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Samrådsprocess
Bakgrund
Göteborgs Stad planerar att ersätta nuvarande Götaälvbron med en ny
öppningsbar bro. Spårvägen kommer att gå över den nya bron och trafikkontoret
tar därför fram en järnvägsplan, enligt 2 kap lagen om byggande av järnväg.
Länsstyrelsen har tidigare beslutat att projektet kan antas medföra betydande
miljöpåverkan.
Utbyggnaden av bron innebär även vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken,
vilket kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen.
Syftet med samrådsredogörelsen är att sammanställa resultatet av det samråd
som genomförts under arbetet med järnvägsplan och tillstånd för
vattenverksamhet. Samrådsredogörelsen innehåller referat av inkomna yttranden
och synpunkter samt i förekommande fall Göteborgs Stads trafikkontors
kommentarer eller bemötanden.

Tidigare samråd och beslut
Samrådsprocessen påbörjades i och med att Stadsbyggnadskontoret år 2009 tog
fram ett program för kommande detaljplaner. Trafikkontoret tog på motsvarande
sätt fram en förstudie för spårtrafik, enligt lagen om byggande av järnväg, för en
ny älvförbindelse.
Planprogrammet och förstudien behandlade bl a alternativa lösningar vad gäller
placering och höjd för ny bro över Göta älv. De behandlade även ny förbindelse
över bangårdsområdet, eftersom man bedömt att sambandet mellan dessa projekt
är viktigt att betona. Samrådet genomfördes och dokumenterades gemensamt.
Samrådsredogörelse bifogas, bilaga 6.
Arbetet under 2009 ledde fram till att Göteborgs Stads kommunfullmäktige
2010-05-06 beslutade att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta en
detaljplan för en ny älvförbindelse med läge i Stadstjänaregatans förlängning.
Förbindelsen ska utformas som en öppningsbar mellanbro med lägsta möjliga
höjd, vilket innebär 10 till 13 meter fri höjd över medelvattenstånd. Motivet till
val av lokalisering och brohöjd är att alternativet:



ger en gen förbindelse för kollektivtrafiken mellan Nils
Ericsonsterminalen och Hjalmar Brantingsplatsen
frigör ytor i centrala Göteborg för stadsutveckling, ytor som idag upptas
av trafikanläggningar, vilket är en del av att utveckla Älvstaden
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är höjdmässigt fördelaktigt för gång- och cykeltrafiken.

Trafiknämnden beslutade i juni 2012 att nuvarande förslag till en 13 meter hög
bro ska ligga till grund för det samråd som har genomförts under november
2012, då det ligger inom de ramar som ges av kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktige har den 11 oktober 2012 antagit vision Älvstaden som ska
ligga till grund för stadens fortsatta arbete med att planera och utveckla
Älvstaden. Älvstaden ska bli tillgänglig, tät, blandad och grön. Här ska en
attraktiv stadsmiljö med bra kommunikationer, god service, gröna platser, ett
brett utbud av arbetsplatser, bostäder, service och aktiviteter växa fram.

Inomkommunala samråd
Trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret har under flera år
drivit en gemensam arbetsgrupp för arbetet om ny bro över Göta älv, med
regelbundna möten kring trafik- och stadsbyggnadsfrågor.

Aktuellt samråd
Från 2010 fram till idag har samråd under arbetet med prövningsprocesserna
(Järnvägsplan, tillstånd till vattenverksamhet och detaljplan) för ny Götaälvbro
genomförts löpande i form av möten med länsstyrelsen, olika förvaltningar inom
Göteborgs Stad, Sjöfartsverket, Trafikverket med flera.
Mellan 2012-11-01 och 2012-11-30 har samrådsunderlag funnits utställt och
synpunkter samlats in rörande Järnvägsplan och tillstånd för vattenverksamhet.
Under denna tid har också flera samrådsmöten genomförts bland annat ett med
allmänheten. Information om samrådet har annonserats i Göteborgs-Posten,
2012-10-31, och Metro 2012-11-01, se bilaga 2.
Detaljplaner för bron kommer att tas fram separat med egna samrådstillfällen.
Samrådsunderlag, daterad 2012-10-22, har använts som underlag för samråd med
berörda myndigheter och kommuner, allmänheten och organisationer.
Samrådsunderlaget har under november 2012 funnits tillgänglig för allmänheten
på trafikkontorets hemsida och på trafikkontoret, Köpmansgatan 22. Vidare har
delar av underlaget skickats ut enligt bifogade sändlistor, bilaga 1.
Samtliga inkomna synpunkter och yttranden samt upprättade
minnesanteckningar finns diarieförda med diarienummer 1171/10 hos Göteborgs
Stad, trafikkontoret.
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Genomförda samrådsmöten
Möten med myndigheter
Minnesanteckningar från dessa möten finns i bilaga 3.
2010-12-14 Länsstyrelsen och Sjöfartsverket
Tidigt samråd mellan Göteborg stad, Sjöfartsverket och Länsstyrelsen för Västra
Götalands län enligt Lagen om byggande av järnväg, Ansökan om tillstånd till
vattenverksamhet och Plan- och Bygglagen. Segelfrihöjd, riksintressebeskrivningar, öppningstider för bron, samrådskretsen och sakägare, samordning
av statliga intressen, samordning av lagstiftning, miljöpåverkan samt
farledsfrågor är exempel på ämnen som diskuterades.
2011-02-03 Länsstyrelsen, Trafikverket och Sjöfartsverket
Tidigt samråd mellan Göteborg stad, Sjöfartsverket och Länsstyrelsen för Västra
Götalands län enligt Lagen om byggande av järnväg, Ansökan om tillstånd till
vattenverksamhet och Plan- och Bygglagen. Segelfrihöjd, riksintressebeskrivningar, öppningstider för bron, samrådskretsen och sakägare, samordning
av statliga intressen, samordning av lagstiftning, miljöpåverkan samt
farledsfrågor är exempel på ämnen som diskuterades.
2011-03-22 Miljöförvaltningen
Ett tidigt samrådsmöte hölls med Miljöförvaltningen 2011-03-22. En
presentation av projektet gjordes och en genomgång av vilka miljöfrågor som
bedöms vara aktuella. Miljöförvaltningen lämnade synpunkter och
kommentarer.
2011-03-24 Länsstyrelsen
Möte för att diskutera struktur, innehåll och sakfrågor i kommande MKB:er för
ny Götaälvbro. På mötet behandlades MKB till järnvägsplan, tillståndsansökan
till vattenverksamhet och detaljplan.
2011-04-19 Trafikverket
Kommunens trafikförslag för området vid Göta Älvbron presenterades. Hur
arbetet med att sänka E45 i området kan bedrivas diskuterades. På mötet
konstaterades att Trafikverket är positiva till en sänkning av E45 och åtgärder
kring detta och anser arbetet viktigt. En arbetsplan krävs. Trafikverket menar att
hela trafiksystemet måste ses över: Götaälvbron, Tingstadstunneln, Marieholm,
Falumotet, E45, av- och påfarter.
2011-08-31 Länsstyrelsen
Möte för att diskutera struktur, innehåll och sakfrågor i kommande MKB:er för
ny Götaälvbro. På mötet behandlades MKB till järnvägsplan, tillståndsansökan
till vattenverksamhet och detaljplan.
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2012-01-17 Länsstyrelsen
Möte för att diskutera struktur, innehåll och sakfrågor i kommande MKB:er för
ny Götaälvbro. På mötet behandlades MKB till järnvägsplan, tillståndsansökan
till vattenverksamhet och detaljplan. På detta möte diskuterades även behov av
arkeologiska undersökningar. Från mötet 2012-01-17 saknas
minnesanteckningar.
2012-03-22 Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret
Ett samrådsmöte där Trafikkontoret presentera de beräkningar mm av buller,
vibrationer och luftkvalitet kring Ny Götaälvbro som gjorts i samband med
MKB-arbetet och resultaten från dessa diskuterades liksom hur förutsättningarna
för användningen av området kring bron påverkas av dessa frågor.
2012-06-21 Länsstyrelsen
Möte för att diskutera struktur, innehåll och sakfrågor i kommande MKB:er för
ny Götaälvbro. På mötet behandlades MKB till järnvägsplan, tillståndsansökan
till vattenverksamhet och detaljplan. Detta möte behandlade även trafikkontorets
planer för det fortsatta arbetet.
2012-09-10 Länsstyrelsen
Möte för att diskutera struktur, innehåll och sakfrågor i kommande MKB:er för
ny Götaälvbro. På mötet behandlades MKB till järnvägsplan, tillståndsansökan
till vattenverksamhet och detaljplan.
2012-11-14 Samrådsmöte, Sjöfartsverket och Göteborgs hamn
Samrådsunderlaget presenterades och diskuterades. Synpunkter om bland annat
hur riksintresse rörande sjöfart i Göta älv skall tolkas och av vem, behovet av att
ha minst samma höjd på framtida bro som dagens och hur sjöfarten i Göta älv
kan utvecklas i framtiden lämnades vid mötet. Där utöver diskuterades också
bland annat fartygsstorlekar, förtöjningsmöjligheter, kajkanter, ledverk och
säkerhet.
2012-11-19 Samrådsmöte med Västtrafik
Samråd rörande Järnvägsplanen med Västtrafik. Samrådsunderlaget
presenterades och diskuterades. Frågor rörande öppningstider för bron
diskuterades. Västtrafik framförde t ex att de negativa effekter som broöppningar
innebär för kollektivtrafiken och dess resenärer tydligare bör framgå i
beskrivningen av projektet. Detaljutformningars effekt för framkomlighet och
säkerhet för spårvagnar, bussar och resenärer som går eller cyklar till hållplatser i
området diskuterades också.
2012-11-23 Samrådsmöte, Länsstyrelsen, Trafikverket och
miljöförvaltningen
Samrådsunderlaget presenterades och diskuterades. Synpunkter och frågor
rörande innehåll i MKB.n togs upp på mötet t ex rörande förorenad mark,
muddringsmassor, knölnate, lax och marin arkeologi. Fortsatt hantering av
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MKB:n och projektet i övrigt togs upp på mötet. Sjötrafikens framtida
omfattning och krav på framkomlighet diskuterades liksom trafikstyrningssystem
för sjöfarten längs älven. Andra projekts inverkan diskuterades på mötet t ex
Västlänken, slussarna i Trollhättan och Marieholmstunneln.

Möten med särskilt berörda och allmänheten
2012-11-13 Samrådsmöte Sjöfartsintressenter
Samrådsunderlaget presenterades och diskuterades. Val av brohöjd diskuterades.
De som driver sjöfart i älven vill ha samma höjd som på dagens bro och hävdar
att en lägre bro innebär att den måste öppnas för nästan all sjötrafik i älven.
Antalet öppningar av bron, hur långa de är och hur ofta de kan komma att ske
diskuterades. Synpunkter framfördes om att både godstrafiken på älven och
kollektivtrafiken över älven kommer att öka och att det bör framgå i
beskrivningen av projektet. Planer på ytterligare broar över älven samt ökad
färjetrafik tvärs älven diskuterades.
Minnesanteckningar från mötet finns i bilaga 4.
2012-11-22 Samrådsmöte allmänheten och direkt berörda
Samrådsunderlaget presenterades och under en frågestund bemöttes synpunkter.
Antalet broöppningar i framtiden diskuterades. Behov av och utredningsläget för
andra angränsande projekt diskuterades så som gång- och cykelbro, ytterligare
förbindelser för kollektivtrafik över älven, bangårdsviadukten och Västlänken.
Frågor om hur pålning med mera kan påverka intilliggande fastigheter togs upp.
Brohöjden diskuterades också liksom sjöfartens möjligheter att anpassa sig efter
olika brohöjder och öppningstider längs med Göta älv.
Minnesanteckningar från mötet finns i bilaga 4.
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Yttranden från myndigheter samt
kommunala/regionala organ.
Yttranden har inkommit från:
Statliga myndigheter från sändlista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trafikverket
Sjöfartsverket (via telefon)
Riksantikvarieämbetet
Havs- och vattenmyndigheten
SMHI
SGI
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Kommunala/regionala organ från sändlista
8. Region Värmland
9. Räddningstjänsten Storgöteborg
10. Miljöförvaltningen
11. Västtrafik
12. Göteborgs Spårvägar AB
Övriga kommunala förvaltningar och nämnder
13. Stadsdelsnämnden Lundby
14. Stadsdelsnämnden Centrum
15. Park- och Naturförvaltningen
16. Lokalförvaltningen
17. Kulturförvaltningen
18. Lantmäterimyndigheten
19. Fastighetskontoret
Nedan redovisas ett sammandrag av respektive yttrande och trafikkontorets
kommentarer. Kopior av skriftliga yttranden i sin helhet bifogas, bilaga 5.
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1
Trafikverket
Trafikverket anser att det vore lämpligt att pröva frågan om ny Götaälvbro enbart
via detaljplan, vilket de menar att ny lagstiftning ger möjlighet till. En
järnvägsplan utformad i enlighet med samrådsunderlaget är sannolikt inte möjlig
att fastställa. Vid behov av ny eller ändrad detaljplan är Trafikverkets
utgångspunkt att denna ska ha vunnit laga kraft eller åtminstone vara antagen för
att fastställelseprövning av järnvägsplan ska kunna genomföras.
Den nya bron föreslås få en lägre fri höjd än den befintliga bron vilket rimligen
medför att antalet broöppningar kommer att behöva utökas. Trafikverket anser
att det krävs en överenskommelse mellan berörda aktörer om ett
trafikledningssystem som kan samordna broöppningarna i centrala Göteborg med
fartygstrafiken på Göta älv.
Trafikverket har tidigare preliminärt bedömt att riksintresset sjöfart anses tryggat
om minst 15 handelsfartyg kan passera längs Göta älv per dygn. Trafikverkets
fortsatta utredning om Vänersjöfarten förväntas vara färdig i februari/mars 2013.
Förhoppningsvis ska den ge besked om hur den framtida utvecklingen av
sjöfarten på Göta älv ser ut och för vilken trafikering som farled, slussar och
broar m.m. bör dimensioneras för.
Trafikverket ger vidare synpunkter på järnvägsplanens innehåll och poängterar
att det krävs en förstudie eller annat underlag för beslut om betydande
miljöpåverkan i planprocessen.
Trafikverket ser fram emot en fortsatt dialog innan planprocessen går vidare.
Förutom sjöfarten är det t.ex. även viktigt att beakta hur E45 och den planerade
Västlänken påverkas av den planerade nya bron.
Trafikkontoret: Synpunkterna noteras, även trafikkontoret ser fram mot en
fortsatt dialog kring hanteringen av järnvägsplanen och kring framtida sjöfart
på Göta älv.
Trafikkontoret har bedömt att en järnvägsplan är lämplig i detta fall, bl a
eftersom stadsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbetet för ny
Götaälvbro enligt den äldre plan- och bygglagstiftningen. En förstudie för
projektet finns framtagen.
Trafikkontoret har inte rådighet över ett trafikledningssystem på Götaälv, utan
är en av parterna i arbetet att utveckla ett tillförlitligt system
Trafikkontoret uppfattar att trafikverket i dagsläget inte tar tydlig ställning för
att projektet ny Götaälvbro är förenligt med riksintresset för sjöfart. Vilket
medför att det är oklart vilka krav riksintresset ställer på projektet ny
Götaälvbro.
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Planeringsförutsättningen för den nya bron är minst att 15 handelsfartyg kan
passera per dygn, vilket innebär ca 15 broöppningar per dygn. Broöppningarna
försvårar möjligheterna att bedriva en attraktiv kollektivtrafik. Trafikkontoret
bedömer att trafikverkets prognos på minst 15 handelsfartyg per dygn kräver
investeringar i slussar, farleder och ledverk längs hela Göta älv. Idag finns inga
beslut om dessa investeringar.

2
Sjöfartsverket
Sjöfartsverket har via telefon meddelat Trafikkontoret att de inte kommer lämna
ett nytt remissvar utan hänvisar till tidigare remissvar som fortfarande beskriver
deras åsikter. Detta yttrande bifogas. Bland annat påpekade Sjöfartsverket vid
detta tillfälle att:




att behovet av broöppningar ökar ju lägre en bro byggs och därmed också
störningarna på trafiken,
för att inte allvarligt försämra sjöfartens framkomlighet och säkerhet
förordas att öppningstiderna för broar skall vara spridda över hela dygnet,
under anläggningsfasen skall negativ påverkan på sjöfarten minimeras.

Vidare har man vid de samrådsmöten som genomförts framfört att höjden på den
nya bron ska vara lika hög som på den befintliga. Orsaken till denna ståndpunkt
är att farleden annars stängs under 25% av dygnets timmar för de fartyg (ca 60%)
som kan passera under befintlig bro.
Trafikkontoret: Synpunkterna från tidigare yttrande har noterats.
Efter de samråd som genomfördes när förstudie och planprogram togs fram
yttrade sig Länsstyrelsen i Västra Götalands län i ärendet. Länsstyrelsen ansåg
att alla de alternativ som studerats kan utvecklas så att de kan genomföras utan
påtaglig skada för riksintresset sjöfart. Att endast öppna bron nattetid bedömdes
vara en olämplig lösning, medan länsstyrelsen ansåg att en bra trafikstyrning
skulle göra det möjligt att kombinera öppningsbara broar och en utvecklad
sjöfart. Med stöd av detta yttrande beslutade kommunfullmäktige 2010-05-06 om
en brohöjd mellan 10 och 13 meter, som ger möjlighet att genomföra önskvärd
omvandling av trafikytor i centrala Göteborg till stadsbebyggelse. Trafikkontoret
kommer att föra vidare framfört önskemål om annan brohöjd.
Trafikkontoret har inlett samråd kring anläggningsfasen med bl.a Sjöfartsverket.
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3
Riksantikvarieämbetet
Det fortsatta arbetet bör innehålla en diskussion om vad som ska prägla
stadslandskapet när anläggningen tagits i bruk. Målsättningarna med projektet
bör ge tydligt uttryck för de kvaliteter som kulturmiljön och stadslandskapet ska
präglas av när bron är byggd.
I samråd med länsstyrelsen bör det fortsatta arbetet inriktas på att diskutera
lösningar som kan leda till påtagliga förbättringar avseende riksintresset
Göteborgs innerstad och även innehålla diskussioner om hur eventuella ingrepp i
förekommande fornlämnings- och kulturmiljöer kan minimeras.
Trafikkontoret: Synpunkterna noteras och beaktas i fortsatt arbete. Frågor
rörande kulturmiljö och stadslandskap kommer att behandlas mer utförligt i
beskrivningar rörande detaljplanen än i järnvägsplan respektive tillstånd för
vattenverksamhet.

4
Havs- och vattenmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten meddelar att man avstår att lämna synpunkter.
Trafikkontoret: Noteras.

5
SMHI
SMHI påpekar att en utredning bör göras över hur den nya bron påverkar
strömningsförhållanden i älven, exempelvis vattennivåer, saltvatteninträngning
och isförhållanden. Ytterligare utredningar och beskrivningar som svarar på
frågor rörande påverkan av luftmiljön, påverkan på det totala utsläppet av
växthusgaser och totala mängden luftföroreningar bör också göras. SMHI
påpekar också att det måste säkerställas att gällande bullernormer och
miljökvalitetsnormer klaras för boende i området.
Trafikkontoret: Den nya brons påverkan på strömningsförhållanden i Göta älv
har studerats och kommer att redovisas i ansökan om tillstånd till
vattenverksamhet. Trafikbuller och trafikens påverkan på luftmiljön i området
kring bron beskrivs i pågående MKB-arbete för järnvägsplan och detaljplan, där
även miljökvalitetsnormen behandlas. Eftersom bron fyller samma funktion som
nuvarande bro bedöms inte att de totala utsläppen av luftföroreningar påverkas.

6
SGI
SGI konstaterar att samrådsunderlaget inte innehåller så mycket om information
som berör geoteknik eller miljögeoteknik. De påpekar att det är viktigt att utreda
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geotekniska förutsättningar, stabilitet invid Göta älv och risk för översvämning.
SGI påpekar också att arbete med muddring och grävarbeten i vatten samt med
förorenade massor skall göras med beaktande av människors hälsa och miljö.
Trafikkontoret: Synpunkterna noteras och har beaktats i arbetet. Geotekniska
undersökningar är genomförda. Information som berör geoteknik och
miljögeoteknik kommer att redovisas i kommande beskrivningar.

7
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
MSB påpekar att Göteborg är en av 18 utpekade orter med betydande
översvämningsrisk. Därför bör Göteborgs stad beakta översvämningsrisken i
projektet.
Trafikkontoret: Synpunkterna noteras och har beaktats genom att förslaget till
ny bro utformas i enlighet med Göteborgs stads riktlinjer för anpassning till
framtida högre vattenstånd.

8
Region Värmland
Region Värmland delar Trafikverkets bedömning om att konflikterna mellan
landbaserade transportslag som korsar Göta älv och sjöfarten kommer att öka på
fler ställen än vid ny Götaälvbro. Man har förståelse för att Göteborg stads
ambitioner för den nya bron men påpekar också att det måste finnas goda
möjligheter för sjöfarten att utvecklas längs Göta älv.
Region Värmland anser att:







Ny Götaälvbro skall ha minst den föreslagna höjden, 13 meter.
Ett trafiklednings- och informationssystem krävs för att garantera god
framkomlighet för alla transportslag på och över älven.
Minst en broöppning per timme vid behov, undantaget 06-09 samt 15-18,
bör garanteras av Göteborgs Stad.
Trafikverket måste i den kommande behandlingen av järnvägsplanen och
detaljplanen säkerställa villkoren för broöppningar i enlighet med
Trafikverkets tidigare yttrande genom att utpeka Göta Älvbron som
riksintresse.
Lastfartygen har större behov av framkomlighet än turisttrafiken.

Region Värmland anser vidare att den viktigaste frågan för att säkra framtida
Vänersjöfart är att nödvändiga investeringar görs i slussar, farleder och ledverk
längs hela Göta älv och att Göteborgs stad, Region Värmland med flera
tillsammans bör åta sig att verka för att dessa investeringar genomförs.
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I ytterligare en senare skrivelse förtydligar Region Värmland att man tidigare
felaktigt skrivit segelfri höjd 13 meter men avser 12 meter segelfrihöjd (över
medelhögvatten) vilket innebär en fri höjd av 13 meter över medelvattennivå.
Trafikkontoret: Trafikkontoret bedömning är att synpunkterna är förenliga med
framtaget förslag. Arbetet med att ta fram ett trafiklednings- och
informationssystem för alla transportslag på och över älven pågår.
Trafikkontoret har inte rådighet över ett trafikledningssystem på Götaälv, utan
är en av parterna i arbetet att utveckla ett tillförlitligt system. Antalet
broöppningar och när de sker kommer att regleras genom trafiklednings- och
informationssystemet.

9
Räddningstjänsten Storgöteborg
Räddningstjänsten meddelar att man tagit del av förslaget och har inga speciella
synpunkter. De framför också att de gärna deltar i det fortsatta arbetet.
Trafikkontoret: Noteras.

10 Miljöförvaltningen
Miljöförvaltningen lämnar i detta skede ett yttrande med synpunkter på
järnvägsplanen, fler synpunkter avser man att lämna angående vattenverksamhet
och detaljplaner.
Miljöförvaltningen vill lyfta fram synpunkter angående buller, dagvatten,
kontrollprogram under byggnadstiden och hantering av förorenad mark.
Särskilt efterfrågas hur eventuellt kurvgnissel och stomljud från spårvägen
kommer att hanteras och man vill även att ljudmiljön för människor som går och
cyklar på bron ska uppmärksammas. Man påpekar också att den föreslagna
dagvattenhanteringen är viktig för att minska att föroreningar släpps ut i älven
och till slut når havsmiljön.
Trafikkontoret: Synpunkterna noteras och beaktas i fortsatt arbete. Kurvor med
extremt små radier har undvikits i förslaget, bl a för att minska risken för
kurvgnissel och infästningen av spårvägsrälsen avses ske med elastiska
infästningar för att reducera stomljud.

11 Västtrafik
Västtrafik bifogar sitt yttrande från ”Program för Götaälvbron” från 2009.
Västtrafik framhåller i det yttrandet vikten av garanterad framkomlighet för
kollektivtrafiken över Göta älv. Nu anser Västtrafik att utformningen i
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samrådsunderlaget för järnvägsplanen inte är nog anpassat efter den
framkomlighet som kollektivtrafiken kräver. Tendensen är att resandet mellan 9
och 15 samt 18 och 20 ökar kraftigt och kommer få en större vikt i en framtida
utbyggd Central Älvstad. Västtrafik vill därför se ett mer restriktivt regelverk för
broöppningar. Man har gjort bedömningen att 15 broöppningar per dag har en så
stor påverkan på kollektivtrafiken att det krävs fler förbindelser över Göta älv för
att kunna erbjuda en attraktiv kollektivtrafik.
Västtrafik vill se ett förslag där bron utformas med två kollektivtrafikkörfält per
riktning på hela brons längd för att kunna garantera kapacitet, framkomlighet och
robusthet. Utan en sådan lösning menar man att stadens och regionens mål om
uthållig tillväxt äventyras. Fyra kollektivtrafikkörfält tycker man krävs, dels för
att klara en fördubbling av kapaciteten för resande under brons livslängd, dels för
att säkra framkomlighet vid eventuella olyckor eller fordonshaverier.
Man vill också se en beskrivning av de framtida reglerna för när broöppningar
kan ske och för hur långa de blir.
Trafikkontoret: Synpunkterna noteras.
Trafikkontorets bedömning är att kapacitetsbrist uppstår vid hållplatserna och
inte på själva bron. På fastlandssidan diskuteras utformning runt
centralstationen främst inom projekt Västlänken och i samband med detta arbete
behandlas även frågan om kapacitet vid hållplatserna. Synpunkten om ökat antal
kollektivtrafikkörfält på bron kommer att studeras vidare.
Mot bakgrund av Västtrafiks farhågor om framtida kapacitetsbrist anser
Trafikkontoret att ett särskilt utredningsarbete, frikopplat från projektet ny
Götaälvbro, bör startas. Trafikkontoret anser att behovet av ytterligare en
kollektivtrafikförbindelse kan kopplas i tid till investering i nya slussar etc. i
Götaälv.
Arbetet med att ta fram ett trafiklednings- och informationssystem för alla
transportslag på och över älven pågår. Göteborgs stad, trafikkontoret deltar
aktivt i det arbetet. Antalet broöppningar och när de sker kommer att regleras
genom trafiklednings- och informationssystemet.

Trafikkontoret delar västtrafiks uppfattning om att det blir svårt att erbjuda en
attraktiv kollektivtrafik med femton broöppningar per dygn. Med stadens
målsättning att fördubbla kollektivtrafikresandet får varje enskild broöppning
stor negativ påverkan på kollektivtrafikens attraktivitet.
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12 Göteborgs spårvägar
För spårvagnstrafiken anser Göteborgs spårvägar sammanfattningsvis att:








Förslaget ger grundförutsättningar för en rationell spårvagnstrafik men
för att klara prognostiserad trafik i K2020 behöver utrymmet för
kollektivtrafik öka.
I det fortsatta detaljarbetet är det viktigt att utforma anslutningarna på
stads- och Hisingssidan så att man kan undvika köbildning samt att
beakta spåranslutningar till Gullbergsvass, Operalänken, ny vagnhall på
Ringön och eventuell spårväg på Norra Älvstranden.
Broöppningar, även framgent, inte förekommer mellan kl 06-09 och 1518 och att broöppningarna sprids ut i kollektivtrafikens lågtrafik, men
inte koncentreras till kl 04-06.
Ny Götaälvbro utformas för så korta väntetider som möjligt för
kollektivtrafiken vid broöppningar.

Trafikkontoret: Synpunkterna noteras och beaktas i fortsatt arbete.
Trafikkontorets bedömning är att kapacitetsbrist uppstår vid hållplatserna och
inte på själva bron. På fastlandssidan diskuteras utformning runt
centralstationen främst inom projekt Västlänken och i samband med detta arbete
behandlas även frågan om kapacitet vid hållplatserna. Arbetet med att ta fram
ett trafiklednings- och informationssystem för alla transportslag på och över
älven pågår. Göteborgs stad, trafikkontoret deltar aktivt i det arbetet. Antalet
broöppningar och när de sker kommer att regleras genom trafiklednings- och
informationssystemet.

13 Stadsdelsnämnden Lundby
Stadsdelsnämnden Lundby anser att frågor om människors upplevelse av
trygghet och säkerhet bör belysas ingående under en egen rubrik i
miljökonsekvensbeskrivningen.
Man menar att det är viktigt att spårvägens profil utformas på ett sätt som skapar
goda förutsättningar för eventuella framtida anslutningar till Frihamnen/Norra
Älvstranden och Ringön. Spårvägen bör även utformas på ett sådant sätt att den
inte utgör ett hinder för framtida gatuförbindelser mellan Frihamnen och Ringön.
För att minska barriäreffekterna samt skapa en stadsmässig miljö tycker
stadsdelsnämnden i Lundby att det är viktigt att man kan uppföra bebyggelse i
anslutning till den nya bron och att det därför är av stor vikt att man aktivt
begränsa buller från spårvägen. Det är även viktigt att man skapar en acceptabel
ljudmiljö för gående och cyklister som kommer att röra sig över bron.
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Stadsdelen anser att man bör bygga en så låg bro som möjligt för att skapa goda
förutsättningar för gående och cyklister att ta sig över bron.
Trafikkontoret: Synpunkterna noteras och beaktas i fortsatt arbete. Frågor
rörande upplevd trygghet och säkerhet kommer att behandlas mer utförligt i
beskrivningar rörande detaljplanen än i järnvägsplan respektive tillstånd till
vattenverksamhet. Ett av skälen till att föreslagen ny Götälvbro är lägre än den
befintliga är att skapa bättre förutsättningar för gående och cyklister att ta sig
över bron.

14 Stadsdelsnämnden Centrum
Stadsdelsnämnden tillstyrker förslag till järnvägsplan. Man påpekar att miljön
kring spårväg och bro kan komma att utgöra tuffa miljöer med höga bullernivåer,
instängda passager och komplexa miljöer, dominerade av tung trafik som bussar
och spårvagnar. Stor omsorg om att utforma dessa miljöer med den oskyddade
trafikanten som normerande krävs för att skapa stad för människor.
Trafikkontoret: Synpunkterna noteras och beaktas i fortsatt arbete.

15 Park och Naturförvaltningen
Park- och naturförvaltningen avser skriva ett tjänsteutlåtande i samband med
detaljplanen och har för närvarande inga synpunkter på aktuella handlingar.
Trafikkontoret: Noteras.

16 Lokalförvaltningen
Lokalförvaltningen meddelar att man inte har några synpunkter på aktuella
handlingar.
Trafikkontoret: Noteras.

17 Kulturförvaltningen
Lokalförvaltningen meddelar att man tagit del av handlingarna men inte har
något att erinra.
Trafikkontoret: Noteras.
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18 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten lämnar synpunkter på att fastighetsförteckning saknas i
samrådsunderlaget och på att de fastighetsrättsliga genomförandefrågorna och
järnvägsplanens rättsverkningar bör belysas. Konsekvenser för berörda
fastighetsägare bör belysas i järnvägsplanen även om de också tas upp i
kommande detaljplan.
Trafikkontoret: Synpunkterna noteras. Fastighetsfrågor kommer att belysas i
både järnvägsplan och detaljplan.

19 Fastighetskontoret
Fastighetskontoret tillstyrker förslaget. De privatägda fastigheter och
tomträttsavtal som berörs kommer att lösas av fastighetskontoret, på projektets
bekostnad. Berörda arrendeupplåtelser kommer att sägas upp för avflyttning
innan byggstart. Fastighetskontoret önskar att områden för att säkerställa behovet
av provisoriska parkeringsplatser som ersättning för de som tas i anspråk under
byggtiden ska redovisas i järnvägsplanen.
Trafikkontoret: Synpunkterna noteras och beaktas i det fortsatta arbetet.
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Yttranden från särskilt berörda och allmänheten.
Ägare av berörda fastigheter från sändlista
20. Vasakronan AB
21. Platzer Fastigheter AB
Berörda ledningsägare från sändlista
22. Göteborgs Energi AB
23. Skanova
24. Vattenfall
Näringslivsorganisationer och företag – sjöfartsintressenter från sändlista
25. Vänerhamn AB
26. AB Gotenius Varv
27. Erik Thun AB och Ahlmark Lines AB
Övriga organisationer från sändlista
28. Vänerregionens Näringslivsråd
29. Svenska Kryssarklubben
Organisationer och företag i övrigt
30. Västkustens Båtförbund
31. Surte Åkeri AB, Eka Chemicals AB, Axel Christiernsson AB och
Perstorp OXO AB.
32. Stora Enso
33. AB Göta kanalbolag
Privatpersoner
34. Kenneth Svensson.
35. Thomas Svensson
36. Roger Persson
37. Jan Hilmersson
Nedan redovisas ett sammandrag av respektive yttrande och trafikkontorets
kommentarer. Yttranden i sin helhet bifogas, bilaga 5.
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20 Vasakronan AB
Vasakronan äger tre fastigheter nära bron i Gullbergsvass och påpekar att ny
Götaälvbro kommer ge stor påverkan på dessa och att det är svårt att utläsa hur i
samrådshandlingen.
Vasakronan utgår från att de ersätts för ekonomiska skador och andra skador som
uppkommer i samband med genomförande av planen. Ekonomiska skadorna man
redan nu tror kan uppkomma är att man får svårt att försörja fastigheterna med
parkeringsplatser då Vasakronans p-däck och parkeringsyta påverkas samt att
bullersituationen i och upplevelsen av fria volymer runt Vasakronans fastigheter
påverkas negativt.
Vasakronan påpekar också vikten av god tillgänglighet för transporter till och
från Vasakronans kunders lokaler och att det i samrådshandlingen är oklart hur
området skall trafikförsörjas när Gullbergs Strandgata inte finns kvar där den
ligger i dag. Man påpekar också att det är viktigt att hitta lösningar för att
minimera störningarna under byggtiden.
Man tror att grundläggningen av brokonstruktionen kan påverkar möjligheten att
bygga tätt intill bron vilket kan påverka planerna på att förtäta området och att
det därför krävs samordning av genomförandeskedet.
Beträffande brohöjd tycker Vasakronan att den borde vara lägre för att minska
barriären mellan norra och södra älvstranden.
Vasakronan ser fram emot ett fortsatt konstruktivt arbete i planen där de erbjuds
möjlighet till dialog.
Trafikkontoret: Synpunkterna noteras, kontakterna mellan Göteborgs Stad och
Vasakronan i det fortsatta arbetet kommer att ske genom fastighetskontoret,
framförallt inom ramen för arbetet med ny detaljplan för området. Målet är att
hitta lösningar som ger möjlighet att utveckla både kvartersmark och allmänna
platser till en attraktiv stadsmiljö.

21 Platzer Fastigheter AB
Platzer äger fyra fastigheter i Gullbergsvass. Platzer anser att beslutad bro är för
hög och ser gärna en lägre bro som bättre kopplar samman norra och södra
älvstranden.
Man tror att grundläggningen av brokonstruktionen kan påverkar möjligheten att
enligt tidigare förslag bygga hus tätt intill bron och tycker att man redan nu bör
planera för hur man kan lösa det problemet.
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Platzer förutsätter att projektet planeras och genomförs på ett klokt sätt och att
fastighetsägarna får möjlighet att vara med och påverka så att störningar
minimeras och hyresgästerna kan hållas välinformerade under byggtiden.
Platzer vill också i rollen som stor fastighetsägare i området vara med och bidra
till att utveckla Gullbergsvass.
Trafikkontoret: Synpunkterna noteras, kontakterna mellan Göteborgs Stad och
Platzer i det fortsatta arbetet kommer att ske genom fastighetskontoret,
framförallt inom ramen för arbetet med ny detaljplan för området. Målet är att
hitta lösningar som ger möjlighet att utveckla både kvartersmark och allmänna
platser till en attraktiv stadsmiljö.

22 Göteborg Energi
Göteborg Energi konstarerar att elanläggningar, fjärrvärmeledningar, fjärrvärme
pumpstation, fjärrkylaledningar, gasledningar och optoledningar kommer att
påverkas av arbetet.
Göteborg Energi påpekar att pumpstationen inte kan tas ur drift innan en ny
pumpstation är driftklar. Avbrott får endast uppgå till 14 timmar dagtid. Man
kräver också att fjärrvärmeledningen mellan pumpstationen och korsningen
Östra Hamngatan – Kanaltorgsgatan endast läggs om en gång och då får ett
permanent läge oavsett om Västlänken eller ny Götaälvbro förorsakar
omläggningen.
Trafikkontoret: Synpunkterna noteras och beaktas i fortsatt arbete.
Trafikkontoret kan i detta skede inte garantera att ledningar enbart läggs om en
gång utan bedömer att temporära flyttningar kan bli nödvändiga. Villkoren för
flyttning av ledningar regleras i gällande avtal mellan Göteborgs Stad och
berörda ledningsägare.

23 Skanova
Skanova har flera marklagda teleanläggningar och två telestationer inom aktuellt
område. Man påpekar att det är av särskild betydelse att eventuell påverkan på
telestationerna beaktas, att alternativa platser kan erhållas vid en eventuell flytt
av dessa samt att samråd om detta sker i mycket god tid.
Trafikkontoret: Synpunkterna noteras och beaktas i fortsatt arbete. Villkoren för
flyttning av ledningar regleras i gällande avtal mellan Göteborgs Stad och
berörda ledningsägare.
24 Vattenfall
Vattenfall Eldistribution AB har inga anläggningar i området och har därför inget
att erinra.
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Trafikkontoret: Noteras.

25 Vänerhamn AB
Vänerhamn är en av Sveriges största hamnaktörer. Vänerhamn påpekar att
sjöfartens krav på fler broöppningar kommer att stå i konflikt med såväl
kollektivtrafikens som privattrafikens önskemål om så få broöppningar som
möjligt. Att Göteborgs stad meddelar att minst 15 broöppningar per dygn ska
garanteras är bra, men redan 15 öppningar innebär en reell inskränkning för
Vänersjöfarten då anhopning av båtar i båda riktningar för med sig olika typer av
problem och då i princip inga lastfartyg kan passera ny Götaälvbro mellan kl 0609 respektive kl 15-18 då inga broöppningar äger rum.
En bro med 13 meter fri höjd menar man skapar svåra hinder för både sjöfart och
landtrafik. Vänerhamn befarar att konflikten mellan korsande landtrafik och
sjöfarten leder till inskränkningar av sjöfarten till och från Vänern och anser att
denna konflikt bör undvikas och förordar därför en ny bro med minst 19,5 meter
fri höjd.
Trafikkontoret: Synpunkterna noteras. Under år 2010 passerade i genomsnitt 45 lastfartyg per dygn Götaälvbron. Som mest under året passerade 13 fartyg
under ett dygn.
Efter de samråd som genomfördes när förstudie och planprogram togs fram
yttrade sig Länsstyrelsen i Västra Götalands län i ärendet. Länsstyrelsen ansåg
att alla de alternativ som studerats kan utvecklas så att de kan genomföras utan
påtaglig skada för riksintresset sjöfart. Att endast öppna bron nattetid bedömdes
vara en olämplig lösning, medan länsstyrelsen ansåg att en bra trafikstyrning
skulle göra det möjligt att kombinera öppningsbara broar och en utvecklad
sjöfart. Med stöd av detta yttrande beslutade kommunfullmäktige 2010-05-06 om
en brohöjd mellan 10 och 13 meter, som ger möjlighet att genomföra önskvärd
omvandling av trafikytor i centrala Göteborg till stadsbebyggelse. Trafikkontoret
kommer att föra vidare framfört önskemål om annan brohöjd till beslutsfattarna.

26 AB Gotenius Varv
En del av Gotenius Varvs kunder är fartygstyper som redan idag kräver
broöppning för att nå varvet. Denna kundgrupp begränsas av brons spärrtider.
Med en lägre bro kommer ännu fler kunder drabbas av detta. Gotenius påpekar
att man redan i dag har en konkurrensnackdel pga brons spärrtider och att den
nackdelen kommer öka med en ny lägre bro. Man befarar också att de många
broöppningarna kommer skapa en opinion som så småningom tvingar fram
förlängda spärrtider och att det kommer leda till att varvets existens står på spel.
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Gotenius varv hävdar att Göteborgs Stad väljer att frigöra markytor på bekostnad
av sjöfartens framkomlighet och tycker att lösningen för att ge både sjöfarten och
spårvägen god framkomlighet tycker man är en högre bro. Gotenius varv yrkar
på att en ny bro får samma segelfria höjd som befintlig bro.
Gotenius påpekar också att det öppningsbara spannet inte får minskas från de
föreslagna 30 m fri bredd för då blir varvets flytdockor ”fångar” i sitt egna
vatten.
I en kompletterande skrivelser framför Gotenius Varv också att man hemställer
Göteborgs Stad att ändra förslaget så att segelfrihöjd med öppen klaff blir
obegränsad. En begränsning av detta mått kan leda till att t.ex fartyg med riktigt
höga master tex Ostindiefararen Götheborg eller Barken Viking inte kan passera
bron och inte kan nå varvet.
Trafikkontoret: Synpunkterna noteras. Förslaget om 30 meters farledsbredd
kommer att ligga till grund för fortsatt arbete. Avsikten med att i detta
arbetsskede tillåta en höjdbegränsning till ca 27 meter med öppen bro är att ge
större frihet i kommande designtävling och möjliggöra en lyftbro. Den
segelfriahöjden på Göta älv är 27 meter.
Efter de samråd som genomfördes när förstudie och planprogram togs fram
yttrade sig Länsstyrelsen i Västra Götalands län i ärendet. Länsstyrelsen ansåg
att alla de alternativ som studerats kan utvecklas så att de kan genomföras utan
påtaglig skada för riksintresset sjöfart. Att endast öppna bron nattetid bedömdes
vara en olämplig lösning, medan länsstyrelsen ansåg att en bra trafikstyrning
skulle göra det möjligt att kombinera öppningsbara broar och en utvecklad
sjöfart. Med stöd av detta yttrande beslutade kommunfullmäktige 2010-05-06 om
en brohöjd mellan 10 och 13 meter, som ger möjlighet att genomföra önskvärd
omvandling av trafikytor i centrala Göteborg till stadsbebyggelse. Trafikkontoret
kommer att föra vidare framfört önskemål om annan brohöjd till beslutsfattarna.

27 Erik Thun AB och Ahlmark Lines AB
Erik Thun AB och Ahlmark Lines AB har lämnat synpunkter i en gemensam
skrivelse. De anser att det är viktigt att sjöfartens betydelser och positiva
egenskaper kommer fram i diskussionen om stadens utveckling. Man efterlyser
en ordentlig konsekvensanalys av förslaget och tycker att sjötrafikens positiva
effekter på miljön, säkerheten och näringslivet måste belysas tydligare än vad
man har gjort hittills. Bland annat hänvisar man till Trafikverkets stråkstudier
som prognostiserar en 2-3 gånger större sjötrafik år 2030.
Man konstaterar att Göteborgs Stad är på väg att bygga in svåra framtida
konflikter om en sju meter lägre bro byggs. Konflikter som negativt kommer att
påverka staden, älvdalen och Vänerregionen för lång tid framöver. Man tycker
23

också att balans saknas mellan Stadens vinst och omgivningens förlust om en
lägre bro än dagens byggs.
Man menar att konflikten mellan sjöfart och tågtrafik vid låga järnvägsbroar på
andra ställen längs älven är mindre och lättare att lösa än konflikten mellan
kollektivtrafik och sjöfart vid en låg ny Götaälvbro.
Trafikstyrning av sjöfarten tror man är svårt att få att fungera i praktiken och
enbart kommer ge marginella förbättringar när det gäller färre och/eller snabbare
broöppningar. Man menar också att inga havsgående fartyg kan anpassas till att
kunna passera under en sju meter lägre bro. De kommer kräva öppning och
kommer därför inte kunna passera bron under 25% av dygnets timmar.
Erik Thun AB och Ahlmark Lines AB hoppas att argumenten i deras yttrande
vägs in i det fortsatt arbetet och tror att Göteborgs Stad, för att undvika att bygga
in framtida konflikter, måste tänka om och återgå ett en brohöjd om 19,5 meter.
Trafikkontoret: Synpunkterna noteras. Vad gäller den framtida utvecklingen har
trafikkontoret av Trafikverket fått uppgift om att stråkstudien ska presenteras
under våren 2013. Tillsvidare har antagits att nuvarande nedåtgående trend för
sjötrafiken avstannar på 2010 års nivå, vilket skulle innebära i genomsnitt 4-5
broöppningar per dygn, mot nuvarande 2-3 (år 2010). Med en fördubbling av
trafiken ökar antalet broöppningar till ett genomsnitt på 9-10 per dygn.
Statistiken över fartygspassager visar att de idag är jämt fördelade över dygnets
timmar vilket innebär att 25% av fartygen utan anpassning av restiden sannolikt
skulle komma till bron under de föreslagna spärrtiderna. För dessa fartyg
innebär en anpassning till spärrtiderna en fördröjning på i snitt 1,5 timme (halva
spärrtiden på 3 timmar). Restiden mellan Göteborg och Vänern för
handelsfartyg ligger på 7-10 timmar och påverkas mycket av belastningen på
slussar och andra passager som inte medger möte mellan handelsfartyg. Den
totala restiden för fartygen varierar beroende på destination, men kan
uppskattas till mellan 1 och 3 dygn för den trafik inom Europa som dominerar
Vänersjöfarten.
Göteborgs stad deltar aktivt i arbetet med att utveckla ett trafiklednings- och
informationssystem som kan styra bl.a. älvtrafiken. Ny Götaälvbro kommer
liksom idag att öppnas om det av säkerhetsskäl finns behov av detta, t ex för
nedströms kommande trafik. Denna bedömning görs av fartygets befälhavare.
Efter de samråd som genomfördes när förstudie och planprogram togs fram
yttrade sig Länsstyrelsen i Västra Götalands län i ärendet. Länsstyrelsen ansåg
att alla de alternativ som studerats kan utvecklas så att de kan genomföras utan
påtaglig skada för riksintresset sjöfart. Att endast öppna bron nattetid bedömdes
vara en olämplig lösning, medan länsstyrelsen ansåg att en bra trafikstyrning
24

skulle göra det möjligt att kombinera öppningsbara broar och en utvecklad
sjöfart. Med stöd av detta yttrande beslutade kommunfullmäktige 2010-05-06 om
en brohöjd mellan 10 och 13 meter, som ger möjlighet att genomföra önskvärd
omvandling av trafikytor i centrala Göteborg till stadsbebyggelse. Trafikkontoret
kommer att föra vidare framfört önskemål om annan brohöjd till beslutsfattarna.

28 Vänerregionens Näringslivsråd
Värmland är den fjärde största exportregionen och därmed mycket beroende av
goda transportmöjligheter, där sjöfarten spelar en avgörande roll. Detta är inte
bara viktigt för Värmland utan gör Vänersjöfarten till ett riksintresse.
Vänerregionens näringslivsråd påpekar att kapacitetsbrister för godsflöden på
järnväg som framgår av Trafikverkets nationella kapacitetsutredning gör att
Vänersjöfarten sannolikt kommer att få en än större betydelse i framtiden och om
dagens upp till 13 fartyg per dygn antas fördubblas kan det krävas upp till 26
broöppningar per dygn för en lägre bro över Göta älv.
Man påpekar också att en bro enligt förslaget inte är ett problem för sjöfarten om
broöppningar garanteras i den omfattning och i den frekvens som behövs för ett
väl fungerande in- och utflöde till och från Vänern men att en lägre bro gör att
det finns en risk för konflikter mellan olika intressenter. Vänerregionens
Näringslivsråd anser därför att en bro med 19,5 meter segelfri höjd är den bästa
lösningen för den trafik som passerar Göta älv oavsett om passagen sker på eller
under bron.
Trafikkontoret: Synpunkterna noteras. Vad gäller den framtida utvecklingen av
sjöfarten har antagits att nuvarande nedåtgående trend för sjötrafiken avstannar
på 2010 års nivå, vilket skulle innebära i genomsnitt 4-5 broöppningar per dygn,
mot nuvarande 2-3 (år 2010). Med en fördubbling av trafiken ökar antalet
broöppningar till ett genomsnitt på 9-10 per dygn. Som mest under år 2010
passerade 13 fartyg under ett dygn. Trafikkontoret bedömer att även vid en
fördubblad sjötrafik är det mycket osannolikt att den maximala dygnstrafiken
fördubblas.
Efter de samråd som genomfördes när förstudie och planprogram togs fram
yttrade sig Länsstyrelsen i Västra Götalands län i ärendet. Länsstyrelsen ansåg
att alla de alternativ som studerats kan utvecklas så att de kan genomföras utan
påtaglig skada för riksintresset sjöfart. Att endast öppna bron nattetid bedömdes
vara en olämplig lösning, medan länsstyrelsen ansåg att en bra trafikstyrning
skulle göra det möjligt att kombinera öppningsbara broar och en utvecklad
sjöfart. Med stöd av detta yttrande beslutade kommunfullmäktige 2010-05-06 om
en brohöjd mellan 10 och 13 meter, som ger möjlighet att genomföra önskvärd
omvandling av trafikytor i centrala Göteborg till stadsbebyggelse. Trafikkontoret
kommer att föra vidare framfört önskemål om annan brohöjd till beslutsfattarna.
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29 Svenska Kryssarklubben
Svenska Kryssarklubben, västkustkretsen, förordar att Göteborgs Stad, i
samband med ny Götaälvbro, planerar ordentliga, välskötta väntplatser i form av
gästhamnar på båda sidor bron. Man ställer sig även bakom Sjöfartsverkets
uppfattning att nuvarande brohöjd bör bibehållas.
Trafikkontoret: Synpunkterna noteras. Placering och utformning av gästhamnar
kommer att behandlas i fortsatt arbetet med att detaljplanelägga området vid
Göta älv.
Efter de samråd som genomfördes när förstudie och planprogram togs fram
yttrade sig Länsstyrelsen i Västra Götalands län i ärendet. Länsstyrelsen ansåg
att alla de alternativ som studerats kan utvecklas så att de kan genomföras utan
påtaglig skada för riksintresset sjöfart. Att endast öppna bron nattetid bedömdes
vara en olämplig lösning, medan länsstyrelsen ansåg att en bra trafikstyrning
skulle göra det möjligt att kombinera öppningsbara broar och en utvecklad
sjöfart. Med stöd av detta yttrande beslutade kommunfullmäktige 2010-05-06 om
en brohöjd mellan 10 och 13 meter, som ger möjlighet att genomföra önskvärd
omvandling av trafikytor i centrala Göteborg till stadsbebyggelse. Trafikkontoret
kommer att föra vidare framfört önskemål om annan brohöjd till beslutsfattarna.

30 Västkustens Båtförbund
Västkustens Båtförbund påtalar att antalet fritidsbåtar i Trollhätte kanal ökade
kraftigt år 2011. Man menar att konflikten mellan kollektivtrafiken på en lägre
Götaälvbro och fartygs- respektive turistbåtstrafik är av en sådan storleksordning
att framtida sjöfart försvåras vilket kommer att ge en mycket negativ effekt på
turistverksamheten vid Vänern.
Trafikkontoret: Synpunkterna noteras. Enligt trafikkontorets uppfattning kan en
majoritet av dagens turistbåttrafik passera under den föreslagna brohöjden.
Fritidsbåtar som inte kan passera under bron kommer att erbjudas styrda
passagemöjligheter dock ej vardagar mellan 6-9 och 15-18.

31 Surte Åkeri AB, Eka Chemicals AB, Axel Christiernsson AB och
Perstorp OXO AB.
Representanter från industrier i Ale kommun har satt samman en arbetsgrupp och
lämnat ett yttrande. De upplyser om att de sjöfartsanknutna industrierna vid Göta
älv och ett stort antal verksamheter vid Vänern är beroende av sjöfarten på älven.
De påtalar också att sjöfarten på Göta älv är nödvändig för att bevara och
utveckla deras verksamhet och att 10% av godsflödet på älven har anknytning till
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industrierna i Ale. De kan därför inte acceptera ett nytt hinder i form av en lägre
Götaälvbro.
Man menar att med undantag för en kompletterande järnvägsbro vid Marieholm,
som är viktig för tågtrafiken till Göteborgs hamn, så bör inga ytterligare lägre
broar byggas över Göta älv i Göteborg. Man tycker att lokala utbyggnadsintressen i Göteborg Stad inte kan överväga riksintresset för sjöfarten längs
älven.
Gruppen har uppskattat att ca 10 000 personer i spårvagnar och bussar kommer
att tvingas vänta vid broöppningar på en ny lägre Götaälvbro varje dag och
menar att kollektivtrafiken inte kan separeras från till sjötrafiken i tiden utan
måste skiljas åt i rummet genom att leda kollektivtrafiken på en högre bro eller i
en tunnel.
Man föreslår att förslaget till järnvägsplan och ansökan om tillstånd för
vattenverksamheten omarbetas enligt deras yttrande.
Trafikkontoret: Synpunkterna noteras. Efter de samråd som genomfördes när
förstudie och planprogram togs fram yttrade sig Länsstyrelsen i Västra
Götalands län i ärendet. Länsstyrelsen ansåg att alla de alternativ som studerats
kan utvecklas så att de kan genomföras utan påtaglig skada för riksintresset
sjöfart. Att endast öppna bron nattetid bedömdes vara en olämplig lösning,
medan länsstyrelsen ansåg att en bra trafikstyrning skulle göra det möjligt att
kombinera öppningsbara broar och en utvecklad sjöfart. Med stöd av detta
yttrande beslutade kommunfullmäktige 2010-05-06 om en brohöjd mellan 10 och
13 meter, som ger möjlighet att genomföra önskvärd omvandling av trafikytor i
centrala Göteborg till stadsbebyggelse. Trafikkontoret kommer att föra vidare
framfört önskemål om annan brohöjd till beslutsfattarna.

32 Stora Enso
Stora Enso meddelar att det för delar av deras produktion och levarans till kunder
är helt avgörande med en effektiv och störningsfri fartygslogistik till och från
Vänern. En bro med 13 meters höjd innebär broöppningar, som i sig inte är ett
problem om de kan garanteras. Man är däremot orolig för att det vid en ny lägre
bro i framtiden kommer bli konflikter mellan sjöfart, kollektivtrafik och övrigt
trafikflöde på ett sådant vis att broöppningar inte kan ske i den omfattning och
frekvens som behövs och att det ger negativa konsekvenser för Stora Enso och
näringslivet i övrigt.
De tycker också att argumenten för en lägre bro verkar svaga i förhållande till
sjöfartens riksintresse samt betydelsen för näringslivets utveckling kring Vänern.
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Man påpekar att 19,5 meter segelfri höjd är det som är fastslaget i gällande
vattendom och att Stora Ensos uppfattning är att det finns inget i sak som nu
förändrar grunden till det beslutet.
Trafikkontoret: Synpunkterna noteras. Efter de samråd som genomfördes när
förstudie och planprogram togs fram yttrade sig Länsstyrelsen i Västra
Götalands län i ärendet. Länsstyrelsen ansåg att alla de alternativ som studerats
kan utvecklas så att de kan genomföras utan påtaglig skada för riksintresset
sjöfart. Att endast öppna bron nattetid bedömdes vara en olämplig lösning,
medan länsstyrelsen ansåg att en bra trafikstyrning skulle göra det möjligt att
kombinera öppningsbara broar och en utvecklad sjöfart. Med stöd av detta
yttrande beslutade kommunfullmäktige 2010-05-06 om en brohöjd mellan 10 och
13 meter, som ger möjlighet att genomföra önskvärd omvandling av trafikytor i
centrala Göteborg till stadsbebyggelse. Trafikkontoret kommer att föra vidare
framfört önskemål om annan brohöjd till beslutsfattarna.

33 AB Göta kanalbolag
AB Göta kanalbolag påpekar att de utgår ifrån att alla beslut som påverkar
trafiken på svenska vattenvägar görs med de turistekonomiska effekterna i
beaktning. De tycker att utgångsläget skall vara att varje beslut syftar till att
förbättra förutsättningarna för utvecklingen. Men utgår därför ifrån att den
segelfria höjden inte minskas från nuvarande nivå i samband med att nya broar
byggs över Göta älv.
Göta kanalbolag föreslår att förslaget till järnvägsplan och ansökan om tillstånd
för vattenverksamheten omarbetas enligt deras yttrande.
Trafikkontoret: Synpunkterna noteras. Efter de samråd som genomfördes när
förstudie och planprogram togs fram yttrade sig Länsstyrelsen i Västra
Götalands län i ärendet. Länsstyrelsen ansåg att alla de alternativ som studerats
kan utvecklas så att de kan genomföras utan påtaglig skada för riksintresset
sjöfart. Att endast öppna bron nattetid bedömdes vara en olämplig lösning,
medan länsstyrelsen ansåg att en bra trafikstyrning skulle göra det möjligt att
kombinera öppningsbara broar och en utvecklad sjöfart. Med stöd av detta
yttrande beslutade kommunfullmäktige 2010-05-06 om en brohöjd mellan 10 och
13 meter, som ger möjlighet att genomföra önskvärd omvandling av trafikytor i
centrala Göteborg till stadsbebyggelse. Trafikkontoret kommer att föra vidare
framfört önskemål om annan brohöjd till beslutsfattarna.
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34 Kenneth Svensson.
Kenneth Svensson föreslår att man istället bygger en tunnel enbart för
kollektivtrafik intill nuvarande Göta älvbron. Han menar att biltrafiken kan ledas
via Tingstadstunneln och att gång- och cykeltrafiken löses med den gång- och
cykelbro som diskuteras.
Trafikkontoret: Bland de alternativa lösningar som studerats och valts bort i
tidigare planeringsskeden fanns även lösningar med tunnel för kollektivtrafiken.
I de krav som ställdes inför planeringen av en ny förbindelse över Göta älv
ingick bl a krav på att tillräcklig kapacitet för att klara dagens biltrafikflöde och
att främja ett ökat gående och cyklande.

35 Thomas Svensson
Thomas Svensson föreslår att man i stället för att lyfta bron skulle kunna tänka
utanför den normala boxen och fundera på att sänka båtarna. En
slusskonstruktion eller en ”båthiss” liknade den som finns i Falkirk i Skottland
menar Thomas skulle kunna fungera och skapar en världsunik attraktion som
sätter Göteborg på kartan.
Trafikkontoret: Att sänka/slussa lastfartyg i den storlek vi här pratar om skulle
medföra en omfattande anläggning som kommer att vara svår att grundlägga i
den Göteborgs leran vilket även innebär en stora kostnader. Stora
vattenmängder behöver hanteras vilket medför att det tar tid och energi. Det
kommer också att kraftigt påverka strömningen i älven. Att utföra en anläggning
som i princip inte utförts innan innebär mycket problem där risken för
störningar både under byggnationen och under driften blir stor. Enligt vår
bedömning är inte detta en framkomlig väg. Alternativet att bygga en ”båthiss”
kan endast klara fritidsbåttrafiken. För lastfartyg skulle ändå krävas en
öppningsbar bro.

36 Roger Persson
Roger Persson tycker att Göteborgs stad agerar själviskt när man föreslår en 12
meter hög bro och menar att en sådan lösning kommer kväva Vänertrafiken och
öka miljöstörningarna.
Trafikkontoret: Synpunkterna noteras. Efter de samråd som genomfördes när
förstudie och planprogram togs fram yttrade sig Länsstyrelsen i Västra
Götalands län i ärendet. Länsstyrelsen ansåg att alla de alternativ som studerats
kan utvecklas så att de kan genomföras utan påtaglig skada för riksintresset
sjöfart. Att endast öppna bron nattetid bedömdes vara en olämplig lösning,
medan länsstyrelsen ansåg att en bra trafikstyrning skulle göra det möjligt att
kombinera öppningsbara broar och en utvecklad sjöfart. Med stöd av detta
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yttrande beslutade kommunfullmäktige 2010-05-06 om en brohöjd mellan 10 och
13 meter, som ger möjlighet att genomföra önskvärd omvandling av trafikytor i
centrala Göteborg till stadsbebyggelse. Trafikkontoret kommer att föra vidare
framfört önskemål om annan brohöjd till beslutsfattarna.

37 Jan Hilmersson
Jan Hilmerson tycker att beslutet om att bygga en 10-13 meter hög bro inte är bra
eftersom den höjden skapar konflikt mellan olika trafikslag. Han efterfrågar
handlingar där man beaktar vattenflödet i Göta älv och pekar också ut
turistnäringen som viktigt att beakta. Han påpekar också att det är riskerna för en
olycka borde öka om alla sjötransporter sker på natten.
Trafikkontoret: Synpunkterna noteras. Efter de samråd som genomfördes när
förstudie och planprogram togs fram yttrade sig Länsstyrelsen i Västra
Götalands län i ärendet. Länsstyrelsen ansåg att alla de alternativ som studerats
kan utvecklas så att de kan genomföras utan påtaglig skada för riksintresset
sjöfart. Att endast öppna bron nattetid bedömdes vara en olämplig lösning,
medan länsstyrelsen ansåg att en bra trafikstyrning skulle göra det möjligt att
kombinera öppningsbara broar och en utvecklad sjöfart. Med stöd av detta
yttrande beslutade kommunfullmäktige 2010-05-06 om en brohöjd mellan 10 och
13 meter, som ger möjlighet att genomföra önskvärd omvandling av trafikytor i
centrala Göteborg till stadsbebyggelse. Trafikkontoret kommer att föra vidare
framfört önskemål om annan brohöjd till beslutsfattarna.

30

Bilaga 2
Sammanfattning av planprogram

Dnr 0350/08

Samrådshandling
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Program för detaljplaner,
ny bangårds- och älvförbindelse
Del 2 – Förslag - Konsekvenser

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 bangårdsrespektive 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.
Göta älvbron har begränsad livslängd. Senast 2020 ska den vara ersatt med en ny förbindelse 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 kollektivresenärer.
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.
För tillkomsten av bangårdsförbindelsen och ersättningen av Göta älvbron har följande
övergripande mål formulerats:
Centrala Göteborg ska utvecklas på båda sidor om Göta älv och goda förbindelser för alla ska knyta samman de olika delarna.
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.

Alternativen – se innehållsförteckning >

Genomförande
Att ersätta Götaälvbron med en ny förbindelse samt att anlägga en bangårdsförbindelse 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.
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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 barnperspektiv”. Genom S2020 ska ”stadsutvecklingsområdet arbeta med sociala perspektiv 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:

Centrala Göteborg ska utvecklas på båda sidor om Göta
älv och goda förbindelser för alla ska knyta samman de
olika delarna.
Den sammanfattande analysen handlar om hur de olika alternativen till ny älvförbindelse 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 Marieholmsbro 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 preciserade projektmål, uppställda efter ordningen i konsekvensbeskrivningens rubriker.
Viktningen av de olika målen överlåts till läsaren efter egna preferenser, men med
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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
Förbindelserna ska minska barriäreffekterna över älven samt mellan stadsdelarna
på den södra respektive norra älvstranden (Centrala Älvstaden).
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 utrymmeskrävande 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 stadsbildsmässigt - 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
Förbindelserna ska främja ett effektivt markutnyttjande.
Lägre broar och tunnlar tar generellt mindre yta i anspråk än högre broar. Det gäller
såväl befintlig bebyggelse som möjlig exploateringsyta. Tunnelalternativen kräver inledningsvis 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 Stadstjänaregatan och två byggnader på Hisingssidan. Dessutom begränsas tillgänglighet
och angöring utefter Stadstjänaregatan. En mellanbro medför även begränsad angöring 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.
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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
Förbindelserna ska främja ett ökat gående och cyklande tvärs älven och i
områdena på ömse sidor därom.
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 cykeltrafiken 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 cykelnät ligger Stadstjänaregatan bäst, medan förhållandena kan förändras då bangårdsviadukten är byggd och de nya stadsdelarna på ömse sidor om älven är omdanade.
Kollektivtrafik
Förbindelserna ska kapacitetsmässigt klara den i K 2020 skisserade framtida
kollektivtrafiken.
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 knutpunkterna 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
Förbindelserna ska kapacitetsmässigt klara dagens biltrafik med bibehållen framkomlighet.
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/bangårdsviadukten.
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Flexibilitet
Förbindelserna ska möjliggöra en framtida omfördelning/omprioritering mellan
trafikslagen.
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 gynnsammare 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 Ericsonterminalen till ett läge omedelbart norr om eller i ett plan över den kvarvarande
säckbangården då Västlänken är byggd. Även i ett sådant scenario är Kämpegatsalternativen att föredra.
Sjötrafik
Älvförbindelsen ska medge en rationell sjöfart på älven.
Tunnellösningar påverkar inte sjöfarten. För broalternativen ger lågbroar större
påverkan och högbroar mindre. Samtliga alternativ går emellertid att förena med en
rationell sjöfart.
Ekonomi
Några ekonomiska mål har ej formulerats i programskedet. Därför presenteras
endast uppskattade kostnader i nedanstående tabell.
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.
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Störningar
En bro för alla trafikslag skapar störningar I form av buller och dålig luft, dels för omgivningen 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:
Mindre god

God

Mycket god

Mål och måluppfyllelse är relaterade till dagens förhållanden (jämförelsealternativen), men speglar också inbördes skillnader i egenskaper hos de olika
alternativen.
Bangårdsförbindelsen:
Viadukt
Mycket god

Tunnel
Mycket god

Mindre god

Mindre god

Exploateringsmöjligheter
Gång- och
cykeltrafik
Kollektivtrafik

Mycket god

God

Mycket god

Mindre god

Mycket god

Mycket god

Biltrafik

Mycket god

Mycket god

Flexibilitet

Mycket god

God

Investeringskostnad

1 000 Mkr

2 000 Mkr

Stadsutveckling
Intrång

58(61)

Älvförbindelsen:

Mellanbro Stadstjänaregatan

Mellanbro gc+bil
+ koll.tunnel

Högbro Stadstjänaregatan

Mellanbro Kämpegatan

Högbro Kämpegatan

Lågbro gc Lilla
Bommen + tunnel

Alt A
God

Alt B
Mycket god

Alt C
Mindre god

Alt D
Mindre god

Alt E
Mindre god

Alt F
Mycket god

God

Mindre god

God

Mindre god

Mindre god

Mindre god

Exploateringsmöjligheter
Gång- och
cykeltrafik
Kollektivtrafik

God

God

Mindre god

God

God

Mycket god

Mycket god

Mycket god

God

God

Mindre god

Mycket god

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
Kostnad inkl**
Bang.viadukt
Årskostnad
investering***
Årskostnad
drift****

3 300 Mkr

7 100 Mkr

2 700 Mkr

3 500 Mkr

3 900 Mkr

10 000 Mkr

4 300 Mkr

8 100 Mkr

4 500 Mkr

4 500 Mkr

4 900 Mkr

11 000 Mkr

183 Mkr

344 Mkr

191 Mkr

191 Mkr

208 Mkr

468 Mkr

35 Mkr

47 Mkr

37 Mkr

37 Mkr

37 Mkr

53 Mkr

Stadsutveckling
Intrång

*
**

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 anläggningar
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Figur 3. Ny Götaälvbro. Total trafik, maximal ljudnivå.
Figur 4. Ny Götaälvbro. Brotrafik, ekvivalent ljudnivå.
Figur 5. Ny Götaälvbro. Brotrafik, 2 m hög bullerskärm, ekvivalent ljudnivå.
Figur 6. Ny Götaälvbro. Total trafik, kvarteren längs bron, ekvivalent ljudnivå.
Figur 7. Ny Götaälvbro. Total trafik, kvarteren längs bron, maximal ljudnivå.
Figur 8. Ny Götaälvbro. Total trafik, väst Stadstjänaregatan, ekvivalent ljudnivå.
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1

Orientering

Utbyggnaden av ny Götaälvbro medför konsekvenser i form av förändrat
trafikbuller såväl på fastlandssidan som över älven och på Hisingen.
Konsekvenserna beträffande trafikbullret samt möjliga skyddsåtgärder redovisas i
miljökonsekvensbeskrivningar av Ny Götaälvbro tillhöriga dels Detaljplan och
dels Järnvägsplan och ansökan om tillstånd till vattenverksamhet.
I detta PM beträffande trafikbuller redovisas det material som återfinns i
miljökonsekvensbeskrivningarna, och därutöver vissa fördjupningar, ytterligare
beräkningsresultat i figurform, tidigare överväganden av skärmar längs den nya
bron m m.

2

Allmänt om buller

Med buller menas oönskat ljud. Bullret kan påverka människan på olika sätt,
alltifrån obehagskänslor och irritation, störningar vid samtal och lyssnande,
koncentrationssvårigheter och sömnstörningar – till hörselskador och annan
medicinsk påverkan som till exempel blodtrycksförändringar. Buller kan
påverka människan såväl i bostaden som i arbetet, bullerstörningar i bostaden
är dock helt dominerande.

Hur människan uppfattar buller beror också på hur det är fördelat på olika
frekvenser. Med så kallad A-vägning efterliknas örats uppfattning: låga
frekvenser dämpas kraftigt och vissa högre frekvenser förstärks något.
Uttryckt med det resulterande måttet dBA är det svagaste ljudtryck som
människor kan uppfatta omkring 5 dBA medan människans smärtgräns ligger
omkring 130 dBA.
En ökning med 3 dBA motsvarar fysikaliskt sett en fördubbling av ljudnivån
(till exempel orsakad av en fördubblad trafikmängd). Vad avser trafikbuller
upplevs en ökning med 8-10 dBA som en fördubbling av ljudnivån, och en
ökning eller minskning med 2-3 dBA är nätt och jämnt hörbar. I genomsnitt
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Upplevelsen av buller, och vilken grad av störning det innebär, är i hög grad
individuell. Utryckt i ”vardagliga” matematiska termer (det vill säga linjärt)
är spännvidden mellan det svagaste ljud ett mänskligt öra kan uppfatta och
ljud som ligger på smärtgränsen enormt stor: mer än 1.000 miljarder gånger i
storleksskillnad. För att undvika mycket stora tal används i stället en
logaritmisk skala, dB, för att redovisa ljudtryck.
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innebär dock en höjning av ljudnivån med 1 dBA att upplevda störningar
ökar med 15-20 %.
När man i vardagslag talar om buller är det luftburet buller som avses, det vill säga
buller som sprids från bullerkällan till mottagarens öra via luften. Stomljud är en
följd av att vibrationer alstras t ex i en byggnadskonstruktion och sedan strålar ut
som luftburet buller. Buller förekommer således ofta tillsammans med vibrationer.
Trafikbuller kan inte anges med ett enda mått, då människor kan störas i olika
sammanhang i och utanför bostaden, arbetet etc. Praxis är numera att sammanfatta
ljudmiljön med fyra tekniska mått:
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Ekvivalent (~ genomsnittlig) ljudnivå över dygn inomhus.
Maximal ljudnivå nattetid inomhus.
Ekvivalent ljudnivå över dygn utomhus (vid fasad).
Maximal ljudnivå utomhus i anslutning till bostaden.

Störningarna från vägtrafik kan gälla den ekvivalenta (genomsnittliga) ljudnivån
och/eller den maximala ljudnivån (när särskilt bullriga fordon passerar).
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3

Metoder och förutsättningar

Bullerkällor och beräkningsmetoder
På Götaälvbron finns tre olika trafikslag, för vilka det alstrade bullret beräknats
enligt följande:
 Spårvägstrafik analyseras enligt ”Buller från spårburen trafik. Nordisk
beräkningsmodell” (Naturvårdsverket och Banverket, 1999). Baserat på
mätningar som Norconsult utfört av befintlig spårvägstrafik har en särskild
”tågtyp” konstruerats för spårvagn och lagts in i beräkningsmodellen.
Avstämning har också gjorts mot de mätningar av spårvägsbuller som utförts av
Miljöförvaltningen i Göteborg.
 För busstrafik och biltrafik utförs bullerberäkningar enligt ”Vägtrafikbuller.
Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996” (Naturvårdsverket, 1996).
Mycket stor betydelse har även övrigt trafikbuller. Med detta avses i första hand
buller från tre kraftigt trafikerade trafikleder: väg E45 (Mårten Krakowgatan) på
fastlandssidan samt Lundbyleden och Hamnbanan (tåg) på Hisingen. Därtill
kommer buller från det övriga lokalgatunätet. För dessa bullertillskott har
ovannämnda beräkningsmodeller för väg- respektive spårtrafik tillämpats.
Ljudutbredningskartor och beräkningar för enstaka hus, punkter och våningsplan är
framtagna med programmet SoundPlan, som innehåller moduler för såväl väg- som
tågtrafikbuller. I detta program konstrueras som bas för beräkningarna en
tredimensionell modell av mark- och terräng, byggnader, vägar, gator, spår och
övriga ytor.

Förutsättningar
Framtida förändringar av gator, vägar och spår samt trafikmängder

Utbyggnaden av ny Göta älvbro medför omfattande förändringar av anslutande
gatunät inklusive spårvägar och bussgator på landsidan. Den nya
Bangårdsviadukten förutsätts utbyggd mellan Stampbroarna och Götaleden,
därigenom avlastas trafikförbindelsen Åkareplatsen-Drottningtorget-Nils
Ericsonsgatan (trafik på Bangårdsviadukten får dock liten betydelse för
ljudnivåerna kring den nya Götaälvbron inklusive dess fortsättning på
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I framtidsperspektivet innefattas förändringar fram till omkring år 2025. Nedan
redovisade förändringar av vägnätet och framtida trafikmängder på Götaälvbron
och övriga berörda gator och vägar har erhållits av Trafikkontoret.
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fastlandssidan). I och med Trafikverkets utredning av en utbyggnad av korsningen
Mårten Krakowgatan-Falutorget till trafikplats (vid gasklockan) m m har även en
diskussion initierats om Mårten Krakowgatans utformning: en nedsänkning av
gatan, släntutformning, överdäckning m fl. Beslut om detta finns dock ännu inte
och i denna utredning har därför Mårten Krakowgatan förutsatts vara oförändrad.
På Hisingssidan bedöms inga förändringar av väg- eller spårsträckningar av
betydelse ske under perioden. Lundbyleden, Norgevägen och Hamnbanan
förutsätts alltså ligga kvar i samma lägen på avsnitten kring Brantingsmotet.
Bedömningar och prognoser av den framtida trafiken har utgjort underlag för
bullerberäkningarna. Vad avser den nya Götaälvbron har uppgifter om
trafikeringen erhållits från Trafikkontoret, de innebär ökningar av spårvägs- och
busstrafiken med cirka 40 % respektive 25 % samt ungefär oförändrad biltrafik.
Trafikkontorets prognoser redovisar avsevärda ökningar av biltrafiken på Mårten
Krakowgatan och Lundbyleden. Trafikprognoserna gäller år 2025 och utgår från att
K2020 då har uppnått 50 % av full effekt vad gäller överflyttning av trafik från bil
till kollektiva färdmedel. (Därmed bedöms biltrafikprognosen ligga på ”säkra
sidan”, dvs trafikmängderna kan komma att bli lägre). På Hamnbanan bedöms
enligt den utförda järnvägsutredningen (Trafikverket 2011) antalet tåg öka med
cirka 70 % fram till år 2030.
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Sammanställning av nuvarande och framtida trafikförhållanden
(dygn = årsmedelvardagsdygn)
Göta älvbron
Nuläget
Framtid
2020-2025
Antal spårvagnar/dygn
615
850
Antal bussar/dygn
1.780
2.200
Biltrafik, fordon/dygn
28.400
29.400
- därav tunga fordon utöver bussar
1%
1%
Skyltad hastighet, alla trafikslag
50 km/h
50 km/h
Övrig vägtrafik, fordon/dygn
Mårten Krakowgatan, öster om
Stadstjänaregatan
Mårten Krakowgatan, väster om
Stadstjänaregatan
Bangårdsviadukten
Lundbyleden
Norgevägen
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Nuläget
~47.000

Framtid 2025
69.800

~47.000

74.000

-45.000
62.000

29.700
60.300
67.300
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Hamnbanan
Tågtyp
Antal tåg
Andel dieseltåg
Medellängd (m)
Maxlängd (m)
Hastighet (km/h)
STAX (ton)

Nuläget

Utbyggnadsalternativet år 2030
Godståg El
150
0
550
750
70
30

Godståg El
88
0
550
750
40
25

Bebyggelseförändringar
I pågående detaljplanearbete redovisas nya byggnader för kontor och bostäder
längs Stadstjänaregatan och Gullbergs strandgata. Den nya bebyggelsen såsom den
är illustrerad i detaljplanen redovisas närmare i kapitel 9 Ny bebyggelse i kvarteren
kring bron.
På Hisingen finns ännu inget underlag framme beträffande vare sig framtida
bebyggelse inom Frihamnen eller bebyggelseförändringar på Ringön.

4

Riktvärden och tillämpningsanvisningar för
trafikbuller

Riktvärden och gränsvärden för trafikbuller






Ekvivalentnivå inomhus
Maximalnivå inomhus nattetid
Ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
Maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

30 dBA
45 dBA
55 dBA
70 dBA

Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet för buller
utomhus 55 dBA ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dBA ekvivalentnivå i
bostadsområdet i övrigt.
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Riksdagen antog 1997, vid beslut om Infrastrukturinriktning för framtida
transporter (Prop 1996/97:53), följande riktvärden för trafikbuller vid bostäder.
Riktvärdena bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse
eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:
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Enligt riksdagsbeslutet är riktvärdena inga rättsligt bindande normer, utan de skall
vara vägledande för bedömningar med hänsyn till lokala faktorer och särskilda
omständigheter i det enskilda fallet.
Vad avser hotell och kontor skall enligt gällande Byggregler (Boverket 2013)
gränsvärdena för ljudnivåer inomhus i Svensk Standard 2007, minst ljudklass C,
tillämpas. För ljudnivåerna utomhus saknas riktvärden.
För rekreationsytor i tätort (parker, älven) finns inga gällande riktvärden. Förslag
till riktvärde har dock framlagts, vanligen angivet som 55 dBA i ekvivalent
ljudnivå över dygn utomhus.

Tillämpningsanvisningar för trafikbuller vid bostäder
Boverket har utgett en handbok, ”Buller i planeringen. Planera för bostäder i
områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik” (Boverket 2008). De allmänna
råden anknyter till Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 5 § beträffande störande
buller och gäller från den 1 mars 2008.
Vad avser uppförande av ny bostadsbebyggelse i trafikbullerpåverkad miljö kan de
allmänna råden i praktiken sammanfattas så att byggande kan ske antingen enligt
huvudregeln, dvs i enlighet med ovan redovisat riksdagsbeslut, eller i enlighet med
olika avstegsfall som definierats av Boverket.
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Avsteg från huvudregeln innebär att avvägningar görs mellan kraven på ljudmiljö
och andra intressen, detta kan enligt Boverkets rapport vara motiverat i vissa fall.
Det gäller bland annat i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse
av stadskaraktär och vid komplettering av befintlig bebyggelse längs
kollektivtrafikstråk i större städer.
De olika avstegsfallen uttrycks alltid med måttet ekvivalentnivå utomhus (vid
fasad), för vilket riktvärdet 55 dBA gäller enligt ovan. Avstegsfallen innebär i
princip att högre ljudnivå än 55 dBA accepteras på husets ”bullriga sida” förutsatt
att huset får en ”tyst sida” med högst 45 dBA eller åtminstone en ”ljuddämpad
sida” med högst 50 dBA. Minst hälften av bostadsrummen bör vara vända mot tyst
eller ljuddämpad sida. Olika avstegsfall definieras med hänsyn till hur hög
ljudnivån blir på den bullriga sidan: 55-60 dBA, 60-65 dBA eller i undantagsfall
över 65 dBA.
Fördjupningar kring tillämpningen av avstegsfall redovisas i avsnittet nedan om
Ny bebyggelse i kvarteren kring bron.
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5

Nuvarande förhållanden

Den nuvarande bullersituationen kring Göta älvbron redovisas i figur 1. Figuren
redovisar trafikbullrets utbredning 2 m över mark eller vatten med måttet
ekvivalenta ljudnivåer över dygn. De maximala ljudnivåerna avtar snabbt med
ökande avstånd till trafikled, och maxnivåerna är därför av sekundärt intresse i
nuläget – liksom i framtiden.
Ljudutbredningen kring bron över vattnet innebär att inom en i storleksordningen
200-400 m bred zon överskrider ljudnivåerna riktvärdet 55 dBA. På land ger övriga
vägar, framförallt Mårten Krakowgatan, Lundbyleden och Hamnbanan, stora
tillskott till bullret. Ljudutbredningen är också beroende av de befintliga
byggnaderna, i och med att byggnader kan skärma av och minska ljudnivåerna men
också i vissa fall reflektera och därmed öka ljudnivåerna.

6

Framtida nollalternativ

Det framtida nollalternativet är här ett teoretiskt alternativ, som kan sägas ha
skrivits bort tidigare i och med att befintlig Götaälvbro av tekniska och
säkerhetsmässiga skäl inte kan användas efter 2020. Om nollalternativet ändå har
någon relevans så torde ljudutbredningen kunna sägas vara ungefär samma som i
nuläget – några ökningar av trafiken kommer knappast att bli tänkbara, vare sig det
gäller spårvagnar, bussar eller bilar.

7

Konsekvenser av planförslaget

Ökningen av den ekvivalenta ljudnivån från Hamnbanan uppgår till cirka 3,5 dBA,
en följd av förutsättningarna att tågantalet ökar med cirka 70 % och att
tåghastigheterna höjs från 40 till 70 km/h. Vad gäller Götaälvbron beräknas det
totala ljudnivåbidraget från spårvägs- och busstrafiken öka med drygt 1 dBA på
grund av ökade trafikmängder. Ljudnivåbidragen från spårvägs- respektive
busstrafiken beräknas då bli ungefär lika stora. Även i framtiden kommer dock
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Utbredningen av trafikbullret från bro och övriga vägar i framtiden, omkring år
2025 med planförslaget genomfört, redovisas i figur 2 för ekvivalenta ljudnivåer
respektive figur 3 för maximala ljudnivåer. Jämfört med nuläget (se figur 1) har
utbredningen av ekvivalenta ljudnivåer ökat avsevärt, framförallt till följd av de
stora trafikökningarna på omgivande trafikleder särskilt Hamnbanan, men till en
mindre del även på grund av ökningarna av den kollektiva trafiken på Götaälvbron.
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vägtrafiken att svara för det största bidraget av buller från bron, det beräknas bli ca
1 dBA högre än från den samlade kollektivtrafiken.
Trafikbullersituationen för befintlig bebyggelse på fastlandssidan förändras kraftigt
i och med att den idag relativt lite trafikerade Stadstjänaregatan (delen norr om
Mårten Krakowgatan) kommer att utgöra uppfart till den nya Götaälvbron. De
ekvivalenta ljudnivåerna vid närmast angränsande fasader, som idag ligger kring
eller under 55 dBA, ökar till klart över 65 dBA. De maximala ljudnivåerna kring
bron (se figur 3) förändras inte jämfört med nuläget, men de får större betydelse
vid näraliggande byggnader, dvs främst vid Stadstjänaregatan - se avsnittet om ny
bebyggelse nedan.
Inom större delen av det område som berörs av bullret från den nya bron svarar
bron i sig för en begränsad del av det sammanlagda bullret – se figur 4 jämfört
med figur 2. Detta gäller särskilt på Hisingen där Frihamnen och Ringön –
undantaget områdena närmast Götaälvbron – påverkas mycket mer av bullret från
Hamnbanan och Lundbyleden än av brobullret. På älven, dvs ett par meter över
vattenytan, är bullret från bron respektive från övriga trafikleder av ungefär samma
storleksordning, 50-55 dBA. På fastlandssidan har brons buller dominerande
betydelse längs Stadstjänaregatan norr om Mårten Krakowgatan, men liten
betydelse i området söder om denna huvudled. Konsekvenserna beträffande
trafikbuller av detaljplaneförslaget i sig är därför små utom längs
Stadstjänaregatans norra del.
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De avsevärda eller dominerande bullertillskott som de kringliggande trafiklederna
medför inom berörda områden kan dock komma att förändras i framtiden om ny
bebyggelse uppförs längs lederna. Detta kan radikalt minska ljudutbredningen från
lederna, dels genom att de nya byggnaderna skärmar av bullret, dels genom att ny
bostadsbebyggelse ställer krav på åtgärder mot trafikbuller, till exempel genom
sedvanliga bullerskärmar eller genom att trafikled sänks och eventuellt däckas
över. Som nämnts går sådan framtida nybebyggelse inte att precisera närmare i
nuläget.

8

Skärmar längs bron

Även om trafiken på den framtida Göta älvbron i sig inte medför så omfattande
buller över älven (till skillnad från särskilt fastlandssidan) så har ändå
bullerminskande åtgärder i form av skärmar på bron övervägts. I figur 5 redovisas
ljudutbredningen från trafiken på bron förutsatt att 2 m höga skärmar placerats
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längs brokanterna på båda sidorna av bron (figur 5 är alltså jämförbar med figur
4). Skärmningen ger en bullerdämpande effekt i storleksordningen 5 dBA.
En jämförelse har även gjorts med ett fall där skärmarna i stället placerats direkt
utanför biltrafikens körbanor, dvs mellan dessa och GC-banorna. Teoretiskt sett ger
en sådan placering bättre skärmeffekt, men beräkningarna visar att denna
förbättringseffekt är försumbar.
Skärmning ger alltså inte särskilt stor effekt. Till detta kommer vissa nackdelar:
försämringar av utsikten, att bullret från fordonstrafiken reflekteras mot GCtrafikanterna (i det först nämnda skärmplaceringsalternativet), trygghetsproblem
(i det andra alternativet), m fl. Skärmar längs bron har därför inte tagits in i
detaljplanen.

9

Ny bebyggelse i kvarteren kring bron

Detaljplanen ger möjlighet för utbyggnad eller ombyggnad av bebyggelse på båda
sidor om Stadstjänaregatan och kring Gullbergs Strandgata. Det kan här bli fråga
om bostäder, centrumändamål som t ex kontor, service och viss handel, samt
parkering.

Enligt Boverkets allmänna råd uttrycks de olika avstegsfallen alltid med måttet
ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad, relaterat till det enligt riksdagsbeslut
gällande riktvärdet 55 dBA. Avstegsfallen innebär i princip att högre ljudnivå än
55 dBA accepteras på husets ”bullriga sida” förutsatt att huset får en ”tyst sida”
med högst 45 dBA eller åtminstone en ”ljuddämpad sida” med högst 50 dBA.
Minst hälften av bostadsrummen bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida.
Olika avstegsfall definieras med hänsyn till hur hög ljudnivån blir på den bullriga
sidan: 55-60 dBA, 60-65 dBA eller i undantagsfall över 65 dBA. Gällande
riktvärden för ekvivalenta och maximala ljudnivåer inomhus måste alltid klaras.
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Planering av bostäder i det aktuella läget utgår från att AVSTEGSFALL, dvs avsteg
från riksdagsbeslutet om trafikbuller, är möjliga. Detta baseras på gällande
allmänna råd för tillämpning av PBL 2 kap 5 § beträffande störande buller
(Boverket 2008), som anger att avsteg kan vara motiverade i vissa fall, bland annat
i centrala delar av städer och längs kollektivtrafikstråk. Göteborgs stad har tagit
fram egna riktlinjer: ”Kommunal tillämpning av riktvärden för trafikbuller”
(Göteborg 2006). Dessa överensstämmer dock i huvudsak med Boverkets råd;
omarbetning av riktlinjerna pågår i kommunen.
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Med hänsyn till de beräknade, höga ekvivalentnivåerna i kvarteren kring
Stadstjänaregatan och Gullbergs Strandgata kommer vid planering av bostäder
avstegsfallen för ljudnivåer över 60 dBA att bli aktuella. Kraven i dessa avstegsfall
redovisas i Boverkets allmänna råd enligt följande.
60-65 dBA
Nya bostäder bör endast i vissa fall medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid
fasad överstiger 60 dBA, under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst
sida (högst 45 dBA vid fasad) eller i vart fall en ljuddämpad sida (45-50 dBA vid
fasad). Minst häften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot tyst
eller ljuddämpad sida.
Det bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpade sidan är lägre
än 50 dBA. Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dBA utmed samtliga
våningsplan på ljuddämpad sida bör accepteras upp till 55 dBA vid fasad, normalt
för lägenheter i de övre våningsplanen. 50 dBA bör dock alltid uppfyllas för
flertalet lägenheter samt vid uteplatser och gårdsytor.

>65 dBA
Även då ljudnivån överstiger 65 dBA kan det finnas synnerliga skäl att efter en
avvägning gentemot andra allmänna intressen tillåta bostäder. I dessa speciellt
bullerutsatta miljöer bör byggnaderna vara orienterade och utformade på ett
sådant sätt att de vänder sig mot den tysta eller ljuddämpade sidan. Även
vistelseytor, entréer och bostadsrum bör konsekvent orienteras mot den tysta eller
ljuddämpade sidan.
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Det bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpade sidan är lägre
än 50 dBA. Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dBA utmed samtliga
våningsplan på ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dBA vid fasad,
normalt för lägenheter i de övre våningsplanen. 50 dBA bör dock alltid uppfyllas
för flertalet lägenheter samt vid uteplatser och gårdsytor.
Angivna bestämmelser om störningsskydd på plankartan motsvarar ovan
redovisade avstegsfall. För bostäder med ekvivalenta ljudnivåer vid fasad över
65 dBA anges också en bestämmelse om att ljudklass B inomhus skall uppnås,
dvs att de ekvivalenta och maximala ljudnivåerna inomhus skall vara minst
4 dBA lägre än motsvarande, gällande riktvärden.
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Med dessa bestämmelser uppfyller detaljplanen därmed de krav beträffande
bullerstörningar som ställs i PBL på ny bostadsbebyggelse. För att bostäder skall
tillåtas vid ekvivalentnivåer över 65 dBA förutsätts dock enligt ovan att det efter en
avvägning gentemot andra allmänna intressen föreligger synnerliga skäl.
I det följande redovisas beräkningar av de framtida ljudnivåerna för de nya
byggnader som nu illustreras inom kvarteren kring bron. Resultaten av
beräkningarna kommenteras nedan, dels med avseende på möjligheterna och
lämpligheten av bostäder i olika byggnader och dels beträffande möjliga
skyddsåtgärder.
Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i framtiden, utomhus vid skisserade byggnader,
redovisas i figur 6. Figuren visar ljudnivåer punktvis vid olika fasader och
våningsplan samt ljudutbredning i markplanet. Motsvarande redovisning av
maximala ljudnivåer återfinns i figur 7.
Vid fasader längs Stadstjänaregatan erhålls, förutom vid de våningsplan som ligger
lägre än bron, mycket höga ekvivalenta ljudnivåer, omkring 70 dBA. Även de
maximala ljudnivåerna beräknas bli höga, 70-80 dBA, men ekvivalentnivåerna blir
i allmänhet dimensionerande för utformningen (eftersom riktvärdena för maximala
ljudnivåer är 15 dBA högre än för ekvivalenta ljudnivåer, både inomhus och
utomhus). Användning av byggnaderna för kontors- eller andra centrumändamål är
acceptabel givet lämpliga byggnadstekniska åtgärder. Bostäder är tänkbara
förutsatt att det enligt ovanstående citat ur Boverkets allmänna råd bedöms finnas
”synnerliga skäl…” Påpekas bör dock att kraven på fasadernas ljudisolering då
kommer att vara mycket höga, bland annat krävs i flertalet fall specialfönster.

Figur 6 illustrerar två problem vad gäller placeringen av byggnadskroppar i
kvarteret. Öppningarna mellan byggnader längs bron och längs Mårten
Krakowgatan medför att bullret sprids in i kvarteret, vidare ger trafiklederna norr
om älven ett betydande bullertillskott i norra delen av kvarteret. Vid användning av
kvarteret till en del för bostäder hade den ideala utformningen – sett enbart från
bullersynpunkt – varit att sluta byggnaderna såväl mot öster och söder som mot
norr och därigenom skapa en bullerskyddad ”gård” som öppnat sig åt väster. En
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Den fortsatta redovisningen gäller byggnaderna i kvarteret väster om
Stadstjänaregatan vilka främst kan vara aktuella för bostadsanvändning. Figur 6
visar de ekvivalenta ljudnivåerna våningsvis såväl vid husens bullriga sidor
närmast trafiklederna som vid deras mindre bullriga sidor längre in i kvarteret. I
figuren anges också antal våningsplan för de skisserade byggnadsdelarna.
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möjlig lösning utifrån ambitionen att behålla uppbrutna fasader längs trafiklederna
med genomsikt mellan byggnaderna är att här placera höga glasskärmar.
Med den i figur 6 redovisade placeringen av och våningsantalen i byggnaderna
anvisas en möjlighet att inrymma bostäder i våning 5 och uppåt kring innergårdar
som tillskapas ovanpå underliggande 4-våningshus. I figur 8 redovisas de
ekvivalenta ljudnivåer som då erhålls på gårdarna och vid byggnadernas fasader in
mot gårdarna. Av figuren framgår att flertalet byggnader som har fasad mot
innergårdarna kan få tillfredsställande ljudmiljö för bostäder, dvs högst 50 dBA
(i några fall ytterligare någon dBA i de högsta våningsplanen).
För att minska ljudnivåerna och eventuellt möjliggöra att ytterligare några
byggnader kan användas för bostadsändamål kan olika skyddsåtgärder övervägas.
De kan gälla detaljer kring orienteringen av byggnadskroppar, burspråk och andra
fönsterlösningar, delvis inglasning av balkonger, skärmande räcken längs gårdarna,
planlösningar m m.
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Buller under byggtiden

Bullrande arbeten
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Bullrande arbetena vid utbyggnad av ny bro över Göta älv förekommer framförallt
i samband med grundläggning av brostöd och liknande arbeten, både på land och i
vatten. Framförallt är det slagning av spont och pålar som orsakar återkommande
bullerstötar med höga ekvivalenta bullernivåer som följd. Schaktarbeten och
transporter av schaktmassor genomförs med tunga maskiner och lastbilar, som ger
ett buller av liknande karaktär som trafikbuller. Eftersom schaktvolymerna är
förhållandevis små bedöms spontning och pålslagning vara de bullrande arbeten
som är viktigast att uppmärksamma.
Grundläggningsarbeten enligt ovan kommer att genomföras dels för ny bro över
Göta älv, dels för den anslutande spårvägsbron på fastlandssidan. Bron över älven
har tre stöd i vattnet och två stöd på land på södra sidan av älven och tre på norra.
Arbetet med stöden i vatten och ett av stöden på land är jämförelsevis mer
omfattande då de bör pålas till fast botten, medan övriga stöd kan grundläggas med
kortare pålar. De bullrande arbetena vid ett enskilt stöd bedöms pågå under 2-3
veckor, sedan flyttar arbetet till nästa. Vid de större stöden kan ytterligare någon
vecka krävas. Andra liknande arbeten är pålning för ledverk och utbyggnad av
provisoriska parkeringsdäck.
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Utöver grundläggningsarbeten kan rivningsarbeten ge upphov till störande buller.
Inledningsvis kommer två parkeringshus vid Lilla Bommen att rivas, ett arbete som
bedöms ta två månader. Avslutningsvis ska befintlig Götaälvbro rivas, ett arbete
som kommer att ske stegvis och som bedöms totalt ta cirka åtta månader.

Riktvärden
Naturvårdsverket redovisar i sina allmänna råd om buller från byggplatser (NFS
2004:15) riktvärden som bör tillämpas vid bedömning av bullerbegränsning vid
byggarbetsplatser. Trafikkontoret har för avsikt att ställa krav på entreprenören att
riktvärdena inomhus inte ska överskridas, då det inte bedöms vara tekniskt möjligt
och ekonomiskt rimligt att klara riktvärdena utomhus. Detta bedöms också vara
tillräckligt då de utomhusmiljöer som berörs idag är utsatta för trafikbuller och
under byggtiden till stor del inte kommer att vara tillgängliga för allmänheten.
Aktuella riktvärden för bullernivåer inomhus redovisas i tabell nedan.
Typ av lokal
Bostäder och vårdlokaler

Riktvärde
45 dBA (ekv och max)

Kontor och liknande,
”tysta verksamheter”
Undervisningslokaler

45 dBA (ekv)

Anmärkning
Ekv-nivå gäller vardagar
07-19,
under helger, kvällar och
nätter gäller 30-35 dBA
Gäller vardagar 07-19

40 dBA (ekv)

Gäller vardagar 07-19

För verksamheter med begränsad varaktighet, högst två månader, kan 5 dBA högre
värden accepteras. Spontning och pålning nämns som exempel på sådana arbeten.
Vid enstaka kortvariga händelser, som pågår högst 5 minuter per timme, bör upp
till 10 dBA högre nivåer kunna accepteras. Detta bör dock inte gälla på kvällar
eller nätter.

Berörd bebyggelse
Några särskilda bullerberäkningar har inte gjorts i detta skede, utan erfarenheter
och resultat från MKB-arbetet för ombyggnaden av Skeppsbron har utnyttjats.
(Projekt Skeppsbron, MKB för prövning av vattenverksamhet, SWECO för
Göteborgs Stad, 2012-03-05)
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För moderna byggnader antas att fasaddämpningen är cirka 30 dBA. Äldre
byggnader har normalt cirka 25 dBA fasaddämpning. Sammantaget innebär detta
att bullernivåer vid fasad som överskrider 70-75 dBA bör uppmärksammas.
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Trafikkontoret har inte identifierat några bostäder som skulle kunna påverkas av
buller från byggnadsarbetena. Bebyggelse med verksamhetslokaler återfinns dels
på Gullbergsstrand, dels på Ringön. Innan byggstart kommer man att kontrollera
vilka verksamheter som finns berörda lokaler, för att identifiera känsliga
verksamheter. Idag bedrivs inom området även hotellverksamhet och undervisning
som innebär delvis högre krav på ostördhet än andra verksamheter.
I anslutning till övriga delar av bron bedöms störningsrisken vara liten, eftersom
det där är betydligt större avstånd till bebyggelse.
Enligt bullerberäkningar från projekt Skeppsbron överskrids 70 dBA inom en radie
av cirka 50 meter från en pålkran, vilket innebär att bullernivåer inomhus över
aktuella riktvärden sannolikt inte uppkommer vid pålning för stöd och ledverk i
Göta älv.
Vid arbeten på land är risken stor att riktvärdet utan åtgärder överskrids i
kontorshusen på fastigheterna Gullbergsvass 3:3 och 16:1. Det gäller de delar av
husen som vetter mot arbetsplatsen, särskilt vid grundläggning av stöd i nuvarande
Gullbergs Strandgata. Dessa arbeten bedöms sammantaget pågå i cirka fyra
månader men flyttar under denna tid inom området, så det är inte samma
byggnader som är mest bullerutsatta hela tiden.
På Ringön är avståndet till verksamhetslokaler större, men det finns kontorslokaler
på fastigheten Tingstadsvassen 739:151 som eventuellt kan riskera höga
bullernivåer, särskilt som byggnaden är äldre och det därför finns risk för att
fasaddämpningen är lägre än 30 dBA. Även arbetena på denna sida av älven
bedöms pågå cirka fyra månader, och flyttar inom området. Det är endast arbeten
för grundläggning i den del av området som ligger längst från älven som kommer
att ske nära bebyggelse.

Fortsatt hantering
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Förhållningssätt
Trafikkontorets avsikt är att utbyggnaden av ny bro över Göta älv och anslutande
gator och byggnadsverk ska genomföras utan att onödigtvis störa omgivande
verksamheter. En viktig del i detta är att genom information och samverkan med
berörda fastighetsägare och de olika verksamheter som bedrivs i lokalerna
genomföra en dialog som gör det möjlighet att anpassa aktuella arbeten och
pågående verksamheter till varandra. Genom en bra dialog får projektet också
information om eventuella särskilt känsliga verksamheter och kan anpassa arbetet
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och eventuella åtgärder till dessa. God information kan också medföra att de
upplevda störningarna blir mindre.
Ett kontinuerligt samråd förutsätts kunna genomföras med berörda
tillsynsmyndigheter, inom ramen för arbetet med kontrollprogram för utbyggnaden
av ny bro. Trafikkontoret ser kontrollprogrammet som ett viktigt verktyg för att
precisera och genomföra intentionerna i MKB:n.
Genomförandekrav
Som framgår av MKB:n avser trafikkontoret att redan i samband med upphandling
av entreprenör till utbyggnaden tydligt redovisa vilka miljökrav som gäller för
genomförandet. I avsnitt 7.4, under rubriken Arbetsplanering, redovisas
principerna för hur krav, dokumentation, genomförande och kontroll kommer att
hanteras för alla krav, även kravet på att inte överskrida aktuella riktvärden för
byggplatsbuller.
Med utgångspunkt från MKB:n och dess uppföljningsprogram kommer ett
kontrollprogram att tas fram i samråd med tillsynsmyndigheterna.
Kontrollprogrammet kommer att användas som kontraktshandling i
förfrågningsunderlag till entreprenör.

Om berörda verksamheter påtalar bullerstörningar trots att arbetet bedrivs på
överenskommet sätt kommer trafikkontoret att kontakta de berörda och gemensamt
med dem gå igenom situationen. Syftet är att i samråd med berörda verksamheter
hitta lösningar så att både verksamheten och broutbyggnaden kan fortgå utan
störningar. Om så är nödvändigt kommer trafikkontoret att kräva att entreprenören
tar fram och genomför lämpliga åtgärder. Trafikkontoret kommer att informera
tillsynsmyndigheten om ärendet, som en del av kontrollprogrammet.
Möjliga åtgärder
Eftersom ansvaret för arbetsplaneringen kommer att ligga på entreprenören är det
också han som föreslår hur arbetet ska genomföras och vilka skyddsåtgärder han
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För buller under byggtiden innebär detta att entreprenören i god tid innan arbetet
påbörjas ska redovisa arbetsmetod, bullerpåverkan på berörd bebyggelse och
bedömd tidsåtgång, för att visa hur man klarar uppställda krav. Aktuella
skyddsåtgärder och möjliga korrigerande åtgärder vid överskridande av riktvärden
ska framgå. Vidare ska redovisas hur egenkontroll, uppföljning och rapportering
kommer att genomföras.
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bedömer är lämpliga. Exempel på möjliga åtgärder för att motverka
bullerstörningar är:

Val av mindre bullrande arbetsmetoder eller tekniska lösningar.

Bullrande maskiner som är stationära kan byggas in eller skärmas på annat
sätt.

Om byggnadsfasader har låg fasaddämpning pga dåliga fönster kan det bli
aktuellt att ersätta eller komplettera dessa.

Särskilt störande arbeten kan i samråd med berörda verksamheter
genomföras vid mindre känsliga tidpunkter.

Särskilt störningskänsliga verksamheter kan omlokaliseras eller tillfälligt
upphöra efter överenskommelse med verksamhetsutövaren.
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Svensk Standard 2007. Byggakustik – ljudklassning av bostäder respektive lokaler.
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