverkas
Säkra och korta restider in till Göteborg med bil och buss.

Backa får fördelar men Ringön blir utan fördelar, båda områdena  
drabbas av ökad trängsel på E6an.

Återgång till allvarlig trängsel på E6an och Lundbyleden. Risk för att 
bussens framkomlighet minskar vid Ringömotet (ej busskörfält) och  
att bilister börjar använda busskörfälten.

Hur handlare i Bäckebol påverka
Personalkostnader, tillgänglighet för kunder.

Hur framtidens inpendlare till Göteborg påverkas
Finansiering av västsvenska paketet, möjlighet att dämpa trängsel,  
öka kollektivtrafikens konkurrenskraft.

Bättre tillgänglighet för kunder från Hisingen. Minskad trängsel  
i affärer på helger. Sänkta personalkostnader.

Betydande förlust av medfinansiering av infrastrukturen i det västsvenska 
paketet. När Marieholmstunneln öppnar räcker inte kapaciteten på Lundby- 
leden till. Minskade möjligheter att styra trängsel på statliga leder. 

Hur Backabornas acceptans till trängselskatten påverkas

Hur möjligheten att bygga mer och bättre stad på Hisingen  
påverkas
Frigöra trafikytor för att bygga byggnader på (minska buller från  
och ytbehov för trafiken), skapa förutsättningar för mer lokal service 
och handel.

Etablissemanget har lyssnat på oss. Mer rättvis lösning för oss.  
Balans med sydväst.

Kräver antagligen intunnling av Lundbyleden för att kunna fortsätta 
förtäta runt Backaplan, Frihamnen, Brunnsbo. Svårt för framtida lokal 
service och handel att konkurrera med Bäckebol.

Hur den sociala sammanhållningen på östra Hisingen påverkas
Påverkas olika grupper olika. Påverkas föreningsliv. Påverkas tillit   
till samhällsinstitutioner.

Hur möjligheten att skapa goda förutsättningar för näringslivets 
transporter påverkas
Avser främst långväga transporter: trängsel på E6an, trängsel på  
Norrleden, trängsel på Lundbyleden.

Etablissemanget har lyssnat på oss. Vår gemensamma röst blev  
tillräckligt stark. Vi flyttade inte våra problem någon annanstans.

Återgång till allvarlig trängsel på E6an och på Lundbyleden. Transport-
leden till Hamnen via Marieholmstunneln får ökade restider och sämre 
tillförlitlighet.

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från företrädare för andra perspektiv

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från samtalen i Backa

Negativ effekt                      Viss negativ effekt                      Osäker effekt / ingen effekt                      Viss positiv effekt                      Positiv effekt
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Hur boende i Backa, Brunnsbo, Skälltorp och Skogome  
påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur göteborgarnas acceptans till trängselskatten påverkas

Vi kan i alla fall göra fler av våra ärenden utan att betala trängsel-
skatt jämfört med alt A. Men vi har fått ”omotiverade köer” inne  
i området. Minskad ”idiot-trafik” på nätterna är bra.

Sympatier med Backaborna. Kan på kort sikt ses som en balanserad 
lösning som är bra för alla.

Hur boende i Tuve, Säve, Kärra mm påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur ”framtida Backabor” påverkas
Lokalmiljö, förtätningsmöjligheter, trafiksäkerhet, resmöjligheter för  
alla trafikanter.

Vi återfår raka vägen till Bäckebol utan trängselskatt men oj vad knölig 
och långsam resan blev!

De åtgärder som införs kommer att göra bilresor internt i Backa  
långsamma. Risk för att även kollektivtrafik påverkas av åtgärderna. 
Möjlighet att stärka gång- och cykeltrafikanternas situation.

Hur företag och arbetstagare på Ringön och i Backa påverkas
Möjlighet att locka anställda och kunder till sig. Kostnader för att   
bedriva sin verksamhet. 

Hur dagens inpendlare till Göteborg påverkas
Säkra och korta restider in till Göteborg med bil och buss.

Vi kan i alla fall göra fler av våra ärenden utan att betala trängselskatt 
jämfört med alt A. Men framkomligheten genom Backa är numera inget 
vidare. Ringön drar inga fördelar.

Ingen större skillnad.

Hur handlare i Bäckebol påverka
Personalkostnader, tillgänglighet för kunder.

Hur framtidens inpendlare till Göteborg påverkas
Finansiering av västsvenska paketet, möjlighet att dämpa trängsel,  
öka kollektivtrafikens konkurrenskraft.

Fortfarande knöligt för våra kunder väster om Backa att ta sig till oss 
annat än via Norrleden.

Detta alternativ kan bli väldigt dyrt att genomföra och med hög risk för  
att inte lyckas fullt ut. Om kostnaden ska finansieras av VP urholkas  
möjligheten att göra åtgärder som är till nytta för inpendlarna.

Hur Backabornas acceptans till trängselskatten påverkas

Hur möjligheten att bygga mer och bättre stad på Hisingen  
påverkas
Frigöra trafikytor för att bygga byggnader på (minska buller från  
och ytbehov för trafiken), skapa förutsättningar för mer lokal service 
och handel.

På kort sikt är detta en stor framgång för backaborna då betalstationer 
17-21 ersätts med annat. Etablissemanget har lyssnat på oss. Mer 
rättvis lösning för oss. Balans med sydväst.

Hög risk för att trafikåtgärderna inte blir tillräckligt trafikdämpande och 
därmed blir trafiken inne i Backa så omfattande att det inte går att 
fullfö ja planerad förtätning och stadsutveckling. Om genomfartsförbud 
krävs minskar det tillgängligheten till lokala torg i Backa. 

Hur den sociala sammanhållningen på östra Hisingen påverkas
Påverkas olika grupper olika. Påverkas föreningsliv. Påverkas tillit   
till samhällsinstitutioner.

Hur möjligheten att skapa goda förutsättningar för näringslivets 
transporter påverkas
Avser främst långväga transporter: trängsel på E6an, trängsel på  
Norrleden, trängsel på Lundbyleden.

Vår gemensamma röst blev tillräckligt stark. Vi flyttade inte våra  
problem någon annanstans. MEN, de som har gott om tid kanske 
tycker att lösningen blev bra ,men för oss andra är resan genom  
Backa alldeles för långsam!

Ingen större skillnad.

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från företrädare för andra perspektiv

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från samtalen i Backa

Negativ effekt                      Viss negativ effekt                      Osäker effekt / ingen effekt                      Viss positiv effekt                      Positiv effekt
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Hur boende i Backa, Brunnsbo, Skälltorp och Skogome  
påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur göteborgarnas acceptans till trängselskatten påverkas

Återfår friheter, lite mer rättvist jämfört med liknande områden utanför 
TS-ringen. DOCK, vi kan fortfarande inte åka norrut ut från stan utan  
att betala trängselskatt. Det är absurt!

Bra att man ändrar sig men man valde en krystad lösning med 
betalstationer ute på vischan med nya offer. Det visar bara hur orättvis 
trängselskatten är! 

Hur boende i Tuve, Säve, Kärra mm påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur ”framtida Backabor” påverkas
Lokalmiljö, förtätningsmöjligheter, trafiksäkerhet, resmöjligheter för  
alla trafikanter.

Tuve, Skogome mm återfår vissa friheter men boende i Kärra och  
Gerrebacka får nästan motsvarande inlåsningseffekt som Backa har 
idag. De kan ex inte längre ta sig till Bäckebol! Risk för mer genom-
fartstrafik i Kärra.

Viss risk för viss trafiköversvämning om E6an börjar gå fullt igen  
i framtiden. Alla trafikanter påverkas negativt av en överbelastning  
av biltrafik.

Hur företag och arbetstagare på Ringön och i Backa påverkas
Möjlighet att locka anställda och kunder till sig. Kostnader för att   
bedriva sin verksamhet. 

Hur dagens inpendlare till Göteborg påverkas
Säkra och korta restider in till Göteborg med bil och buss.

Backa får fördelar men Ringön blir utan fördelar, båda områdena 
drabbas av lite ökad trängsel på E6an.

Återfår en del lokaltrafik på E6an och Lundbyleden igen, vi ket leder till 
en viss ökning av trängseln igen. 

Hur handlare i Bäckebol påverkas
Personalkostnader, tillgänglighet för kunder.

Hur framtidens inpendlare till Göteborg påverkas
Finansiering av västsvenska paketet, möjlighet att dämpa trängsel,  
öka kollektivtrafikens konkurrenskraft.

Bättre tillgänglighet för kunder från delar av Hisingen. MEN kunder i 
Gerrebacka, Kärra, Angered, Kungälv, Ale mm måste nu börja betala 
trängselskatt. Dessa grupper är antagligen ännu större.

Ingen större skillnad.

Hur Backabornas acceptans till trängselskatten påverkas

Hur möjligheten att bygga mer och bättre stad på Hisingen  
påverkas
Frigöra trafikytor för att bygga byggnader på (minska buller från  
och ytbehov för trafiken), skapa förutsättningar för mer lokal service 
och handel.

Etablissemanget har lyssnat på oss och ändrar sig. MEN lösningen 
känns krystad och skapar nya förlorare. Det visar bara hur orättvis 
trängselskatten är!

Något försämrade möjligheter att förtäta i närheten av Lundbyleden. 
Minskad attraktionskraft för förtätning i Kärra.

Hur den sociala sammanhållningen på östra Hisingen påverkas
Påverkas olika grupper olika. Påverkas föreningsliv. Påverkas tillit   
till samhällsinstitutioner.

Hur möjligheten att skapa goda förutsättningar för näringslivets 
transporter påverkas
Avser främst långväga transporter: trängsel på E6an, trängsel på  
Norrleden, trängsel på Lundbyleden.

Om vi går med på detta så offrar vi våra grannar i norra stadsdelen. 
Norra Hisingen är ett område som bör hållas samman. Om detta ska 
genomföras måste man inleda nya dialoger riktade mot berörda  
i Kärra och Gerrebacka.

Ingen större skillnad.

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från företrädare för andra perspektiv

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från samtalen i Backa

Negativ effekt                      Viss negativ effekt                      Osäker effekt / ingen effekt                      Viss positiv effekt                      Positiv effekt









45

Hur boende i Backa, Brunnsbo, Skälltorp och Skogome  
påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur göteborgarnas acceptans till trängselskatten påverkas

Återfår friheter, lite mer rättvist jämfört med liknande områden utanför 
TS-området. DOCK, vi kan fortfarande inte åka norrut ut från stan utan 
att betala trängselskatt. Det är absurt!

Bra att man ändrar sig men man valde en krystad lösning med betal-
stationer ute på vischan och ett komplicerat undantag ovanpå det. Det 
visar bara hur orättvis trängselskatten är! Vi vill också ha undantag 
från trängselskatt, vår situation är lika illa!

Hur boende i Tuve, Säve, Kärra mm påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur ”framtida Backabor” påverkas
Lokalmiljö, förtätningsmöjligheter, trafiksäkerhet, resmöjligheter för  
alla trafikanter.

Återfår friheter om vi behöver in i Backa, mer rättvist jämfört med 
l knande områden utanför TS-området. Dock blir trängselskatten lite 
”komplicerad utanför vår dörr” i Kärra. Säve-borna som ska till Bäck-
ebol kommer börja åka genom Backa för att slippa trängselskatten.

Viss risk för viss trafiköversvämning om E6an börjar gå fullt igen i 
framtiden. Alla trafikanter påverkas negativt av en överbelastning
av biltrafik.

Hur företag och arbetstagare på Ringön och i Backa påverkas
Möjlighet att locka anställda och kunder till sig. Kostnader för att   
bedriva sin verksamhet. 

Hur dagens inpendlare till Göteborg påverkas
Säkra och korta restider in till Göteborg med bil och buss.

Backa får fördelar men Ringön blir utan fördelar, båda områdena  
drabbas av lite ökad trängsel på E6an.

Återfår en del lokaltrafik på E6an och Lundbyleden igen, vi ket leder till 
en viss ökning av trängseln igen. 

Hur handlare i Bäckebol påverkas
Personalkostnader, tillgänglighet för kunder.

Hur framtidens inpendlare till Göteborg påverkas
Finansiering av västsvenska paketet, möjlighet att dämpa trängsel,  
öka kollektivtrafikens konkurrenskraft.

Bättre tillgänglighet för kunder från delar av Hisingen. MEN kunder i 
Angered, Kungälv, Ale mm måste nu börja betala trängselskatt. Dessa 
grupper är antagligen ännu lite större.

Ingen större skillnad.

Hur Backabornas acceptans till trängselskatten påverkas

Hur möjligheten att bygga mer och bättre stad på Hisingen  
påverkas
Frigöra trafikytor för att bygga byggnader på (minska buller från  
och ytbehov för trafiken), skapa förutsättningar för mer lokal service 
och handel.

Etablissemanget har lyssnat på oss och ändrar sig. MEN man valde 
en krystad lösning med betalstationer ute på vischan och ett komplice-
rat undantag ovanpå det. Det visar bara hur orättvis trängselskatten är!

Ingen större skillnad.

Hur den sociala sammanhållningen på östra Hisingen påverkas
Påverkas olika grupper olika. Påverkas föreningsliv. Påverkas tillit   
till samhällsinstitutioner.

Hur möjligheten att skapa goda förutsättningar för näringslivets 
transporter påverkas
Avser främst långväga transporter: trängsel på E6an, trängsel på  
Norrleden, trängsel på Lundbyleden.

Vår gemensamma röst blev tillräckligt stark. Vi flyttade visserligen 
några problem till Kungälv och Angered, som inte varit med i någon 
dialog. Kanske borde även Säveborna få undantaget.

Ingen större skillnad.

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från företrädare för andra perspektiv

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från samtalen i Backa

Negativ effekt                      Viss negativ effekt                      Osäker effekt / ingen effekt                      Viss positiv effekt                      Positiv effekt
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Hur boende i Backa, Brunnsbo, Skälltorp och Skogome  
påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur göteborgarnas acceptans till trängselskatten påverkas

Återfår friheter, lite mer rättvist jämfört med liknande områden utanför 
TS-området. DOCK, vi kan fortfarande inte åka norrut ut från stan utan 
att betala trängselskatt. Det är absurt!

Etablissemanget har lyssnat på oss och ändrar sig. MEN man valde  
en krystad lösning med betalstationer ute på vischan och stängda väg-
korsningar ovanpå det. Det visar bara hur orättvis trängselskatten är!

Hur boende i Tuve, Säve, Kärra mm påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur ”framtida Backabor” påverkas
Lokalmiljö, förtätningsmöjligheter, trafiksäkerhet, resmöjligheter för  
alla trafikanter.

Återfår friheter om vi behöver in i Backa, mer rättvist jämfört med 
l knande områden utanför TS-området. Ny lokalväg är bra, så vi slipper 
samsas med långtradarna i Klarebergsmotet. Oro för att genomfarts-
trafik kommer in via korsningen Norrleden och Ellesbovägen för att 
slippa trängselskatten.

Viss risk för viss trafiköversvämning om E6an börjar gå fullt igen i 
framtiden. Alla trafikanter påverkas negativt av en överbelastning av 
biltrafik.

Hur företag och arbetstagare på Ringön och i Backa påverkas
Möjlighet att locka anställda och kunder till sig. Kostnader för att   
bedriva sin verksamhet. 

Hur dagens inpendlare till Göteborg påverkas
Säkra och korta restider in till Göteborg med bil och buss.

Backa får fördelar men Ringön blir utan fördelar, båda områdena  
drabbas av lite ökad trängsel på E6an.

Återfår en del lokaltrafik på E6an och Lundbyleden igen, vi ket leder till 
en viss ökning av trängseln igen. 

Hur handlare i Bäckebol påverkas
Personalkostnader, tillgänglighet för kunder.

Hur framtidens inpendlare till Göteborg påverkas
Finansiering av västsvenska paketet, möjlighet att dämpa trängsel,  
öka kollektivtrafikens konkurrenskraft.

Bättre tillgänglighet för kunder från delar av Hisingen. MEN kunder i 
Kungälv, Ale mm måste nu börja betala trängselskatt.

Ingen större skillnad.

Hur Backabornas acceptans till trängselskatten påverkas

Hur möjligheten att bygga mer och bättre stad på Hisingen  
påverkas
Frigöra trafikytor för att bygga byggnader på (minska buller från  
och ytbehov för trafiken), skapa förutsättningar för mer lokal service 
och handel.

De säger att de lyssnade på oss men resultatet blev ett slag i luften 
utan tillräcklig effekt. 

Risk att genomfartstrafik i Kärra leder till svårigheter att bygga stad 
där. 

Hur den sociala sammanhållningen på östra Hisingen påverkas
Påverkas olika grupper olika. Påverkas föreningsliv. Påverkas tillit   
till samhällsinstitutioner.

Hur möjligheten att skapa goda förutsättningar för näringslivets 
transporter påverkas
Avser främst långväga transporter: trängsel på E6an, trängsel på  
Norrleden, trängsel på Lundbyleden.

Vår gemensamma röst blev tillräckligt stark. Vi flyttade visserligen 
några problem till Kungälv o dyligt som inte varit med i någon dialog.

Ingen större skillnad givet att kapaciteten i Klarebergsmotet inte blir 
sämre efter ombyggnaden av Ellesbovägen och Kärravägen.

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från företrädare för andra perspektiv

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från samtalen i Backa

Negativ effekt                      Viss negativ effekt                      Osäker effekt / ingen effekt                      Viss positiv effekt                      Positiv effekt
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Hur boende i Backa, Brunnsbo, Skälltorp och Skogome  
påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur göteborgarnas acceptans till trängselskatten påverkas

Om man kan göra sin resa mitt på dagen så innebär förslaget att man 
återfått vissa friheter. För dem som inte kan resa mitt på dagen är dock 
förslaget utan fördelar.

Bra att något görs! Dock relativt stor risk att åtgärden ses som ett slag  
i luften utan effekt och då kan en följd bli att acceptansen för systemet  
i stort minskar. Vi vill också ha avgiftminskning mitt på dagen!

Hur boende i Tuve, Säve, Kärra mm påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur ”framtida Backabor” påverkas
Lokalmiljö, förtätningsmöjligheter, trafiksäkerhet, resmöjligheter för  
alla trafikanter.

Om man kan göra sin resa mitt på dagen så innebär förslaget att man 
återfått vissa friheter. För dem som inte kan resa mitt på dagen är dock 
förslaget utan fördelar.

Skyddet mot genomfartstrafiken i högtrafik finns kvar men det finns en 
risk för ökad biltrafik genom Backa mitt på dagen, vilket kan innebära 
högre buller- och utsläppsnivåer

Hur företag och arbetstagare på Ringön och i Backa påverkas
Möjlighet att locka anställda och kunder till sig. Kostnader för att   
bedriva sin verksamhet. 

Hur dagens inpendlare till Göteborg påverkas
Säkra och korta restider in till Göteborg med bil och buss.

Vi kan i alla fall göra fler av våra dagärenden utan att betala trängsel-
skatt jämfört med alt A. Ringön drar inga fördelar.

Ingen större skillnad.

Hur handlare i Bäckebol påverkas
Personalkostnader, tillgänglighet för kunder.

Hur framtidens inpendlare till Göteborg påverkas
Finansiering av västsvenska paketet, möjlighet att dämpa trängsel,  
öka kollektivtrafikens konkurrenskraft.

En liten förbättring då de kunder som kan åka mitt på vardagen  
nog söker sig till oss då istället för på helgen. Det underlättar helg-
situationen lite grann.

Ingen större skillnad. Intäktsbortfallet borde bli på hanterbar nivå.

Hur Backabornas acceptans till trängselskatten påverkas

Hur möjligheten att bygga mer och bättre stad på Hisingen  
påverkas
Frigöra trafikytor för att bygga byggnader på (minska buller från  
och ytbehov för trafiken), skapa förutsättningar för mer lokal service 
och handel.

De säger att de lyssnade på oss men resultatet blev ett slag i luften 
utan tillräcklig effekt. 

Det finns en risk för att denna lösning gör att Backa får en stämpel om 
att här funkar det bäst om du är ledig mitt på dagarna. Risk för ökad 
genomfartstrafik mitt på dagen.

Hur den sociala sammanhållningen på östra Hisingen påverkas
Påverkas olika grupper olika. Påverkas föreningsliv. Påverkas tillit   
till samhällsinstitutioner.

Hur möjligheten att skapa goda förutsättningar för näringslivets 
transporter påverkas
Avser främst långväga transporter: trängsel på E6an, trängsel på  
Norrleden, trängsel på Lundbyleden.

Lösningen är bra enbart för dem som kan förlägga sina resor till mitt 
på dagen. Alla vi andra i Backa drar ingen nytta alls av detta. Förslaget 
splittrar oss och det vill vi inte!

Ingen större skillnad.

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från företrädare för andra perspektiv

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från samtalen i Backa

Negativ effekt                      Viss negativ effekt                      Osäker effekt / ingen effekt                      Viss positiv effekt                      Positiv effekt
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Negativ effekt                      Viss negativ effekt                      Osäker effekt / ingen effekt                      Viss positiv effekt                      Positiv effekt

Hur boende i Backa, Brunnsbo, Skälltorp och Skogome  
påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur göteborgarnas acceptans till trängselskatten påverkas

Ger en liten förbättring för vissa korta fritids och handelsresor.

Bra att något görs! Dock relativt stor risk att åtgärden ses som ett slag 
i luften utan effekt och då kan en följd bli att acceptansen för systemet  
i stort minskar.

Hur boende i Tuve, Säve, Kärra mm påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur ”framtida Backabor” påverkas
Lokalmiljö, förtätningsmöjligheter, trafiksäkerhet, resmöjligheter för  
alla trafikanter.

Ger en liten förbättring för vissa korta fritids och handelsresor.

Ingen större skillnad.

Hur företag och arbetstagare på Ringön och i Backa påverkas
Möjlighet att locka anställda och kunder till sig. Kostnader för att   
bedriva sin verksamhet. 

Hur dagens inpendlare till Göteborg påverkas
Säkra och korta restider in till Göteborg med bil och buss.

Vi kan i alla fall göra fler av våra dagärenden utan att betala flera 
 trängselskatter jämfört med alt A. Ringön drar inga fördelar.

Ingen större skillnad.

Hur handlare i Bäckebol påverkas
Personalkostnader, tillgänglighet för kunder.

Hur framtidens inpendlare till Göteborg påverkas
Finansiering av västsvenska paketet, möjlighet att dämpa trängsel,  
öka kollektivtrafikens konkurrenskraft.

En liten förbättring då de kunder som kan åka mitt på vardagen  
nog söker sig till oss då istället för på helgen. Det underlättar helg-
situationen lite grann.

Ingen större skillnad. Intäktsbortfallet borde bli på hanterbar nivå.

Hur Backabornas acceptans till trängselskatten påverkas

Hur möjligheten att bygga mer och bättre stad på Hisingen  
påverkas
Frigöra trafikytor för att bygga byggnader på (minska buller från  
och ytbehov för trafiken), skapa förutsättningar för mer lokal service 
och handel.

De säger att de lyssnade på oss men resultatet blev ett slag i luften 
utan tillräcklig effekt. 

Ingen större skillnad.

Hur den sociala sammanhållningen på östra Hisingen påverkas
Påverkas olika grupper olika. Påverkas föreningsliv. Påverkas tillit   
till samhällsinstitutioner.

Hur möjligheten att skapa goda förutsättningar för näringslivets 
transporter påverkas
Avser främst långväga transporter: trängsel på E6an, trängsel på  
Norrleden, trängsel på Lundbyleden.

Ingen större skillnad.

Ingen större skillnad.

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från företrädare för andra perspektiv

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från samtalen i Backa
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Negativ effekt                      Viss negativ effekt                      Osäker effekt / ingen effekt                      Viss positiv effekt                      Positiv effekt

Hur boende i Backa, Brunnsbo, Skälltorp och Skogome  
påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur göteborgarnas acceptans till trängselskatten påverkas

Ger en förbättring för vissa korta fritids och handelsresor samt för dem 
som bor i ex Backa och har dagisplats i Kärra.

Bra att något görs! Dock relativt stor risk att åtgärden ses som ett slag 
i luften utan tillräcklig effekt och då kan en följd bli att acceptansen 
för systemet i stort minskar. Dessutom kan ändringen betyda stora 
administrationskostnader över lång tid vilket kan uppfattas som ett 
högt pris. Kan bli komplicerat om vi åker igenom Backastationerna. 
Hur vet vi vad som gäller där? Risk att andra stadsdelar också vill ha 
denna regel.

Hur boende i Tuve, Säve, Kärra mm påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur ”framtida Backabor” påverkas
Lokalmiljö, förtätningsmöjligheter, trafiksäkerhet, resmöjligheter för  
alla trafikanter.

Ger en förbättring för vissa korta fritids och handelsresor samt för dem 
som bor i ex Kärra och har dagisplats i Backa.

Ingen större skillnad.

Hur företag och arbetstagare på Ringön och i Backa påverkas
Möjlighet att locka anställda och kunder till sig. Kostnader för att   
bedriva sin verksamhet. 

Hur dagens inpendlare till Göteborg påverkas
Säkra och korta restider in till Göteborg med bil och buss.

Vi kan i alla fall göra fler av våra ärenden utan att betala trängselskatt 
jämfört med alt A. Ringön drar inga fördelar.

Ingen större skillnad.

Hur handlare i Bäckebol påverkas
Personalkostnader, tillgänglighet för kunder.

Hur framtidens inpendlare till Göteborg påverkas
Finansiering av västsvenska paketet, möjlighet att dämpa trängsel,  
öka kollektivtrafikens konkurrenskraft.

Bättre tillgänglighet för kunder från Hisingen. Minskad trängsel i affärer 
på helger. Sänkta personalkostnader.

Ingen större skillnad. Intäktsbortfallet börjar bli rätt stora om detta alter-
nativ väljs. Dessutom lite orolig för administrationskostnaderna för att 
upprätthålla systemet.

Hur Backabornas acceptans till trängselskatten påverkas.

Hur möjligheten att bygga mer och bättre stad på Hisingen  
påverkas
Frigöra trafikytor för att bygga byggnader på (minska buller från  
och ytbehov för trafiken), skapa förutsättningar för mer lokal service 
och handel.

De säger att de lyssnade på oss men resultatet blev ett slag i luften 
utan tillräcklig effekt. 

Ingen större skillnad.

Hur den sociala sammanhållningen på östra Hisingen påverkas
Påverkas olika grupper olika. Påverkas föreningsliv. Påverkas tillit   
till samhällsinstitutioner.

Hur möjligheten att skapa goda förutsättningar för näringslivets 
transporter påverkas
Avser främst långväga transporter: trängsel på E6an, trängsel på  
Norrleden, trängsel på Lundbyleden.

Betalstationerna är kvar i Backa men etablissemanget har lyssnat på 
oss. Vår gemensamma röst blev tillräckligt stark. Vi flyttade inte våra 
problem någon annanstans.

Ingen större skillnad.

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från företrädare för andra perspektiv

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från samtalen i Backa
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Hur boende i Backa, Brunnsbo, Skälltorp och Skogome  
påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur göteborgarnas acceptans till trängselskatten påverkas

Nu kan vi nå arbete, handel och fritidsaktiteter i närområdet utan att  
behöva betala en krystad trängselskatt. Lite komplicerat att förstå  
kanske, men det får vi leva med. 

Sympatier med Backaborna. Kan  ses som en balanserad lösning som 
är bra för många och utan nya offer. 

Hur boende i Tuve, Säve, Kärra mm påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur ”framtida Backabor” påverkas
Lokalmiljö, förtätningsmöjligheter, trafiksäkerhet, resmöjligheter för  
alla trafikanter.

Nu kan vi nå arbete, handel och fritidsaktiteter i närområdet utan att  
behöva betala en krystad trängselskatt. Lite komplicerat att förstå  
kanske, men det får vi leva med. 

 Skyddet mot genomfartstrafik med bil finns och kan justeras om  
trängseln på E6 ökar. Resor i närområdet med bil är obeskattade 
medan resor till och från centrala Göteborg är beskattade som för  
alla andra.

Hur företag och arbetstagare på Ringön och i Backa påverkas
Möjlighet att locka anställda och kunder till sig. Kostnader för att   
bedriva sin verksamhet. 

Hur dagens inpendlare till Göteborg påverkas
Säkra och korta restider in till Göteborg med bil och buss.

Backa mfl får fördelar men Ringön blir utan fördelar.

Ingen större skillnad.

Hur handlare i Bäckebol påverkas
Personalkostnader, tillgänglighet för kunder.

Hur framtidens inpendlare till Göteborg påverkas
Finansiering av västsvenska paketet, möjlighet att dämpa trängsel,  
öka kollektivtrafikens konkurrenskraft.

Bättre tillgänglighet för kunder från Hisingen. Minskad trängsel i affärer 
på helger. Sänkta personalkostnader.

Ingen större skillnad. Intäktsbortfallet borde bli på hanterbar nivå.

Hur Backabornas acceptans till trängselskatten påverkas

Hur möjligheten att bygga mer och bättre stad på Hisingen  
påverkas
Frigöra trafikytor för att bygga byggnader på (minska buller från  
och ytbehov för trafiken), skapa förutsättningar för mer lokal service 
och handel.

De säger att de lyssnade på oss men resultatet blev ett slag i luften 
utan tillräcklig effekt. 

Ingen större skillnad i sak egentligen, men förändringen kan leda  
till framtidstro, intresse och optimism för området, vilket är viktiga  
drivkrafter för att stadsutveckla. Lokal service kan locka kunder från 
E6an utan att de behöver betala trängselskatt.

Hur den sociala sammanhållningen på östra Hisingen påverkas
Påverkas olika grupper olika. Påverkas föreningsliv. Påverkas tillit   
till samhällsinstitutioner.

Hur möjligheten att skapa goda förutsättningar för näringslivets 
transporter påverkas
Avser främst långväga transporter: trängsel på E6an, trängsel på  
Norrleden, trängsel på Lundbyleden.

Betalstationerna är kvar i Backa men etablissemanget har lyssnat på 
oss. Vår gemensamma röst blev tillräckligt stark. Vi flyttade inte våra 
problem någon annanstans.

Ingen större skillnad.

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från företrädare för andra perspektiv

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från samtalen i Backa

Negativ effekt                      Viss negativ effekt                      Osäker effekt / ingen effekt                      Viss positiv effekt                      Positiv effekt
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Hur boende i Backa, Brunnsbo, Skälltorp och Skogome  
påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur göteborgarnas acceptans till trängselskatten påverkas

Nu kan vi nå arbete, handel och fritidsaktiteter i närområdet utan att 
behöva betala en krystad trängselskatt.

Sympatier med Backaborna. Kan  ses som en balanserad lösning som 
är bra för många och utan nya offer. Risk för diskussion om att införa 
undantag på andra platser i Göteborg. 

Hur boende i Tuve, Säve, Kärra mm påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur ”framtida Backabor” påverkas
Lokalmiljö, förtätningsmöjligheter, trafiksäkerhet, resmöjligheter för  
alla trafikanter.

Kul för Backaborna att återfå friheter men vi blev kvar i det ”gamla 
systemet” och får varken för eller nackdelar av ändringen.

Skyddet mot genomfartstrafik med bil finns och kan justeras om  
trängseln på E6 ökar. Resor i närområdet med bil är obeskattade 
medan resor till och från centrala Göteborg är beskattade som för  
alla andra.

Hur företag och arbetstagare på Ringön och i Backa påverkas
Möjlighet att locka anställda och kunder till sig. Kostnader för att   
bedriva sin verksamhet. 

Hur dagens inpendlare till Göteborg påverkas
Säkra och korta restider in till Göteborg med bil och buss.

Företagen på Ringön drar inga fördelar av förslaget. Förslaget är bra 
för anställda som bor i Backa och för oss företagare som använder 
privat bil i tjänsten. Men varför omfattas inte de företagsägda bilarna 
som tillhör företagen i området?

Ingen större skillnad.

Hur handlare i Bäckebol påverkas
Personalkostnader, tillgänglighet för kunder.

Hur framtidens inpendlare till Göteborg påverkas
Finansiering av västsvenska paketet, möjlighet att dämpa trängsel,  
öka kollektivtrafikens konkurrenskraft.

De som fick undantaget hittar tillbaka till oss nu. Dock fortfarande knöligt 
för våra kunder väster om Backa att ta sig till oss annat än via Norrle-
den. Men skönt att vi inte tappade några nya kundgrupper i alla fall.

Ingen större skillnad. Intäktsbortfallet borde bli på hanterbar nivå.

Hur Backabornas acceptans till trängselskatten påverkas

Hur möjligheten att bygga mer och bättre stad på Hisingen  
påverkas
Frigöra trafikytor för att bygga byggnader på (minska buller från  
och ytbehov för trafiken), skapa förutsättningar för mer lokal service 
och handel.

Betalstationerna är kvar i Backa men etablissemanget har lyssnat på 
oss. Vår gemensamma röst blev tillräckligt stark. Vi flyttade inte våra 
problem någon annanstans.

Ingen större skillnad i sak egentligen, men förändringen kan leda  
till framtidstro, intresse och optimism för området, vilket är viktiga  
drivkrafter för att stadsutveckla. Dock kommer lokal kommersiell  
service få svårt att locka kunder som inte omfattas av undantaget.

Hur den sociala sammanhållningen på östra Hisingen påverkas
Påverkas olika grupper olika. Påverkas föreningsliv. Påverkas tillit   
till samhällsinstitutioner.

Hur möjligheten att skapa goda förutsättningar för näringslivets 
transporter påverkas
Avser främst långväga transporter: trängsel på E6an, trängsel på  
Norrleden, trängsel på Lundbyleden.

Backaborna vinner på förslaget men stadsdelen splittras med många 
som är kvar i det ”gamla systemet” och nu kommer nog ingen att orka 
ändra det en gång till.

Ingen större skillnad.

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från företrädare för andra perspektiv

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från samtalen i Backa

Negativ effekt                      Viss negativ effekt                      Osäker effekt / ingen effekt                      Viss positiv effekt                      Positiv effekt
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Hur boende i Backa, Brunnsbo, Skälltorp och Skogome  
påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur göteborgarnas acceptans till trängselskatten påverkas

Nu kan vi nå arbete, handel och fritidsaktiteter i närområdet utan att 
behöva betala en krystad trängselskatt.

Sympatier med Backaborna. Kan  ses som en balanserad lösning som 
är bra för många och utan nya offer. Risk för diskussion om att införa 
undantag på andra platser i Göteborg. 

Hur boende i Tuve, Säve, Kärra mm påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur ”framtida Backabor” påverkas
Lokalmiljö, förtätningsmöjligheter, trafiksäkerhet, resmöjligheter för  
alla trafikanter.

Nu kan vi nå arbete, handel och fritidsaktiteter i närområdet utan att 
behöva betala en krystad trängselskatt.

 Skyddet mot genomfartstrafik med bil finns och kan justeras om  
trängseln på E6 ökar. Resor i närområdet med bil är obeskattade 
medan resor till och från centrala Göteborg är beskattade som för  
alla andra.

Hur företag och arbetstagare på Ringön och i Backa påverkas
Möjlighet att locka anställda och kunder till sig. Kostnader för att   
bedriva sin verksamhet. 

Hur dagens inpendlare till Göteborg påverkas
Säkra och korta restider in till Göteborg med bil och buss.

Företagen på Ringön drar inga fördelar av förslaget. Förslaget är bra 
för anställda som bor i SDN Norra Hisingen och för oss företagare som 
använder privat bil i tjänsten. Men varför omfattas inte de företagsägda 
bilarna som tillhör företagen i området?

Ingen större skillnad.

Hur handlare i Bäckebol påverkas
Personalkostnader, tillgänglighet för kunder.

Hur framtidens inpendlare till Göteborg påverkas
Finansiering av västsvenska paketet, möjlighet att dämpa trängsel,  
öka kollektivtrafikens konkurrenskraft.

De som fick undantaget hittar tillbaka till oss nu. Dock fortfarande  
knöligt för våra kunder längst västerut på Hisingen att ta sig till oss  
annat än via Norrleden. Men skönt att vi inte tappade några nya  
kundgrupper i alla fall.

Ingen större skillnad. Intäktsbortfallet borde bli på hanterbar nivå.

Hur Backabornas acceptans till trängselskatten påverkas

Hur möjligheten att bygga mer och bättre stad på Hisingen  
påverkas
Frigöra trafikytor för att bygga byggnader på (minska buller från  
och ytbehov för trafiken), skapa förutsättningar för mer lokal service 
och handel.

Etablissemanget har lyssnat på oss men betalstationerna i Backa står 
kvar. Mer rättvis lösning för oss. Balans med sydväst.

Ingen större skillnad i sak egentligen, men förändringen kan leda  
till framtidstro, intresse och optimism för området, vilket är viktiga  
drivkrafter för att stadsutveckla. Dock kommer lokal kommersiell  
service få svårt att locka kunder som inte omfattas av undantaget.

Hur den sociala sammanhållningen på östra Hisingen påverkas
Påverkas olika grupper olika. Påverkas föreningsliv. Påverkas tillit   
till samhällsinstitutioner.

Hur möjligheten att skapa goda förutsättningar för näringslivets 
transporter påverkas
Avser främst långväga transporter: trängsel på E6an, trängsel på  
Norrleden, trängsel på Lundbyleden.

Vår gemensamma röst blev tillräckligt stark. Vi flyttade inte våra  
problem någon annanstans.

Ingen större skillnad.

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från företrädare för andra perspektiv

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från samtalen i Backa

Negativ effekt                      Viss negativ effekt                      Osäker effekt / ingen effekt                      Viss positiv effekt                      Positiv effekt
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Hur boende i Backa, Brunnsbo, Skälltorp och Skogome  
påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur göteborgarnas acceptans till trängselskatten påverkas

Nu kan vi nå arbete, handel och fritidsaktiteter i närområdet utan att 
behöva betala en krystad trängselskatt. Dock har genomfartstrafiken  
i Brunnsbo ökat kraftigt. 

Sympatier med Backaborna. Kan  ses som en balanserad lösning som 
är bra för många och utan nya offer. Risk för diskussion om att införa 
undantag på andra platser i Göteborg. 

Hur boende i Tuve, Säve, Kärra mm påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur ”framtida Backabor” påverkas
Lokalmiljö, förtätningsmöjligheter, trafiksäkerhet, resmöjligheter för  
alla trafikanter.

Nu kan vi nå arbete, handel och fritidsaktiteter i närområdet utan att 
behöva betala en krystad trängselskatt.

 Skyddet mot genomfartstrafik med bil finns och kan justeras om  
trängseln på E6 ökar. Resor i närområdet med bil är obeskattade 
medan resor till och från centrala Göteborg är beskattade som för  
alla andra.

Hur företag och arbetstagare på Ringön och i Backa påverkas
Möjlighet att locka anställda och kunder till sig. Kostnader för att   
bedriva sin verksamhet. 

Hur dagens inpendlare till Göteborg påverkas
Säkra och korta restider in till Göteborg med bil och buss.

Företagen på Ringön drar inga fördelar av förslaget. Förslaget är bra 
för anställda som bor i SDN Norra Hisingen och för oss företagare som 
använder privat bil i tjänsten. Men varför omfattas inte de företagsägda 
bilarna som tillhör företagen i området?

Risk för relativt stor trafikökning på E6 vilket leder till att vi återigen har 
svår trängsel där.

Hur handlare i Bäckebol påverkas
Personalkostnader, tillgänglighet för kunder.

Hur framtidens inpendlare till Göteborg påverkas
Finansiering av västsvenska paketet, möjlighet att dämpa trängsel,  
öka kollektivtrafikens konkurrenskraft.

Bättre tillgänglighet för kunder från Hisingen. Minskad trängsel i affärer 
på helger. Sänkta personalkostnader.

Intäktsbortfallet börjar bli besvärande och riskerar att urholka medfinansie-
ringen av det västsvenska paketet. Över 200000 invånare har undantag 
genom Backastationerna.

Hur Backabornas acceptans till trängselskatten påverkas

Hur möjligheten att bygga mer och bättre stad på Hisingen  
påverkas
Frigöra trafikytor för att bygga byggnader på (minska buller från  
och ytbehov för trafiken), skapa förutsättningar för mer lokal service 
och handel.

Etablissemanget har lyssnat på oss men betalstationerna i Backa står 
kvar. Mer rättvis lösning för oss. Balans med sydväst.

Mer trafik genom Backa försvårar stadsutvecklingsplaner där. 

Hur den sociala sammanhållningen på östra Hisingen påverkas
Påverkas olika grupper olika. Påverkas föreningsliv. Påverkas tillit   
till samhällsinstitutioner.

Hur möjligheten att skapa goda förutsättningar för näringslivets 
transporter påverkas
Avser främst långväga transporter: trängsel på E6an, trängsel på  
Norrleden, trängsel på Lundbyleden.

Vår gemensamma röst blev tillräckligt stark. Vi flyttade inte våra  
problem någon annanstans.

Återfår en del lokaltrafik på E6an och Lundbyleden igen, vi ket leder till 
en viss ökning av trängseln igen. 

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från företrädare för andra perspektiv

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från samtalen i Backa

Negativ effekt                      Viss negativ effekt                      Osäker effekt / ingen effekt                      Viss positiv effekt                      Positiv effekt
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Hur boende i Backa, Brunnsbo, Skälltorp och Skogome  
påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur göteborgarnas acceptans till trängselskatten påverkas

Det är bra att vi nu kan ta oss över E6an till Bäckebol och Backa- 
industriområde. Men att vi inte kan åka norrut utan att betala trängsel-
skatt är absurt. Dessutom har det blivit väldigt mycket trafik inne  
i Backa, på Tagenevägen, Transportgatan och Importgatan.

Sympatier för Backaområdet - som inte fick en bra förändring trots hårt 
kämpande - kan leda till minskad acceptans för trängselskatten. Det 
visar bara hur orättvis trängselskatten är!

Hur boende i Tuve, Säve, Kärra mm påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur ”framtida Backabor” påverkas
Lokalmiljö, förtätningsmöjligheter, trafiksäkerhet, resmöjligheter för  
alla trafikanter.

Vi kan nu ta oss till Backa via Tagenevägen utan att betala trängsel-
skatt, men det har blivit mycket trafik där nu. I Bönered har det dock 
blivit mindre trafik. På E6an in till stan flyter det riktigt bra! 

Om man inte lyckas dämpa genomfartstrafiken på lokalgatorna  
och över motorvägsbroarna så kommer det inte bli så kul att vara 
Backa-bo i framtiden. Mycket trafik, svårigheter att genomföra stads-
utvecklingsplaner, svårigheter för bussen att komma fram i tid osv.

Hur företag och arbetstagare på Ringön och i Backa påverkas
Möjlighet att locka anställda och kunder till sig. Kostnader för att   
bedriva sin verksamhet. 

Hur dagens inpendlare till Göteborg påverkas
Säkra och korta restider in till Göteborg med bil och buss.

Backa mfl får fördelar men Ringön blir utan fördelar. Minskad trängsel 
på E6an och Lundbyleden.

Troligen att vi inpendlare får förbättrade villkor då en vissa av oss  
väljer att ta oss genom Backa för att undvika trängselskatten medan  
vi andra får minskad trängsel på E6an.

Hur handlare i Bäckebol påverkas
Personalkostnader, tillgänglighet för kunder.

Hur framtidens inpendlare till Göteborg påverkas
Finansiering av västsvenska paketet, möjlighet att dämpa trängsel,  
öka kollektivtrafikens konkurrenskraft.

Kraftigt ökad trafik på transportgatan utan att de stannar och ska 
handla är negativt för oss. Den vägen är tidvis redan idag överbelas-
tad. Bra att fler närområden kan nå oss utan att betala trängselskatt.

Instrumentet att styra trängseln på E6an finns kvar men det är ett 
betydande intäktsbortfall som riskerar att påverka genomförandet av det 
västsvenska paketet.

Hur Backabornas acceptans till trängselskatten påverkas

Hur möjligheten att bygga mer och bättre stad på Hisingen  
påverkas
Frigöra trafikytor för att bygga byggnader på (minska buller från  
och ytbehov för trafiken), skapa förutsättningar för mer lokal service 
och handel.

De säger att de lyssnade på oss men resultatet blev ett slag i luften 
utan tillräcklig effekt. 

Trafiken inne i Backa befaras bli så omfattande att det inte går att 
fullfö ja planerad förtätning och stadsutveckling. Om genomfartsförbud 
krävs minskar det tillgängligheten till lokala torg i Backa.

Hur den sociala sammanhållningen på östra Hisingen påverkas
Påverkas olika grupper olika. Påverkas föreningsliv. Påverkas tillit   
till samhällsinstitutioner.

Hur möjligheten att skapa goda förutsättningar för näringslivets 
transporter påverkas
Avser främst långväga transporter: trängsel på E6an, trängsel på  
Norrleden, trängsel på Lundbyleden.

Vi i Backa fick en massa genomfartstrafik och måste fortfarande betala 
för att åka norrut. Vi kräver en lösning som ger mer likartade effekter i 
hela området. Vi känner oss fortfarande instängda!

Ingen större skillnad.

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från företrädare för andra perspektiv

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från samtalen i Backa

Negativ effekt                      Viss negativ effekt                      Osäker effekt / ingen effekt                      Viss positiv effekt                      Positiv effekt
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Hur boende i Backa, Brunnsbo, Skälltorp och Skogome  
påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur göteborgarnas acceptans till trängselskatten påverkas

Vår tillgänglighet blir bara något bättre jämfört med A. Nu kan vi ta oss 
till Bäckebol, Tagene och norrut från stan men inte till Backaplan.

Vad var det här bra för? Ett slag i luften som visar att trängselskatten 
är orättvis!

Hur boende i Tuve, Säve, Kärra mm påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur ”framtida Backabor” påverkas
Lokalmiljö, förtätningsmöjligheter, trafiksäkerhet, resmöjligheter för  
alla trafikanter.

Kärra får något bättre tillgänglighet till Backa men Tuve och Säve får 
snarare försämrad tillgänglighet då vi inte längre kan ta oss till offentlig 
service på Selma Lagerlöfs Torg.

Nu hamnar vi tydligt utanför trängselskatteområdet. Men är det bra?

Hur företag och arbetstagare på Ringön och i Backa påverkas
Möjlighet att locka anställda och kunder till sig. Kostnader för att   
bedriva sin verksamhet. 

Hur dagens inpendlare till Göteborg påverkas
Säkra och korta restider in till Göteborg med bil och buss.

Backa får fördelar men Ringön blir utan fördelar.

Återfår en del lokaltrafik på E6an och Lundbyleden igen, vi ket leder till 
risk att trängseln ökar igen.  

Hur handlare i Bäckebol påverkas
Personalkostnader, tillgänglighet för kunder.

Hur framtidens inpendlare till Göteborg påverkas
Finansiering av västsvenska paketet, möjlighet att dämpa trängsel,  
öka kollektivtrafikens konkurrenskraft.

Förlorade kunder i Backa, Brunnsbo,  Skälltorp och Skogome kan  
återkomma när de nu slipper trängselskatt för att komma till oss.  
Men Tuveborna och övriga centrala Hisingenär fortfarande bakom 
betalstationerna.

Ingen större skillnad.

Hur Backabornas acceptans till trängselskatten påverkas

Hur möjligheten att bygga mer och bättre stad på Hisingen  
påverkas
Frigöra trafikytor för att bygga byggnader på (minska buller från  
och ytbehov för trafiken), skapa förutsättningar för mer lokal service 
och handel.

Vad var det här bra för? Ett slag i luften som visar att etablissemanget 
inte vill skapa verkliga förbättringar för oss!

Ambitionen att bygga samman Brunnsbo med Backaplan försvåras 
genom en ny ekonomisk barriär. Dock kan barriären dämpa biltrafiken  
i området så mycket att vi kan använda vägutrymme till annat.

Hur den sociala sammanhållningen på östra Hisingen påverkas
Påverkas olika grupper olika. Påverkas föreningsliv. Påverkas tillit   
till samhällsinstitutioner.

Hur möjligheten att skapa goda förutsättningar för näringslivets 
transporter påverkas
Avser främst långväga transporter: trängsel på E6an, trängsel på  
Norrleden, trängsel på Lundbyleden.

Föreningslivet i SDN Norra Hisingen får en ny ekonomisk barriär. 
Några får det lite bättre medan ex Tuve inte får några fördelar alls, nu 
kommer vi Tuvebor inte ens till Selma Lagerlöfs torg. 

Återfår en del lokaltrafik på E6an och Lundbyleden igen, vi ket leder till 
en viss ökning av trängseln igen. 

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från företrädare för andra perspektiv

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från samtalen i Backa

Negativ effekt                      Viss negativ effekt                      Osäker effekt / ingen effekt                      Viss positiv effekt                      Positiv effekt
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Hur boende i Backa, Brunnsbo, Skälltorp och Skogome  
påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur göteborgarnas acceptans till trängselskatten påverkas

Skälltorp får något bättre tillgänglighet jämfört med A. Vi kan nu till ta 
oss till Bäckebol, Tagene och norrut från stan men inte till Backaplan. 
Backa, Skogome och Brunnsbo får snarare försämrad tillgänglighet då 
vi inte längre kan ta oss till offentlig service på Selma Lagerlöfs Torg.

Vad var det här bra för? Ett slag i luften som visar att trängselskatten 
är orättvis!

Hur boende i Tuve, Säve, Kärra mm påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur ”framtida Backabor” påverkas
Lokalmiljö, förtätningsmöjligheter, trafiksäkerhet, resmöjligheter för  
alla trafikanter.

Kärra får något bättre tillgänglighet till Backa men Tuve och Säve  
och Skogome får snarare försämrad tillgänglighet då vi inte längre kan 
ta oss till offentlig service på Selma Lagerlöfs Torg. Trafiken på  
ga Böneredsvägen kan öka ytterligare.

En ekonomisk barriär mitt i vårt område påverkar sammanhållning 
och rörelsemönster inom området mycket negativt. Kan dock gynna 
en snabb omställning till andra färdsätt för de korta resorna i området 
(från bil till cykel, gång och buss). 

Hur företag och arbetstagare på Ringön och i Backa påverkas
Möjlighet att locka anställda och kunder till sig. Kostnader för att   
bedriva sin verksamhet. 

Hur dagens inpendlare till Göteborg påverkas
Säkra och korta restider in till Göteborg med bil och buss. 

Backa får fördelar men Ringön blir utan fördelar.

Återfår en del lokaltrafik på E6an och Lundbyleden igen, vi ket leder till 
en viss ökning av trängseln igen. 

Hur handlare i Bäckebol påverkas
Personalkostnader, tillgänglighet för kunder.

Hur framtidens inpendlare till Göteborg påverkas
Finansiering av västsvenska paketet, möjlighet att dämpa trängsel,  
öka kollektivtrafikens konkurrenskraft.

Förlorade kunder i  Skälltorp  kan återkomma när de nu slipper 
trängselskatt för att komma till oss. Men boende i Backa, Brunnsbo, 
Skogome, Tuve och på övriga centrala Hisingen är fortfarande bakom 
betalstationerna.

Ingen större skillnad.

Hur Backabornas acceptans till trängselskatten påverkas

Hur möjligheten att bygga mer och bättre stad på Hisingen  
påverkas
Frigöra trafikytor för att bygga byggnader på (minska buller från  
och ytbehov för trafiken), skapa förutsättningar för mer lokal service 
och handel.

Vad var det här bra för? Ett slag i luften som visar att etablissemanget 
inte vill skapa verkliga förbättringar för oss! Lösningen känns krystad 
och skapar nya förlorare (Skogome). Det visar bara hur orättvis träng-
selskatten är!

Utvecklingsplanerna runt Selma Lagerlöfs Torg försvåras då biltill-
gängligheten begränsas vilket kan minska intresset för att utveckla 
näringsverksamhet där. Kan dock gynna en snabb omställning till 
andra färdsätt för de korta resorna i området (från bil till cykel, gång 
och buss) vilket kan frigöra vägytor för annan användning. 

Hur den sociala sammanhållningen på östra Hisingen påverkas
Påverkas olika grupper olika. Påverkas föreningsliv. Påverkas tillit   
till samhällsinstitutioner.

Hur möjligheten att skapa goda förutsättningar för näringslivets 
transporter påverkas
Avser främst långväga transporter: trängsel på E6an, trängsel på  
Norrleden, trängsel på Lundbyleden.

Det är helt oacceptabelt att slå sönder Backa med betalstationer 
på Litteraturgatan och Skälltorpsvägen! Föreningslivet i SDN Norra 
Hisingen får en ny ekonomisk barriär. 

Återfår en del lokaltrafik på E6an och Lundbyleden igen, vi ket leder till 
en viss ökning av trängseln igen. 

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från företrädare för andra perspektiv

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från samtalen i Backa

Negativ effekt                      Viss negativ effekt                      Osäker effekt / ingen effekt                      Viss positiv effekt                      Positiv effekt
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Hur boende i Backa, Brunnsbo, Skälltorp och Skogome  
påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur göteborgarnas acceptans till trängselskatten påverkas

Skälltorp, östra Backa och Brunnsbo får något bättre tillgänglighet 
jämfört med A. Vi kan nu till ta oss till Bäckebol, Tagene och norrut från 
stan men inte till Backaplan. Västra Backa och Skogome får snarare 
försämrad tillgänglighet då vi inte längre kan ta oss till offentlig service 
på Selma Lagerlöfs Torg.

Vad var det här bra för? Ett slag i luften som visar att trängselskatten 
är orättvis!

Hur boende i Tuve, Säve, Kärra mm påverkas
Tillgänglighet med bil till arbete, handel och fritid. 

Hur ”framtida Backabor” påverkas
Lokalmiljö, förtätningsmöjligheter, trafiksäkerhet, resmöjligheter för  
alla trafikanter.

Kärra får något bättre tillgänglighet till Backa men Tuve och Säve  
och Skogome får snarare försämrad tillgänglighet då vi inte längre  
kan ta oss till offentlig service på Selma Lagerlöfs Torg. Trafiken på  
Böneredsvägen kan öka ytterligare.

En ekonomisk barriär mitt i vårt område påverkar sammanhållning 
och rörelsemönster inom området mycket negativt. Kan dock gynna 
en snabb omställning till andra färdsätt för de korta resorna i området 
(från bil till cykel, gång och buss). 

Hur företag och arbetstagare på Ringön och i Backa påverkas
Möjlighet att locka anställda och kunder till sig. Kostnader för att   
bedriva sin verksamhet. 

Hur dagens inpendlare till Göteborg påverkas
Säkra och korta restider in till Göteborg med bil och buss.

Backa får fördelar men Ringön blir utan fördelar.

Återfår en del lokaltrafik på E6an och Lundbyleden igen, vi ket leder till 
risk att tängseln ökar något igen.

Hur handlare i Bäckebol påverkas
Personalkostnader, tillgänglighet för kunder.

Hur framtidens inpendlare till Göteborg påverkas
Finansiering av västsvenska paketet, möjlighet att dämpa trängsel,  
öka kollektivtrafikens konkurrenskraft.

Förlorade kunder i  Skälltorp, östra Backa och Brunnsbo  kan åter-
komma när de nu slipper trängselskatt för att komma till oss. Men bo-
ende i västra Backa, Skogome, Tuve och på övriga centrala Hisingen 
är fortfarande bakom betalstationerna.

Ingen större skillnad.

Hur Backabornas acceptans till trängselskatten påverkas

Hur möjligheten att bygga mer och bättre stad på Hisingen  
påverkas
Frigöra trafikytor för att bygga byggnader på (minska buller från  
och ytbehov för trafiken), skapa förutsättningar för mer lokal service 
och handel.

De säger att de lyssnade på oss men resultatet blev ett slag i luften 
utan tillräcklig effekt. 

Ambitionen att bygga samman Brunnsbo med Backaplan försvåras 
genom en ny ekonomisk barriär. Dock kan barriären dämpa biltrafiken  
i området så mycket att vi kan använda vägytrymme till annat.

Hur den sociala sammanhållningen på östra Hisingen påverkas
Påverkas olika grupper olika. Påverkas föreningsliv. Påverkas tillit   
till samhällsinstitutioner.

Hur möjligheten att skapa goda förutsättningar för näringslivets 
transporter påverkas
Avser främst långväga transporter: trängsel på E6an, trängsel på  
Norrleden, trängsel på Lundbyleden.

Betalstationerna är kvar i Backa men etablissemanget har lyssnat på 
oss. Vår gemensamma röst blev tillräckligt stark. Vi flyttade inte våra 
problem någon annanstans.

Återfår en del lokaltrafik på E6an och Lundbyleden igen, vi ket leder till 
en viss ökning av trängseln igen. 

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från företrädare för andra perspektiv

Utredningen tolkar de framkomna synpunkterna från samtalen i Backa

Negativ effekt                      Viss negativ effekt                      Osäker effekt / ingen effekt                      Viss positiv effekt                      Positiv effekt
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Utgångspunkter
Utredningen hade redan tidigt uttalat värderingen att det är av avgörande bety-
delse för slutresultatet att vi tar utgångspunkt i de olika aktörernas perspektiv och 
kanske framför allt de boende och yrkesverksamma i själva utredningsområdet. 
Genom att tidigt identifiera relevanta aktörer och därefter skapa mötesplatser och 
kommunikationskanaler försökte vi skapa tillit till processen, men också att få in 
kunskap och erfarenhet som kunde bidra till en rik bild av situationen. Basdata 
samlades också in via en telefonenkät som gick ut till ett slumpvis urval av bo-
ende i området.

En annan central ambition var att själva utredningsprocessen skulle bidra till att 
minska klyftan mellan etablissemanget och medborgarna. Detta har vi hanterat 
genom att försöka skapa så hög grad av delaktighet som möjligt, givet den tid som 
funnits till förfogande. Vägledande principer har varit att a) möjliggöra för med-
borgare och andra aktörer att komma till tals, b) respektera de olika åsikter och 
reaktioner som kommer till uttryck, samt c) säkerställa att konstruktiva förslag 
kunde leda till både ett förändrat innehåll och arbetssätt inom utredningen. Det 
fanns även en önskan om att kunna kanalisera olika förslag som kom upp till 
relevant arena eller parallell process om dessa inte passade in under utredningens 
uppdrag.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att dialogprocessen har haft som ambition 
att uppfylla tre vägledande principer för deltagande planering; delaktighet, 
kontinuitet och helhetssyn.

Beskrivning av  
dialogprocessen
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(Selma Center) och att omforma medborgarnas tankar till generaliserbara per-
spektiv på frågan. Vi har också via telefonintervjuer låtit andra experter beskriva 
det centrala i deras respektive synsätt. Även dessa berättelser har resulterat i 
perspektivbeskrivningar. 

Perspektivbegreppet är alltså centralt i utredningens arbete. Ett perspektiv ska i 
sammanhanget ses som ett sammanhållet sätt att resonera kring en fråga eller 
situation, i detta fall betalstationerna och dess konsekvenser i Backa. Perspekti-
ven styr våra tolkningar och slutsatser. Perspektivmedvetenhet är därför a och o  
i alla komplexa förändringsprocesser. Genom att fånga och beskriva de olika 
perspektiv som finns på frågan om trängselskatten i Backa så har vi haft möjlighet 
att hålla flera problemkomplex i luften samtidigt; lokalt-globalt, individ-samhälle, 
kort sikt-lång sikt, etc.

Charretter för fördjupad analys och  
allsidigt beslutsunderlag
Fas 2 centrerades kring arbetet med Charretter. Vi inledde arbetet med Charret-
terna i början av december 2013 och avslutade dem i mitten av januari 2014. En 
Charrette har beskrivits som ”a creative burst of energy that builds momentum” 
och används traditionellt vid uppstarten av stora, komplexa projekt där många 
aktörer bör involveras. Under senare år har det dock blivit ett allt vanligare 
verktyg också inom samhälls- och fysisk planering. Genom det lärandeorienterat 
arbetssättet är det möjligt att dra fördel av olika experters kompetens och snabbt 
få en både bred och djup förståelse för ett problemkomplex. Detta möjliggjorde 
även för oss att samtidigt hantera både ”den stora bilden” (sociala, ekologiska, 
ekonomiska konsekvenser) och ”detaljerna” (t ex lokala effekter på parallellga-
tor).

Vi har valt att lägga upp Charretterna som tre på varandra följande möten, där 
det skedde ett arbete mellan respektive träff för att kunna förädla resultatet från 
varje Charrette. Dels var det frågan om expertanalyser och inspel av experter,  
dels handlade det om att fortsätta med en hög grad av transparens genom att 
presentera vad som skett på Charretterna offentlig på Selma Center mellan 
träffarna. Samtalsledarna hade en central roll även i Charretterna, då de fick 
rollen att representera de olika perspektiv som hade fångats upp vid samtal  
med medborgare och företagare i olika sammanhang. 

Som ett illustrativt exempel kan nämnas den första Charretten. Här var syftet att 
tillsammans (ca 15 deltagare); a) lära sig mer om de befintliga perspektiven på 
trängselskatten i Backa, b) komplettera befintliga perspektivbeskrivningar, c) 
identifiera likheter och skillnader mellan perspektiv, d) identifiera centrala 
målkonflikter, samt e) ta fram förslag på teman som krävde fördjupad analys 
inför kommande träff i Charrette-gruppen. Att låta olika perspektiv ställas mot 
varandra är en viktig utgångspunkt för att skapa ett lärande hos deltagande 
aktörer. Att ett sådant lärande ägde rum vittnade flera kommentarer, som  
speglade nya insikter eller en ökad förståelse för komplexiteten.



99

Våra kommunikationskanaler och mål för  
kommunikationen
En ambition att ge berörda inflytande över ett beslutsunderlag kräver att de 
berörda nås av budskapet om en sådan möjlighet. Eftersom utredningen överlag 
har behövt gå fram i många små steg med korta genomförandetider har extern-
kommunikationsinsatserna varit av stor betydelse för både kvaliteten i utred-
ningsresultatet och för att ambitionen att ge inflytande skulle kunna nås.

Vårt anslag var att skapa höjd, bredd och djup i vår externa kommunikation. 
Sammantaget användes ett dussintal kanaler för att få effekt i kommunikationen 
med målgrupperna. Vi ville få bred spridning på utredningens inbjudan till  
dialog med dem som kände sig berörda; privatpersoner boende i stadsdelen, 
näringsidkare, anställda och de som gör ärenden i Backa. Alla tilltalades. Att  
nå dem som ville göra sin stämma hörd och få dem att känna sig delaktiga  
istället för överkörda, blev det kvalitativa målet. Sammanlagt fick utredningen ta 
del av cirka 1300 vittnesmål, vilka förädlades till perspektiv och alternativ av 
oberoende samtalsledare och utredningsgrupper.
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Om man bestämmer 
sig för att ändra  
trängselskatten  
i Backaområdet

Vad vet vi om beslutsprocessen  
fram till ett införande
Trängselskatten är en statlig skatt, vilket innebär att alla förändringar av 
trängselskattesystemet i Göteborg, oavsett om det rör flytt av betalstationer, 
skattenivåer eller undantag, kräver ett riksdagsbeslut. 

Om samtliga parter i det Västsvenska paketet är överens om att vilja förändra 
trängselskattesystemet i Backa skickas ett brev (en hemställan) till regeringen om 
en lagändring. Innan en hemställan kan skickas behöver parterna i de västsvenska 
paketet ta beslut i sina respektive församlingar om att stödja hemställan. När 
hemställan väl nått regeringen skickas den vidare till finansdepartementet då det 
rör en statlig skatt. Finansdepartementet kan därefter välja att göra en egen 
utredning som landar i en departementspromemoria som skickas ut på remiss. 
Om förslaget innebär en ändring av lagtext kan finansdepartementet behöva ta in 
yttrande från lagrådet. Efter att ha tagit hänsyn till synpunkter från remissinstan-
ser och, eventuellt, lagrådet, kan finansdepartementet välja att skriva en prome-
moria som regeringen behandlar. När regeringen tagit beslut om promemorian 
skickas den till finansutskottet som skriver ett utskottsbetänkande där de sam-
manfattar sina bedömningar av promemorian. Därefter kan riksdagen fatta  
beslut om promemorian och de förslag på förändringar av trängselskatten som 
finns i den. 

Ovanstående procedur kan ta lång tid men kan också gå fort. I denna utredning 
är det svårt att bedöma om beslutsprocessens utgång och tidsåtgång.

Ett beslut om förändring av trängselskatteområdet i Backa kräver förutom riks-
dagsbeslut även förändring av centralsystemet och att eventuella nya betalstationer 
sätts upp och kopplas upp mot centralsystemet. Om undantag ska införas kan det 
innebära en längre beslutsprocess, då tillkommande lagparagrafer kan behöva 
utredas och formuleras. 
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Några allmänna genomförandereflektioner  
att ta hänsyn till vid ett beslut
Flera av de alternativ som utredningen för fram är tekniska lösningar eller  
undantag som inte har prövats tidigare. Det är därför svårt att bedöma hur 
riksdagen kommer att ställa sig till dessa alternativ. 

Att införa undantag från trängselskatt, exempelvis genom ett adressbaserat 
undantag eller ett undantag likt det som finns för Lidingö, är förenat med större 
osäkerheter än enbart flytt av betalstationer eller ändrade skattenivåer då det 
kräver ändring eller komplettering av lag om trängselskatt, dvs inte enbart änd-
ring i bilagan om betalstationernas placering.

Transportstyrelsen har bedömt att det är tekniskt möjligt att genomföra alla de 
utformningsalternativ som utredningen presenterar. Dock förespråkar Transport-
styrelsen så få undantag från trängselskatt som möjligt för att underlätta admi-
nistration och hålla nere driftskostnaderna. I en PM till den fördjupade utred-
ningen om trängselskatt i Guldheden skriver Transportstyrelsen: 

”Eventuella undantag bör enbart vara baserade på de registrerade uppgifterna i 
vägtrafikregistret (VTR). Denna typ av undantag är jämförelsevis enkla att införa 
och medför inte alltför höga driftskostnader.

Däremot är alla undantag, som är Lidingöbaserat och fastighetsbaserat, förenade 
med ökad administration hos både Transportstyrelsen och Skatteverket samt risk 
för ”extra” intäktsbortfall varför vi starkt avråder från dem.

Tidsbaserade undantag typ Lidingöregeln är en typ vi extra starkt avråder ifrån 
då dessa ställer extra krav på tillgängligheten på systemet och ökar risken för 
”extra” intäktsbortfall på grund av nedtid på någon berörd station.

Transportstyrelsen avråder som tidigare nämnts starkt till att ytterligare undan-
tag införs. Ju fler undantag som tillförs desto mer komplext blir systemet, vilket 
medför högre administrations- och driftskostnader samt att alla ändringar som 
därefter måste göras blir extra kostsamma.”
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Bilagor
Utredningen har styrts genom två direktiv. De bifogas här.
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Hisingen. Riksdagen beslutade i maj 2010 om ett system som drygt ett år senare reviderades 
av nytt riksdagsbeslut, bland annat avseende systemutformningen på Hisingen. Ändringarna 
på Hisingen genomfördes som en följd av att hela trängselskattesystemet tillfördes en 
flerpassageregel, vilken möjliggjorde andra systemutformningsprinciper, men också för att 
tillmötesgå synpunkter om att Hisingsbor borde kunna nå handelsområdet Backaplan med bil 
utan att betala trängselskatt.

Inför införandet av trängselskattesystemet (2012) har det varit många och starka yttringar 
från befolkning och näringsidkare på Hisingen, främst i Backa och Bäckebol. Kommun-
styrelsen i Göteborg beslutade därför i mars 2013 om att begära att samverkansorganisa-
tionen för det Västsvenska paketet genomför en fördjupad utredning av trängselskatte-
systemets utformning i Backaområdet.

I april beslutade styrgruppen för det Västsvenska paketet att ställa sig bakom förslaget att 
utreda alternativa utformningar och dess konsekvenser. Styrgruppen gav Ledningsgruppen i 
uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning samt genomförandeplan.

Genomförande
Samråd och förankring
En av många framgångsfaktorer för trängselskattesystemets legitimitet på lång sikt är att 
utredningar om förändringar och uppföljningar av systemet sker på ett öppet sätt. Hur 
allmänheten och företagen i berörda områden ska få tillgång till information och ges 
möjlighet att lämna synpunkter under pågående utredningar kommer att beskrivas i en 
särskild kommunikationsplan, som tas fram i ett tidigt skede av projektet. Målsättningen för 
kommunikationsplanen är att bidra till att utredningsprocessen dialogas och blir transparent. 

Projektet lämnar, om inget annat efterfrågas, månadsvisa statusrapporter till
samordningsgruppen för det Västsvenska paketet. Beslut om slutgodkännande och avslutande 
av projektet tas av Västsvenska paketets ledningsgrupp. 

Organisation, arbetssätt och bemanning
Arbetet organiseras och finansieras inom ramen för det Västsvenska paketet. Samtliga parter 
i samverkansorganisationen till paketet erbjuds möjlighet att delta i projektgruppen. Till 
projektgruppen kopplas kompetens- och resurskonsulter. Göteborgs Stad utser
utredningsledare.

Tidsplan, ekonomiska resurser, och slutredovisning
Till skillnad från i den sk Guldhedsutredningen kommer ett fullskaligt transportmodellstöd 
vara avgörande för att nå en rimlig kvalitet i denna utredning, eftersom det inom 
utredningsområdet finns några av Göteborgs mest trafikerade trafikleder (Kungälvsleden och 
Lundbyleden). En förändring av trängselskattesystemet i närheten av dessa stora leder måste 
kunna hantera bedömningar av risker för ruttvalsförändringar för tiotusentals bilister. Flera 
utredningsalternativ behöver modellanalyseras, vilket är både kostnads- och tidskrävande.

Utredningen bedöms ta sju månader från det att styrgruppen lämnat startbesked. Utöver 
personalinsatser från avtalsparterna bedöms utredningen preliminärt behöva en konsultbudget 
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på mellan en och en och en halv miljoner kronor. Slutprodukten från projektet är en skriftlig 
rapport där ett antal utformningsalternativ, inklusive det nu gällande, konsekvensbeskrivs.

Utredningsinriktningar
Vi föreslår att utredningsområdet vidgas något jämfört med beslutet i kommunstyrelsen till
att gälla fysiska och administrativa åtgärder på östra Hisingen för att minska 
trängselskattesystemets negativa effekter för boende och näringsidkare i Backa och i 
Bäckebol. Åtminstone följande fem alternativ bör projektet utreda och konsekvensbeskriva.

1. Trängselskattesystemet anpassas så att man kan minska trängselskatteområdet 
genom att ta bort betalstationerna i Backaområdet 

2. Betalstationer i Backaområdet flyttas och/eller kompletteras eller prissätts 
annorlunda för att möjliggöra för närboende att nå Bäckebols handelsområde med 
bil under skattebelagd tid utan att betala trängselskatt. Detta bedömer vi initialt 
skulle kunna åstadkommas på flera sätt, och vi behöver titta på två till fem 
alternativ.

3. Trängselskattesystemet kompletteras med ett fastighetsbaserat undantag från 
trängselskatt för närboende i syfte att kunna nå exempelvis Bäckebols 
handelsområde med bil under skattebelagd tid utan att betala trängselskatt.

4. Kombinationer av fysiska eller administrativa åtgärder skilda från 
trängselskattesystemet som kan kompensera för mindre önskade effekter av 
trängselskattesystemet (ex trafikregleringar). 

5. Trängselskattesystemets fysiska och administrativa utformning är oförändrad.

Utvärderingskriterier
Alternativen ska konsekvensbeskrivas åtminstone avseende följande effektkategorier:

A. Effekter på trafikflöden, restider, trängsel, 

B. Effekter på lokalmiljön, buller, partiklar och emissioner

C. Effekter på trafiksäkerheten

D. Effekter på trängselskattekostnader för hushållen på östra Hisingen jämfört med 
övriga delar av Göteborgsområdet.

E. Hur utredningsalternativen påverkar kollektivtrafiken

F. Effekter på trängselskattesystemets intäkter och driftskostnader samt eventuella 
investeringskostnader för att anpassa systemet.

G. Effekter på trängselskattesystemets överskådlighet och enkelhet

H. Påverkan på handeln i Bäckebol, Selma Lagerlöfs Torg och Backaplan 
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I. Tillgängligheten till ovan nämnda handelsområden samt till verksamhetsområdet i 
Backa samt andra i debatten omtalade samhällsfunktioner i området (ex 
återvinningsstationer och pendelparkeringar).

J. Hur utredningsalternativen passar in med nyligen genomförda samhällsinvesteringar 
och med planerad stadsutveckling i området de kommande cirka 10 åren (ex 
öppnandet av Marieholmstunneln och Kvillemotet, spårvagn till Backa och övrig 
stadsutveckling i Backa, runt Backaplan och i Frihamnen)
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samt arbetsdelningen ”utredningsgruppen utreder och politiker tar därefter hand om 
förankringen av utredningsresultaten”. Det sista muntliga tillägget (arbetsfördelningen) är 
själva skälet till denna PM. 
 
Backastationsutredningen är igång – formell arbetsgrupp är ännu inte beslutad, men de 
personer som finns på förslag att ingå har påbörjat arbetet och vi försöker utgå från 
utredningsdirektivet och dess muntliga tillägg. Vi bedömer att de negativa inställningarna till 
systemets funktion och konsekvenser på östra Hisingen bottnar i känslor av orättvisa och att 
inte ha fått chansen att påverka i tid. Efter att ha prövat olika utredningsupplägg utifrån denna 
bedömning vill vi föreslå en reviderad riktning för utredningen. Att utreda först och sen 
förankra resultaten leder antagligen till än mer upprördhet, en fördjupad känsla av att inte få 
bli hörd i tid.  
 
Det reviderade arbetssätt vi nu ber er besluta om stöds av ledningsgruppen. Det är en 
grovskiss som behöver jobbas igenom av många de kommande två-tre veckorna. 

Förslag 
Vi vill att översynen ses som en process där vi aktivt försöker involvera lokalbefolkningen 
både i att beskriva problemen och i att leta efter lösningar. Utredningen bedrivs i två 
sammanknutna grupperingar med samma uppdragsledning: en kommunikations- och 
processinriktad gruppering och en trängselskatteexpertgruppering (den senare är den som är 
igång och jobbar). Den första gruppen blir processledande och den andra gruppen blir ett 
processtöd. Göteborgs Stads beslut om älvstadsvisionen innehåller ett beslut om att söka en 
annan planeringsprocess – baserat på aktiv öppenhet mm. Vi anser att det arbetssättet är 
lämpligt att använda även i denna utredning. 
 
Vi tänker oss så här ungefär. 
 
Styrgruppens ledamöter bör i början av vecka 36 ge sitt godkännande om det särskilda 
arbetssättet avseende extern kommunikation och samråd kopplat till 
backastationsutredningen. Syftet är att kunna nå både flexibilitet och snabbhet i den externa 
kommunikationen. Utan det kommer vi ha svårt att hinna hålla ett nödvändigt tempo. 
 
Den 18 september finns en pressträff för VP inplanerad. Vi vill då kunna presentera 
backastationsutredningen och den process vi försöker bedriva. Vi vill bjuda in allmänheten 
till efterföljande steg. Ska vi kunna förbereda oss för att utnyttja detta tillfälle behöver vi ert 
klartecken om inriktningsförändringen de allra första dagarna i september. Det är därför vi 
lyfter frågan på ett skyndsamt sätt. 
 
Den 26 september träffas ledningsgruppen. Vi presenterar då ett mer detaljerat förslag på 
spelreglerna (ramvillkor och principer för vilka förändringar som är rimliga att förorda) för 
det öppna utformningsarbetet. Det kan vara så att dessa bör beslutas av styrgruppen (som 
träffas en vecka senare). Ett mer detaljerat förslag på roller, arbetssätt och 
gruppsammansättningar kommer även att presenteras till detta möte. 
 
I slutet av oktober vill vi genomföra någon slags möten på plats i området. Vi ska lyssna, 
dokumentera och förklara (ej försvara) hur det kommer sig att systemet ser ut som det gör. Vi 
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