NY GÖTA ÄLVBRO

SOCIAL KONSEKVENSBESKRIVNING

Analys och behovsbedömning
Meddelande 5:2011

SOCIAL KONSEKVENSBESKRIVNING / NY GÖTA ÄLVBRO

SOCIAL KONSEKVENSBESKRIVNING
Ny Göta älvBRO
Beställare:
Göteborgs stad, Trafikkontoret
Projektledare: Daniel Sjölund/Patrik Fridh

Konsult:

Emmali Jansson, Norconsult AB
Maria Young, Norconsult AB

Foto & bilder:
Norconsult AB (där ej annat anges)

2

SOCIAL KONSEKVENSBESKRIVNING / NY GÖTA ÄLVBRO

Innehåll
1. Sammanfattning		
2. Inledning			

4
7

3. Kartläggning		

10

4. Sociala konsekvenser

22

5. Slutsatser			

33

Referenslista			
Metodbilaga			

37
39

2.1 Bakgrund			
2.2 Syfte och metod		
2.3 Social hållbarhet		

3.1 Byggnad och plats		
3.2 Närmiljö			
3.3 Stadsdel			
3.4 Stad				
3.5 Region			
3.6 Analys utgångsläge		
4.1 Sammanhållen stad		
4.2 Samspel			
4.3 Vardagsliv			
4.4 Identitet			
4.5Hälsa och säkerhet		
5.1 Målkonflikter		
5.2 Rekommendationer		
5.3 Barnperspektiv		

7
7
8

11
13
14
16
17
19
22
24
26
27
29
33
34
35

Disposition
Den här sociala konsekvensbeskrivningen hör till arbetet med att planera den nya Göta älvbron. I detta dokument
tydliggörs inte själva förslaget till bro, här resoneras det kring brons sociala konsekvenser.
I kapitlet Inledning beskrivs sociala konsekvenser i fysisk planering. Kapitlet Kartläggning innehåller just en kartläggning av bron och dess influensområde idag. Denna är uppdelad på olika geografiska nivåer. Här identifieras
viktiga aspekter för brons utformning vad gäller dess sociala konsekvenser.
Kapitlet Sociala konsekvenser innehåller ett resonemang kring brons sociala konsekvenser. Här diskuteras vad man
bör tänka på i den framtida detaljutformningen av bron för att den ska bidra till en god social hållbarhet. Dessa
resonemang leder till kapitlet Slutsatser där brons sociala konsekvenser analyseras och målkonflikter identifieras. I
detta kapitel finns ett antal nyckelaspekter för att bron ska få en så social hållbar utformning som möjligt samt ett
verktyg som är en hjälp till framtida utformning av bron. Även verktyget presenteras i kapitlet.
I bilagan Metodbilaga finns en genomgripande redogörelse för vilken metod som har använts, samt att denna baseras på en metod för social konsekvensanalys, vilken är framtagen av Götaborgs stadsbyggnadskontor.
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1. Sammanfattning

Den nuvarande Göta älvbron har firat 70-årsjubileum och dess skick är så pass dåligt att bron
måste vara utbytt senast år 2020. En ny bro är
tänkt att placeras 60 meter norr om den nuvarande bron.
En social konsekvensbeskrivning upprättas för
att lyfta sociala frågor i detta projekt som präglas av komplex trafikplanering med en mängd
olika aspekter och perspektiv som måste bearbetas. Den grundläggande tanken är att om bron
utformas på ett sätt som understödjer att människor gärna använder den, så är det bra för den
sociala hållbarheten.
Denna sociala konsekvensbeskrivning syftar till:
•
•

•

att kartlägga dagens sociala liv på, vid och
nära bron.
att visa på vilka aspekter i framtida gestaltning av bron som är viktiga för att bron ska
bidra till ett gott socialt liv.
att utforma ett verktyg som hjälp för att
fånga de sociala aspekterna i utformningen
av bron.

Konsekvensbeskrivningen är framåtsyftande
såtillvida att den inte analyserar redan färdiga
förslag till bron, utan fungerar som en hjälp för
framtida detaljutformning.
4

Den nya bron analyseras genom en metod som
utformas av Göteborgs stadsbyggnadskontor.
Aspekter som diskuteras är: sammanhållen stad,
samspel, vardagsliv, identitet samt hälsa och säkerhet. Alla aspekter studeras utifrån olika geografiska nivåer, för att hitta brons sammanhang
i närmiljön såväl som i hela regionen.
Med hjälp av analysmetoden har några nyckelaspekter identifierats, vilka är viktigast att
tänka på vid den framtida utformningen av
bron. Dessa presenteras på nästa sida. Utifrån
dessa utformas ett verktyg där olika alternativ
till broutformning kan utvärderas och vägas
mot varandra.
För bättre folkhälsa föreslås att det inrättas en
promenadslinga på en halvmil där älven är i
centrum, vilken går över bron, utmed kajen på
fastlandet, till Lindholmen via kollektivtrafikbåtarna och vidare utmed Frihamnen till bron.
För att få en flexibel användning av körfälten
och därmed ökad robusthet av trafiklösningen,
bör spårvägen ligga i mitten, med två körbanor
för biltrafik på var sin sida. På så sätt kan en fil i
vardera riktning göras om till bussfält om behov
uppstår. Samtidigt ger det en lugnare trafikmiljö
för cyklister som slipper spårvagnar direkt inpå
cykelbanan.
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Fler broar

Hur väl den nya bron än utformas behövs fler
broar/förbindelser över älven för att staden ska
kunna knytas samman.

Många vägar upp

Att ha flera ramper, trappor, hissar och entréer
till bron gör att det upplevs enkelt att ta sig till
och från den.

Prioritera cyklister

Det ska finnas tillräckligt med plats för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. Gång- och
cykelbanor ska vara dubbelriktade.

Låg bro

En låg bro är enklare att passa in i gatunätet.
Inte minst cyklister och fotgängare gynnas av en
lägre bro och flacka lutningar.

Byggnader vid bron

Byggnader i direkt anslutning till bron minskar
känslan av trafikapparat samt bidrar med liv
och rörelse.

Stängd i rusningstrafik

För att inte försena den viktiga trafik som passerar över bron i rusningstrafik, bör bron inte
öppnas då.

Platser under bron

För att förhindra att bron blir en barriär på kajkanterna ska platserna under bron vara trevliga,
luftiga och trygga.

Målpunkter

Målpunkter som lockar till sig människor till
bron ger mer liv och skapar mötesplatser mitt
emellan Hisingen och fastlandet.

Figur 1.1 – Nyckelaspekter för en socialt hållbar ny Göta älvbro
5
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Figur 1.2 – Sammanställning av platsen och brons potentialer. Ringarna har 1 resp 2 km i diameter
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2.1 Bakgrund
Sedan 1874 har det funnits fasta förbindelser
mellan Göteborgs fastland och Hisingen. Den
första bron låg mellan Jussi Björlings plats (vid
Göteborgsoperan) och Södra Frihamnspiren
(Bananpiren). 1916 byggdes Hisingsbron i samma läge, vilken kompletterades med den nuvarande Göta älvbron som invigdes år 1939. Dessa
bägge broar fanns sedan parallellt till dess att
Hisingsbron demonterades 1968.1
Den nuvarande Göta älvbron har firat 70-årsjubileum och dess skick är så pass dåligt att bron
måste vara utbytt senast år 2020. En ny bro är
tänkt att placeras 60 meter norr om den nuvarande bron, i Stadstjänaregatans förlängning.
Det har upprättats ett program för den nya bron
och i skrivande stund är en detaljplan under
utformning.
En miljökonsekvensbeskrivning görs eftersom
den nya Göta älvbron bedöms ha betydande
miljöpåverkan. Den fysiska planeringen har
även sociala konsekvenser, vilka behöver betonas. De senaste åren har några sociala konsekvensbeskrivningar tagits fram i Sverige, inte
minst i samband med trafikplanering. Tanken
1 Göteborgs

stad. Stadsbyggnadskontoret. (2009a).

nyckelaspekter inför det kommande gestaltningsarbetet. Den fysiska miljön påverkar hur man upplever
och använder sin omgivning. Utformningen kan upp-

är att en social konsekvensbeskrivning ska formulera ett förslags sociala konsekvenser för att
lättare att ta hänsyn till dessa.

2.2 Syfte och metod
Hållbarhetsbegreppet brukar ses som en samexistens mellan den sociala, den ekologiska och
den ekonomiska dimensionen. Denna sociala
konsekvensbeskrivning är ett sätt att arbeta med
den sociala dimensionen.
En konsekvensbeskrivning redogör för och analyserar de konsekvenser som ett förslag skulle
medföra om det realiseras. En social konsekvensbeskrivning upprättas för att lyfta sociala
frågor i detta projekt som präglas av komplex
trafikplanering med en mängd olika aspekter
och perspektiv som måste bearbetas.
Om bron utformas på ett sätt som understödjer
att människor gärna använder den, är det bra
för den sociala hållbarheten. På samma sätt försämras det sociala livet om brons utformning
gör så att människor inte vill använda den.
Föreliggande konsekvensbeskrivning är gjord
innan det finns konkreta förslag på brons utformning. Den utvärderar därför inte enskilda
alternativ, utan söker nyckelaspekter inför det
7
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kommande gestaltningsarbetet. Konkreta alternativ kan därefter utvärderas utifrån det här
dokumentet. Den sociala konsekvensbeskrivningen syftar därför till:
• att kartlägga dagens sociala liv på, vid och
nära bron.
• att visa på vilka aspekter i framtida gestaltning av bron som är viktiga för att bron ska
bidra till ett gott socialt liv.
• att utforma ett verktyg som hjälp för att
fånga de sociala aspekterna i utformningen
av bron.
Göteborgs stadsbyggnadskontor har utformat
en metod för social konsekvensanalys (SKA)
inom fysisk planering. Metoden centreras
kring en matris uppdelad i olika aspekter och
geografiska nivåer, se figur 3.1 sid 10. Samma
matris används i tre faser - nuläge, åtgärd och
konsekvens. I den här sociala konsekvensbeskrivningen tillämpas till viss del det koncept
till SKA-metoden som var aktuellt under våren
2011. Metoden gås igenom i metodbilagan längst
bak i det här dokumentet.

människors olika förutsättningar och intressen,
uppmuntrar till planerade och spontana möten,
är lättillgänglig för alla grupper och individer, är
befolkad och trygg under flera av dygnets timmar samt underlättar människors vardagsliv,
bland annat genom att det är lätt att ta sig mellan bostad, arbetsplats och fritidsaktiviteter.
En persons aktiviteter kan delas in i: nödvändiga, frivilliga och sociala. De nödvändiga aktiviteterna äger rum oavsett den fysiska miljön;
de flesta måste ta sig till arbetet även om vägen
dit är kall och otrevlig. Promenader eller ”häng”
på torget är däremot frivilliga. Sociala aktiviteter kan vara både planerade och spontana, med
främlingar eller vänner. De frivilliga och sociala
aktiviteterna äger rum i större grad om den fysiska miljön uppmuntrar till utevistelse.2 Om
den nya Göta älvbron utformas väl, kan det leda
till att fler frivilliga och sociala aktiviteter äger
rum och på så sätt att fler möten sker.
2

Gehl. (1996)

Som remissgrupp fungerar den grupp som arbetar med EU-projektet Sociala aspekter och
medborgardialog i stadsplaneringen: Ann-Marie
Halvorsson, Ilona Steen, Malin Michaelsson,
Lisa Wistrand och Daniel Sjölund.

2.3 Social hållbarhet
Den fysiska miljön påverkar hur människor
upplever och använder sin omgivning. Stadens
struktur kan ses som en scen som utgör ramarna för vilket liv som kan äga rum. Utformningen kan uppmuntra, avskräcka eller helt förhindra aktiviteter.
En socialt hållbar miljö har en mångfald av
människor, aktiviteter och byggnader, bejakar
8

Figur 2.1 – Upplevelsen och användningen av ett
området beror såväl på områdets fysiska attribut
som på individens personliga.
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Hur ett område upplevs och används beror både
på de fysiska och de personliga attributen. Med
hänsyn till att människor är olika, är det de
fysiska attributen på bron och dess omgivning
som analyseras och diskuteras i den här sociala
konsekvensbeskrivningen.
Forskning visar att många möten mellan likasinnade vänner och olikasinnade främlingar
ger bättre förutsättningar för ett samhälle med
småföretagande, tolerans och kreativitet. Att
bygga en stad som motverkar segregation och
som uppmuntrar till möten är därför prioriterat
för att nå en social hållbarhet och därmed ett
långsiktigt hållbart samhälle.
En fotgängarvänlig stad underlättar möten och
bidrar till ökat socialt kapital, alltså det kitt som
håller ihop människor och gör att man känner
förtroende för varandra och för samhället. Den
fotgängarvänliga staden har dessutom en positiv

effekt på folkhälsan och innebär ofta en stadsmiljö där även barn tryggt kan vistas.3 Därför
lyfts fotgängare fram i den här sociala konsekvensbeskrivningen.
Göteborgs stad har i sin budget visat att all
stadsutveckling ska ske utifrån ett barnperspektiv. Budgeten lyfter också fram cykel och kollektivtrafik som färdmedel som ska prioriteras.
Därför lyfts här även barn, cyklister och kollektivtrafikresenärer fram som viktiga målgrupper.
Den fysiska miljön påverkar alltså det sociala
liv som äger rum i staden. För att möjliggöra ett
långsiktigt hållbart samhälle ur ett socialt perspektiv finns det en mängd olika aspekter som
bör uppfyllas. En del av dessa sammanfattas i
figur 2.2 nedan.

3 Leyden K.M. (2003); Statens Folkhälsoinstitut
(2010)

Figur 2.2 – Ett urval av sociala aspekter i fysisk planering
9
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3. KArtläggning
För att analysera konsekvenserna av den nya Göta

är oerhört viktig för cyklister och spårväg . Samtidigt

älvbron behövs kunskap om nuläget. Kartläggningen är

är bron en barriär för Vänersjöfarten. Platserna under

indelad i geografiska nivåer, enligt metod av Göteborgs

bron är ljusa och väl genomsiktliga, men på Hisingen

stadsbyggnadskontor (koncept Social konsekvensanalys

är platser inhägnade och på fastlandet används de till

våren 2011). Mer om metoden finns i metodbilagan.

bilparkering. Det finns en generell brist på bostäder och

Bron är i första hand ett transportmedel och berör
därför främst aspekten sammanhållen stad. Ramperna
är inte tillräckligt gena och gång- och cykelbanorna
för trånga. Höjden på bron förlänger avstånden. Bron

Närmiljö

mest drabbade av trafikolyckor, medan det är de i fordonen som utsätts för de allvarligaste olyckorna.
Den matris som används presenteras nedan.

Stadsdel

Hälsa och
säkerhet

Identitet

Vardagsliv

Samspel

Sammanhållen
stad

Byggnad och plats

målpunkter i brons närhet. Fotgängare och cyklister är

Figur 3.1 – Matris för kartläggning och analys av social hållbarhet
10
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Region
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3.1 Byggnad och plats
Göta älvbron är Göteborgs mest
centrala bro. På toppen av brons västra sida finns ett litet utrymme där
fotgängare kan stanna och titta på
utsikten. Staketet är smäckert, så en
höjdrädd person kan tycka att det är obehagligt,
samtidigt som det förbättrar utsiktsmöjligheterna, inte minst för barn vars ögonhöjd är
lägre än räcket. Vid mycket trafik är bullernivåerna på bron höga, ungefär 70 dBA i ekvivalent
ljudnivå, och den vibrerar påtagligt när tunga
fordon passerar. Bron erbjuder inget skydd mot
regn eller blåst.
Den bro som nu ska ersättas erbjuder få möjligheter att komma på och av bron, vilket leder
till omvägar för de fotgängare och cyklister som
ska ta sig över bron. För fotgängare finns trappor ner till kajkanterna från brons västra gångbana. Fotgängare som inte går i trappan på fastlandet, genar i gång- och cykelbanans ramper,
vilket syns av en upptrampad stig i en grässlänt
norr om Nordstan.

Figur 3.2 – Genväg från bron bakom Nordstan

Cykelbanorna är enkelriktade, vilket ytterligare
leder till omvägar. Gång- och cykelbanorna är
dessutom smala; mellan 3,1 och 3,6 meter. Det
följer den lägsta standarden för en enkelriktad
cykelbana och plats för två fotgängare i bredd
samt med räcken på bägge sidor.1 Däremot är
det vid observationer synbart för trångt.
Brons lutning varierar, men är uppemot 5%,
vilket är brantare än den goda standard om 2%
som rekommenderas. På den höjdskillnad som
idag är 20 meter kan en lutning om 4% anses
vara mindre god. Dagens lutning är alltså för
brant, enligt gällande standard.2
Eftersom bron har hela 19,5 meter i segelfri höjd,
är den betydligt längre än vad älven är bred, för
att hålla nere lutningarna. Brons totala längd är
cirka 950 meter jämfört med bredden på älven
som i det här läget är endast 220 meter. En minimilängd på en bro med 10,5 meters segelfri
höjd och 4% lutning är cirka 600 meter. Trots
längden och höjdskillnaderna används den av
1 Vägverket

(2004)

2 Vägverket

(2004)

Figur 3.3 – Trångt för fotgängare och cyklister
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75% av alla cyklister (cirka 4 000 per dygn) som
korsar älven i Göteborg.3
Bron är av stor vikt för kollektivtrafiken över älven, med både stadstrafik och regional busstrafik. Över bron passerar 85 000 kollektivtrafikresenärer varje dygn i 2 400 fordon.4 Göta älvbron
är den enda kopplingen för spårvägstrafik mellan Hisingen och fastlandet och därmed en otroligt viktig länk i Göteborgs kollektivtrafiksystem. Även biltrafiken över bron är omfattande,
med nästan 30 000 bilar per dygn, ungefär lika
många som i Nya Allén/Parkgatan.5
Under femårsperioden 2006-01-01 till 201012-31 registrerades totalt 86 trafikolyckor på
3 WSP.

(2009)

4 Trafikkontoret

(2009)

5 Göteborgs stadskansli. (2011). Statistisk Årsbok
Göteborg 2011 (Figur 7.04)

Göta älvbron och dess landanslutningar. I dessa
olyckor dödades en person, 10 personer skadades svårt och 98 personer skadades lindrigt. De
svåraste personskadorna har uppkommit vid de
mötesolyckor som har inträffat på bron. Endast
ett fåtal sådana olyckor har inträffat, men de har
fört med sig svåra skador och många skadade i
varje olycka.
Den vanligaste olyckstypen på bron är de som
inte involverar något motorfordon och härrör
oftast från konflikter på gång- och cykelbanan.
Särskilt farligt tycks vara olyckor där cyklar eller
mopeder möts, vilket inte normalt ska förekomma då cykelbanorna är enkelriktade och inte dimensionerade för mötande cyklar. Det förekommer även singelolyckor, speciellt i svängen på
cykelbanan på väg ner från bron på fastlandets
västra cykelbana, vilken blir hal av is eller grus.
Vid anslutningarna till bron förekommer även
olyckor där cyklister körs på av motorfordon.6

6 Transportstyrelsen,

Figur 3.4 – Olyckor 2006-2010. Röda rapporterade av sjukvården och blå rapporterade av polisen.
12
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Figur 3.5 – Mörkt under bron på Hisingssidan...
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3.2 Närmiljö
Frihamnen-Ringön, där
bron landar på Hisingen,
karaktäriseras idag av ytor
för industri eller annan
verksamhet som till viss del är nedlagd. Stora
delar av platserna omedelbart under bron är
inhägnade. Från trappan är det lätt att komma
till Ringön, men staket hindrar gena vägar till
Frihamnen. Där bron möter markplan finns det
en mörk plats med grusbeläggning.
Vid kajkanten på fastlandet är dagens bro högt
upp i luften och pelarna tunna, så platsen är
ljus och luftig. Området under bron består dock
framför allt av parkeringsplatser och trafikapparater. Där bron närmar sig marknivån är området under ramperna helt stängda, så det finns
inga mörka utrymmen.

ligger uppe på kajkanten, men på pelare och så
luftigt att den visuella kopplingen är god.
Vid anslutningen på Hisingssidan vid Frihamnsmotet är upphinnande olyckor och olyckor
med påkörda cyklister de vanligaste olyckstyperna. Vid anslutningarna på fastlandssidan i
korsningen Nils Ericsonsgatan/Bergsgatan sker
många olyckor mellan motorfordon av typen
korsande kurs, avsvängande eller upphinnande.
Även flera cyklister har skadats vid anslutningarna på fastlandssidan efter att de körts på av
motorfordon.7
Älven är en kraftig naturlig barriär mitt i Göteborg. En barriär gör att de bägge sidorna upplevs
som längre bort från varandra än vad det geografiska avståndet egentligen är. I det här fallet
leder älven till att Hisingen känns långt borta
för många som befinner sig på fastlandet och
vice versa.

Kajkanten på fastlandet har potential att bli
ett trevligt kajstråk. Det finns inga staket eller byggnader som hindrar människor från att
promenera utmed vattnet. Höghuset Läppstiftet

Göta älvbron är idag cirka 950 meter lång. Det
är lika långt som Avenyn mellan Kungsportsplatsen och Götaplatsen, eller som Evenemangs-

Figur 3.6 – ... men ljust på fastlandet

Figur 3.7 – Fyra olika sträckor på ca en kilometer.

7 Transportstyrelsen,

STRADA
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stråket mellan Svenska mässan och Nya Ullevi,
eller som Linnégatan mellan Järntorget och
Linnéplatsen. Sträckorna kan upplevas olika
långa beroende på hur de är utformade. Jämförelsesträckorna kantas av byggnader och händelser, vilket gör att de upplevs som kortare och
mer inbjudande.

3.3 Stadsdel
Centrala staden är den del
av staden som i översiktsplanen pekas ut som Centrala Göteborg - innerstaden
eller Centrala Göteborg - förnyelseområden (se
figur 3.8 nedan).
Stora delar av Frihamnen och Ringön är inhägnade och privata med en brist på grönområden
och offentliga platser.8 Frihamnen huserar företag, samt tjänar som hamn för kryssningsfartyg
och som arena för evenemang såsom motortävlingar och rockkonserter.
stad, Park- och naturförvaltningen. Sociotopkarta Lundby

8 Göteborgs

Figur 3.8 – Ungefärlig avgränsning för centrala
staden (karta: Trafikkontoret).
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Backaplan är ett centralt handelsområde med
dagligvaruhandel och volymhandel. Här finns
kollektivtrafikknutpunkten Hjalmar Brantingsplatsen som planeras att få en utökad roll som
knutpunkt.9 Hållplatsen ligger mer än 500 meter
från det kommande brofästet. Närmre älven
ligger hållplatsen Frihamnen som trafikeras av
Hisingens tre spåvagnslinjer.
På Norra älvstranden finns kunskapsintensiva
företag och ett flertal skolor och inpendlingen
är stor. Ett reservat för framtida spårtrafik ligger
i Lindholmsallén.10 Kajerna utmed Norra älvstranden vid Lindholmen och västerut används
till promenader och andra uteaktiviteter.11 Närmare 40% av de som cyklar över Göta älvbron
har start- eller målpunkt på Norra älvstranden,12
vilken alltså är en kraftig målpunkt i stadsdelen.

9 GR. Knutpunkter och andra viktiga bytespunkter. Underlagsrapport till K2020.
10 Göteborgs

stad, Stadsbyggnadskontoret. (2008b).

stad, Park- och naturförvaltningen. Sociotopkarta Lundby
11 Göteborgs

12 Göteborgs stad, Trafikkontoret (2009)

Figur 3.9 – Kontor, parkeringar och verksamheter
i Gullbergsvass
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Där bron landar på fastlandet finns Göteborgs
stadskärna, en viktig nod för både arbete, boende och fritid. Brofästet finns nära Centralstationen och Nils Ericssonsterminalen, där mer än
100 000 resenärer passerar varje dag.13
Det är inte enkelt för en fotgängare att ta sig från
Nordstan till bron och älvstränderna. Stråket
som går från Nordstan och till Lilla Bommen
skärs av Mårten Krakowleden, vars barriäreffekt minskas något av den gångbro som går från
Nordstans andra våning till Lilla Bommen. Mellan knutpunkten Centralstationen/Nils Ericssonterminalen, Nordstan och kontorsområdena
Lilla Bommen och Hultmans Holme ligger storskaliga trafikytor som barriär mellan områdena.
Närmast bron ligger kontorskvarteren Lilla
Bommen och Hultmans holme. Härifrån går
ett kajstråk ner mot Stora hamnkanalen och ett
annat norrut utmed Drömmarnas kaj. De båda
stråken bryts vid bron,14 men har en potential
att bindas ihop till ett enda långt stråk.
13 GR.

Knutpunkter och andra viktiga bytespunkter.

stad, Park- och naturförvaltningen. Sociotopkarta Centrum

14 Göteborgs

Figur 3.10 – Barriärer på fastlandet (Blått: kontorsområde, Gult: mål-/knutpunkt. Rött: Kanaltorget och Lilla Bommens torg)

Kanaltorget är en viktig plats med många besökare nära brons södra fäste. Platsen används till
sport, möten, picknick och andra aktiviteter. I
dagsläget tar ett pariserhjul upp en stor yta av
Kanaltorget. Trots det nära läget till motorleder
är platsen en skyddad oas, med närhet till både
Operan och älven. Göteborgs opera ses som ett
tillskott på kajkanten cirka 400 meter från den
nuvarande bron.
Trafikmiljön är på många håll osäker, inte minst
för barn och den höga trafikmängden leder till
dålig luftkvalitet, buller och andra trafikstörningar.
Översiktsplanen för Göteborg pekar ut stora delar av stadsdelen som ska utvecklas som förnyelseområden för centrala Göteborg. Här ska det
byggas blandat med kraftsamlingar kring knutpunkterna. Kollektivtrafik, gående och cyklister
ska prioriteras. Parker och andra mötesplatser
ska skapas.15 Målet är att stadsdelen ska växa
med 40 000 arbetsplatser och 30 000 boende.16
15 Göteborgs
16 GR.

stad. Stadsbyggnadskontoret. (2009b).

Uthållig tillväxt.

Figur 3.11 – Lek på Kanaltorget
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3.4 Stad
Många pendlar till city
varje dag, från andra
delar av Göteborg och
från andra kommuner.
Bara inom vallgraven
arbetar mer än 33 000 personer,17 vilket ställer
höga krav på transportmöjligheterna. City och
de förnyelseområden som hör till Centrala staden är, eller är tänkta att bli, centrum för hela
staden Göteborg.
Göteborg är uppbyggd kring älven. Befästning,
handelsfartyg och varv har format staden.18 I
dagsläget vänder sig staden i många avseenden
bort från vattnet. På Norra älvstranden har
ytorna närmast vattnet öppnats upp allteftersom
platserna har omvandlats från industri till de
kontors-, utbildnings- och bostadsområden som
finns idag.
17 Göteborgs

stad, Göteborgs stadskansli, Samhällsanalys och statistik; Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret. (2008a).

Älvrummet är mångsidigt med flera olika aktiviteter och upplevelser. Här samsas lastfartygen
mot Vänern med fritidsbåtar och de små kollektivtrafikbåtarna Älvsnabben och Älvsnabbaren.
Den öppna vattenytan och det flertalet aktiviteter som bedrivs vid älven är kvaliteter för staden. Kajkanter nyttjas som promenadstråk, fiske
och båtliv.19 Vatten kan också vara en uppskattad syn. Uppifrån bron kan man idag få en tydlig och vacker överblick över hela älvrummet.
Vattenkvaliteten i Göta älv är för dålig för bad
och badförbud råder. Däremot har vattenkvaliteten förbättras kraftigt sedan 1970-talet.20 Om
älven blir mer tillgänglig och om älvens vattenkvalitet möjliggör bad, kan de vattenrelaterade
aktiviteterna öka och älven därmed bli mer av
en mötesplats och mindre av en barriär.
Samtidigt som Göta älv bjuder på goda kvaliteter, är den en barriär mellan fastlandet och
Hisingen. Inom tätorten finns få kopplingar
19 Göteborgs stad, Park- och naturförvaltningen. Sociotopkarta Centrum och Lundby
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Göteborgs stad. Stadsbyggnadskontoret. (2009a);
Göteborgs stad. Stadsbyggnadskontoret. (2009b).

20 Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret (2003);
Göteborgs stad. (1995). Lokal ordningsstadga för Göteborgs kommun. (16 §)

Figur 3.12 – Karta över utbyggnadsområden i
Centrala staden.

Figur 3.13 – Bild från översiktsplanen. Brunt och
mörkrött område är Centrala staden.
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över älven. Angeredsbron och Älvsborgsbron är
högbroar med stora trafikapparater som gör det
svårare för fotgängare, cyklister och barn att ta
sig över. Marieholmsbron är en lågbro för tåg,
fotgängare och cyklister. Däremot landar den i
industriområden på både fastlandet och Hisingen, vilket leder till otrygghet samt att det saknas
befolkningsintensiva mål- och utgångspunkter.
Vid Olskroken finns den centralt belägna Tingstadstunneln, som endast trafikeras av biltrafik.
För att råda bot på de få kopplingarna anpassade för fotgängare och cyklister går avgiftsfria
kollektivtrafikbåtar över älven mellan Rosenlund och Lindholmspiren.
Bilfordon kommer att få en ny tunnel under
älven vid Marieholm två kilometer uppströms
Göta älvbron. Även tågtrafikens koppling över
älven, Marieholmsbron ska byggas om. Bron
ska få dubbelspår för ökad kapacitet.

Älvsborgsbron är till synes mer av en symbol för
Göteborg än vad Göta älvbron är; en bildsökning på Google genererade ungefär tre gånger
så många träffas på Älvsborgsbron än Göta älvbron.

3.5 Region
Centrala staden är
kärnan i Göteborgs
arbetsmarknadsregion. Regionen får
fler och fler invånare, vilket är en utveckling som understöds av
bland annat Göteborgsregionens kommunalförbund. Befolkningsökningen beror framför
allt på regionförtätning (fler och fler invånare
på samma yta), men även på regionförstoring
(där regionen annekterar större geografiska
områden).21 Göteborgs kommun är en inpendlarkommun, med 1,2 gånger större dagbefolk21 GR.

Figur 3.14 – Kopplingar över älven. Från norr:
Angeredsbron, Marieholmsbron (cykel och gång),
Marieholmstunneln (kommande, bilar), Tingstadstunneln, Göta älvbron, Älvsnabbaren (cykel och
gång), Älvsborgsbron. (Karta: Trafikkontoret)

(2009)

Kommun
Ale
Alingsås
Härryda
Kungsbacka
Kungälv
Lerum
Lilla Edet
Mölndal
Partille
Stenungsund
Tjörn
Öckerö
Totalt

In
6266
3212
7605
13118
8239
9058
1190
15271
9594
3143
1458
2903
81057

Ut
981
594
3416
2679
2469
1390
178
12319
3299
897
204
391
28817

Netto
5285
2618
4189
10439
5770
7668
1012
2952
6295
2246
1254
2512
52240

Figur 3.15 – Tabell pendling till Göteborgs kommun från övriga regionen. Källa: Göteborgs stadskansli (2011) tabell 8.12.
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ning än nattbefolkning.22 År 2008 var nettopendlingen från andra kommuner i Göteborgsregionen till Göteborg 70 000 personer, med flest
inpendlare från de närliggande kommunerna
Mölndal och Kungsbacka.23
Regionens pendlingsstrukturer förväntas
genomgå en förändring när tågtunneln Västlänken står klar. Västlänken ska möjliggöra
genomfartstrafik för tåg genom Göteborg, vars
tågstation idag är en så kallad säckstation, där
alla tåg måste vända. Antalet tågresenärer per

dygn beräknas bli cirka 134 000 jämfört med
cirka 110 000 innan Västlänken byggs.24
Västlänkens station vid Centralstationen kommer att bidra med fler resenärer som påbörjar
eller avslutar sin resa inom den nya Göta älvbrons närhet. Samtidigt skapas fler arbetsplatser
på Hisingen, med hela regionen som upptagningsområde. Västragötalandsregionens kontor
Regionens hus som planeras alldeles nära Centralstationen bidrar till många fler arbetsplatser
på fastlandssidan av bron.

22 Göteborgs stad, Göteborgs stadskansli, Samhällsanalys

Bron är avgörande för att den tätortsnära och
regionala pendlingen ska fungera, inte minst
när en stor mängd resenärer anländer till Centralstationsområdet och ska ta sig över älven till
arbetsplatser på Hisingen.

23 Göteborgs

24 Banverket

och statistik.
Dagbefolkning är det antal som förvärvsarbetar i området, oavsett var de bor för någonstans.
Nattbefolkning är det antal förvärvsarbetande som
bor i området, oavsett var de arbetar för någonstans.
stadskansli. (2011). (Tabell 8.12)

(2006)

Figur 3.15 – Bron är en viktig länk för pednlingen inom staden såväl som regionalt.
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Centrala staden är
tänkt att vara regionens kärna med utökad pendling, vilket
illustreras i Göteborgsregionens (GR) strukturbild här bredvid.
Hela regionen kommer
på så sätt att beröras av
den nya Göta älvbron
som är en avgörande
pusselbit i regionens
kärna.
Vänersjöfarten som passerar under bron är
viktig för kommunerna uppströms, inte minst
utanför Göteborgsregionen. Vänersjöfarten
fraktar idag drygt 2 miljoner ton godsvolym och
planer finns på att utöka denna. Totalt sett har
både godsvolymen och antalet fartyg till Vänerns hamnar sjunkit de senaste tio åren, men
situationen ser olika ut för de elva hamnar som
finns i Vänern. Under 2006-2007 passerade i genomsnitt 5-6 lastfartyg Göta älvbron varje dygn.
Totalt görs cirka 900 anlöp till Vänerns hamnar
årligen (2006-2008).25
En samlad bild av hur många arbetstillfällen
som är beroende av Vänersjöfarten saknas,
varför några fall kortfattat beskrivs här. Pappersmassa- och förpackningsföretaget Billerud
med 850 anställda i Grums har en egen hamn i
Vänern, vars godsvolym har ökat från drygt 200
000 ton år 2000 till drygt 500 000 ton år 2008.26
I Lidköping är företagen Lantmännen Lantbruk (159 arbetstillfällen), Svenska foder (82
arbetstillfällen) och Lantmännen Reppe (30
arbetstillfällen) direkt eller indirekt beroende
25 Sjöfartsverket (2009); WSP.

(2009).

26 www.billerud.com; Sjöfartsverket (2009)

av Vänersjöfarten. Företagen bedöms flytta från
Lidköping om sjöfarten skulle läggas ner.27
Dessa företag är beroende av import via sjöfart.
Den inkommande godsvolymen till Vänerns
åtta större hamnar var 2008 1,4 miljoner ton.
De beskrivna företagen med sina dryga tusen
anställda står för cirka en tredjedel av den inkommande godsvolymen. De utgående godset
är nästan lika mycket som det inkommande (0,9
milj ton respektive 1,4 milj ton).28 Om övrig inkommande och utgående godsvolym korrelerar
i antal ton och antal arbetstillfällen på samma
sätt som för de här beskrivna företagen, är inte
utrett.

3.6 Analys utgångsläge
Bron är i första hand en transportled och som
sådan är det framför allt aspekten sammanhållen stad som är viktig för de sociala konsekvenserna. Utifrån kartläggningen kan några nyckelfrågor identifieras.
Sammanhållen stad för byggnaden rör ramperna och höjden på bron. Ramperna är inte
tillräckligt gena och när man väl kommit upp på
bron är gång- och cykelbanorna för trånga. Höjden på bron gör att ramperna är betydligt längre
än vad älven är bred, vilket förlänger avstånden.
Aspekten sammanhållen stad är också viktig
för närmiljön, stadsdelen, staden och regionen.
Bron är oerhört viktig för cyklister som ska över
älven och är den enda punkt där spårväg kan
korsa älven. Bron har en hög andel kollektivtrafik och betjänar pendlare från staden såväl som
hela regionen. Samtidigt är bron en barriär som
till viss del hindrar sjöfarten på älven, vilken ska
vidare upp i regionen. De fartyg som behöver
27 Lidköping kommun (2011)
28 Sjöfartsverket (2009); Lidköping kommun (2011)
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broöppningar kan få vänta på en sådan. Allt
detta rör aspekten sammanhållen stad, på olika
geografiska nivåer.
Även aspekten samspel har några intressanta
inspel gällande närmiljön. Platserna under bron
på fastlandet är idag ljusa och väl överblickbara,
men innehåller inga lockande funktioner. På Hisingen är platserna under bron mest inhägnade
och på fastlandet används de i stor utsträckning
till bilparkering.
Vad gäller vardagsliv så finns det en generell
brist på bostäder och målpunkter i brons närhet,
vilken idag domineras av extensiva arbetsplatser på Hisingen och kontor på fastlandet. Som
transportsträcka är bron essentiell även ur ett
vardagslivsperspektiv. Med tanke på Vänertrafikens möjliga konflikter med brons höjd och
pendlingsmöjligheter på bron är även regionen
en viktig del av aspekten vardagsliv.

Figur 3.16 – De viktiga rutornas plats i matrisen
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Hälsa och säkerhet rör bland annat trafikolyckor.
Det sker inte uppseendeväckande många trafikolyckor på och i samband med bron. Fotgängare
och cyklister är de mest drabbade, medan det är
de i motorfordonen som utsätts för de allvarligaste olyckorna.
Med avseende på kartläggningen identifieras aspekten sammanhållen stad, samtliga geografiska
nivåer som viktigast för brons sociala konsekvenser. Aspekterna samspel och vardagsliv ses
som viktig för närmiljön. Ur ett vardagslivsperspektiv identifieras även regionen som en viktig
geografisk nivå, avseende pendlingsmöjligheter
samt Vänersjöfarten. Hälsa och säkerhet på bron
ses också som nödvändigt att belysa.
En ifylld matris som kartlägger nuläget finns på
nästa sida.
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Aspekt

Sammanhållen stad

Byggnad och
plats

Stadsdel

Stad

Ogena långa ramper, framför allt
Luftigt och öppet
från Nordstan.
på fastlandet.

Mycket viktig för
cyklister och kollektivtrafik.

Mycket kollektivtrafik på bron.

Trånga gc-banor.

Avståndet mellan
Hjalmar Brantingsplatsen och
Centralstationen
upplevs som
längre än vad
det är.

Enkelriktade
cykelbanor.
Lutningarna är
branta och bron
är lång.
Bron vibrerar när
tunga fordon kör
förbi och ljudnivån är hög.

Samspel

Vardagsliv

Identitet

Hälsa och
säkerhet

Utbuktning högst
upp på brons
västa gångbana,
där man kan titta
på utsikten.

Inget skydd mot
oönskat väder.
Trånga gång- och
cykelbanor.

Närmiljö

Luftigt men privat på Hisingen.
Trafikapparater
på fastlandet och
brist på ramper.

Bilparkeringar
och hög ljudvolym under bron
på fastlandet, privat på Hisingen.
Luftiga utformningen med goda
siktförhållanden.
Folktomt kväll
och helg.

Saknas bostäder
och målpunkter
inom stadsdelen.

Kanaltorget och
Lilla Bommens
torg för samvaro.
Kajområden och
hela centrala staden som mötesplatser.
Brist på parker.
Arbetsplatser på
Norra älvstranden.
Småindustriområden, varav
en del under
omvandling.
Saknas bostäder
inom området.

Inpendling till
centrala delarna
av Göteborg.

Mycket kollektivtrafik på bron.
Inpendling från
andra orter i
regionen.
Bron hindrar en
del sjöfart uppströms.

Låg vattenkvalitet
i Göta älv, med
badförbud.
Älven en barriär
mellan Hisingen
och fastlandet.

Sjöfart till Vänern.
Bron knyter ihop
Bron viktig för
stadens kollektiv- regionens kärna.
trafik.
Arbetstillfällen
för hela regionen.
ligger nära bron
Göta älvbron
mindre avbildad
än Älvsborgsbron.

Utsiktsmöjligheter.

Barriär leder till
identiteter om
vad som är ”rätt”
sida om älven.

Nätt konstruktion.

Fotgängare och
cyklister särskilt utsatta för
olyckor.

Få kopplingar
över älven.

Region

Fotgängare och
cyklister särskilt utsatta för
olyckor.

Brist på trivsam
kajpromenad.

Figur 3.17 – Kartläggning i en ifylld matris. Viktiga rutor har orange kantlinje.
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4. Sociala konsekvenser
I kapitlet resoneras kring vilka sociala konsekvenser
den nya Göta älvbron får och hur den kan utformas för
att maximera de positiva konsekvenserna.
Den nya Göta älvbron bör utformas på ett sätt att den
upplevs som lätt att ta sig över. Då kan barriäreffekten minska och Hisingen ”komma närmre” resten av
Göteborg. Bron kan i sig själv vara en barriär på land
om miljön under bron är otrevlig eller inhägnad. Om
bron utformas så mötesplatser skapas kan bron bli till
en plats att vistas på. Fotgängare bör få en trevlig miljö,

4.1 Sammanhållen stad
Aspekten sammanhållen
stad handlar om älven
som barriär, alltså om
möjligheterna att ta sig
mellan stadsdelar som
ligger på bägge sidor av
älven. Eftersom brons
primära syfte är att fungera som en koppling över barriären Göta älv,
inriktar sig den här sociala konsekvensbeskrivningen främst på denna aspekt.
Den nya Göta älvbron bör utformas på
ett sätt att den upplevs som lätt att ta sig
över. Då kan barriäreffekten minska och
Hisingen ”komma närmre” resten av
Göteborg.
Byggnader bör också finnas i omedelbar anslutning till bron, med entréer eller åtminstone
kopplingar till gångbanan på de våningar som
bron passerar samt med entréer på markplan.
Allt för att brons längd ska upplevas som kortare på marken. Gångbanorna kan på så sätt
fungera som förhöjda trottoarer.

22

tillräckligt med utrymme och acceptabel ljudnivå för
att kunna stanna och småprata.
Ett vardagslivsperspektiv handlar till stora delar om att
”livspusslet” ska fungera, att transporterna över bron
ska fungera för olika grupper och individer. Identitet
handlar om känslan av tillhörighet, att bron finns till
för ”oss”. En god upplevelse av bron kan bidra till ökad
identitetskänsla. Även en demokratisk process leder
till ökade identitetskänslor. En bättre folkhälsa främjas
av vardagsmotion, där promenader och cykelturer är
viktiga.

För att bron ska fungera som en bra koppling
över älven, behöver det finnas ramper som
möjliggör för olika trafikslag att från olika håll
komma upp på och av från bron. Det är viktigt
att vägarna upplevs som välkomnande, tydliga
och gena för fotgängare och cyklister. Ju fler
möjligheter att ta sig upp på och av bron, desto
bättre sammanhållning.
Fotgängare och cyklister har behov av breda banor. Det kan finnas en poäng i att trafikseparera
de snabba cyklisterna från fotgängarna, för att
minska olycksrisken och den irritation som kan
uppstå när olika trafikanter blandas.
Bron kan i sig själv även
vara en barriär på land. Om
miljön under bron på fastlandet är otrevlig eller inhägnad, hindrar det vistelse
på kajen. Under bron bör finnas byggnader eller
andra funktioner så det är trivsamt och tryggt
att vistas för den som passerar utmed älven och
inte ska upp på bron.
Trafikapparaten vid Mårten Krakowleden kan
överbryggas för att underlätta för fotgängare
och cyklister att ta sig till bron. Ett förslag är

SOCIAL KONSEKVENSBESKRIVNING / NY GÖTA ÄLVBRO

att Nordstan utvidgar sin
andra våning till att sträcka
sig över leden och ha en direktingång till brons gångbana på den höjden. Stråket från Brunnsparken
till bron, genom Nordstan kan i så fall bli ett
viktigt och livaktigt stråk för fotgängare. Detta
syns inte minst i en rumslig syntaxanalys (figur
4.1 nedan), där röda streck har rumslig potential till att fånga upp flest människor. Samtidigt
är Nordstan ett privat köpcentrum som inte är
öppet under dygnets alla timmar. Goda stråk
för fotgängare måste därför tillskapas även på
helt offentliga ytor, som Östra Hamngatan mot
Lilla Bommen.
Ett annat liknande stråk är det från Drottningtorget, genom Centralstationen och Nils Ericssonterminalen som ligger mycket nära den nya
bron. Även Centralstationen är stängd nattetid
och stråket kan därför endast ses som ett välkommet komplement till de helt offentliga promenadstråken. Eftersom bron och närliggande
hållplatser inte har kapacitet för obegränsat
med kollektivtrafik, kan ett utvecklat stråk från
Centralstationen till Hisingen bli uppskattat av

pendlare som kan tänkta sig att promenera sista
biten. En utgång med hiss eller rulltrappor från
Västlänken som landar direkt uppe på bron kan
underlätta för en sådan promenad.
Cyklister och fotgängare har behov av både små
höjdskillnader och flacka lutningar. En hög bro
är bättre i avseendet att den kräver färre broöppningar, men mer ansträngande för fotgängare och cyklister att ta sig över. Höjden på bron
styr dess längd, eftersom lutningarna inte kan
vara för branta. En hög bro blir längre än vad
en låg bro behöver bli. En hög bro slår på så sätt
sönder en småskalig gatustruktur genom sina
utbredda trafikapparater. Därför är en låg bro
med flacka lutningar att föredra framför en hög
bro med branta lutningar. Om cyklister prioriteras kan cykeln i högre utsträckning fungera
som ett transportmedel på längre avstånd.
En låg bro kräver fler broöppningar än en högre
bro. För att tillförlitligheten skall vara hög är
det viktigt när och hur broöppningarna sker.
Bron bör absolut inte öppnas under rusningstrafik. Det skulle orsaka både långa köer bland
bil- och kollektivtrafiken, vilka snabbt fortplantar sig till förseningar och stopp i trafiken.
Även den enskilde resenärens upplevelse av tid
och osäkerhet är viktigt. Att styra broöppningarna till nattetid, eller åtminstone till en tydlig
tidtabell, är därför angeläget. Att informera
tydligt om när broöppningar sker kan vara ett
sätt att minska barriäreffekten av broöppningarna något. Skyltar innan ramperna kan visa
när nästa broöppning sker och på så sätt möjliggöra för fotgängaren eller cyklisten att skynda
sig för att hinna över innan öppning, eller välja
en alternativ väg.

Figur 4.1 – Rumslig syntaxanalys med nya Göta
älvbron

Det är viktigt att brons utformning och ramper
tar hänsyn till att en större ombyggnation är på
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gång i centrala staden, inte minst på Hisingssidan. En bro som på Hisingen är lätt att ta
sig på och av, oavsett vilket håll man kommer
ifrån, ger goda förutsättningar för att bebygga
Frihamnen-Ringön och på så sätt hålla ihop
stadsdelen bättre. Bron kommer att ligga alldeles nära den gamla bron, varför rörelsemönstren
i stadsdelen inte bedöms påverkas av den nya
bron läge. Det är snarare brons utformning och
den stundande utvecklingen utmed älven som
påverkar själva rörelsemönstren.
Det är fyra kilometer från Lindholmen
till Domkyrkan, om
vägen över bron nyttjas. Fågelvägen är sträckan bara en fjärdedel.
Det behövs fler broar över älven för att platser
på Hisingen och fastlandet ska upplevas ligga
nära varandra. Den båtlinje som idag går mellan Lindholmspiren och Rosenlund måste vara
attraktiv för att kunna hålla ihop staden utan
fler broar. För spårvagnstrafiken är Göta älvbron den enda kopplingen mellan Hisingen och
fastlandet. Även för att öka robustheten för den
spårburna trafiken behövs därför fler förbindelser över älven.

4.2 Samspel
Aspekten samspel handlar om möjligheter att
mötas eller att bara se
andra människor. Göta
älvbron är i första hand
ett rum att färdas i, alltså
en transportsträcka över
älven. Om den nya Göta
älvbron utformas på ett sätt så mötesplatser skapas kan bron även bli till en plats att vistas på.
De transportmedel som under resans
gång ger mest social interaktion, gång
och kollektivtrafik,1 bör få hög prioritet
för att underlätta för möten och samspel.
Fotgängare bör få en trevlig miljö, tillräckligt
med utrymme och acceptabel ljudnivå för att
kunna stanna till och småprata om spontana
möten uppstår.
Under bron kan det bli höga ljudnivåer, vilket
kan påverka upplevelsen för de som vistas där.
1 Leyden (2003); Lidström (2006)

Den trevliga miljö som efterfrågas i brons närmiljö kan stå i konflikt till tätortens och regions
behov av snabb kollektivtrafik. Om kollektivtrafiken får hög prioritet, kan det innebära att
trafikmiljön missgynnar fotgängares och cyklisters möjligheter till gena vägar och en trevlig
upplevelse. Det är viktigt att utformningen tar
hänsyn både till de
kortare transporterna till fots och på
cykel och till regionens transporter på
kollektivtrafik.
Figur 4.2 – Skateboardpark under motorväg.
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Detta kan lösas genom att
bron bullerdämpas nertill,
genom att maskera trafikbullret med exempelvis vattenljud från en fontän eller genom att ha andra
högljudda aktiviteter under bron. Eftersom
bron är tänkt att vara låg och bred, finns en risk
att platserna under bron blir mörka och trånga.
Utformningen bör därför tydligt anpassas så att
platserna under bron blir ljusa och luftiga.

detta, genom att ha gena ramper och en utformning som passar in i en småskalig stadsväv.

Kontorskvarteren närmast bron befolkas främst
dagtid. Eftersom det saknas allmänna målpunkter i områdena har endast de som arbetar
i kvarteren anledning att besöka dem. För att
få mötesplatser där fler olika människor träffas,
bör kvarteren kompletteras med andra funktioner och målpunkter.

På jobbet och under
fritiden träffas människor från olika
områden. En bro som
underlättar pendling
för människor från
hela staden och regionen kan bidra till fler
sådana möten. Om
bron blir en besökspunkt i sig själv, kan den bli
som mötesplats för människor från staden och
regionen.

När Frihamnen-Ringön utvecklas kommer fler offentliga platser att tillskapas,
vilket idag saknas. Brons
utformning bör underlätta

Spårvagnshållplatsen Lilla Bommen kommer att
få ett nytt läge nära Kanaltorget, vilken då kan
bli en viktigare plats för samspel. Om det finns
gena ramper mot dessa platser, underlättas det
för fotgängare och cyklister som vill ta sig dit
eller därifrån. På så sätt kan bron underlätta för
att människor från olika delar av staden möts.

Figur 4.3 – Idéskiss på en gatusektion med spårväg i mitten
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4.3 Vardagsliv
Ett vardagslivsperspektiv
handlar till stora delar om
att ”livspusslet” ska fungera, att man kan ta sig till
arbete, handel med mera
på ett smidigt och tryggt
sätt. Vardagen kring bron
handlar framför allt om
att transporterna över bron ska fungera för olika
grupper och individer.
Som fotgängare kan det på bron upplevas
otryggt när bilar kör direkt inpå. Samtidigt innebär biltrafikanterna medmänniskor som håller överblick på gångbanan; en trygghet under dygnets mindre trafikerade timmar. En separerande rad med växtlighet
eller låga hastigheter är lösningar som behåller
den visuella kontakten mellan de olika trafikanterna. Spårvagnarna är tunga fordon och dessa
bör därför hållas i mitten av körbanorna. Genom att ha biltrafikbanorna på bägge sidor om
spårvägen blir sektionen även mer flexibel på
en körbana i varje riktning kan omvandlas till
bussfil ifall behov för detta uppstår i framtiden.

Områdena nära bron befolkas glest kvällstid och kan
då upplevas som tråkiga eller otrygga. Byggnader nära
bron, med en mix av funktioner skulle bidra
till en levande miljö och öka tryggheten. Eftersom parkeringshus tenderar att upplevas som
otrygga bör sådana inte ligga i direkt anslutning
till gång- och cykelbanorna. God belysning anpassad för fotgängare och cyklister bör upprättas. Fotgängare och cyklister bör inte avskärmas
från bilisterna, vilka under otrygga tider är
medmänniskor med uppsikt.
Om bron möjliggör fler arbetsplatser och/eller
tätbefolkat boende i dess närområde, blir det fler
besöksmål och utgångspunkter inom promenadavstånd. En handelsutredning kan undersöka möjligheterna att etablera butiker i brons
närmiljö. Umgänge och andra fritidssysselsättningar på andra sidan älven blir lättare och mer
naturligt om det är smidigt att ta sig över bron.

En lutning på cirka 4% är acceptabelt, men inte
bra för cyklister. Om bron skulle vara tillgänglighetsanpassad för rullstol, med en lutning på
2%, skulle den behöva vara närmre en kilometer
lång. Hissar eller andra hjälpmedel för personer
med funktionshinder, alternativt tillgänglighetsanpassade skyttlar eller andra låga broar är
därför önskvärt.
I Göteborg är det ofta blåst och regn, vilket är
ett ogynnsamt mikroklimat för fotgängare och
cyklister. Åtgärder som dämpar deras utsatthet
för ogynnsam väderlek bör finnas för att ytterligare underlätta för dessa transportmedel.
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Figur 4.4 – Kollektivtrafikknutpunkterna Hjalmar
Brarnatingsplatsen, Centralstationen/Nils Ericsonterminalen och Brunnsparken. Ringarna har 1
respektive 2 kilometers diameter.
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Idag finns inga förskolor
inom promenadavstånd
från bron, vilket det kan
komma att göra när Ringön
och Frihamnen bebygggs med centrumkvarter.
I Västra Nordstan finns en skola för årskurserna
F-9.2 Dessa barn kan antas använda Kanaltorget
och behöver en god trafikmiljö till och från det.
Brons trafiksituation bör vara säker så de barn
som går i skola eller har fritidssysselsättningar
på andra sidan älven själva kan cykla till och
från dessa.
För pendlare är Hjalmar Brantingsplatsen
en viktig knutpunkt
på Hisingen, liksom
Centralstationen är på fastlandet. Om bron
inte öppnas under rusningstrafik, finns bättre
möjligheter för pendlare från hela staden och
regionen att åka över bron. Kapaciteten behöver
vara tillräcklig för utökad kollektivtrafik. Det är
första hand hållplatserna snarare än utrymmet
på körfälten som dimensionerar kollektivtrafiken. Om flera hållplatser byggs ut kan det vara
bra om utrymmet för kollektivtrafiken på bron
är flexibelt.
Det finns en potentiell inneboende
konflikt mellan
stadens goda kopplingar över älven
och en livaktig Vänersjöfart. För att lösa denna
inneboende konflikt kan broöppningarna styras
till en tidtabell, så att både land- och sjötrafiken
ska kunna planera sina transporter.

holmsbron öppnades för knappt 2 000 lastfartyg.3 Det är i dagsläget okänt hur många lastfartyg som behöver broöppning av en ny Göta
älvbro med 10,5 meter i segelfri höjd.
Brons utformning måste förhålla sig till denna
potentiella konflikt och se till att kopplingarna
är goda för de som ska ta sig över bron, men
utan att förhindra en utvecklingspotential för
sjöfarten.

4.4 Identitet
Identitet handlar om
känslan av tillhörighet,
att bron finns till för varje
individ. I den lilla skalan
handlar det om vad den
som står alldeles bredvid
bron eller uppe på den får
för upplevelse av bron.
Mötesplatser på bron kan öka känslan
av att den tillhör alla. Om det går bra att
strosa över bron och stanna för att prata
utan att stå i vägen för den som vill
cykla snabbt, kan bron bidra med ökad identitetskänsla.
Även under bron kan det
finnas identitetsskapande
platser, där läget under
bron ses som en tillgång
som förstärks, snarare än något som försöker
döljas.

Marieholmsbron 2,3 kilometer uppströms har
5,8 meter i segelfri höjd. Göta älvbron öppnades
2007 för knappt 1 000 lastfartyg medan Marie-

Göta älvbron kommer att
synas från många platser
runt om i centrala Göteborg. En vacker gestaltning
kan ge identitet för både närområdet och hela

2 Göteborgs

3 WSP (200)

stad. Serviceguiden.
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Göteborg. Idag spelar Hisingen och fastlandet
stor roll för identiteten. Älven separerar centrala Göteborg till två tydliga områden. En väl
utformad bro kan bidra till att lösa upp dessa
knivskarpa gränser och påverka identiteten i en
mer inkluderande riktning. Bron kan på så sätt
även bli en symbol för de kommande stadsdelar
som är tänkta att byggas utmed vattnet i centrala staden.
En god upplevelse av bron kan leda till en mer
positiv identitet. Möjligheter till utblickar från
bron kopplar ihop byggnaden bron med staden
Göteborg och dess älvrum. Dessa utblicksmöjligheter kan vara uppskattade av göteborgare
såväl som för turister och andra besökare. Barn
och andra som har en låg ögonhöjd bör också
kunna ta del av utsikten.
Om bron ger goda möjligheter för att uppleva
vattnet förstärks Göteborgs identitet som vattennära stad vid havet. Vattenkontakten förstärks av en livaktig
båttrafik på älven. En
utvecklad Vänertrafik

kan vara identitetsskapande för hamnstaden
Göteborg.
Bron kan bli en symbol för staden Göteborg.
Om fotgängare och cyklister tydligt prioriteras
över bron kan det bidra till identitet som cykelstaden Göteborg där invånare och besökare
känner att här får cyklisten verkligen plats.
Brons gestaltning kan knyta an till stadens
historia eller gemensamma berättelser för ökad
känsla av identitet. Möjligheter att ha arrangemang såsom Göteborgsvarvet eller ljusspel på
eller i anslutning till bron kan bidra till identitet. Bron kan bidra till att stärka besöksstaden
Göteborg med besökare från regionen, såväl
som nationellt och internationellt.
Att människor ska känna sig delaktiga i den
fysiska miljön är en annan del av identitetsskapandet. Att känna att bron tillhör alla och att
man tillåts ta plats på bron är ett sätt att skapa
identitet. Ett annat sätt är att låta människor
vara delaktiga i utformningen av bron.
En miniminivå är att ha god information utåt
om processen som leder till den nya Göta älvbron. En inkluderande process där många människor får delta kan på så sätt också bidra till
en mer positiv identitetskänsla av bron. Denna
process kan omfatta personer i stadsdelen, staden eller hela regionen.
Om bron kan användas som mötesplats under
en kortare period innan den öppnar för trafik, kan det vara identitetsskapande. Det kan
handla om motionslopp, fika-festival, fiske eller
andra organiserade eller spontana aktiviteter
som gör att göteborgarna tar bron till sig.

Figur 4.5 – Utsikt från dagens Göta älvbro
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Vänersjöfarten kan vara identitetsskapande för
områden uppströms älven. Om bron hindrar
sjöfarten, kan den identiteten försämras. Även
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den demokratiska
processen angående
Vänersjöfarten bör
inkludera kommuner uppströms,
vilka skulle påverkas om bron försämrade för
sjöfartens möjligheter. Planeringen av bron kan
annars verka oroande och uteslutande av de som
bor utanför kommunen, men som känner sig
berörda av hur bron utformas.

4.5 Hälsa och säkerhet
Tillgång till bullerfria och
trafiksäkra miljöer bidrar
till den sociala hållbarheten. En utformning som
uppmuntrar till vardagsmotion leder till ökad
folkhälsa, vilket också hör
hemma under den här
aspekten.
Buller kan leda till stress såväl som till hjärt- och
kärlsjukdomar. Eftersom den nya Göta älvbron
är en transportled för 30 000 bilar och 2 400

Figur 4.6 – Olika ljuds decibelnivå

kollektivtrafikfordon per dygn, är det
svårt att hålla låga ljudmiljöer på bron.
Dagens 70 dBA är för högt för att ett
samtal ska kunna pågå i normal ton. Det
krävs omsorgsfull utformning för att gångbanorna och eventuella utblicks- och mötesplatser
på bron ska bli så bullerdämpade som möjligt,
för att möjliggöra för samtal utan att man ska
behöva skrika. Bullerskärmar är dock helt oönskat av andra skäl, som trygghet och visuell
upplevelse.
En bättre trafiksäkerhet än den som finns på
dagens bro kan skapas genom att undvika
skarpa kurvor vid ramperna och genom att ha
bredare gång- och cykelbanor. Stora hastighetsskillnader på gång- och cykelbanorna i direkt
anslutning till varandra ger problem med konflikter och olyckor. Därför är utrymmen och
lutningar på banorna viktiga. För att undvika
konflikter och irritation bör gångbanorna vara
separerade från cykelbanorna, utan att tappa
den visuella kontakten. Det kan exempelvis ske
genom olika markbeläggningar eller låg växtlighet.
Utformningar av anslutningspunkterna på båda
sidor av bron påverkar trafiksäkerheten. Dessa
måste ha tillräckligt hög kapacitet och vara utformade så att de passar alla trafikantgrupper.
Trafiksäkerhet är viktigt för barn, vilka kan
vingla på cykeln eller springa ut i trafikmiljön.
Både den faktiska och den upplevda säkerheten
bör vara god för att barn ska få möjlighet att
vistas ute.
Platserna under bron och
i dess omedelbara närhet
bör också hållas bullerdämpade. Om platserna är trivsamma kan promenader utmed älven bli mer
uppskattade, vilket höjer folkhälsan.
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Närhet till grönytor för rekreation är en annan faktor
för en god hälsa. Inom centrala staden finns en brist
på grönytor. Eftersom även närheten till en vattenspegel har rekreativa effekter är vattnets kvaliteter viktig. Kajstråken har goda potentialer till
att bli välbesökta promenadstråk om de blir mer
lättillgängliga. En bro som är trevlig även undertill kan knyta ihop kajstråket utmed Drömmarnas kaj med kajstråket väster om Operan.
På samma sätt ges möjligheter för vattennära
promenader på Hisingen.

En bättre folkhälsa
främjas av vardagsmotion, där promenader och cykelturer är en viktig del.4
Även kollektivtrafikresenärer får mer vardagsmotion än bilister.5 För en ökad folkhälsa bör
därför fotgängare och cyklister i första hand och
i andra hand kollektivtrafikresenärer prioriteras.
Genom en god kollektivtrafik för långpendlare
kan bron skapa ett litet bidrag till en god folkhälsa inom hela Göteborgsregionen.

För att få en bättre folkhälsa, kan ett hälsospår
skapas genom centrala staden. Ett stråk om fem
kilometer kan skapas vid kajpromenaderna utmed Frihamnen och Skeppsbron, där bron och
Älvsnabben står för kopplingarna över älven. Då
kan promenaden eller joggingrundan gå utmed
älven utan att man måste ta samma sträcka tillbaka. Om promenadsträckan blir riktigt
attraktiv, kan den
locka till sig människor från hela staden.

Figur 4.7 – Hälsostigsförslag
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Folkhälsoinstitut (2010).

5 Svensk

kollektivtrafik. (2008).
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Aspekt

Byggnad och
plats
Låg och flack bro.

Sammanhållen stad

Breda gång- och
cykelbanor.
Gena vägar upp
och ner.
Entréer mot
gångbanan.
Möjligheter att
stanna och småprata.

Samspel

Närmiljö

Stadsdel

Låg bro som hålLåg bro som binler ihop fastlandet och Hisingen. der ihop centrala
staden.
Inga döda ytor
under ramperna. Fler kopplingar
över älven.
Överbryggda traHög framkomligfikapparaterna.
het för cykel.

Fler funktioner
och målpunkter.

Utrymme för möten och utblickar. Trivsamma platser under bron.
Målpunkter på
bron.

Nya mötesplatser på eller nära
bron.
Möjliggöra skapandet av platser
på Hisningen.

Stad
Låg bro som inte
öppnas i rusningstrafik.
Fler kopplingar
över älven.
Hög framkomlighet för kollektivtrafik, fotgängare
och cyklister.

Nya mötesplatser
på i eller nära
bron.

Region

Prioriterad kollektivtrafik.
Smidig för
fotgängare från
knutpunkterna
till målpunkter.

Nya mötesplatser på eller nära
bron.

Entréer och fönster mot bron.
God belysning.
Skydd för oönskat väder.
Vardagsliv

Fler bostäder,
arbetsplatser och
Byggnader utmed målpunkter nära
bron.
bron.

Fler bostäder,
arbetsplatser och
målpunkter nära
bron.

Fler bostäder,
arbetsplatser och
målpunkter nära
bron.

Spårväg i mitten
av vägsektionen.

Prioriterad kollektivtrafik och
en stängd bro i
rusningstrafik.
Möjligheter för
Vänersjöfarten
av vara livkraftig
och utvecklas.

Fotgängare skiljda från cyklister.

Vacker utformning som knyter
an till berättelser.
Identitet

Målpunkter på
bron.

Platser under
bron som drar
nytta av sitt läge.

Möjligheter till
utblickar.

Hälsa och
säkerhet

Breda dubbelriktade cykelbanor skiljda från
fotgängare.
Bullerdämpad
miljö.

En bro som överbryggar barriären
älven och suddar
ut gränserna mellan Hisingen och
fastlandet.
Genomtänkt
utformning.
Möjligheter till
evenemang.

Hög prioritet för
fotgängare och
cyklister.
Promenadmöjligheter utmed
kajerna.
Raka och flacka
ramper.
Vattenkontakt.

Figur 4.8 – Behov av den nya Göta älvbron

Hög prioritet för
fotgängare och
cyklister.
Ett hälsostråk
kan skapas
över kajerna på
Hisingen och
fastlandet.

Bro med synlig prioritet för
cyklister.
Demokratisk planeringsprocess.

Möjlighet till
likraftig sjöfart.

Vattenkontakt.

Möjligheter till
evenemang.

Genomtänkt
utformning.
Möjligheter till
evenemang.

Hög prioritet
för fotgängare,
cyklister och kollektivtrafik.

Hög prioritet för
fotgängare och
kollektivtrafik.
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Figur 4.9 – Sammanställning av platsen och brons potentialer. Ringarna har 1 resp 2 km i diameter
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5. slutsatser
Genom den här sociala konsekvensbeskrivningen har
några aspekter identifierats, vilka är viktiga att tänka
på för att bron ska möjliggöra en god social hållbarhet. Åtta nyckelaspekter för framtida utformning av
bron identifieras. Dessa är: fler broar, många vägar upp,
prioritera cyklister, låg bro, byggnader vid bron, platser
under bron, målpunkter samt stängd i rusningstrafik.
Dessa aspekter presenteras senare i kapitlet.

varandra för att hitta den utformning som har bäst
förutsättningar för att bidra till ett gott socialt liv.
I kapitlet analyseras även potentiella målkonflikter
inom matrisen. De målkonflikter som hittats är snabb
kollektivtrafik vs. trevlig stadsmiljö samt låg bro vs.
Vänersjöfarten.

Utifrån nyckelaspekterna har ett verktyg formats som
en hjälp för utvärdering av förslag till bro. Genom verktyget kan flera olika alternativ värderas och vägas emot

5.1 Målkonflikter
Här analyseras målkonflikter för sociala aspekter. Två potentiella målkonflikter finns: snabb
kollektivtrafik vs. trevlig
stadsmiljö samt låg bro
vs. Vänersjöfarten.
Den snabba kollektivtrafiken rör aspekten sammanhållen stad för nivåerna staden och regionen,
medan en trevlig stadsmiljö rör aspekten samspel för byggnaden bron
och närmiljön. Snabb kollektivtrafik innebär att det inte är lika lätt och
säkert att korsa dess körfält. För att ändå uppnå
en trevlig stadsmiljö bör varje sida av vägen vara
trevlig. Detta kan lösas genom att ha spårvägen
i mitten, byggnader nära bron, flera ramper på
och av bron, dubbelriktade gång- och cykelbanor och platser för vila.
En låg bro är nödvändig för att kopplingen mellan fastlandet och Hisingen ska vara god. Detta
rör aspekten sammanhållen stad för nivåerna

byggnad och plats, närmiljön och stadsdelen.
Detta kan stå i konflikt
med Vänersjöfarten, vars
fartyg behöver fler broöppningar ju lägre bron
är, något som berör vardagslivet, arbetstillfällen,
för regionen och framför allt kommuner utanför
regionen.
För att kunna utveckla sjöfarten behöver broöppningarna styras så att väntetiderna minimeras, vilket eventuellt kan ske genom att samtliga
broöppningar utmed Vänern synkroniseras till
en grönvåg. För att inte broöppningarna ska
hindra kopplingarna över älven, bör dessa ske
nattetid och absolut inte under rusningstrafik.
Samtidigt inverkar broöppningar endast nattetid negativt för sjöfarten. Med tanke på Vänersjöfartens vikt för näringslivet och arbetstillfällen uppströms, måste bron kunna klara både
goda kopplingar över älven och en god sjöfart.
Broöppningar bör tydligt annonseras via skyltar
eller på annat sätt så att de som använder bron
känner att de kan anpassa sina överfarter efter
broöppningarna.
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5.2 Rekommendationer
Utifrån analysen av de sociala konsekvenserna
i föregående kapitel, redogörs här för ett antal
rekommendationer inför utformningen av den
nya Göta älvbron.
Det behövs fler broar. Hur väl den nya
bron än utformas
behövs fler broar/
förbindelser över
älven för att staden
ska kunna knytas samman. Bristen på kopplingar över älven gör avstånden mellan platser
på Hisingen och fastlandet onödigt långa. Om
man vill att Göteborg ska hänga ihop bättre är
fler kopplingar nödvändigt.
För att förhindra
omvägar behövs
också många vägar
upp. Att ha flera
ramper, trappor,
hissar och dörrar
till bron gör att det upplevs enkelt att ta sig till
och från den. Oavsett vilket håll man kommer ifrån bör det finnas en ramp upp till bron.
Olika slags uppgångar till bron kan passa olika
personer. En person med barnvagn eller funktionshinder kan inte gå i trappor som leder rakt
ner till kajkanten, medan samma trappor kan
vara uppskattade av fotgängaren som vill ner så
snart som möjligt.
För en bättre folkhälsa, minde miljöbelastning och
minskat transportsystem bör cyklister,
fotgängare och kollektivtrafik prioriteras. Det
måste finnas tillräckligt med utrymme för både
34

snabba cyklister och långsamma fotgängare.
Cykelbanor bör vara dubbelriktade för att minimera omvägarna. En tydlig prioritet av cyklister
kan också bygga på identiteten av Göteborg
som cykelstad. Om spårvägarna är i mitten av
sektionen, blir trafikmiljön för cyklister och
fotgängare trevligare.
Att bron bör vara så
låg som möjligt är
ett viktigt led i att
prioritera fotgängare och cyklister. en
låg bro möjliggör en kortare bro som tydligare
inordnar sig gatunätet i centrala staden.
Byggnader i direkt
anslutning till bron
minskar känslan av
trafikapparat samt
bidrar med liv och
rörelse. Byggnaderna bör vara publika och ha
entréer mot brons gångbanor, för att skapa ett
gaturum och för att bidra med fler målpunkter
och ökad trygghet.
För att inte försena
den viktiga trafik
som passerar över
bron i vid arbetsdagens början och slut,
bör bron hållas stängd i rusningstrafik. Helst bör
bron endast öppnas nattetid i kombination med
att Vänersjöfarten får en acceptabel broöppningstidtabell med exempelvis en grön våg ända
upp till Vänern.
För att förhindra
att bron blir en barriär på marken bör
platserna under
bron vara luftiga och trygga. Dels kan det finnas
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byggnader under bron, vilka täpper igen mörka
viadukter. Dels kan det finnas aktiviteter som
minskar eller utnyttjar känslan att befinna sig
under en bro. I första hand bör platserna under
bron utformas för att stråken utmed kajerna inte
ska skäras av. I andra hand bör platserna i sig
vara trevliga att vistas på.
Målpunkter på
bron bör skapas för
att underlätta för
samspel och möten.
Bullernivåer och
trafikmiljön bör hanteras vid utformningen av
målpunkterna, vilka kan vara utsiktsrelaterade
eller på annat sätt utnyttja brons karaktär.
För bättre folkhälsa bör det inrättas en promenadslinga på en halvmil där älven är i centrum,
vilken går över bron, utmed kajen på fastlandet,
till Lindholmen via kollektivtrafikbåtarna och
vidare utmed Frihamnen till bron. Slingans
sträckning över Frihamnen påverkas naturligtvis av utbyggnaden där.
För att få en flexibel användning av körfälten
och därmed ökad robusthet av trafiklösningen,
bör spårvägen ligga i mitten, med två körbanor
för biltrafik på var sin sida. På så sätt kan en fil i
vardera riktning göras om till bussfält om behov
uppstår. Samtidigt ger det en lugnare trafikmiljö
för cyklister som slipper spårvagnar direkt inpå
cykelbanan.
Med utgångspunkt ur nyckelaspekterna ovan
har ett verktyg skapats som hjälp för framtida
utformning av bron. När bron ska utformas
kan verktyget fyllas i för att kunna identifiera
styrkor och svagheter ur ett socialt perspektiv.
Om flera alternativ finns kan dessa jämföras för
att kunna se vilket som är mest fördelaktigt ur

ett socialt perspektiv. Verktyget presenteras på
nästa sida.

5.3 Barnperspektiv
Barn är alla upp till 18 år, så brons påverkan på
barn rör allt från möjligheter att dra en barnvagn över bron till tonåringens möjligheter att
själv åka kollektivtrafik hem på natten. Sådant
som rör barn genomsyrar hela konsekvensbeskrivningen, men samlas också upp här.
Bron är i första hand en transportsträcka och
det är många tunga fordon som ska få plats på
bron. Den är därför till sin natur inte lämplig
för små barns lek. Små barn har större behov av
bullerdämpade miljöer än vuxna. Barn upplever
trafiken som mer massiv än vuxna. Små barn på
bron bör också kunna ta del av utsikten.
Barn som cyklar kan vingla mer än vuxna Ur
ett barnperspektiv behövs breda cykelbanor, så
barn kan vingla utan att hindra eller bli hindrade av snabba cyklister som vill komma förbi.
När Frihamnen-Ringön och andra delar runt
bron bebyggs av mer blandstadskaraktär kommer fler barn att bo nära bron. Troligen etableras även förskolor och skolor nära bron. Bron
blir därmed än viktigare för barn som ska
kunna ta sig runt själva i sin stadsdel. Av samma
anledning bör vägarna till och från bron vara
skyddade från de stora trafikapparater som idag
finns i brons närhet.
En fungerande kollektivtrafik och goda cykelmöjligheter är viktig ur ett barnperspektiv.
Ungdomar använder kollektivtrafik i hög utsträckning och har behov av att själva kunna
ta sig runt, utan att behöva förlita sig på vuxna
med bil.
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Figur 5.1 – Verktyg inför utformning av bron
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metodbilaga
Göteborgs stadsbyggnadskontor har utformat en metod för social konsekvensanalys inom fysisk planering
- SKA. Metoden centreras kring en matris som sorterar
uppgifter i ett flertal olika aspekter och geografiska
nivåer. Samma matris är tänkt att användas i tre faser nuläge, åtgärd och konsekvens.
Först ska platsen/området analyseras för att ge en bild
av dagsläget. Utifrån detta att föreslås åtgärder för att
uppnå en högre social kvalitet. Slutligen kan konkreta
åtgärdsförslag analyseras med hjälp av samma matris
och den kunskap som inhämtats i de tidigare faserna.

B1.1 Tidigare konsekvensbeskrivningar
I motsats till miljökonsekvensbeskrivningar
finns det inga regelverk kring vad en social
konsekvensbeskrivning är för något eller hur
den ska upprättas. Det har inte skrivits många
sociala konsekvensbeskrivningar, men det finns
några svenska exempel. Fyra av dessa redogörs
det här för kortfattat. Två av dem är skrivna i
Banverkets regi, varav den ena är från 2006 och
behandlar Västlänken i Göteborg. De aspekter

I den här sociala konsekvensbeskrivningen tillämpas
SKA-metoden delvis. Kartläggningen sker med hjälp av
matrisen. Denna fas finns beskriven i kapitel 3, Kartläggning.
Eftersom konsekvensbeskrivningen utgår från att en
låg bro ska byggas på en viss plats, men utan att detaljutformningen är klar, smälter åtgärds- och konsekvensanalysen samman. Konsekvenserna av den låga bron
och hur den senare bör utformas tydliggörs i samma
matris. Denna fas är kopplad till kapitel 4, Sociala konsekvenser.

som analyserades var upplevelsen på själva stationerna, tryggheten i staden och på stationerna,
jämställdhet samt segregation. I konsekvensbeskrivningen menas att social hållbarhet brukar
åsyftas välfärd, rättvisa och trygghet.
Den andra sociala konsekvensbeskrivningen
från Banverket som här redogörs är från 2007
och behandlar utbyggnaden av Västkustbanan
mellan Ängelholm och Maria. De teman som
konsekvensbeskrivningen centreras kring är
trygghet, tillgänglighet, jämställdhet och social
kontakt. Konsekvensbeskrivningen har tre de-

Figur B1.1 – Aspekter från tidigare sociala konsekvensbeskrivningar
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lar: en nulägeskartering, en beskrivning av förslagens konsekvenser och en sammanvägning av
konsekvenserna. Två alternativ studerades och
jämfördes.

med hjälp av samma matris och den kunskap
som inhämtats i de tidigare faserna. Matrisen
har med flera olika aspekter och geografiska
nivåer, vilka beskrivs i följande kapitel.

Två översiktsplaner vars konsekvensbeskrivningar har ett eget fristående avsnitt om sociala
konsekvenser är Göteborgs översiktsplan från
2009 och Linköpings översiktsplan för staden
Linköping från 2010. Bägge dessa har valt ett
antal indikatorer och perspektiv som fångar begreppet social hållbarhet inom fysisk planering.
Gemensamma indikatorer för dessa är trygghet,
möjlighet till försörjning, boende och livsmiljö,
integration samt barn. Andra indikatorer som
tas upp är tillgång till service, meningsfull fritid,
bra resvägar, samhörighet, hälsa jämlikhet samt
trafikstörningar. Bägge dessa konsekvensbeskrivningar jämför kortfattat konsekvenserna
med ett alternativt förslag.

I den här sociala konsekvensbeskrivningen
tillämpas till viss del det koncept till SKAmetoden som var aktuellt under våren 2011.
Kartläggningen sker med hjälp av matrisen. Resultatet av denna fas finns beskriven i kapitel 3,
Kartläggning.

B1.2 SKA-metoden
Göteborgs stadsbyggnadskontor har utformat en metod för social konsekvensanalys
inom fysisk planering
-SKA. Metoden centreras kring en matris
som sorterar uppgifter
i ett flertal olika aspekter och geografiska nivåer, för att kunna få en
tydlig bild av det som studeras. Samma matris
är tänkt att användas i tre faser - nuläge, åtgärd
och konsekvens.
Först ska platsen/området analyseras för att ge
en bild av dagsläget. Utifrån detta kan matrisen
användas för att föreslå åtgärder, vad som behöver ändras för att uppnå en högre social kvalitet.
Slutligen kan konkreta åtgärdsförslag analyseras
40

Eftersom konsekvensbeskrivningen utgår från
att en låg bro ska byggas på en viss plats, men
utan att detaljutformningen är klar, smälter åtgärds- och konsekvensanalysen samman. Konsekvenserna av den låga bron och hur den bör
utformas tydliggörs i samma matris. Denna fas
är kopplad till kapitel 4, Sociala konsekvenser.
Materialinsamlingen sker på flera olika sätt,
framför allt genom att samla redan skrivet
material. Bland annat har Göteborgs stadsbyggnadskontor tillsammans med stadsdelsförvaltningarna skrivit ett häfte om varje administrativ
stadsdel. Dessa är från 2006, alltså när Göteborg
hade 21 stadsdelar. Dessa stadsdelsvisa beskrivningar kompletteras med nyare statistik, sociotopkartor och en rumslig syntaxanalys.
Sociotopkartorna är gjorda av Park- och naturförvaltningen och visar hur stadens olika offentliga platser och grönområden används. Här
syns också om platsen är besökt av de som bor
i närområdet, stadsdelen eller från människor i
hela staden.
I en rumslig syntaxanalys visas tydligt vilka
gator som är kopplade till varandra och utifrån
detta vilken potential (spatialt kapital) olika gatunät har för att locka till sig många besökare.
Den rumsliga syntaxanalysen tar inte hänsyn
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Figur B1.2 – Matris för kartläggning och analys av social hållbarhet
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till utformningen av själva gatan eller vilka verksamheter som finns utmed den.

B1.3 Val av aspekter
I SKA-metoden ingår en matris där fyra olika
aspekter och fyra olika geografiska nivåer analyseras. Aspekterna är sammanhållen stad; samspel; vardagsliv samt identitet. Eftersom bron är
ett tydligt transportrum, lyfts även aspekter hälsa och säkerhet. Dessa aspekter förklaras nedan.
Alla aspekter ska lyftas för följande geografiska
områden: byggnad och plats, närmiljö, stadsdel,
stad samt region.

B1.3.1. Sammanhållen stad
Ett sammanhållet område
saknar barriärer. Om det
finns naturliga barriärer,
såsom en älv, måste det
finnas flera goda och tillgängliga kopplingar över
barriären. Barriärer kan
vara fysiska hinder som
hindrar passage, att man inte kan komma förbi,
eller att det är krångligt. Barriärer kan även vara
materiella eller immateriella gränser som bildar
mentala barriärer.
I det sammanhållna området saknas segregation; det karaktäriseras istället av en variation
och blandning, både gällande fysisk utformning,
funktion och brukare. Det bör finnas sammanhängande stråk som håller ihop olika platser och
som gynnar ett flöde av människor. Ju mer tillgänglig bron är och desto bättre möjligheter den
ger att färdas över älven, desto mer sammanhållet blir området.

Bron bör inte heller fungera som en barriär på
marken, varför dess viadukter och utformningen under bron också spelar roll.

B1.3.2 Samspel
Samspel innebär att det
finns plats för möten och
aktiviteter. Det kan både
vara spontana och planerade aktiviteter med
allt från lek, kultur och
idrott. För att samspelsaspekten ska vara god
behöver sådana platser vara tillgängliga och befolkade samt upplevas som trygga och välkomnande.
Platser som underlättar för spontana möten
mellan människor som inte känner varandra eller bor nära varandra är en viktig del i samspelsaspekten. Möjligheter att träffas på, under och
nära bron hör alltså hemma här.
För att ha ett samspel med andra människor
måste man inte träffas och prata. Att se andra
och att själv känna sig sedd är också en del av
samspelsaspekten.

B1.3.3 Vardagsliv
Ett vardagslivsperspektiv handlar om att det så
kallade livspusslet ska gå ihop. Möjligheter att
ta sig mellan boende, arbete, service och fritidsaktiviteter är nyckelfrågor här. Att kunna ha en
egen försörjning påverkar vardagen för individen liksom för samhället
i stort.
Aktiviteter och funktioner bör finnas både inom
räckhåll och så att trans-
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porterna till största möjliga del kan ske på ett
tryggt och säkert sätt till fots, på cykel eller med
kollektivtrafik.
Olika grupper och individer har olika behov
av vad som bör finnas inom räckhåll och vilka
transportmedel som finns tillgängliga. Det behöver därför finnas flera alternativ för att kunna
tillfredställa allas behov för ett fungerande vardagsliv.

B1.3.4 Identitet
Identitet handlar om känslan att det är ”vår”
bro, att ”vi” hör hemma vid den och kan vara en
del i formandet av miljön kring bron. Känslan
av identitet hör samman med individens berät-

telse om platsen. En plats
kulturmiljö och de gemensamma berättelserna
som är knutna till platsen
påverkar känslan av identitet.
Estetik och skötsel är en
annan del som leder till identitetskänslor. Något
som upplevs som vackert ger mer positiv identitet. Om bron huserar aktiviteter som man kan
använda, relatera till eller känna igen, är det ett
annat sätt att ge förutsättningar till en positiv
känsla av identitet.

Figur B1.3 – Hur aspekterna hänger ihop med hållbarhetsbegreppet
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Om många har varit delaktiga i planeringen av
den nya Göta älvbron, kan identitetskänslorna
med den öka. En öppen process med möjligheter
till delaktighet kan på så sätt bidra till en positiv
identitetskänsla.

B1.3.5 Hälsa och säkerhet
Säkerhet är nog framför allt förknippat med
olycksrisk, vilket är en
viktig aspekt vid trafikplanering. Denna aspekt
finns inte med i Stadsbyggnadskontorets metod
för social konsekvensanalys, men den finns med i deras metod för
barnkonsekvensanalys. Eftersom trafiksäkerhet
är en så pass viktig del i planeringen av bron,
tas aspekten med här. Aspekten behandlar även
hälsoaspekter såsom möjligheter till motion och
rekreation, vilket annars i SKA-metoden genomsyras i de andra aspekterna.

pehålla sig. Här definieras byggnaden som den
tänkta nya bron inklusive ramperna. När nuläget kartläggs är det istället den idag befintliga
bron som studeras.

B1.4.2 Närmiljön
Brons närmiljö definieras
här som det direkta influensområdet nära bron,
alltså där bron syns tydligt
och direkt påverkar omgivningen. Hur bron
påverkar det myllrande stadslivet i dess omedelbara närhet är en viktig del. Möjligheter för
promenad, umgänge och handel i brons närhet
samt störningar i form av buller och luftkvalitet
diskuteras. Här är närmiljön det område som
ligger inom 200 meter från den nya brons läge
och inkluderar både, påfarter, hus, och platser
inom detta avstånd. Platserna under bron och
dess viadukter räknas också in här.

B1.4.3 Stadsdel

Förslaget till ny Göta älvbro utvärderas utifrån
olika geografiska nivåer, i enlighet med Göteborgs Stadsbyggnadskontors SKA-metod. Dessa
nivåer är byggnad och plats, närmiljö, stadsdel,
stad. Göta älvbron är en viktig koppling för hela
Göteborgsregionen, då den knyter samman regionens kärna. Därför finns i den här sociala konsekvensbeskrivningen även nivån region med.

Den geografiska stadsdelen
definieras här som centrala staden, alltså det som
i Översiktsplanen pekas ut
som Centrala Göteborg - innerstaden eller Centrala Göteborg - förnyelseområden, se figur 3.8.
Hur stadsdelen runt omkring bron fungerar
påverkas till en viss del av brons sträckning och
utformning. Bron är här den sammanhållande
länken i stadsdelen och skapar möjlighet till
stadsliv och utveckling runt bron.

B1.4.1 Byggnad och plats

B1.4.4 Stad

Nivån byggnad och plats är snävt avgränsad till själva byggnaden bron. Byggnadsverket Göta älvbron kan var både ett rum
att färdas i, alltså transportmöjlighet och
en plats att vistas på, alltså där man kan up-

Den nya Göta älvbron
påverkar sociala aspekter även i större
områden. Den geografiska nivån ”stad” definieras här som den sam-

B1.4 Geografiska nivåer
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manhängande tätorten Göteborg. Pendling och
utvidgning av centrala ytor kan bli effekten av
en väl utformad bro. Vilka trafikslag som prioriteras på bron påverkar trafiken i hela staden.

För att ta reda på hur dagens bro upplevs, skulle
man kunna föra samtal med de som går och
cyklar över bron och med de som skulle kunna
tänka sig att göra det, men väljer att låta bli.

B1.4.5 Regionen

Om en social konsekvensbeskrivning görs även
i den fortsatta planprocessen kan medborgardeltagande vara ett sätt att analysera bron ur ett
socialt perspektiv.

Brons påverkan på
det sociala livet i
Göteborgsregionen
handlar framför allt
om pendlings- och
transportmöjligheter samt tillgängligheten till
kultur och andra fritidsaktiviteter. Centrala staden är utpekad som regionens kärna och är en
strategisk nyckelpunkt i Göteborgsregionen. Regionen definieras här som kommunalförbundet
Göteborgsregionens geografiska område, alltså
kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda,
Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

B1.5 Metodutvärdering
Det kan vara svårt att avgöra vilken geografisk
nivå som varje del hör hemma i. En bro med
flacka ramper påverkar alla geografiska nivåer.
I denna sociala konsekvensbeskrivning har sådana attribut även beskrivits i matrisrutorna för
samtliga relevanta geografiska rubriker.
Verktyget som plockats fram är ett svar på att
SKA-metoden inte är så handgriplig till sin
karaktär. För att göra det lätt att göra rätt, behövdes något så konkret och handfast som ett
verktyg liknande en checklista, vilken kan följa
med i hela planeringsprocessen. SKA-metoden
har varit ett gott hjälpmedel till att komma fram
till vilka delar som är viktiga och som därför
finns med i verktyget.

För att få tydligare kunskaper om vilken potential det finns för näringslivsetableringar i närheten av bron hade en handelsutredning varit bra
att göra.
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