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Sammanfattning / Läsanvisning
Föreliggande program är första steget i den planeringsprocess som ska bana vägen för
två för stadsutvecklingen av centrala Göteborg strategiska projekt; en ny bangårds-
respektive älvförbindelse. I programskedet handlar det i första hand om att hitta
optimala lägen och höjder för de två förbindelserna (se alternativ nedan). I nästa
skede, detaljplaneskedet, kommer även utformningen av förbindelserna att lyftas fram.

Nuläge – Förutsättningar
Förutom det nyligen avslutade arbetet med kommunens nya översiktsplan pågår för
närvarande ett antal övergripande studier av strategisk art, samtidigt som Göta
älvbrons dåliga kondition framtvingar en tidplan frikopplad från dessa studiers.

För tillkomsten av bangårdsförbindelsen och ersättningen av Göta älvbron har följande
övergripande mål formulerats:

För bangårdsförbindelsen finns två alternativ;
bro eller tunnel. För älvförbindelse finns fler
tänkbara alternativ. För att kunna jämföra
alternativen har det övergripande målet brutits
ned i ett antal specifika projektmål.

Önskemål och anspråk
Utifrån projektmålen beskrivs de önskemål
och anspråk som olika intressenter har på de
nya förbindelserna. Beskrivningen behandlar
stadsutveckling, trafik på land samt trafik på
vatten.

Förslag, konsekvenser
De olika förslagen beskrivs i text samt med
kartor och illustrationer. Konsekvenserna är

beskrivna efter samma ordning som ovan.

Genomförande
Att ersätta Götaälvbron med en ny förbindelse samt att anlägga en bangårds-
förbindelse är en mycket speciell och komplex uppgift, som kräver noggranna
förberedelser. Kostnaden för dessa anläggningar, vilken beräknas uppgå till
storleksordningen 4 - 11 Mdr, innebär också att staden står inför mycket stora
investeringar under åren 2013-2019.

Sammanfattande analys
Analysen är uppställd efter de mål som satts upp och avslutas med en bedömning av
hur de olika alternativen uppfyller målen. Samtliga alternativ uppfyller i stort sett det
övergripande målet, men i olika grad projektmålen.

Göta älvbron har begränsad livslängd. Senast 2020 ska den vara ersatt med en ny för-
bindelse över eller under älven. Förbindelsen är av strategisk betydelse för att på ett
bättre sätt än idag knyta samman stadsdelarna på den norra respektive södra
älvstranden. Förbättringar är önskvärda framför allt för gående, cyklande och kollektiv-
resenärer.

För att klara morgondagens kollektivtrafik, och för att knyta resecentrum till city på ett
bättre sätt än idag, är det angeläget att också bygga en koppling till alléstråket via en ny
förbindelse över eller under bangårdsområdet. Därigenom frigörs området kring
Drottningtorget och Nils Ericsonsplatsen från genomgående biltrafik och attraktiva
vistelseytor kan skapas för göteborgarna och deras besökare.

Centrala Göteborg ska utvecklas på båda sidor om Göta älv och goda förbindel-
ser för alla ska knyta samman de olika delarna.

Alternativen – se innehållsförteckning >
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6. Förslag, konsekvenser - Bangårdsförbindelse

Idéskiss till ny utformning av Drottningtorget, sett från söder. Den genomgående biltrafiken är
flyttad till bangårdsförbindelsen och spårvägen i Stampgatan är flyttad till norr om Central-
posthuset. Spårvägshållplatserna har ett nytt läge och söder därom är nya trappor anlagda mot
kanalen. Till höger i bilden ses entrén till hotellet i Centralposthuset samt en servicebyggnad,
som förutom Tidpunkten och en kiosk kan innehålla nedgången till ett underjordiskt, bevakat
cykelgarage för 350-400 cyklar, med direkt uppgång mot Resecentrum. Med Stampgatan fri från
spårväg kan uteserveringar anordnas även där. Bild: Hans Grönlund, efem.

Bangårdsförbindelsens viktigaste funktion är att frigöra Drottningtorget – Nils
Ericsonsplatsen från genomgående biltrafik. Resecentrum kan därmed kopplas
till nuvarande City på ett bättre sätt än idag, till förmån för fotgängarna. Vidare
bereds plats för den ökade kollektivtrafik, som skisseras i projekt K2020.

Bangårdsförbindelsen är särskilt viktig för K2020s KomFort-trafik med kopplingar
mot Alléstråket, men även som framkomlighetsåtgärd för kollektivtrafiken framför
Drottningtorget och Nordstan.

Slutligen är Bangårdsförbindelsen en viktig länk mellan Stampen och den nya
stadsdelen Gullbergsvass och kan, med rätt utformning, bli ett positivt tillskott i
stadsbilden.
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Bangårdsförbindelsen har diskuterats länge och då i första hand en viadukt. I det
följande beskrivs också ett tunnelalternativ. Varianter har funnits, men läget är
åtminstone i den södra delen givet (kopplingen till Stampbroarna och alléstråket).
Bangårdsförbindelsen utgör den felande länken i den inre sökarringen för biltrafik runt
City. Cityringen ingår också som en viktig del i K 2020-trafikeringen.

Bangårdsförbindelsen syftar dels till att frilägga nuvarande stråk runt centralstationen
för kollektivtrafiken och som en avlastning av trafik genom Stampenområdet. En
ambition är till exempel att minska trafikmängden på Odinsgatan från dagens 16.000
fordon/dygn till 10.000. För Gullbergsvassområdet kommer den att vara viktig som en
länk mot centrum. Naturligtvis kommer den även att vara betydelsefull för gång- och
cykeltrafik till och från Gullbergsvassområdet i det fall en viadukt väljs.

En inledande studie om Drottningtorget – Nils Ericsonsplatsen framtida utformning
gjordes i samband med Järnvägsutredning/Program för Västlänken 2006. Parallellt
med detta programarbete arbetar såväl Nordstan som Jernhusen med framtidsvisioner
för området.

Resecentrum: Med Västlänken etableras en ny underjordisk station i Resecentrums norra del.
Nils Ericsonsterminalens baksida mot Östra Nordstan kläs in med en förenande byggnad och
en ny fjärrbussterminal anläggs i Resecentrums nordöstra del. Antalet fjärrtågsspår i den
kvarvarande säckstationen blir 8 – 10. Rangeringen flyttas till Sävenäs. OBS att bilden visar
alternativ Bangårdsviadukt och ny älvförbindelse i Stadstjänaregatan (bild ur Program för Väst-
länken, 2006)

Resecentrum sett från Läppstiftet med
bangårdsförbindelsen som viadukt. I an-
slutning till “Vita huset” (f d Bergslags-
banans stationshus i bildens vänstra kant)
finns också planer på ett nytt Regionens
hus.
Bild: SWECO.



6(61)

En viktig fråga att lösa är cykelparkeringen runt resecentrum. Då den genomgående biltrafiken
flyttas till Bangårdsförbindelsen (och med en ny bemannad cykelparkering och service-
anläggning under Drottningtorget) kan Centralstationen öppnas mot torget och rejäla vistelse-
ytor tillskapas. Ytterligare en bemannad serviceanläggning inomhus för cyklar diskuteras i Östra
Nordstan alternativt i Resecentrums norra del. Markparkeringar utomhus bör vara klimat-
skyddade, som den nyligen iordningställda vid Nils Ericsonsterminalen.

Idéskiss till ny utformning av Nils Ericsonsplatsen, sedd från söder. Platsen är befriad från
genomgående biltrafik och Nils Ericsonsterminalen är inbyggd eller flyttad (Jernhusens vision,
bild Liljewall arkitekter).



7(61)

Nya bebyggelsekvarter kan tillskapas på del av Åkareplatsen och vid Burggrevegatan. Om
spårvägen flyttas från Stampgatan kan området få kontakt med Fattighusån. I anslutning till
Bangårdsviadukten kan nya parkeringsanläggningar för bilar byggas.

Nollalternativ - Jämförelsealternativ

I nollalternativet byggs ingen bangårdsförbindelse och nuvarande trafikföring kring
Drottningtorget och Nils Ericsonsplatsen blir kvar som idag. Barriären mellan
resecentrum och Nordstan blir därmed kvar och den ökade kollektivtrafiken enligt K-
2020 kommer inte att få tillräcklig plats. Nils Ericsonsterminalens baksida mot Nordstan
kan sannolikt ej heller byggas in för att skapa bättre kontakt med Resecentrum. (I
samband med omvandlingen av posthuskvarteret och byggandet av ny bussgata i
Burggrevegatan sker dock vissa förändringar i denna del.) Utan en bangårdsför-
bindelse får en trafiklösning med anslutning från älvförbindelsen till Nils Ericsonsgatan
sökas. Den totala trafikmängden på denna plus Burggrevegatan kommer att öka.

I konsekvensbeskrivningarna och den sammanfattande analysen nedan används noll-
alternativet som jämförelsealternativ.

Konsekvenser - allmänt

Bangårdsförbindelsen avlastar Burggrevegatan och Nils Ericsonsgatan från genom-
gående biltrafik så att tillgängligheten för gående och cyklister förbättras. Även på norra
sidan närmast Nils Ericsonterminalen minskar bilflödet när påfarten till älvförbindelsen
flyttas.

En viadukt har fördelen att den skapar en förbindelse för alla trafikslag (utom
spårvagn), medan den ger svårlösta ingrepp i staden där den ska landa. En tunnel ger
bättre stadsbyggnadsmöjligheter, men begränsar förbindelsen till att endast omfatta
buss- och biltrafik.

En bangårdstunnel är ungefär dubbelt så dyr som en bangårdsviadukt att bygga (ca 2
Mdr mot ca 1 Mdr för en viadukt).

Kopplingen mellan bangårds- och älvförbindelsen ser likadan ut i fallen viadukt eller
tunnel, med skillnaden att en gång- och cykelförbindelse tvärs bangården inte blir
möjlig i tunnelalternativet. Undantag utgör dock älvförbindelsens alternativ E, som
endast går att koppla till en bangårdsviadukt.

Förslag

På följande sidor presenteras de två huvudalternativen till bangårdsförbindelse; som
viadukt respektive tunnel. Översiktskartorna baseras på ett scenario där förbindelsen
kopplas till befintlig Göta älvbro – d v s att bangårdsförbindelsen byggs innan en ny älv-
förbindelse kommer till. Västlänken tänks vara byggd och exploateringen av Gullbergs-
vass påbörjad. I fallet att bangårdsförbindelsen kommer före Västlänken måste den i
sin norra del temporärt förlängas över/under befintliga spår i säckbangården. Uppställ-
ningsspåren måste emellertid flyttas eller kortas. I den södra änden är spår-
vagnsspåren utmed Burggrevegatan (snabbspåren) dimensionerande för bangårdsför-
bindelsens längd och höjd. Förbindelsens koppling till en ny älvförbindelse visas under
respektive alternativ längre fram i rapporten, dock endast alternativet viadukt.
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Alt A – Viadukt

Viadukten är vinkelrät mot bangårdens spår och längden anpassad till en byggd Väst-
länk (8-10 spår kvar i säckstationen). En ny fjärrbussterminal kan lokaliseras till
kvarteret söder om järnvägsparken eller som en överbyggnad över den kvarvarande
säckstationen. Viadukten trafikeras av gående och cyklande samt buss- och
bilresenärer. Busshållplatser kan anordnas på bron med direkt access till säck-
bangårdens plattformar (se bild från Köpenhamn nedan). Lutningsförhållandena
medger ej spårvagnstrafik.

Viadukten har två körfält för bussar och bilar i vardera riktningen samt separata gång-
och cykelbanor på ömse sidor.

Bangårdsförbindelsen som viadukt. Om viadukten byggs före Västlänken får den temporärt
förlängas över befintlig säckbangård.

En ny fjärrbussterminal kan anläggas antingen i kvarteret öster om Nils Ericsonterminalen eller
som en överbyggnad över säckbangården för fjärrtågen. Region- och fjärrbussterminalerna kan
också samlas i en tvåplanslösning (jämför Cityterminalen i Stockholm).

På kartan visas endast schematiskt anslutningar till befintligt trafiksystem i väster. Ovan
beskrivna förändringar av Drottningtorget och Nils Ericsonsplatsen kan delvis genomföras med
nuvarande Göta älvbro kvar, men fullt ut sedan också en ny älvförbindelse är byggd.

NE-terminalen
(regionbuss)
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Stadsbyggnadsmässigt är Åkareplatsen och Polhemsplatsen problematiska att lösa på
ett bra sätt. Stor möda måste därför läggas på hur viadukten ”landar” och hur
kopplingen mellan Odinsgatan och det planerade hotellet i Centralposthuset löses. Det
visuella uttrycket i Odinsgatans fond är också viktigt för stadsbilden.

Två exempel på hur en Bangårdsbro kan ”landa” på Polhemsplatsen med bibehållen spåran-
slutning mot Stampgatan men olika kopplingar till Drottningtorget. Trafikrummet kan behöva
vidgas och de framtida kvarteren minskas. Trafik norrifrån mot Ullevigatan får vända i allén
(bilden till höger).

Konsekvenser:

 Stor miljövinst med borttagen genomfartstrafik över Drottningtorget – Nils Ericsons-
platsen.

 Goda möjligheter att skapa bra vistelseytor som knyter samman City och Rese-
centrum.

 Ny gen förbindelse för alla mellan Stampen och Gullbergsvass.

 Svårhanterlig stadsbyggnadsmässigt på Åkareplatsen-Polhemsplatsen och risk för ny
barriär mellan Drottningtorget och Stampen.

 Kräver rivning av f d Västgötabanans stationshus och begränsade exploaterings-
möjligheter söder om bangården. Goda exploateringsmöjligheter i anslutning till
viadukten över bangården.

 Busstrafiken kan få hållplatser på viadukten med direkt koppling till fjärrtåg och
fjärrbussar.

 Investeringskostnad ca 1 Mdr.
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En variant för Åkareplatsen-Polhemsplatsen är att dra spåren i Stampgatan norrut och ansluta
till snabbspåret vid GP-huset (markerat med orange färg). Konfliktpunkten vid Stampbroarna
elimineras, bangårdsviadukten får bättre lutningsförhållanden och Stampen kan byggas ihop
med posthuskvarteret på ett mer stadsmässigt sätt. Bild: Trafikkontoret.

En bangårdsviadukt kan med rätt utformning
bli ett positivt inslag i stadsbilden. Den kan
också användas som bytespunkt för
kollektivtrafiken (här exemplet Mölndalsbro),

Bangårdsviadukten i Köpenhamn. På
viadukten finns cykelparkering och
busshållplatser med direkt access till
plattformarna på huvudbangården.

Centralpost-
huset Scandic

hotell

GP-huset
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Alt B – Tunnel
Alternativt till en bro kan en tunnel för bil- och kollektivtrafik byggas under bangården.
Att även ta med gång- och cykeltrafiken under mark har bedömts som mindre lämpligt,
varför dessa trafikanter som idag hänvisas till Drottningtorget – Nils Ericsonsplatsen.
Tunneln är vinkelrät mot bangårdens spår och längden anpassad till en byggd Västlänk
(8-10 spår kvar i säckstationen). Fjärbussterminalen måste i tunnelalternativet placeras
i kvarteret söder om Järnvägsparken och busshållplatsen öster om parken. Lutnings-
förhållandena i tunneln medger ej spårvagnstrafik.

Bangårdsförbindelsen som tunnel. Om tunneln byggs före Västlänken får den (temporärt) för-
längas under befintlig säckbangård.

På kartan visas endast schematiskt anslutningar till befintligt trafiksystem i väster. Ovan
beskrivna förändringar av Drottningtorget och Nils Ericsonsplatsen kan delvis genomföras med
nuvarande Göta älvbro kvar, men fullt ut sedan också en ny älvförbindelse är byggd.

NE-terminalen
(regionbuss)
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Med Bangårdsförbindelsen i tunnel ges goda möjligheter att gestalta Åkareplatsen som en
värdig avslutning på Odinsgatan mot det nya hotellet i Centralposthuset. För att undvika konflikt
med spårvagnstrafiken på Stampgatan förlängs tunneln under Fattighusån. Biltrafik från tunneln
mot Ullevigatan får även i detta fall vända i allén (se bild sid 9). Bild: Trafikkontoret.

Nya
bebyggelse
- kvarter

Post-
huset

Odinsgatan

Konsekvenser:

 Stor miljövinst med borttagen genomfartstrafik över Drottningtorget – Nils Ericsons-
platsen.

 Goda möjligheter att skapa bra vistelseytor som knyter samman City och Rese-
centrum.

 Ny gen förbindelse för kollektiv- och biltrafik mellan Stampen och Gullbergsvass.
Ingen förändring för gående och cyklande.

 Goda möjligheter att knyta samman Drottningtorget och Stampen med en stads-
mässig utformning av Åkareplatsen-Polhemsplatsen.

 Visst intrång i alléstråkets parkmiljö. Goda exploateringsmöjligheter söder om
bangården, men mindre över bangården.

 Busstrafiken kan endast få hållplatser söder om respektive norr om tunneln.

 Investeringskostnad ca 2 Mdr.
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Trafik från bangårdsförbindelsen mot
Ullevigatan får vända i allén. Trågen
till tunneln plus vändslingan inkräktar
till en del i alléns parkområde.

Såväl i viadukt- som tunnelalternativet måste tråget i Mårten Krakowleden förlängs och en ny
trafikplats byggas i korsningen med Kilsgatan alternativt Kämpegatan.

Om Götatunnels upp- och nedfarter kan förläggas längre österut blir det möjligt att bygga
samman Nordstan med Lilla Bommen i markplanet.
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7. Förslag, konsekvenser - Älvförbindelse

Generella utgångspunkter

Programmet visar sex alternativa möjligheter till nya förbindelser. Gemensamt för
dessa är att de har ett kollektivkörfält för spårvagn och buss i vardera riktningen samt
två bilkörfält i vardera riktningen. Kollektivkörfälten är skilda från konflikter med övriga
trafikslag på sträckan mellan Nordstan/Nils Ericsonterminalen och knutpunkt Hjalmar.
Vidare finns i samtliga alternativ minst ett gång- och cykelstråk tvärs älven.

På älvens södra sida är förbindelsernas anslutning relativt väl studerade, liksom på
Hisingssidan, där en anslutning till befintligt trafiksystem vid Frihamnsmotet redovisas.
Dock är gemensamt för samtliga alternativ att de medger angivna kopplingar samt en
framtida ny knut-/bytespunkt mellan Frihamnsområdet och Ringön (se nedan).

Utformningen i övrigt har i programskedet tonats ned, eftersom huvudfrågan nu är att
jämföra och välja alternativ. I senare skeden kommer utformningen att ägnas större
uppmärksamhet i form av tävlingar, diskussioner, etc.

Definitioner

För att beskriva de olika alternativen har följande begrepp definierats:

Med segelfri höjd avses den fria höjden från älvens medelvattennivå (MW) till bro-
konstruktionens underkant. Med hänsyn till den dimensionerande livslängden 120 år
har ovanstående höjder baserats på en havsnivåhöjning med 1 meter som en extra
säkerhetsmarginal.

En farledsbredd på 30 m föreslås för samtliga alternativ jämfört med dagens 20 m i
Göta älvbrons klaffspann och 27 m i sidospannen.

0) Befintlig bro (segelfri höjd 19,5 meter) för alla trafikslag – öppningsbar

1) Skyttel för gc-trafik

2) Lågbro (segelfri höjd 5 - 8 meter) för gc-trafik - öppningsbar

3) Mellanbro (segelfri höjd 10 – 13 meter) för alla trafikslag – öppningsbar

4) Högbro (segelfri höjd 18 - 22 meter) för alla trafikslag – fast / öppningsbar

5) Tunnel för kollektiv-/biltrafik

Älvförbindelsen är strategisk ur flera synvinklar. Den fortsatta utvecklingen av
Göteborgs kärna föreslås ske på båda sidor Göta älv. Förbindelsens utformning
och läge blir därmed avgörande för hur denna utveckling kan komma att ske. Det
centrala läget gör den till den självklara förbindelsen för kollektivtrafiken norrut
från City. På ömse sidor älven ligger stadens tyngsta knutpunkter; Resecentrum
och knutpunkt Hjalmar. Centralstationen kommer i framtiden att kompletteras
med en underjordisk station för genomgående pendeltåg. Det centrala läget gör
att förbindelsen också är mycket betydelsefull för gång- och cykeltrafikanter. För
biltrafiken har förbindelsen främst en lokal funktion genom att samla upp och
fördela trafik mellan centrala staden och de större trafiklederna. Slutligen får inte
förbindelsens roll som symbol för älvstaden Göteborg underskattas.
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Fartygspassager

Diagrammet nedan återger andel av en viss fartygstyp som passerar utan broöppning i
förhållande till segelfri höjd. Diagrammet är baserat på mätningar vid Göta älvbron
under sommaren 2008 (se vidare bilaga 4, Sjöfarten på Göta älv – en arkivstudie inför
planerad ersättning av Göta älvbron i Göteborg, Trafikkontoret Meddelande 3:2009).

Tabellen läses på följande sätt: Under en bro med segelfri höjd om 10 meter passerar 5% av
lastfartygen och 58 % av fritidsbåtarna 2008 bron utan öppning.

Lågbro (GC-bro) segelfri höjd 5 - 8 m, öppningsbar

Vid en segelfri höjd om 5- 8 m passerar 50 – 55 % av alla fritidsbåtar (motorbåtar) utan
öppning. Öppning krävs för ca 40 segelbåtar/dygn under juli månad. All nyttotrafik
beräknas få öppning vid behov. Styrda öppningar för segelbåtarna är nödvändigt under
högsäsong (max 2 öppningar/tim).

Mellanbro för alla trafikslag, segelfri höjd 10 – 13 m, öppningsbar

Vid en segelfri höjd om 10 m passerar enbart 5 % av dagens lastfartyg utan
öppning, 13 % av segelbåtarna samt ca 80 % av service-, tur- och charterbåtarna.
Vid 12 m passerar 40 % av alla segelbåtar utan öppning och huvuddelen av alla
service-, tur- och charterbåtarna.

För att minimera störningarna för kollektivtrafiken krävs styrda öppningstider och på
sikt en begränsning till enbart öppning nattetid. Framtida lastfartyg måste således
anpassas till den lägre segelfria höjden exempelvis med pråmar och/eller kontinentens
”sea-river” fartyg som klarar 9 meters segelfri höjd, alternativt tillåts passage nattetid.
Med en kapacitet i slussarna på minst ett fartyg/timme erhålls en möjlig fartygs-
omsättning på 11 á 14 fartyg/dygn enbart med utnyttjande av passage nattetid (kl
00.00 – 06.00), vilket är en fördubbling jämfört med dagens snitt på 5á 6 fartyg/dygn.
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För segelbåtarna innebär 10 -13 meters segelfri höjd att flertalet av båtarna på sikt
måste passera bron nattetid (under sommartid kan dock någon öppning vid middagstid
medges). Behov av en gästhamn även uppströms bron kan därmed bli aktuell.
Flertalet tur- och charterbåtar klarar bropassagen utan behov av öppning liksom de
flesta servicebåtarna.

Verksamheter uppströms Göta älvbron (varv m fl) påverkas av att bron på sikt enbart
kommer att öppnas nattetid.

Högbro för alla trafikslag, segelfri höjd 18 - 22, öppningsbar

Drygt 60 % av dagens lastfartyg passerar bron utan öppning samt 90 – 95 % av
segelbåtarna. 22 meter är maximal höjd i Göta kanal.

På sikt kan en begränsning till öppning enbart nattetid bli aktuell (se ovan mellanbro).
Dagens Göta älvbro har en segelfri höjd i klaffspannet på 19,5 m.

Beträffande antalet båtar som passerar vid Göta älvbron se ovan under 3.2 Pågående
vattenanvändning.

Sektionen nedan illustrerar förhållandena i absoluta plushöjder (Göteborgs höjdsystem,
där havsytan = + 10,0 meter). Angivna spann för brohöjderna har endast marginella
stadsbyggnadsmässiga effekter där broarna landar. Brons konstruktionshöjd är 1,5 – 2
meter.

Bild som illustrerar segelfri höjd i
förhållande till mark och vattennivåer
för de olika alternativen, här redovisat
med den lägre höjden inom respektive
spann. Spannet mellan 13 och 18
meter har valts bort, då det inom detta
finns få aktuella båttyper. Som jäm-
förelse visas till höger en byggnad
med entréplanet på nivån + 12,8.
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Studier av trafiksystemet på Hisingssidan

Studier av trafiklösningar har gjorts för Frihamnsområdet. Det mest ytkrävande
scenariot, dvs med högbro, har studerats. Biltrafiken kan ha en brantare lutning än den
spårbundna kollektivtrafiken vilket medger planskilda korsningar på Hisingssidan. En
framtida knutpunkt i Frihamnsområdet kan därmed lösas i två plan med spårtrafiken i
ett framtida markplan och biltrafiken i ett undre plan. Knutpunkten medger goda
möjligheter till trafikering med kollektivtrafik av olika slag. Dessutom innebär lösningen
en flexibilitet för framtida lösningar då studierna visar att samtliga trafikslag ges goda
möjligheter till kopplingar i samtliga aktuella riktningar (Ringön, Hjalmar Brantings-
gatan, Norra Älvstranden och Frihamnsområdet). De skisserade förslagen medger
också möjligheter att i en första etapp ansluta till befintligt trafiksystem på Hisingssidan
vid Frihamnsmotet. Förbättrad framkomlighet för bussarna måste skapas redan i ett
tidigt skede.

Studierna har gjorts både för alternativet högbro i Stadsdstjänaregatans förlängning
liksom för högbro alternativt tunnel i Kämpegatans förlängning.

Alt Stadstjänaregatan Alt Kämpegatan

Profiler för de skisserade trafiklösningarna på Hisingssidan. Alternativ Kämpegatan ger mindre
lutning för biltrafiken och bättre förutsättningar att separera denna från kollektivtrafiken i plan,
eftersom sträckan till en ny knutpunkt är längre. Utredning och illustrationer: Ramböll.
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Nollalternativ / Jämförelsealternativ

Ett nollalternativ innebär reparation av befintlig bro, vilket i princip är att likställa med
att bygga en ny, eftersom alla bärande stålelement måste bytas ut. Vidare måste
klaffkonstruktionen bytas, även maskinellt. Brons begränsade bärighet och
farledsbredd (20 meter) samt riskfyllda pelarkonstruktion kvarstår, vilket sannolikt
ställer krav på nya påseglingsskydd med tillhörande ledverk.

Alternativet tar inte tillvara möjligheterna att skapa ett positivt inslag i stadsbilden och
befäster den storskaliga trafikapparaten mellan Nordstan och Lilla Bommen respektive
Resecentrum. Alternativet innebär också stora olägenheter under byggtiden.

Nollalternativet har därför bedömts som orealistiskt.

Som jämförelsealternativ i konsekvensbeskrivningar och sammanfattande analys
nedan använda dagens förhållanden, dvs dagens Göta älvbro och ingen bangårds-
förbindelse.

Tidigare diskuterade, bortvalda alternativ

En fast högbro med segelfri höjd om 27 meter (vilket motsvarar kraven uppströms i
Göta älv) har bedömts ge alltför stora ingrepp i stadsbilden samt vara för obekväm för
gång- och cykeltrafiken. Även en fast högbro i spannet 18-22 meter har valts bort för
att inte omöjliggöra högre transporter på älven. En fast bro är ca 150 Mkr billigare än
en öppningsbar, vilket torde vara en liten besparing för att avhända sig möjligheten att
kunna öppna bron i framtiden (för större fartyg, arbetsmaskiner, kranar, mm). Skill-
naden i driftskostnad för en fast bro jämfört med en öppningsbar, som endast öppnas
vid speciella tillfällen, bedöms också vara liten.

Ett tunnelalternativ har inte heller bedömts lämpligt för gång- och cykeltrafik, framför allt
ur ett trygghetsperspektiv.

En lågbro för alla trafikslag har inte bedömts förenlig med målet om en fördubblad
kollektivtrafik och erforderlig framkomlighet för en (ökad) fartygstrafik på Göta älv (se
diagram sid 15).

Lågbro / Skyttel för gång- och cykeltrafik

En tunnel för bil- och kollektivtrafik ställer krav på en separat gång- och cykel-
förbindelse, medan utförd trafikanalys visar att en högbro såväl som en mellanbro för
bil- och kollektivtrafiken bör förses med en gång- och cykelbana. Även i alternativen
med bro för alla trafikslagen i Kämpegatans förlängning samt högbron i Stads-
tjänaregatan kan en kompletterande gång- och cykelförbindelse I ett västligare läge
övervägas.

En separat GC-bro alternativt pendelfärja (skyttel) har därför studerats i älvsnittet från
Lilla Bommen till befintligt broläge.

En öppningsbar bro för gång- och cykeltrafiken ställer inte samma krav på sjöfarten
som en dito för kollektivtrafiken. En färjeskyttel förutsätts bli frekvent och avgiftsfri. För
cykeltrafiken är en passage över älven i den befintliga brons absoluta närhet att föredra
då omgivningen på ömse sidor om älven omfattas av kraftiga barriärer och det vid
befintligt läge för dagens bro är den enda punkt där barriärerna kan korsas på båda
sidor. Även för gångtrafiken bör en koppling över älven som idag vara att föredra. Vid
framtida exploatering på älvstränderna kan detta komma att ändras för gångtrafiken.

Ur Trafikkontorets ”Trafikanalys för gång- och cykeltrafik vid ersättning av Göta älvbron
– jämförelse bro färja” (januari 2009) framgår att en färja som enda ersättning för gång-
och cykeltrafik jämfört med dagens Göta älvbro medför kraftiga försämringar för framför
allt cykeltrafiken utifrån tillgänglighet, framkomlighet och attraktivitet. Restidförläng-
ningen är inte till största delen beroende av tiden ombord på färjan utan utgörs i
huvudsak av den väntetid som uppstår vid all kollektivtrafik.
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Det finns inga samhällsekonomiska skäl att välja färja då den årliga driftskostnaden för
en färja är dyrare än kapitaltjänstkostnaden och driften för en bro. Andra aspekter kan
emellertid spela en avgörande roll vid valet mellan bro och färja, till exempel att den
senare hjälper till att hålla liv i båttrafiken på älven och är behagligare för gående.

Exempel på pendelfärjor (skyttlar) i centrala Am-
sterdam. Färjorna går dygnet runt – var 6e minut
på dagen och var 12e minut på natten. Och är
gratis.

Älvsnabben idag. Älvsnabben i morgon? (”Älvis”)
- eldriven skyttel (forskningsprojekt CTH).

En ny gång- och cykelbro är planerad mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. Byggstart
2010 enligt kommunens budgetmål.

Såväl en öppningsbar bro som en skyttel kräver personal, en skyttel dock I större omfattning.
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Konsekvenser, allmänt

För att beskriva konsekvenser för de olika alternativen har ovan beskrivna definitioner
använts. Beskrivningen innehåller inledningsvis några generella konsekvenser för olika
principlösningar och därefter specifika konsekvenser för de olika alternativen. Den
sammanfattande analysen i avsnitt 9 är uppställd tematiskt i princip efter de kriterier
som används i konsekvensbeskrivningen, men med fokusering på måluppfyllelse.

Följande kriterier har använts:

 Stadsutveckling
 Intrång / Exploateringsmöjligheter
 Gång-/cykeltrafik
 Kollektivtrafik
 Biltrafik
 Flexibilitet / framtida förändringar / beredskap för det okända
 Sjötrafik
 Ekonomi

Kriterierna är inte viktade, d v s det är fritt för läsaren att göra en viktning utifrån sär-
skilda preferenser. Beskrivna konsekvenser är stadsbyggnadskontorets bedömning
efter diskussioner i arbetsgruppen. Efter programsamrådet gör kontoret en samlad
bedömning som beslutsunderlag för byggnadsnämndens – kommunfullmäktiges slut-
liga val av alternativ. Här - liksom i efterföljande detaljplanearbete - kan också en
bearbetning av rekommenderat alternativ samt kombinationer av olika alternativ
aktualiseras.

Alla älvförbindelser är utformade så att spårvagnar och bussar på sträckan Knutpunkt
Hjalmar – Nordstan / Nils Ericsonsterminalen är separerade från övrig trafik. Efter
förgreningspunkten norr om Nils Ericsonterminalen korsas stråken dock av lokal trafik.
Inga stora bilflöden passerar norra sidan av terminalen, där även entrén till Väst-
länkens station planeras.

Gatusystemet har i respektive alternativ utformats så att kapaciteten för biltrafiken
klaras för samma volymer på Göta älvbron som i dag. Korsningspunkter med stora
trafikflöden får signalregleras (normalt i två faser). Simuleringar av trafiken under
dygnets maxtimme visar att köerna som uppstår kan avvecklas successivt utan att
omfattande låsningar uppstår. Vissa problem kan dock uppstå i alternativ F, där det
huvudsakliga trafikarbetet är mer koncentrerat till en punkt.

Mellanbro- och tunnelalternativen tar mindre plats på ömse sidor älven och är därmed
lättare att inordna i en tät stadsstruktur än högbroalternativen. För högbroalternativen
ger ett läge i Kämpegatan bättre förutsättningar för att klara en nödvändig planskildhet
mellan kollektivtrafik och biltrafik på Hisingssidan (se profiler ovan). Förutsättningarna
för en elegantare brokonstruktion blir därmed större i detta läge.
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På följande sidor presenteras de sex alternativen till älvförbindelse, kopplade till en
bangårdsviadukt. Observera att illustrerade bebyggelsekvarter i anslutning till för-
bindelserna endast visar möjligheter till exploatering. Denna kommer att prövas i
särskilda program/detaljplaner längre fram. På Hisingssidan visas endast möjliga
kopplingar, som fungerar i samtliga alternativ (se sidan 17). På samtliga översiktskartor
används följande beteckningar:

Orienteringskarta

Gullbergsvass

Frihamns-
området

Backaplan

Ringön

City

Rese-
centrum

Gullbergsstrand

Planerad
gång- och
cykelbro
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Alt A
Mellanbro för alla trafikslag i Stadstjänaregatans förlängning

(segelfri höjd 10-13 meter, öppningsbar)

En mellanbro har en segelfri höjd om 10-13 meter, vilket innebär att bron kan ”landa”
vid korsningen med Mårten Krakowleden på älvens södra sida. För att klara
kapaciteten för kollektivtrafiken måste denna emellertid korsa leden planskilt, för att
sedan ta sig ned till korsningen vid Nils Ericsonsgatan. Bilangöring till Resecentrum
sker österifrån och området mellan Resecentrum och Mårten Krakowleden reserveras
för kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Den nya, underjordiska Västlänksstationen ligger
också i detta område.

På motsvarande sätt har kollektivtrafiken egna körfält utan plankorsningar på Hisings-
sidan. Möjlighet finns därmed att trafikera knutpunkt Hjalmar och en framtida ny knut-
/bytespunkt i Frihamnsområdet med kollektivtrafik av olika slag. Alternativet medger
kopplingar i alla riktningar för alla trafikslag efter att bron landat på Hisingssidan. I en
första etapp ansluts bron till befintligt trafiksystem vid Frihamnsmotet. I etappen ingår
emellertid också att bygga separata körfält även för bussarna till knutpunkt Hjalmar.

Bron har två kollektivkörfält och fyra biltrafikkörfält samt separata gång- och cykelbanor
på ömse sidor. Bron är öppningsbar för högre båtar.

Bilden till vänster illustrerar
att samtliga önskvärda
kopplingar är möjliga på
Hisingssidan. Detta gäller
samtliga alternativ.
Trafikstudien redovisas på
sid 17.

Bilden till höger visar sche-
matiskt anslutningar och

exploateringsmöjligheter
på älvens södra sida.

Konsekvenser:

 Barriären kvar mellan Nordstan/Resecentrum och Lilla Bommen/Gullbergsstrand (en
koppling i ett övre plan är dock möjlig).

 Bra kopplingsmöjlighet City – Gullbergsvass.

 Vissa intrång i befintlig bebyggelse men goda exploateringsmöjligheter på ömse sidor
om älven.

 Gång- och cykeltrafiken blir bekvämare än idag och läget i Stadstjänaregatan ger god
orienterbarhet.

 Kollektivtrafiken får en gen förbindelse mellan Resecentrum och knutpunkt Hjalmar /
Norra älvstranden.

 Biltrafiken koncentreras på landsidan till Mårten Krakowleden (och bangårdsförbindel-
sen).
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 Sekundärkopplingen mellan bron och bangårdsförbindelsen skapar fler trafikrörelser
vid Mårten Krakowanslutningarna, men kan minska belastningen på Ullevigatan-
Alléstråket.

 Viss begränsad tillgänglighet i det lokala gatunätet i Gullbergsstrand.

 På Hisingssidan ger alternativet goda kopplingar för alla trafikslag i samtliga rikt-
ningar.

 Broöppningar kan på sikt behöva begränsas till nattetid (kl 00-06)

 Bro- respektive bangårdsförbindelsen kan byggas separat, men bron förutsätter en
förlängd nedsänkning av Mårten Krakowleden och en ny trafikplats vid Kilsgatan.

 Investeringskostnad ca 2,5 + 0,8 (Kilsgatan) = 3,3 Mdr.
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3D-modell som schematiskt visar hur bron landar i Stadstjänaregatan / Gullbergs Strandgata.
Kollektivtrafiken fortsätter över Mårten Krakowleden och landar vid Nils Ericsonsgatan.
Bangårdsförbindelsen redovisad som en bro.

I alternativ A (och B) leds biltrafiken upp på bron via en ramp i Gullbergs Strandgata. Bild: Hans
Grönlund, efem.

Göta älv

NE-
terminalen

Mårten
Krakowleden

Bangårds-
bron
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Bron sedd från Resecentrum med älven i bakgrunden. Gång- och cykelbanan på den västra
sidan byggs ihop med nya stadskvarter och utrymmet under brokonstruktionen kan användas
för olika stadsfunktioner. OBS att bron även har en gång- och cykelbana på den östra sidan
med direkt anslutning (snurra/hiss) till Gullbergskajen, vilket inte syns på bilden. Bild: Hans
Grönlund, efem.
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Alt B
Mellanbro för gång-, cykel och biltrafik i Stadstjänaregatans för-
längning, tunnel för kollektivtrafik

(segelfri höjd 10-13 meter, öppningsbar)

Bron har samma utformning och anslutningar som i alternativ A, med undantag för
kollektivkörfälten som går i tunnel. Därigenom blir bron ca 8 meter smalare. Bron har
fyra biltrafikkörfält samt separata gång- och cykelbanor på ömse sidor. Bron är
öppningsbar för högre båtar.

Tunneln kan placeras någonstans mellan Stadstjänaregatan och Kämpegatan. Då den
sannolikt måste byggas uppifrån bör dock obebyggd mark i första hand sökas (här
illustrerat väster om Kämpegatan). Tunneln kan konstrueras så att den går att
överbygga med stadskvarter. Tunnelpåslaget på den södra sidan ligger omedelbart
norr om Nils Ericsonterminalen och på den norra sidan i höjd med Järnmalmsgatan.

Kommentar: En kollektivtrafiktunnel går även att kombinera med en mellanbro i Kämpegatan
(se alternativ D).

Bilden till vänster illustrerar att
samtliga önskvärda kopp-
lingar är möjliga på Hisings-
sidan. Detta gäller samtliga
alternativ.
Trafikstudien redovisas på sid
17.

Bilden till höger visar schema-
tiskt anslutningar och exploa-
teringsmöjligheter på älvens
södra sida.

Konsekvenser:

 Barriären kvar mellan Nordstan/Resecentrum och Lilla Bommen/Gullbergsstrand (en
koppling i ett övre plan är dock möjlig). Tunnelpåslaget förstärker delvis barriär-
effekten.

 Bra kopplingsmöjlighet City – Gullbergsvass.

 På Hisingssidan tar trafiklösningen totalt större utrymme än i mer koncentrarade
alternativ och kan medföra nya barriärer mellan Frihamnsområdet och Ringön.

 Vissa intrång i befintlig bebyggelse och goda exploateringsmöjligheter på ömse sidor
om älven. För tunneln måste dock byggnader rivas (och ersättas med nya) ovan
tunneln på båda sidor.

 Gång- och cykeltrafiken blir bekvämare än idag och läget i Stadstjänaregatan ger god
orienterbarhet.

 Merparten av kollektivtrafiken får en längre väg mellan Resecentrum och knutpunkt
Hjalmar.

 Biltrafiken koncentreras på landsidan till Mårten Krakowleden (och bangårdsförbindel-
sen).
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 Sekundärkopplingen mellan bron och bangårdsförbindelsen skapar fler trafikrörelser
vid Mårten Krakowanslutningarna, men kan minska belastningen på Ullevigatan-
Alléstråket.

 Viss begränsad tillgänglighet i det lokala gatunätet i Gullbergsstrand.

 På Hisingssidan finns kopplingsmöjligheter för alla trafikslag i samtliga riktningar.

 Bro- respektive bangårdsförbindelsen kan byggas separat, men bron förutsätter en
förlängd nedsänkning av Mårten Krakowleden och en ny trafikplats vid Kilsgatan.

 Ingen konflikt mellan sjöfart och kollektivtrafik.

 Investeringskostnad ca 1,6 (bro) + 4,7 (tunnel) + 0,8 (Kilsgatan) = 7,1 Mdr.
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3D-modell som schematiskt visar hur bron landar i Stadstjänaregatan/Gullbergs Strandgata.

I alternativ B förs kollektivtrafiken mot Hisingen ned i en tunnel via ett tråg norr om Nils
Ericsonterminalen. Bild: Hans Grönlund, efem.

Göta älv

NE-
terminalen

Mårten
Krakowleden

Bangårds-
bron
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En tidig skiss på en kollektivtrafiktunnel (för spårvagn och buss). Med dagens säkerhetskrav
måste det finnas en körbar evakueringstunnel.
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Alt C
Högbro för alla trafikslag i Stadstjänaregatans förlängning

(segelfri höjd 18-22 meter, öppningsbar)

En högbro kräver större utrymme för att landa med rimliga lutningar på ömse sidor om
älven. I alternativet vid Stadstjänaregatan kan detta till stora delar ske på obebyggda
eller för trafikändamål redan ianspråktagna ytor (inkl två parkeringshus, som behöver
rivas). Kollektivtrafiken, liksom ena uppfarten för biltrafik, passerar Mårten Krakowleden
via en ramp från den södra sidan. Norr om leden går biltrafiken – och även gång- och
cykeltrafiken – upp och ned via en spiralformad ramp. I denna kan en cirkulär
parkeringsanläggning placeras.

På motsvarande sätt har kollektivtrafiken egna körfält utan plankorsningar på Hisings-
sidan. Möjlighet finns därmed att trafikera knutpunkt Hjalmar och en framtida ny knut-
/bytespunkt i Frihamnsområdet med kollektivtrafik av olika slag. Alternativet medger
kopplingar i alla riktningar för alla trafikslag efter att bron landat på Hisingssidan. I en
första etapp ansluts bron till befintligt trafiksystem vid Frihamnsmotet. I etappen ingår
emellertid också att bygga separata körfält även för bussarna till knutpunkt Hjalmar.

Bron har två kollektivkörfält och fyra biltrafikkörfält samt separata gång- och cykelbanor
på ömse sidor. Bron är öppningsbar för högre båtar.

Kommentar: Alternativ C går även att utföra som mellanbro med mindre lutningar i ramperna på
ömse sidor om älven. Trafikytorna blir desamma, men måluppfyllelsen för i första hand gående
och cyklande ökar. Flexibiliteten på Hisingssidan blir också bättre, då sträckan med samman-
hängande körfält bli längre.

Bilden till vänster illustrerar
att samtliga önskvärda kopp-
lingar är möjliga på Hisings-
sidan. Detta gäller samtliga
alternativ.
Trafikstudien redovisas på
sid 17.

Bilden till höger visar sche-
matiskt anslutningar och ex-
ploateringsmöjligheter på
älvens södra sida.

Konsekvenser:

 Barriären kvar mellan Nordstan/Resecentrum och Lilla Bommen/Gullbergsstrand (en
koppling i ett övre plan är dock möjlig).

 Bra kopplingsmöjlighet City – Gullbergsvass.

 På Hisingssidan måste kollektivtrafiken och biltrafiken separeras tidigt på grund av
olika lutningar, vilket påverkar flexibiliteten och brons utformning.

 Små intrång i befintlig bebyggelse, men begränsade exploateringsmöjligheter på
grund av ytkrävande trafiklösningar.

 Förhållandena för gång- och cykeltrafiken förändras marginellt mot dagens
förhållanden.
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 Kollektivtrafiken får en gen förbindelse mellan Resecentrum och knutpunkt Hjalmar /
Norra älvstranden.

 Biltrafikens på- och avfartsramper blir mer koncentrerade än idag.

 Sekundärkopplingen mellan bron och bangårdsförbindelsen skapar fler trafikrörelser
vid Mårten Krakowanslutningarna, men kan minska belastningen på Ullevigatan-
Alléstråket.

 På Hisingssidan ger alternativet goda kopplingar för alla trafikslag i samtliga rikt-
ningar.

 Broöppningar kan på sikt behöva begränsas till nattetid (kl 00-06).

 Investeringskostnad ca 2,7 Mdr.
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3D-modell som schematiskt visar hur bron landar i Stadstjänaregatan. Kollektivtrafiken (och viss
biltrafik) passerar också Mårten Krakowleden i ett övre plan.

En högbro blir ungefär lika hög som befintlig Göta älvbro (som har en segelfri höjd om 19,5
meter). För att förbättra förhållandena för gående och cyklande kan en kompletterande
lågbro/skyttel vid Lilla Bommen aktualiseras. Bild: Hans Grönlund, efem.

Göta älv

NE-
terminalen

Mårten
Krakowleden

Bangårds-
bron
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För att ta upp de stora höjdskillnaderna för en högbro krävs relativt långa ramper. Dessa kan
delvis komprimeras och placeras på för trafikändamål redan ianspråktagen mark. I högbrons
”landningskarusell” vid Mårten Krakowleden kan ett cirkulärt parkeringshus placeras som
kompensation för de befintliga parkeringshusen. Bilden visar ett sådant i Mölndal. Bild: Hans
Grönlund, efem.
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Alt D
Mellanbro för alla trafikslag i Kämpegatans förlängning

(segelfri höjd 10-13 meter, öppningsbar)

En mellanbro i Kämpegatans förlängning får direkt koppling från bangårdsförbindelsen
och alléstråket i nordlig riktning, medan kopplingen söderut sker genom en ramp i
Gullbergs Strandgata. För kollektivtrafiken förlängs bron utmed Mårten Krakowleden till
Nils Ericsonsgatan. Bilangöring till Resecentrum sker österifrån och området mellan
Resecentrum och Mårten Krakowleden reserveras för kollektiv-, gång- och cykeltrafik.
Den nya, underjordiska Västlänksstationen ligger också i detta område.

På motsvarande sätt har kollektivtrafiken egna körfält utan plankorsningar på Hisings-
sidan. Möjlighet finns därmed att trafikera knutpunkt Hjalmar och en framtida ny knut-
/bytespunkt i Frihamnsområdet med kollektivtrafik av olika slag. Alternativet medger
kopplingar i alla riktningar för alla trafikslag efter att bron landat på Hisingssidan. I en
första etapp ansluts bron till befintligt trafiksystem vid Frihamnsmotet. I etappen ingår
emellertid också att bygga separata körfält även för bussarna till knutpunkt Hjalmar.

Såväl på Hisingssidan som i Gullbergsstrand behöver ett antal byggnader rivas för att
ge plats åt den nya bron.

Bron har två kollektivkörfält och fyra biltrafikkörfält samt separata gång- och cykelbanor
på ömse sidor. Bron är öppningsbar för högre båtar.

Bilden till vänster illustre-
rar att samtliga önskvärda
kopplingar är möjliga på
Hisingssidan. Detta gäller
samtliga alternativ.
Trafikstudien redovisas
på sid 17.

Bilden till höger visar
schematiskt anslutningar
och exploateringsmöjlig-
heter på älvens södra
sida.

Konsekvenser:

 Med större delen av trafikapparaten i ett östligare läge minskar barriäreffekten mellan
Nordstan/Resecentrum och Lilla Bommen.

 Bra kopplingsmöjligheter City – Gullbergsvass.

 Befintlig bebyggelse behöver rivas på båda sidor Göta älv, vilket kompenseras av
goda exploateringsmöjligheter längre västerut.

 Gång- och cykeltrafiken får en vägförlängning mellan City och Backaplan, men höjden
blir bekvämare än idag. Med en bangårdsviadukt skapas en direkt koppling till det
övergripande cykelstråket i allén.

 För merparten av kollektivtrafiken innebär broläget en förlängd restid mellan dagens
knutpunkter på ömse sidor om Göta älv.
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 Biltrafiken koncentreras på landsidan till Mårten Krakowleden (och bangårdsförbindel-
sen). Direkt förbindelse mellan bron och bangårdsförbindelsen ökar orienterbarheten,
men kan öka belastningen på Ullevigatan-Alléstråket.

 Viss begränsad tillgänglighet i det lokala gatunätet i Gullbergsstrand.

 På Hisingssidan ger alternativet goda kopplingar för alla trafikslag i samtliga rikt-
ningar.

 Broöppningar kan på sikt behöva begränsas till nattetid (kl 00-06)

 Bro- respektive bangårdsförbindelsen kan byggas separat, men bron förutsätter en
förlängd nedsänkning av Mårten Krakowleden och en ny trafikplats vid Kilsgatan.

 Investeringskostnad ca 2,7 + 0,8 (Kilsgatan) = 3,5 Mdr.
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3D-modell som schematiskt visar hur bron landar i Kämpegatan/Gullbergs Strandgata, med
respektavstånd till f d Tobaksmonopolets pagodbyggnad. Kollektivtrafiken fortsätter på en bro
utmed Mårten Krakowleden till Nils Ericsonsgatan.

Två byggnader vid Kämpegatan behöver rivas för att rymma den nya bron. Liksom högbron kan
mellanbron i Kämpegatan kopplas direkt i ett övre plan till en bangårdsviadukt.
Bild: Hans Grönlund, efem.
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Bron sedd från väster, med f d Tobaksmonopolets pagodbyggnad i bakgrunden. För att nå bron
från det övergripande gång- och cykelstråket utmed älven kan en ramp/hiss aktualiseras. Bild:
Hans Grönlund, efem.

Dagens trappor till gångbanan på brons
västra sida. En mellanbro blir ca 9 meter
lägre.
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Alt E
Högbro för alla trafikslag i Kämpegatans förlängning

(segelfri höjd 18-23 meter, öppningsbar)

En högbro i Kämpegatan kan direkt anslutas till en Bangårdsbro i ett övre plan, och
därmed möjliggöra en genare ringled kring den växande citykärnan. Ett problem blir
dock att ansluta förbindelsen till Mårten Krakowleden, vilket kommer att ta stora ytor i
anspråk. Också intrång i Gullbergsstrand och Ringön erfordras.

Kollektivtrafiken leds som i alternativ D på en bro västerut till Nils Ericsonsgatan.
Bilangöring till resecentrum sker österifrån och området mellan resecentrum och
Mårten Krakowleden reserveras för kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Den nya,
underjordiska Västlänksstationen ligger också i detta område.

På motsvarande sätt har kollektivtrafiken egna körfält utan plankorsningar på
Hisingssidan. Se vidare alternativ D.

Bron har två kollektivkörfält och fyra biltrafikkörfält samt separata gång- och cykelbanor
på ömse sidor. Bron är öppningsbar för högre båtar.

Kommentar: Alternativ E går även att utföra som mellanbro med mindre lutningar i ramperna på
ömse sidor om älven. Trafikytorna blir desamma, men måluppfyllelsen för i första hand gående
och cyklande ökar. Flexibiliteten på Hisingssidan blir också bättre, då sträckan med samman-
hängande körfält blir längre.

Bilden till vänster illustrerar
att samtliga önskvärda
kopplingar är möjliga på
Hisingssidan. Detta gäller
samtliga alternativ.
Trafikstudien redovisas på
sid 17.

Bilden till höger visar sche-
matiskt anslutningar och ex-
ploateringsmöjligheter på
landsidan. Med en ban-
gårdstunnel måste bron
landa i korsningen med
Kruthusgatan.

Konsekvenser:

 Med större delen av trafikapparaten i ett östligare läge minskar barriäreffekten mellan
Nordstan/Resecentrum och Lilla Bommen.

 Risk för en ny barriär mellan City och Gullbergsvass.

 Befintlig bebyggelse behöver rivas på båda sidor Göta älv, vilket kompenseras av
goda exploateringsmöjligheter längre västerut.

 Gång- och cykeltrafiken får en vägförlängning mellan City och Backaplan. Med en
bangårdsviadukt skapas dock en direkt koppling till det övergripande cykelstråket i
allén.

 För merparten av kollektivtrafiken innebär broläget en förlängd restid mellan dagens
knutpunkter på ömse sidor om Göta älv.
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 Biltrafiken koncentreras på landsidan till Mårten Krakowleden (och bangårdsförbindel-
sen). Direkt förbindelse mellan bron och bangårdsförbindelsen ökar orienterbarheten,
men kan öka belastningen på Ullevigatan-Alléstråket.

 På Hisingssidan ger alternativet goda kopplingar för alla trafikslag i samtliga
riktningar.

 Broöppningar kan på sikt behöva begränsas till nattetid (kl 00-06)

 Bangårds- och älvförbindelserna bör byggas samtidigt.

 Investeringskostnad ca 3,1 + 0,8 (trafikplats Kilsgatan) = 3,9 Mdr.
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3D-modell som schematiskt visar hur bron landar i Kämpegatan, men även fortsätter i förhöjt
läge i Bangårdsviadukten. Kollektivtrafiken fortsätter på en bro utmed Mårten Krakowleden till
Nils Ericsonsgatan.

Liksom i alternativ C kan i alternativ E uppfartsrampen till vänster inrymma ett cirkulärt
parkeringshus. Bild: Hans Grönlund, efem.
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Bron sedd från väster, med f d Tobaksmopolets pagodbyggnad i bakgrunden. För att nå bron
från det övergripande gång- och cykelstråket utmed älven kan en ramp/hiss aktualiseras. Bild:
Hans Grönlund, efem.

Kontorsbyggnaden i bildens mitt måste rivas för den nya bron. F d Tobaksmonopolets pagod-
byggnad till vänster.
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Alt F
Lågbro/skyttel för gång- och cykeltrafik vid Lilla Bommen,
tunnel för bil- och kollektivtrafik

(segelfri höjd 5-8 meter, öppningsbar)

Tunneln – som egentligen är två - kan placeras någonstans mellan Stadstjänaregatan
och Kämpegatan. Då den sannolikt måste byggas uppifrån bör dock obebyggd mark i
första hand sökas (här illustrerat väster om Kämpegatan). Tunneln kan konstrueras så
att den går att överbygga med stadskvarter. Tunnelpåslagen på den södra sidan ligger
för kollektivtrafiken omedelbart norr om Nils Ericsonterminalen och för biltrafiken öster
om anslutningen till bangårdsförbindelsen. På Hisingssidan ligger tunnelpåslagen i höjd
med Järnmalmsgatan. Kollektivtrafiken har egna körfält utan plankorsningar. Se vidare
alternativ D.

Gång- och cykelförbindelsen är en öppningsbar lågbro mellan Lilla Bommen och Södra
Frihamnspiren.

Såväl tunnlarna som den nya gång- och cykelförbindelsen måste byggas innan Göta
älvbron rivs. Tunneln (eller tunnlarna) har två körfält för kollektivtrafik och fyra körfält för
biltrafik. Gång- och cykelbron är körbar för renhållnings- och utryckningsfordon.

Bilden till vänster illustrerar att
samtliga önskvärda kopplingar är
möjliga på Hisingssidan. Detta
gäller samtliga alternativ.
Trafikstudien redovisas på sid 17.

Bilden till höger visar schematiskt
anslutningar och exploaterings-
möjligheter på älvens södra sida.

Konsekvenser:

 Barriären kvar mellan Nordstan/Resecentrum och Lilla Bommen.

 Goda möjligheter att bygga samman Lilla Bommen med Gullbergsstrand, bland annat
med bostäder.

 Bra kopplingsmöjligheter City – Gullbergsvass.

 På Hisingssidan kan tunnelpåslaget medföra en ny barriär mellan Frihamnsområdet
och Ringön.

 Små intrång i befintlig bebyggelse och goda exploateringsmöjligheter på ömse sidor
om älven. För tunneln måste dock byggnader rivas (och ersättas med nya) ovan
tunneln på båda sidor.

 Gång- och cykeltrafiken blir mycket bekvämare än idag och läget vid Lilla Bommen
ger god orienterbarhet.

 Merparten av kollektivtrafiken får en längre väg mellan Resecentrum och knutpunkt
Hjalmar.
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Vid gång- och cykelbron måste svängande båttrafik in och ut från Lilla bommens hamn beaktas.

 Biltrafiken koncentreras på landsidan till Mårten Krakowleden (och bangårdsförbindel-
sen).

 För biltrafiken kan vissa kapacitetsproblem uppkomma vid anslutningen mellan
tunneln och bangårdsförbindelsen / Mårten Krakowleden. Anslutningen till
Gullbergsvass får i detta alternativ ske i Kruthusgatan.

 För På Hisingssidan ger alternativet goda kopplingar för alla trafikslag i samtliga rikt-
ningar.

 Älvtrafiken påverkas marginellt, eftersom en gång- och cykelbro kan öppnas även
dagtid.

 Bangårds- och älvförbindelserna bör byggas samtidigt.

 Investeringskostnad ca 4,7 (koll.tunnel) + 4,2 (biltunnel) + 0,8 (trafikplats Kilsgatan) +
0,3 (gc-bro) = 10,0 Mdr
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3D-modell som schematiskt visar hur tunnlarna överbyggts (i bildens vänstra kant).

Bilden visar kollektivtrafikens huvudarena med tunnelnedfarten till vänster, Nils Ericsons-
terminalen i nederkant och en ingång till Västlänken till höger. Biltrafiktunnlarna syns till höger i
bildens överkant. Bild: Hans Grönlund, efem.
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I områdets västra del är alternativen B och F lika. Bild: Hans Grönlund, efem.

En tidig skiss på en tunnel för både kollektiv- och biltrafik. Idag måste tunnlarna separeras – en
20 meter bred kollektivtrafiktunnel med körbar räddningstunnel och en 25 meter bred biltunnel.
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8. Genomförande

BAKGRUND

Att ersätta Götaälvbron med en ny förbindelse samt att anlägga en bangårds-
förbindelse är en mycket speciell och komplex uppgift för staden att lösa och det är en
fråga av stor betydelse för invånarna i Göteborg med omnejd. Placeringen och
utformningen av de nya förbindelserna är frågor av strategisk betydelse för Göteborgs
framtida utveckling och stadsbild. Kostnaden för dessa anläggningar, vilken beräknas
uppgå till storleksordningen 4 - 11 miljarder kronor beroende på vilken lösning som blir
aktuell, innebär att staden står inför mycket stora investeringar under åren 2013-2019.
Dessutom är det av största vikt att tidplanen följs. Befintlig bro beräknas ha en
återstående livslängd om maximalt 10 år och den nya älvförbindelsen måste därför
vara färdigställd senast år 2020.

En viktig del av planeringen är att fokusera på genomförandefrågorna, dvs att utreda
de tekniska, ekonomiska och juridiska förutsättningarna för att förslaget skall kunna
genomföras. I programskedet får vissa frågor behandlas översiktligt för att i detaljplane-
skedet studeras mer ingående. Nedan följer en redovisning av kända förutsättningar
samt ett resonemang kring möjliga problem och lösningar.

ORGANISATION

Tidplan

Det är angeläget att ersätta Götaälvbron med en ny förbindelse så snart som möjligt.
Eftersom brons återstående livslängd uppgår till maximalt 10 år måste den nya
förbindelsen vara färdigställd senast år 2020. Beroende på vilken slags förbindelse
som blir aktuell (bro alternativt tunnel) så beräknas byggtiden uppgå till 4-6 år.

I programmet redovisas ett antal alternativa lösningar för en ny älvförbindelse. Nästa
steg är att kommunen, utifrån inkomna synpunkter i programsamrådet, väljer ett
alternativ som skall ligga till grund för framtagande av en ny detaljplan. Detta skall ske
vid årsskiftet 2009-2010. En färdig detaljplan beräknas kunna föreligga under första
kvartalet 2012. Därefter kan byggandet av bron påbörjas. Sannolikt kommer den
föreslagna bangårdsförbindelsen att behandlas i en särskild detaljplan.

Ett antal aktiviteter kan påbörjas först när placeringen av den nya älvförbindelsen är
beslutad. Det gäller t ex markförhandlingar och ansökan om miljödom. Dessa aktivi-
teter är tidskrävande och det är därför angeläget att de påbörjas så snart som möjligt.
Markförhandlingarna bör inledas så snart ett godkänt program föreligger. Detsamma
gäller samråd med länsstyrelsen beträffande tillstånd till vattenverksamhet. Ansökan till
miljödomstolen kan göras först när det är klart vilka åtgärder som ska utföras i vattnet.

Det är viktigt att ha i beaktande att det finns flera beslut i processen som kan över-
klagas. Det gäller t ex beslut om antagande av detaljplanen, beslut om miljödom samt
inlösen och expropriation.

Se vidare detaljerad tidplan på sidan 60.
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Markägoförhållanden

På nedanstående bild redovisas på ett schematiskt sätt markägandet inom
programområdet. En stor del av mark- och vattenområdena inom området ägs av
kommunen och av kommunen ägda bolag. Några stora fastighetsägare inom området
är statliga Banverket och det statligt ägda bolaget Jernhusen. Övrig mark inom
programområdet är privatägd eller upplåten med tomträtt. Det finns dessutom ett stort
antal upplåtelseavtal som reglerar nyttjandet av den kommunägda marken.

Avtal

Oavsett vilken av de föreslagna älvförbindelserna som blir aktuell att genomföra så
kommer kommunen att behöva ta i anspråk privatägd mark. Det är angeläget att inleda
förhandlingar med berörda fastighetsägare så snart läget för förbindelsen är fastställt.
Om frivilliga överenskommelser inte kan nås finns möjlighet för kommunen att ansöka
om expropriation eller inlösen enligt nedan.

Det kommer även att bli aktuellt för kommunen att omförhandla och säga upp
arrendeavtal inom programområdet. Detta skall inledas så snart läget för förbindelsen
är fastställt.

Anläggningar utanför programområdet

Anläggandet av en ny älvförbindelse kommer även att innebära konsekvenser utanför
programområdet, i form av anslutningar till befintliga trafikanläggningar mm.
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JURIDIK OCH TEKNIK

Miljödom

De åtgärder som skall utföras i vattnet kräver tillstånd av miljödomstolen. Handlägg-
ningen för att utverka ett tillstånd påbörjas i länsstyrelsen som bestämmer vilka som
kan vara berörda av verksamheten och som kommunen därmed är skyldiga att
samråda med. Efter avslutat samråd kan ansökan inges till miljödomstolen. Till
ansökan skall en MKB och en teknisk beskrivning bifogas. Tidsåtgången för att utverka
ett tillstånd till vattenverksamheten är svårbedömd då den är beroende av
länsstyrelsens och domstolens tillfälliga ärendemängd samt om överklagande sker av
miljödomstolens dom.

Expropriation

Om kommunen behöver få tillgång till mark och förvärvet inte kan ske genom frivillig
överenskommelse kan markåtkomst ske genom expropriation. Beslut om att ansöka
om expropriation fattas av kommunfullmäktige. Ansökan om expropriationstillstånd
görs till regeringen. Regeringens beslut kan prövas av Regeringsrätten. Fastighets-
domstolen beslutar om villkoren för expropriationen. Expropriation förutsätter inte
planstöd varför expropriationsförfarandet kan pågå parallellt med planarbetet.

Inlösen enligt 6:17 Plan och Bygglagen (PBL)

När detaljplanen har vunnit laga kraft har kommunen rätt att lösa sådan mark som
planlagts som allmän plats samt kvartersmark som reserverats för allmänt
bebyggande. För det fall frivillig överenskommelse om inlösen inte kan ske kan
kommunen antingen ansöka om fastighetsbildning hos lantmäteriet eller inge ansökan
till fastighetsdomstolen om inlösen enligt PBL. Såväl lantmäteriets beslut som
fastighetsdomstolens dom kan överklagas. Ett överklagande av fastighetsdomstolens
dom tas dock endast upp för prövning om det finns skäl att ändra fastighetsdomstolens
dom eller frågan är av principiell betydelse.

Järnvägsplan

De planerade nya spårvagnsspåren medför att järnvägsplan måste upprättas. Arbetet
med järnvägsplanen sker parallellt med detaljplanearbetet. En järnvägsplan förutsätter
bl a att en förstudie görs samt att en MKB upprättas. Samråd ska ske med bl a berörda
fastighetsägare samt länsstyrelsen, som också ska godkänna upprättad MKB.
Järnvägsplan och MKB ställs ut för synpunkter. Banverket eller i vissa fall regeringen
beslutar om järnvägsplanens antagande. Markägare som inte är nöjda med planen kan
överklaga planen hos regeringen. Regeringens beslut kan bli föremål för rättsprövning i
Regeringsrätten.

Arbetsplan

Kommunala vägar som berörs hanteras inom detaljplanearbetet. Ombyggnad av E
45:an, som är en statlig väg, kräver dock att en arbetsplan enligt Väglagen upprättas.
Arbetet med arbetsplan sker, på samma sätt som med järnvägsplanen, parallellt med
detaljplanearbetet. Arbetsplanen ska föregås av bl a en förstudie samt upprättande av
en MKB. Samråd ska ske med bl a berörda markägare och länsstyrelsen, som också
ska godkänna upprättad MKB. Utställning av arbetsplan och MKB behöver inte ske om
vägen förutsätts i detaljplanen. Vägverket, eller i vissa fall regeringen, beslutar om
arbetsplanens antagande. Markägare som inte är nöjda med planen kan överklaga
planen hos regeringen. Regeringens beslut kan bli föremål för rättsprövning i
Regeringsrätten.

Geoteknik

Området präglas av djupa lerlager till berg. Leran är sättningsbenägen och lös till
mycket lös. Vattendjupet i älven är ca 3 till 6 meter vid dagens Göta älvbro. Älvfåran
utgörs av ett 0,5 -1,0 m djupt sedimentlager vilande på en gyttjig lera ner till ca 15 m
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som i sin tur vilar på lera till stora djup, ca 70-100 m. Leran är normalt underlagrad av
sand och grus ner till berg.

Under årens lopp har utfyllningar skett för ökad exploatering både på norra och södra
sidan av älven. Fyllningarna har en mäktighet av 3 till 5 m.

Geotekniska undersökningar kommer att utföras för att bekräfta lerdjupen och
bestämma jordegenskaperna i de valda lägena för en ny älv- och bangårdsförbindelse.
Undersökningarna kommer att utgöra underlag för stabilitetsutredningar samt för den
fortsatta projekteringen med förslag till lämpliga grundläggningsåtgärder. De
geotekniska förutsättningarna för de olika alternativen A-F bedöms i huvudsak vara
likvärdiga.

Föroreningar

Markområdena på båda sidor om Göta älv består av utfyllnadsområden, vilket innebär
stor risk för markföroreningar. Den exakta föroreningssituationen är inte klarlagd. Det
har vid tidigare tillfällen genomförts undersökningar i närområdet som pekar på att
marken är förorenad av framför allt olja, bly, koppar och PAH.

Miljötillståndet i Göta älv har förbättrats under de senaste 20 åren. Utsläppen av
förorenande ämnen är idag starkt begränsade men trots låga halter av föroreningar rör
det sig totalt om stora mängder då Göta älv är landets vattenrikaste vattendrag. Gamla
synder finns dessutom kvar i sedimenten vilket måste beaktas vid genomförande av
arbeten som medför uppgrumling, muddring och omhändertagande av massor.

Tidigare har undersökningar av Göta älvs bottensediment utförts av bl a Göteborgs
Hamn och Göteborgs Universitet. Resultaten visar att sedimenten är förorenade. De
ämnen som påträffats i allvarligaste halter är petroleumkolväten, PAH, PCB, TBT och
tungmetaller, främst kvicksilver.

Ledningar

Det finns allmänna ledningar som berörs av de olika förslagen. Ledningsflytt krävs
oavsett vilket förslag som blir aktuellt att genomföra. Det finns dock inga kända
ledningar, inom berört område, i själva Göta älv.

Arkeologi

Grävarbeten mm i marken och på Göta älvs botten kan kräva tillstånd från
länsstyrelsen enligt kulturminneslagen. Detta utreds under samrådstiden.

EKONOMI

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Utgifter

Kostnaden för en ny älv- och bangårdsförbindelse beror på vilken lösning som blir
aktuell. Översiktliga kostnadsberäkningar visar att totalkostnaden varierar mellan 4 och
11 miljarder kr. Nedan redovisas en sammanfattning av kostnadsberäkningarna för de
olika alternativen.

Etapp 1 avser endast älvförbindelsen och därmed sammanhörande nödvändiga
åtgärder I anslutande anläggningar; etapp 2 innefattar också bangårdsförbindelsen. I
samtliga alternativ A-F ingår en uträtning och nedsänkning av Götaleden på en sträcka
av ca 400 m från Stadstjänaregatan mot gasklockan (kostnad ca 0,8 Mdr). Ned-
sänkningen av Götaleden måste utföras samtidigt som älvförbindelsen för alternativen
A, B, D, E och F och ingår i kostnaden för älvförbindelsen. För alternativ C kan arbetet
med nedsänkningen göras i samband med byggandet av bangårdsförbindelsen och
ingår i kostnaden för denna, därav det lägre priset för alternativ C:s älvförbindelse.
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Ev. kostnadsbesparingar vid en samtidig utbyggnad av älvförbindelsen och ban-
gårdsbron bedöms i samtliga alternativ vara marginella.

Alternativen B och D – F medför en restidsförlängning mellan Nils Ericsonsplatsen och
knutpunkt Hjalmar om ca 28 sekunder per resa, vilket med samhällsekonomiska
modeller kan omräknas till ett värde i storleksordningen 25 Mkr/år. Förutsättningen är
en hastighet om 50 km/h och att fordonen ska angöra Nils Ericsonsplatsen. Andra
hastigheter och trafikeringsmönster kan dock förändra bilden. I en samhällsekonomisk
beräkning finns också en rad andra faktorer att väga in, vilket inte gjorts i detta skede.

Alternativ
Investerings-
kostnad
Mkr

Årskostnad
investering
Mkr

Drift o
underhåll
Mkr/år

Total års-
kostnad
Mkr

exkl marklösen
Kalkyltid 60 år
Ränta 4 %

Alternativ A

Mellanbro för alla trafikslag i
Stadstjänaregatans förlängning 2 500 106 25 131

Götaleden i nedsänkt läge (400 m) 800 34 5 39

Summa etapp 1 3 300 140 30 170

Bangårdsviadukten 600 26 3 29

Mark: Åkarepl, Drottningtorget, Nils
Ericssonsg, Bergslagsg, Kruthusg. 400 17 2 19

Summa etapp 2 1 000 43 5 48

Totalt Alternativ A 4 300 183 35 218

Alternativ B

Mellanbro för gc- och biltrrafik i
Stadstjänaregatans förlängning 1 600 68 17 85

Kollektivtrafiktunnel i Kämpegatans
förlängning 4 700 200 20 220

Götaleden i nedsänkt läge (400 m) 800 34 5 39

Summa etapp 1 7 100 302 42 344

Bangårdsviadukten 600 26 3 29

Mark: Åkarepl, Drottningtorget, Nils
Ericssonsg, Bergslagsg, Kruthusg. 400 17 2 19

Summa etapp 2 1 000 43 5 48

Totalt Alternativ B 8 100 344 47 391

Alternativ C

Högbro för alla trafikslag i
Stadstjänaregatans förlängning 2 700 115 27 142

Summa etapp 1 2 700 115 27 142

Bangårdsviadukten 600 26 3 29

Götaleden i nedsänkt läge (400 m) 800 34 5 39
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Mark: Åkarepl, Drottningtorget, Nils
Ericssonsg, Bergslagsg, Kruthusg. 400 17 2 19

Summa etapp 2 1 800 77 10 87

Totalt Alternativ C 4 500 191 37 228

Alternativ D

Mellanbro för alla trafikslag i
Kämpegatans förlängning 2 700 115 27 142

Götaleden i nedsänkt läge (400 m) 800 34 5 39

Summa etapp 1 3 500 149 32 181

Bangårdsviadukten 600 26 3 29

Mark: Åkarepl, Drottningtorget, Nils
Ericssonsg, Bergslagsg, Kruthusg. 400 17 2 19

Summa etapp 2 1 000 43 5 48

Totalt Alternativ D 4 500 191 37 228

Alternativ E

Högbro för alla trafikslag i
Kämpegatans förlängning 3 100 132 27 159

Götaleden i nedsänkt läge (400 m) 800 34 5 39

Summa etapp 1 3 900 166 32 198

Bangårdsviadukten 600 26 3 29

Mark: Åkarepl, Drottningtorget, Nils
Ericssonsg, Bergslagsg, Kruthusg. 400 17 2 19

Summa etapp 2 1 000 43 5 48

Totalt Alternativ E 4 900 208 37 245

Alternativ F

Kollektivtrafiktunnel i Kämpegatans
förlängning 4 700 200 20 220

Biltunnel i Kämpegatans förlängning 4 200 179 20 199

Götaleden i nedsänkt läge (400 m) 800 34 5 39

GC-bro vid Lilla Bommen 300 13 3 16

Summa etapp 1 10 000 425 48 473

Bangårdsviadukten 600 26 3 29

Mark: Åkarepl, Drottningtorget, Nils
Ericssonsg, Bergslagsg, Kruthusg. 400 17 2 19

Summa etapp 2 1 000 43 5 48

Totalt Alternativ F 11 000 468 53 521
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Alternativ A-F
Kostnads-skillnader

Investerings-
kostnad
Mkr

Årskostnad
investering
Mkr

Drift o
underhåll
Mkr/år

Total års-
kostnad
Mkr

Om Bangårdsförb utförs som tunnel +1 000 43 5 48

Om Götaleden läggs i ytläge (400 m) -400 -17 2 -15

Framtida driftskostnader

Kommunens kostnad för drift och underhåll av en ny älvförbindelse beräknas uppgå till
25 Mkr/år.

Dagens kostnad för drift och underhåll av Göta älvbron fram till 2020 förväntas uppgå
till 20 á 25 Mkr/år, vilket inkluderar övervakning samt manövrering av bron. För ett
nyttjande av befintlig bro efter 2020 krävs ett utbyte av det spröda stålet, omfattande
målningsarbete, ökat underhåll av klaff och klaffmaskineriet samt förstärkning av brons
skydd för påsegling mm, vilket skulle innebära mycket höga kostnader för att uppnå en
förlängd begränsad livslängd.

Inlösen av mark

Ersättning för mark som löses in eller exproprieras ska utgå enligt expropriationslagens
bestämmelser, vilket innebär att ersättningen ska motsvara fastighetens mark-
nadsvärde. (Ersättningsbestämmelserna i expropriationslagen är för närvarande
föremål för lagstiftningsarbete med bl a förslag på att ersättningen vid expropriation ska
motsvara marknadsvärdet jämte ett schablontillägg på 25 % av marknadsvärdet.
Förslaget har dock mötts av kritik varför det är oklart om förslaget kommer att leda till
lagändring.)

Kommunen svarar även för fastighetsägarens rättegångskostnader i fastighetsdom-
stolen oavsett utgång. Vid expropriation har fastighetsägaren även rätt till ersättning för
ombudskostnader hänförliga till ärendets hantering i regeringen och Regeringsrätten.

Ersättningsanspråk

I samband med kommunens ansökan om miljödom kan ersättningsanspråk resas från
verksamhetsutövare som anser sig komma att lida skada av ett eventuellt beslut om
tillstånd till vattenverksamhet. Dessa ersättningsanspråk skall behandlas i den
särskilda ordning som miljödomstolen beslutar om.

Finansiering

Byggandet av en ny älv- och bangårdsförbindelse och anläggande av anslutande
allmän platsmark, liksom framtida drift- och underhåll av dessa anläggningar skall
finansieras av trafiknämnden. För närvarande pågår emellertid förhandlingar om en
samfinansiering mellan stat, region och Göteborgs stad, där såväl bangårds- som
älvförbindelsen kan komma att ingå. I en särskild utredning undersöks om trafikavgifter
kan utgöra del av finansieringen. Investeringarna skall ske under åren 2013-2019.

Kommunen skall finansiera nödvändig inlösen av mark till följd av projektet samt
eventuella ersättningar som kan aktualiseras vid såväl inlösen av mark som vid ett
beslut om tillstånd till vattenverksamhet.

För framtagande av förstudie, järnvägsplan och inledande utredningar, mm finns en
investeringsram om 100 Mkr avsatt.

Inkomster

Den nya älv- och bangårdsförbindelsen kan även generera inkomster till kommunen, i
form av att bebyggelse möjliggörs inom mark som kommunen äger. Detta beskrivs
schematiskt för de olika förslagen i avsnitt 7 om konsekvenser.
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Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare

Enskilda fastighetsägare och rättighetshavare kommer att bli berörda av den nya älv-
och bangårdsförbindelsen. I detta skede av planeringen går det inte att redovisa vilka
fastighetsägare som blir berörda, eftersom läget på den nya förbindelsen inte är
bestämt. Oavsett vilket alternativ som blir aktuellt att genomföra kommer hela eller
delar av fastigheter att behöva lösas in av kommunen. Dessutom kan fastighets-
ägarnas möjligheter att utnyttja sina fastigheter påverkas. Detta beskrivs schematiskt i
avsnitt 7 om konsekvenser.

ETAPPER / TEMPORÄRA ÅTGÄRDER / BYGSKEDET

Bangårds- och älvförbindelserna kan byggas var för sig, men ett samtidigt genom-
förande är ur funktionssynpunkt önskvärt. Särskilt gäller det alternativ D – F med direkt-
kopplingen mellan de två förbindelserna. I alternativ E bör förbindelserna byggas
samtidigt.

Bangårdsförbindelsen är avhängig tillkomsten av Västlänken och därmed samman-
hängande minskning av säckbangården samt flyttning av uppställningsspåren mot
Kruthusgatan. Är Västlänken inte byggd måste bangårdsförbindelsen (temporärt)
anpassas till spår 16 i säckbangårdens norra del. I den södra delen är spårvägens
snabbspår dimensionerande för längd och höjd. En flyttning (alternativt kortning) av
uppställningsspåren är en förutsättning för byggandet av bangårdsförbindelsen.

Att bygga en ny älvförbindelse till största delen frikopplad från befintlig anläggning
ställer mindre krav på temporära lösningar under byggtiden, vilket talar för Kämpe-
gatsalternativen D – F.

PRELIMINÄR BEHOVSBEDÖMNING

Programområdet tangerar eller ingår till en del i riksintresseområdet för kulturmiljön

Göteborgs stadskärna, vilken också utgör fast fornlämning, Vidare berörs riks-

intressena sjöfart och hamn, järnväg och väg. Programmet beskriver olika sätt att

säkerställa såväl riksintresset Vänersjöfarten som det nationella intresset att utveckla

centrala Göteborg som regioncentrum för Västsverige.

Utbyggnaden av kollektivtrafiken i centrala Göteborg är av avgörande betydelse för sta-

dens strävan att nå en långsiktigt hållbar utveckling. Målbilden för K 2020 är högt ställd

och såväl bangårds- som älvförbindelsen är viktiga länkar i det totala systemet med en

utbyggd kollektivtrafik som ett led i att klara miljökvalitetsnormerna.

Kommunen har gjort en preliminär behovsbedömning enligt PBL 5 kap. 18 § och MB
6:11 och därvid kommit fram till att en miljöbedömning med åtföljande miljö-
konsekvensbeskrivning(MKB) erfordras. Bedömningen har stämts av med
Länsstyrelsen. Frågor som särskilt ska belysas är konsekvenserna beträffande
kulturmiljö, stadsbild, framtida buller och vibrationer, magnetiska fält, förorenad mark
förhöjda vattennivåer samt byggande i vatten.

För byggande av ny spårväg upprättas parallellt med detta program en förstudie enligt

JVL. På motsvarande sätt görs en förstudie enligt VL för ombyggnad av statlig väg E

45. Såväl järnvägsplan som arbetsplan kommer i nästa skede att åtföljas av

obligatoriska miljökonsekvensbeskrivningar.

Samtal pågår om hur arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar ska samordnas för att
bedrivas på ett rationellt sätt.
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9. Sammanfattande analys

Göteborg ska utvecklas till en långsiktigt hållbar stad och vara ett starkt regioncentrum
där konkurrenskraft förenas med en omsorg om det lokala livet. Enligt ”Uthållig tillväxt”
som tagits fram av Göteborgsregionen ska regionens kärna stärkas med 30 000 nya
boende och 40 000 nya arbetsplatser fram till 2020. Enligt stadens övergripande
budgetmål för 2010 ska ”all stadsutveckling och byggnation ske utifrån ett barn-
perspektiv”. Genom S2020 ska ”stadsutvecklingsområdet arbeta med sociala perspek-
tiv i samhällsplaneringen”. Vidare ska K2020 ”läggas till grund för det gemensamma
arbetet för att nå målet om 40 % resande i kollektivtrafiken”. Ett prioriterat mål är att
”resande med kollektivtrafik och cykel ska öka i förhållande till biltrafiken”.

Barn och ungdomar (upp till 18 år) går, cyklar och är beroende av tillgång till god
kollektivtrafik för att kunna röra sig i staden. En förbindelse ska vara trygg, säker och
bekväm för barn att färdas över. Stadens offentliga platser och anläggningar ska vara
lätta att nå vid olika tider på dygnet. Miljön ska vara överblickbar, avstånden ska vara
måttliga och ge möjligheter till pauser. Barnperspektivet innefattar även att miljömässigt
goda levnadsförhållanden är möjliga i framtiden. Den miljö som är bra för barn är
dessutom bra för gamla och en stor del av den övriga befolkningen.

För tillkomsten av bangårdsförbindelsen och ersättningen av Göta älvbron har därför
följande övergripande mål formulerats:

Den sammanfattande analysen handlar om hur de olika alternativen till ny älvför-
bindelse uppfyller detta och de därefter preciserade projektmålen. Inledningsvis görs
en generell bedömning utifrån beskrivningens rubriker samt ytterligare några allmänna
sådana.

Ansats

Programmet utgår från att Marieholmstunneln för bilar och en dubblerad Marieholms-
bro för tåg är byggda. Vidare utgår programmet från att den planerade gång- och
cykelbron vid Casinot är byggd (byggstart 2010 enligt budgetmålen). Västlänken kan
vara byggd, vilket påverkar utformningen av bangårdsförbindelsen (dess längd) men
inte älvförbindelsen, då samtliga alternativ för denna medger en grund eller djup station
vid Göteborg Central. Däremot påverkas byggskedet och därmed sammanhängande
temporära åtgärder vid befintlig Göta älvbro.

Programmet belyser inte frågan om eventuella miljöstyrande trafikavgifter.

Bangårdsförbindelsen: En viadukt har fördelen att den skapar en förbindelse för alla
trafikslag (utom spårvagn), medan den ger svårlösta ingrepp i staden där den ska
landa. En tunnel ger bättre stadsbyggnadsmöjligheter, men begränsar förbindelsen till
att endast omfatta buss- och biltrafik. En bro ger också bättre möjligheter att exploatera
områdena utmed förbindelsen, bland annat en tänkbar överbyggnad av säckbangården
vid Göteborg Central. En bangårdsviadukt ger också en ökad flexibilitet när det gäller
eventuella framtida förändringar i kollektivtrafiken och kopplingar mellan tåg och buss.

Kopplingar tvärs Göta älv: En ny älvförbindelse är mer komplex och här finns fler
alternativ som i olika grad uppfyller uppsatta mål. För att bättre belysa skillnaden
mellan de olika alternativen har det övergripande målet här brutits ned i fler precise-
rade projektmål, uppställda efter ordningen i konsekvensbeskrivningens rubriker.
Viktningen av de olika målen överlåts till läsaren efter egna preferenser, men med

Centrala Göteborg ska utvecklas på båda sidor om Göta
älv och goda förbindelser för alla ska knyta samman de
olika delarna.
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hänvisning till stadens övergripande mål ovan bör till exempel målen om gång- och
cykeltrafik samt kollektivtrafik viktas högre än målet om biltrafik.

Stadsutveckling

De centrala förnyelseområdena ska byggas med inriktningen blandstad. Bebyggelse
ska ha stora rumsliga kvaliteter där torg, parker, lekplatser och gator har proportioner,
samband och närklimat med människors mått och upplevelser i fokus. För en sådan
livfull stad är generellt fler kopplingar/förbindelser att föredra framför färre. Stora ut-
rymmeskrävande och störande trafikanläggningar motverkar syftet och resulterar ofta i
barriärer mellan enklaver i staden.

Bangårdsförbindelsens funktion är inte enbart att avlasta Nils Ericsonsplatsen och
Drottningtorget från genomgående biltrafik (för att därigenom länka samman Nordstan
med Resecentrum) utan också att länka samman Stampen med den nya stadsdelen
Gullbergsvass. För gående finns ”smitvägen” via Göteborg Central, men för cyklisterna
innebär tunnelalternativet en stor omväg jämfört med broalternativet.

Enklast att knyta samman stadens två älvstränder - såväl funktionellt som stads-
bildsmässigt - är det på sträckan uppströms inloppet till Frihamnen / Lilla Bommens
hamn, där älven är smalare och älvtrafiken inte så omfattande. Det är också här som
den största utvecklingspotentialen för regionkärnan ligger. Från stadsbildssynpunkt,
och sett ur den gående och cyklande människans perspektiv, är den mest naturliga
lösningen ett antal lågbroar. Fördelarna med sådana lösningar måste dock vägas mot
den eventuella konflikt som kan uppkomma mellan framkomligheten för kollektivtrafiken
respektive sjöfarten. En lämplig kompromiss kan därför i en första etapp vara en
mellanbro för alla trafikslag. På sikt kan fler lokala förbindelser aktualiseras.

Intrång/Exploateringsmöjligheter

Lägre broar och tunnlar tar generellt mindre yta i anspråk än högre broar. Det gäller
såväl befintlig bebyggelse som möjlig exploateringsyta. Tunnelalternativen kräver inled-
ningsvis rivning av ett antal byggnader på ömse sidor av älven, vilket kan kompenseras
med att tunnlarna konstrueras så att de kan överbyggas. Särskilt alternativ F ger därtill
goda möjligheter att komplettera Lilla Bommen med bostäder, vilket saknas idag.

Broalternativen i Stadstjänaregatan landar i princip i redan för trafikändamål och
parkering ianspråktagen mark. Dock krävs rivning av två parkeringshus vid Stads-
tjänaregatan och två byggnader på Hisingssidan. Dessutom begränsas tillgänglighet
och angöring utefter Stadstjänaregatan. En mellanbro medför även begränsad an-
göring från Gullbergs Strandgata.

För samtliga alternativ till ny älvförbindelse gäller att ett nytt bebyggelseområde frigörs
efter rivningen av befintlig Göta älvbro. Möjligheten att utnyttja ytan skiljer sig dock åt
beroende på var den nya förbindelsen placeras och hur den utformas. Om t ex en ny
bro lokaliseras till Kämpegatan öppnas en möjlighet att komplettera med bostäder i
läget för den befintliga Göta älvbron, eftersom området blir mindre bullerutsatt. Om en
ny bro lokaliseras till Stadstjänaregatan så är det sannolikt kontor som kan byggas på
platsen för den befintliga bron.

Förbindelserna ska främja ett effektivt markutnyttjande.

Förbindelserna ska minska barriäreffekterna över älven samt mellan stadsdelarna
på den södra respektive norra älvstranden (Centrala Älvstaden).
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Broalternativen i Kämpegatan kräver rivning av ett antal byggnader på ömse sidor av
älven samt medför försvårad tillgänglighet och angöring till vissa fastigheter.

Gång- och cykeltrafik

Bangårdsförbindelsen som bro (alternativ A) skapar en ny gen länk mellan alléstråket
och älvstråket/älvförbindelsen.

För gång- och cykeltrafiken är lågbroar att föredra framför högre broar. För cykel-
trafiken är broar att föredra framför färjor/skyttlar, medan för gångtrafiken en skyttel kan
vara bekvämare under förutsättning att den går ofta och är gratis. Alternativ F är det
enda som innehåller en lågbro för gång- och cykeltrafik. Mellanbroarna (alternativ A
och D) ger en förbättring jämfört med dagens förhållanden medan högbroarna har
samma lutningsförhållanden som dagens bro. Sett utifrån dagens övergripande cykel-
nät ligger Stadstjänaregatan bäst, medan förhållandena kan förändras då bangårds-
viadukten är byggd och de nya stadsdelarna på ömse sidor om älven är omdanade.

Kollektivtrafik

Bangårdsförbindelsen löser kopplingen mellan alléstråket och Nils Ericsonterminalen
både som bro och tunnel. Broalternativet (A) ger därtill bättre möjligheter att skapa
busshållplatser på bron och kopplingar till en eventuellt anslutande bussterminal.

Från kollektivtrafiksynpunkt är en gen, snabb och konfliktfri förbindelse mellan knut-
punkterna Nordstan/Nils Ericsonterminalen och knutpunkt Hjalmar den bästa. Alternativ
A och C uppfyller dessa krav, under förutsättning att bron endast öppnas nattetid.
Alternativ A har bekvämare lutning, medan alternativ C klarar fler fartygspassager utan
öppning.

Tunnelalternativen är konfliktfria mot andra trafikslag, men kan vara svåra att hantera
vid störningssituationer. För resenären är dock en resa ovan mark och vatten mer
trivsam. Båda tunnelalternativen (B och F) innehåller dubbla förbindelser, vilket ur
sårbarhetssynpunkt är en fördel.

Se också under Flexibilitet nedan.

Biltrafik

Bangårdsförbindelsen ger en avsevärd kapacitetsökning både som bro och tunnel.

Samtliga älvalternativ klarar målet, utom möjligen alternativ F där vissa problem kan
uppkomma vid korsningen mellan Mårten Krakowleden och tunneln/bangårdsvia-
dukten.

Förbindelserna ska främja ett ökat gående och cyklande tvärs älven och i
områdena på ömse sidor därom.

Förbindelserna ska kapacitetsmässigt klara den i K 2020 skisserade framtida
kollektivtrafiken.

Förbindelserna ska kapacitetsmässigt klara dagens biltrafik med bibehållen fram-
komlighet.
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Flexibilitet

För bangårdsförbindelsen är en omfördelning enkel genom att körfälten ligger samlade
på hela sträckan.

Flexibilitet över tiden skapas bäst genom en älvförbindelse med sammanhållna körfält
för kollektiv- respektive biltrafik (alternativ A och C-E). Möjlighet finns då att omfördela
framkomlighet och kapacitet för de två trafikslagen. Längst sträcka med sammanhållna
körfält på södra sidan har alternativ C, medan mellanbroalternativen A och D är gynn-
sammare på Hisingssidan.

Ett annat scenario för framtida förändringar kan vara direktgående snabbussar via
alléstråket till Hisingen, varvid en förbindelse i Kämpegatan är den genaste. Tankar
finns också om att bygga ett kompaktare resecentrum genom att flytta Nils Ericson-
terminalen till ett läge omedelbart norr om eller i ett plan över den kvarvarande
säckbangården då Västlänken är byggd. Även i ett sådant scenario är Kämpegats-
alternativen att föredra.

Sjötrafik

Tunnellösningar påverkar inte sjöfarten. För broalternativen ger lågbroar större
påverkan och högbroar mindre. Samtliga alternativ går emellertid att förena med en
rationell sjöfart.

Ekonomi

En bangårdstunnel är ungefär dubbelt så dyr som en viadukt att bygga.

Som älvförbindelse är en mellanbro för alla trafikslag billigast att bygga (alternativ A
respektive D). Något dyrare är högbroar (alternativ C respektive E) och dyrast är
kombinationen bro – tunnel (alternativen B respektive F). I sammanställningen nedan
anges investeringskostnaden i Mdr. För en mer detaljerad redogörelse, se avsnitt 8
ovan.

Ytterligare några kriterier kan vara värda att beakta vid valet av alternativ för fortsatt
arbete:

Trygghet

Från trygghetssynpunkt är en bro för alla trafikslag det optimala, under förutsättning att
den utformas på ett från de gående och cyklande trafikanternas perspektiv säkert sätt.
En resa på en bro upplevs också både tryggare och trivsammare än motsvarande i en
tunnel.

Tillgänglighet

För den gående och cyklande människa – och särskilt för den funktionshindrade – är
en lågbro att föredra framför en högre. Alternativ F är därför det bästa för dessa
kategorier. Men även en mellanbro (alternativen B och D) är bekvämare än dagens
bro.

Några ekonomiska mål har ej formulerats i programskedet. Därför presenteras
endast uppskattade kostnader i nedanstående tabell.

Förbindelserna ska möjliggöra en framtida omfördelning/omprioritering mellan
trafikslagen.

Älvförbindelsen ska medge en rationell sjöfart på älven.
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Störningar

En bro för alla trafikslag skapar störningar I form av buller och dålig luft, dels för omgiv-
ningen men också för gående och cyklande på bron.

Etapper, temporära åtgärder, byggskedet

Alternativen A – D går att bygga oberoende av bangårdsförbindelsen, medan båda
förbindelserna bör byggas samtidigt i alternativen E – F. Med ett samtidigt byggande
undviks komplicerade temporära kopplingar mellan de två förbindelserna. Å andra
sidan ställer ett samtidigt byggande större krav på logistiken under byggskedet.

Ett byggande längre från befintlig Göta älvbro är enklare att utföra än ett byggande i
brons omedelbara närhet, vilket talar för alternativen D – F.

Utformning, estetik

I programskedet ägnas inte så stor uppmärksamhet åt utformningsfrågorna – nu gäller
det framför allt att jämföra olika alternativ i läge och höjd. Möjligen kan man säga att en
bro/viadukt ger större möjligheter att visuellt manifestera ambitionen att bygga samman
staden över älven och bangården.

Måluppfyllelse

Samtliga alternativ uppfyller i stort sett det övergripande målet, men i olika grad
projektmålen, vilket framgår av nedanstående sammanställning. I tabellerna används
färgrutor för att markera:

Mål och måluppfyllelse är relaterade till dagens förhållanden (jämförelsealter-
nativen), men speglar också inbördes skillnader i egenskaper hos de olika
alternativen.

Bangårdsförbindelsen:

Viadukt Tunnel
Stads-
utveckling

Mycket god Mycket god

Intrång Mindre god Mindre god

Exploaterings-
möjligheter

Mycket god God

Gång- och
cykeltrafik

Mycket god Mindre god

Kollektivtrafik Mycket god Mycket god

Biltrafik Mycket god Mycket god

Flexibilitet Mycket god God

Investerings-
kostnad

1 000 Mkr 2 000 Mkr

Mindre god God Mycket god
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Älvförbindelsen:

Mellanbro Stads- Mellanbro gc+bil Högbro Stads- Mellanbro Kämpe- Högbro Kämpe- Lågbro gc Lilla
tjänaregatan + koll.tunnel tjänaregatan gatan gatan Bommen + tunnel

Alt A Alt B Alt C Alt D Alt E Alt F
Stads-
utveckling

God Mycket god Mindre god Mindre god Mindre god Mycket god

Intrång God Mindre god God Mindre god Mindre god Mindre god

Exploaterings-
möjligheter

God God Mindre god God God Mycket god

Gång- och
cykeltrafik

Mycket god Mycket god God God Mindre god Mycket god

Kollektivtrafik Mycket god God Mycket god God God God

Biltrafik God God Mycket god Mindre god Mycket god Mindre god

Flexibilitet God Mindre god Mycket god Mindre god Mindre god Mindre god

Sjötrafik Mindre god God God Mindre god God Mycket god

Kostnad*
Älvförbindelse

3 300 Mkr 7 100 Mkr 2 700 Mkr 3 500 Mkr 3 900 Mkr 10 000 Mkr

Kostnad inkl**
Bang.viadukt

4 300 Mkr 8 100 Mkr 4 500 Mkr 4 500 Mkr 4 900 Mkr 11 000 Mkr

Årskostnad
investering***

183 Mkr 344 Mkr 191 Mkr 191 Mkr 208 Mkr 468 Mkr

Årskostnad
drift****

35 Mkr 47 Mkr 37 Mkr 37 Mkr 37 Mkr 53 Mkr

* Investeringskostnad, exkl marklösen.
** För alternativet Bangårdstunnel tillkommer

1,0 Mdr.
*** I årskostnad ingår avskrivning på investering

(kalkyltid 60 år, ränta 4%).
**** I kostnaden ingår driften för samtliga anlägg-

ningar
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10. Fortsatt arbete

Eftersom endast ett alternativ förväntas kvarstå efter samråd om program och
förstudier kan järnvägsutredning/vägutredning utgå och det fortsatta arbetet direkt
inriktas mot detaljplaner och järnvägsplan/arbetsplan. Ett beslut i Länsstyrelsen om att
järnvägsplanen/arbetsplanen inte orsakar betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken
kan också förenkla samrådsprocessen om dessa planer.

Programmet, som beräknas godkännas av kommunfullmäktige i början av 2010 ligger

till grund för de detaljplaner som successivt upprättas för olika delområden. Vilken

detaljplan som kommer först beror på vilken utbyggnadsordning som beslutas;

bangårdsförbindelse, älvförbindelse, (E 45, Västlänken). På motsvarande sätt ligger

förstudierna till grund för den järnvägsplan/arbetsplan som ska upprättas för spårvägen

respektive väg E 45. Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet (miljödom) görs

parallellt med samrådsskedet för detaljplan/järnvägsplan/arbetsplan.

Tidplan

Göta älvbron ska vara ersatt senast 2020. För att detta ska vara möjligt krävs att ett
godkänt program med val av ett alternativ föreligger vid årsskiftet 2009-2010 och att
arbetet i nästkommande skeden bedrivs enligt nedan. I tidplanen finns en marginal om
ett år inlagd för eventuella störningar i planeringsprocessen.
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11. Bilagor och referensmaterial

Bilagor:

1. Trafikanalys för gång- och cykeltrafik vid ersättning av Göta älvbron – jämförelse
bro färja (Trafikkontoret Meddelande 2:2009)

2. Sjöfarten på Göta älv – en arkivstudie inför planerad ersättning av Göta älvbron i
Göteborg (Trafikkontoret Meddelande 3:2009)

Referensmaterial:

Översiktsplan för Göteborg, antagen av KF 2009-02-26

Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen (K 2020), antaget 2009-04-03

Program för detaljplaner, VÄSTLÄNKEN – en tågtunnel under Göteborg (SBK februari
2006)

Järnvägsutredning inklusive miljökonsekvensbeskrivning, Västlänken – en tågtunnel
under Göteborg (Banverket 2006-03-01)

Ny Götaälvbro, Idéskiss för 2 möjliga brolägen (SWECO augusti 2006)

Förstudie angående ökad godstrafik på Göta älv (Slutrapport 2008-12-31, Bertil
Arvidsson)


