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Angående detaljplan för ny bangårds- och älvförbindelse 
 
 

Vi förespråkar alternativ Stadstjärnaredatan. Våra synpunkter kan dock tillföras båda 
alternativen. 

Bristande jämställdhetsanalys 

Kommunfullmäktige antog 2005-12-08 § 18 en jämställdhetspolicy för Göteborgs Stad. 
I den framgår att staden skall ”analysera konsekvenser utifrån kön inför varje större 
beslut”. Vi vet att resemönster är starkt kopplad till kön. Män och kvinnor har olika 
resebeteende och framför allt olika förutsättningar för resande. Därför hade en tydlig 
jämställdhetsanalys varit önskvärd. 

Avsaknad av barnperspektiv  

För över 10 år sedan, 1998-04-22, motionerade Kent Österberg (V) om att kommunen 
ska följa FN:s barnkonvention. Innebörden i motionen var att kommunen i alla sina 
beslut ska se vilka konsekvenser de får för barnen, så att man följer barnkonventio-
nen. Motionen resulterade i en handlingsplan som kommunstyrelsen fattade beslut 
om 1998-12-16. I handlingsplanen påpekades särskilt vikten av att barnkonventionen 
integreras i de ordinarie verksamheterna så att barnperspektivet lyfts fram och blir 
tydligt i det vardagliga arbetet. I underlaget saknas barnperspektivet. Vi hade önskat 
att de nya förbindelserna hade beaktats ur ett barnperspektiv. 

Fyra bilkörfält strider mot klimatmålen och miljökvalitetsnormen 

Kommunfullmäktige beslutade 2008-06-12 att anta ett lokalt miljökvalitetsmål att ” 

2050 har Göteborg en hållbar och rättvis utsläppsnivå för koldioxid.” Att planera för 
fyra bilkörfält över älven i centrala Göteborg går stick i stäv med dessa mål och även 
de nationella målen. För att nå stadens och de nationella målen måste biltrafiken 
minska. Detta gäller även om Göteborg skall klara miljökvalitetsnormen för frisk luft.  

Miljönämnden beslutade 2009-02-17 att som tillsynsmyndighet förelägga Vägverket 
och trafiknämnden att inkomma med en plan för hur miljökvalitetsnormen för kvä-
vedioxid skall klaras i Göteborg. Om trafikhuvudmännen i Göteborg skall klara 
myndighetskraven är ett minimikrav att fyra körfält byggs för kollektivtrafiken redan 
från start.. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen: 

att, fyra körfält reserveras för kollektivtrafik oavsett vilket alternativ som väljs. 


