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Bakgrund

Rollsbo är det största verksamhetsområdet i Kungälvs kommun med en stor
efterfrågan på mark. Just nu pågår ett antal nya planprojekt inom området, och fullt
realiserade skulle dessa kunna ge cirka 2 200 nya invånare och cirka 4 300 nya
arbetsplatser samt en ny multihall. Ett av dessa planprojekt är Rollsbo Västerhöjd där
planarbete pågår för att kunna erbjuda möjligheter att etablera nya verksamheter i en
utökning av Rollsbo industriområde mot nordväst. Området kommer att ha inriktning
mot industri/lager och erbjuda ett fyrtiotal tomter av varierande storlek, totalt ca
360 000 m2 fastighetsyta där maximalt tillåten exploateringsgrad i huvudsak kommer
att ligga mellan 40 % och 50 %.
En övergripande trafikutredning för Rollsbo-området är under framtagning.
Föreliggande PM tas fram inom ramarna för den övergripande utredningen och
kommer att granska förutsättningarna för hållbar mobilitet i planområdet Rollsbo
Västerhöjd. Fokus ligger på förutsättningarna för cykling och kollektivtrafik, och syftet
är att identifiera brister och presentera förslag på förbättringar för att kunna höja
andelen som reser till och från området med hållbara färdsätt.
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Förutsättningar för hållbar mobilitet

Planområdet Rollsbo Västerhöjd ligger nordväst om befintliga verksamheter i Rollsbo
industriområde. De två närmaste, större knutpunkterna för kollektivtrafik är Kungälvs
busstation samt Ytterby station. Båda stationerna trafikeras av ett tjugotal busslinjer
inklusive expresslinjer till och från Göteborg. Ytterby station trafikeras också av
Västtågen, med halvtimmestrafik under högtrafik och en gång i timmen resten av
tiden. En karta över det aktuella planområdet och kringliggande cykelvägnät
presenteras i bild 1.

Bild 1.
Planområdet är markerat med rött, och planerat vägnät inom planområdet med
gult. De mest närliggande kollektivtrafikhållplatserna, ”Bilgatan Västra” och ”Rattgatan”,
är gulmarkerade medan hållplats ”Rollsbovägen” är markerad med rött. Befintliga
cykelbanor har markerats med lila medan röda markeringar är sträckor där GC-banor
saknas. De tre grönmarkerade hållplatserna inom planområdet är utredningens förslag
på placering av nya hållplatser.
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2.1

Kollektivtrafik

Förutsättningarna för att resa till och från planområdet Rollsbo Västerhöjd med
kollektivtrafik är inte särskilt goda i nuläget. Av de befintliga hållplatserna är det
”Bilgatan Västra” och ”Rattgatan” (gulmarkerade hållplatslägen i bild 1) som ligger
närmast planområdet, men ändå på ett avstånd av mer än 750 m. Hållplats ”Bilgatan
Västra” håller god standard i båda riktningar och erbjuder både väderskydd och
sittplats (se bild 2). Hållplatsen för ”Rattgatan” däremot består bara av en stolpe i
vardera riktningen (se bild 3) och behöver förbättras.

Bild 2.

Hållplats ”Bilgatan Västra”.

Bild 3.

Hållplats ”Rattgatan”.
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Hållplatserna ”Bilgatan Västra” och ”Rattgatan” trafikeras idag av linjerna 2, 310 och
311:


Linje 2 kör mellan Norra Sparrås och Kungälv, trafikerar fram till 19:00, och
går i halvtimmestrafik under högtrafik samt en gång i timmen övrig tid. Resan
till Ytterby station tar cirka 11 minuter och till Kungälvs busstation tar det cirka
17 minuter.



Linje 310 är en industribuss som trafikerar mellan Håltet och Göteborg. Linjen
har tre avgångar per vardagsdygn i vardera riktning. Under morgonens
högtrafiktimmar åker den en gång i timmen från Nils Ericson terminalen till
Rollsbo-området, och på eftermiddagen går det tre turer i motsatt riktning
mellan 16:00 och 17:00. Resan till Kungälvsmotet tar cirka 8 minuter och till
Göteborg tar det omkring 20 minuter.



Linje 311 trafikerar sträckningen Kungälv-Bäckebol-Göteborg, men det är
endast 4 avgångar från Göteborg till Kungälv på morgonen som trafikerar
Rollsbo-området. Resan från Nils Ericson terminalen till området tar cirka 45
minuter. Från Kungälvsmotet tar det cirka 8 minuter att resa till Rollsboområdet.

”Rollsbovägen” (rödmarkerad hållplats i bild 1) ligger drygt 2 km från planområdet
och har den tätaste kollektivtrafiken i anslutning till Rollsbo-området, särskilt när
det gäller resor till och från planområdet utanför högtrafiktimmarna på morgonen
och eftermiddagen. Därför är det förvånande att ena hållplatsläget endast består
av en stolpe med tidtabeller och inte erbjuder någon sittplats eller väderskydd för
väntande resenärer (till höger i bild 4).

Bild 4.
Hållplatslägena för Rollsbovägens hållplats. Läge A till vänster håller godkänd
standard, men standarden på läge B till höger behöver höjas.
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Från hållplats ”Rollsbovägen” går det att ta ytterligare tre busslinjer:


Grön express kör var tjugonde minut fram till 18:00 och i halvtimmestrafik
därefter. Linjen trafikerar mellan Ytterby station och Mölnlycke, och det tar
cirka 5 minuter till Ytterby station/Kungälvs busstation eller cirka 30 minuter
till centrala Göteborg.



Marstrand express trafikerar endast fram till 19:00 och då i huvudsak en gång
i timmen. Linjen kör mellan Marstrand och Göteborg, och det tar cirka 5
minuter till Ytterby Station, cirka 2 minuter till Kungälvs busstation eller cirka
24 minuter till centrala Göteborg.



Linje 1 kör mellan Bohus centrum och Ytterby station. Linjen går i kvartstrafik
under större delen av dygnet, och tar resenärer till Ytterby station på cirka 6
minuter eller till Kungälvs busstation på cirka 9 minuter.
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2.2

Gång och cykel

Gång och cykelvägnätet i Rollsbo-området är idag osammanhängande. I bild 1 har det
befintliga cykelvägnätet markerats med lila och de avsnitten i störst behov av förbättringar med rött. Bild 5 visar exempel på de lilamarkerade gång och cykelbanorna som
generellt håller en god standard. Bild 6 visar exempel från bland annat Rattgatan där
det saknas en separat GC-bana, men där det ändå finns en ensidig markering i gatan
som gör att det i nödfall går att ta sig fram. I den högra bilden, vid Truckgatan, finns
det däremot inget sätt at ta sig fram utan att ge sig ut i blandtrafik med högre
olycksrisk eftersom cykelbanan plötsligt tar slut.

Bild 5.
Exempel på cykelbanor med god standard i det närliggande området. Till
vänster ett avsnitt av gång och cykelbanan längs med Rollsbovägen, och till höger längs
med Truckgatan.

Bild 6.
Exempel på platser där förbättringar behövs. Till vänster början på Rattgatan
där cykelbanan officiellt slutar men där det fortfarande går att ta sig fram i nödfall. Till
höger sista avsnittet på Truckgatan in mot Rollsbovägen där cykelvägen slutar helt och
enda valet är att ge sig ut i farlig blandtrafik för att komma till Rollsbovägen.
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Rekommendationer

Förutsättningarna för hållbart resande inom planområdet Rollsbo Västerhöjd är relativt
begränsade med utgångspunkt i dagsläget. Den närliggande kollektivtrafiken åker för
sällan och tar för lång tid, gång och cykelvägnätet inom området behöver byggas ut.
För att öka andelen resor med hållbara färdsätt till och från planområdet föreslås
följande:
Rekommendationer för att förbättra kollektivtrafiken


Sträckningen för linje 2 behöver ändras så att linjen åker genom planområdet.



Öka turtätheten för linje 2 till var tjugonde minut under högtrafiktimmarna på
vardagar, och halvtimmestrafik resten av tiden.



I befintlig litteratur nämns 300, 400, och 500 m alla som lämpliga avstånd till
hållplatser. För att avståndet till närmaste hållplats för en majoritet av de nya
arbetsplatserna ska hålla sig inom 500 m rekommenderas tre nya
hållplatslägen i Rollsbo Västerhöjd (se grönmarkerade hållplatslägen i bild 1).
De två hållplatserna som ligger närmast Rattgatan förbättrar också för
kollektivtrafikresenärer som ska ta sig till de befintliga verksamheterna längs
Rattgatan. En majoritet av dessa arbetsplatser har idag längre än 500 m till
närmaste hållplats.



”Rollsbovägen” är en viktig hållplats med linjer som kör oftare och erbjuder
kortare restid till viktiga målpunkter än de linjer som åker in i området. Därför
bör hållplatsläge B förbättras och erbjuda sittplats och väderskydd för
väntande resenärer för att reflektera detta.



Hållplatserna för ”Rattgatan” består i dagsläget endast av en stolpe i gräs i
vardera riktning (se bild 3) och behöver förbättras.

Ansvaret för hållplatserna delas mellan Västtrafik, kommunen och Trafikverket.
Normalt föreslår Västtrafik placering och utformning av hållplatser för vidare samråd
med väghållaren, och det är väghållaren som bygger hållplatserna. För kommunala
vägar sker samråd med kommunen och för statliga vägar med Trafikverket. Inom
utredningen innebär detta att Västtrafik och Trafikverket ansvarar för hållplats
”Rollsbovägen” som ligger vid väg 168, Marstrandsvägen, medan ansvaret för övriga
hållplatser faller på Västtrafik och kommunen.
Rekommendationer för att förbättra för cykling


Bygg gång och cykelväg på det sista avsnittet av Truckgatan in mot
Rollsbovägen (se rödmarkerat avsnitt i bild 1).



Bygg gång och cykelväg längs Rattgatan (se rödmarkerat avsnitt i bild 1).



Prioritera underhåll av gång och cykelvägar både sommar och vinter.



Bygg cykelparkeringar som erbjuder väderskydd och möjlighet att låsa fast
ramen vid Rollsbovägens hållplats. Det är drygt 2 km från hållplatsen till
planområdet, och att kunna cykla mellan hållplatsen och arbetsplatsen och ha
möjlighet att låsa fast cykeln på ett säkert sätt har potentialen att förenkla och
uppmuntra fler att åka kollektivt.



Undersök intresset och möjligheterna för att införa ett lånecykelsystem i
området. Ju fler verksamheter som är med och uppmuntrar sina anställda att
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cykla till och från hållplatserna, desto större möjlighet att öka andelen som
åker kollektivt.
Att kunna kombinera cykling med kollektivtrafik bedöms ha den bästa potentialen för
att öka andelen resor med hållbara färdsätt till och från området.
Utöver ovanstående så bör möjligheterna för att ta fram en grön resplan för
planområdet Rollsbo Västerhöjd undersökas. Detta bör tas fram av byggherren eller
fastighetsägaren, och inkluderar normalt ett paket av åtgärder för att styra resandet
mot mer effektiva och hållbara alternativ. En sådan plan bör ha tydliga mål och en
tydlig ansvarsfördelning, samt följas upp regelbundet. Underliggande kan det finnas
krav att berörda hyresgäster ska acceptera, och arbeta med och efter den gröna
resplanen som en del av hyreskontraktet. För att en grön resplan ska få god effekt är
en klar och tydlig överenskommelse, kring genomförande av fastställda åtgärder och
uppföljning av åtgärdernas effekter, ofta avgörande.
En grön resplan kan bland andra åtgärder till exempel undersöka möjligheterna för
enskilda verksamheter att erbjuda sina anställda lånecyklar för att cykla till/från
hållplatserna, om inte andra verksamheter inom resten av området visar något
intresse för införande av ett gemensamt lånecykelsystem.
Rollsbo industriområde är relativt stort och det är svårt att påverka resandemönstret
inom ett enskilt delområde (såsom Rollsbo Västerhöjd) utan att ta ett helhetsgrepp på
hela området. För att skapa de bästa förutsättningarna för hållbart resande vore det
därför bäst att försöka engagera och ta hjälp av övriga verksamheter inom området i
planerna att påverka resandemönstren. Verksamheterna själva har de bästa
förutsättningarna för att påverka resandet bland sina anställda, och kan dessutom
bidra med insikter om vilka insatser som behövs för att kunna styra mot mer hållbara
färdsätt.
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