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SAMMAnfATTnIng

BAKGrund oCh MoTIv
denna förstudie för spårväg är framtagen i en integrerad process med 
kommunens planprogram för en ny förbindelse över Göta älv samt för-
bindelse över bangården vid centralstationen i Göteborg. Förbindelsen över 
bangården är inte aktuell för spårväg, utan endast för biltrafik. dock ger 
förbindelsen möjlighet för spårvägen att ändra dragning på Stampgatan, 
Polhemsplatsen och drottningtorget. Exakt dragning av spåren fastställs 
i den kommande järnvägsplanen varför bangårdsförbindelsen endast 
redovisas kortfattat i denna rapport. 

Motivet till att bygga en ny spårförbindelse över Göta älv är förknippat med 
flera planer och studier som bedrivs på kommunen. Men den springande 
punkten är att den befintliga Göta älvbron är i dålig kondition, att det 
framtvingar en tidplan frikopplad från andra utredningar och planer.

pROjEKTMåL
det övergripande målet för bangårdsförbindelsen och ersättningen av Göta 
älvbron lyder: ”Centrala Göteborg ska utvecklas på båda sidor om Göta älv 
och goda förbindelser för alla ska knyta samman de olika delarna.”

FöruTSäTTnInGAr
Spårväg
Göta älvbron har kvar sin huvudroll för kollektivtrafiken. Som ett 
komplement till de fasta förbindelserna finns idag också älvsnabben som 
ingår i kollektivtrafiken. I dag reser där cirka 85.000 personer per dygn med 
spårvagn eller buss, vilket motsvarar närmre 70% av antalet resenärer som 
tar sig över bron varje dygn. det är den enda älvförbindelsen för spårväg, 
vilket även innebär att sträckan är särskilt känslig för störningar.

Miljö
Flera riksintressen finns i anslutning till det aktuella området, bl a är 
Göta älv av riksintresse för naturvård, som farled och hamnområde 
samt för vattenförsörjningen. Infrastrukturstråken för väg och järnväg är 
också av riksintresse. Göteborgs innerstad är utpekat som riksintresse för 
kulturmiljön. 

vidare är utredningsområdet exploaterat på båda älvstränderna och 
karakteriseras av storskalig stadsbebyggelse och verksamheter blandat med 
handel och infrastruktur.

älven är också påverkad av tidigare verksamheter och både mark- och 
bottensediment är förorenade. I aktuellt område finns konstant en viss bul-
lernivå främst orsakad av land- och sjötrafiken men även pågående verksam-
heter i hamnområdet. Inga bostäder finns i närområdet. 
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STudErAdE ALTErnATIv
Sex alternativ för förbindelse över älven har studerats och är följande:
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Alternativ A 
Mellanbro för alla trafikslag i 
Stadstjänargatans förlängning. 

Segelfri höjd 10-13 meter, öpp-
ningsbar.

Alternativ B
Mellanbro för gång- och cykel 
och biltrafik i Stadstjänargatans 
förlängning, tunnel för kollektiv-
trafik. 

Segelfri höjd 10-13 meter, öpp-
ningsbar.

Alternativ c
högbro för alla trafikslag i Stads-
tjänargatans förlängning. 

Segelfri höjd 18-22 meter öpp-
ningsbar.

Alternativ d
Mellanbro för alla trafikslag i 
Kämpegatans förlängning. 

Segelfri höjd 10-13 meter, öpp-
ningsbar.
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EFFEKTEr
Spårväg
Samtliga alternativ klarar beräknat antal transporter med kollektivtrafiken 
år 2025, i de fall trafiken går störningsfritt. ur 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 fartygs-
passager utan öppning. 

utav broalternativen (A, C-E) är det endast alternativ C, där kollektivtrafik-
körfälten kombineras med biltrafik på södra älvstranden, som har en flexibli-
litet i det fall det skulle uppstå driftstopp. Likaså är alternativ C det förslag 
som ger störst möjligheter för en framtida utveckling av kollektivtrafiken

Tunnelalternativen (B och F) är helt konfliktfria mot andra trafikslag, men 
kan vara svåra att hantera vid störningssituationer. För resenären är dock en 
resa ovan mark och vatten mer trivsam. 

Alternativ f
Lågbro/skyttel för gång-och 
cykeltrafik vid Lilla Bommen. 
Tunnel för bil och kollektivtrafik. 

Segelfri höjd 5-8 meter, öpp-
ningsbar.

Alternativ e
högbro för alla trafikslag i Käm-
pegatans förlängning. 

Segelfri höjd 18-23 meter, öpp-
ningsbar
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Miljö
det är påverkan under byggtiden samt bullersituationen som förändras jäm-
fört med nollalternativet. Tunnelalternativen påverkar mer bottensediment, 
vilket kan innehålla förorenade massor och fornlämningsfynd, jämfört med 
broalternativen. däremot är tunnelalternativen att föredra för att bullersitua-
tionen ska påverkas positivt för den befintliga och planerade bebyggelsen. 

Från stadsbildssynpunkt, och sett ur den gående och cyklande människans 
perspektiv, är den mest naturliga lösningen ett antal lågbroar och här kan en 
mellanbro vara en kompromiss. även alternativ F är att föredra, där förbin-
delsen för gående och cyklister utgörs av en lågbro och bil- och kollektivtra-
fiken sker i tunnel under älven.

ekonomi
Som älvförbindelse är en mellanbro för alla trafikslag billigast att bygga (al-
ternativ A respektive d). något dyrare är högbroar (alternativ C respektive 
E) och dyrast är alternativ med tunnel.

SAMråd
Samråd har hållits med Länsstyrelsen, 2009-08-08. under arbetsprocessen 
har även möten hållits med de olika förvaltningarna inom kommunen.

Informationsmöten för allmänheten kommer att hållas i samband med att 
planprogrammet ställs ut under hösten 2009.

ForTSATT ArBETE   
Förstudien skickas på remiss i samband med planprogrammet, september - 
november 2009. 

Efter remisstidens utgång sammanställs ytttranden och förstudiens 
samrådshandling skickas till Länsstyrelsen för beslut om projektet kan 
medföra betydande miljöpåverkan. Trafikkontorets intention är att i 
nästa steg upprätta järnvägsplan, vilket görs i en gemensam process med 
kommunens detaljplanearbete.  
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1. Bakgrund
denna förstudie för spårväg är framtagen i en integrerad process med 
kommunens planprogram för en ny förbindelse över Göta älv samt för-
bindelse över bangården vid centralstationen i Göteborg. Förbindelsen över 
bangården är inte aktuell för spårväg, utan endast för biltrafik. dock ger 
förbindelsen möjlighet för spårvägen att ändra dragning på Stampgatan, 
Polhemsplatsen och drottningtorget. Exakt dragning av spåren fastställs 
i den kommande järnvägsplanen varför bangårdsförbindelsen endast 
redovisas kortfattat i denna rapport.

vid nybyggnad av järnväg/spårväg tillämpas Miljöbalken och Lagen 
om byggande av järnväg, vilka ger direktiv att ta fram en så kallad 
försudie. Avsikten med detta första steg är att integrera spårbyggandet i 
övrig samhällsplanering och att öka effektiviteten och insynen för olika 
intressenter samt att underlätta markåtkomst för spårvägen. 

Förstudiens ska:

q identifiera och analysera problem i nuvarande transportsystem

q ge underlag för beslut om objektet ska utredas vidare eller ej

q klarlägga förutsättningar inför fortsatt arbete

samt

q ligga som underlag till länsstyrelsens beslut om projektet kan innebära en  
 betydande miljöpåverkan (BMP), enligt Miljöbalken.

I förstudiens beslutshandling ska rekommendation för den fortsatta 
planeringen redovisas samt vilket alternativ som ska ligga till grund 
för fortsatt planering. I detta fall ges valt alternativ vid antagandet av 
kommunens planprogram. detta kan innebära att ingen järnvägsutredning 
genomförs utan arbetet går vidare med en järnvägsplan, integrerad med 
kommunens detaljplan. Se figur under kapitel 1.3 Planering av spårprojektet.

1.1   MoTIv och uTrednIngAr
Motivet till att bygga en ny spårförbindelse över Göta älv är förknippat med 
flera planer och studier som bedrivs på kommunen. Men den springande 
punkten är att den befintliga Göta älvbron är i dålig kondition, att det 
framtvingar en tidplan frikopplad från följande nämnda studier:

 q K 2020 – framtidens kollektivtrafik i Göteborgsregionen

 q Program för nya älvförbindelser vid Marieholm 

 q Förstudier för hamnbanan och Lundbyleden
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 q Fördjupad översiktsplan för Backaplan

 q Parkeringspolicy för Göteborg 

 q Förstudie inför utveckling av Frihamnsområdet

 q Stadsbyggnadskvaliteter 

 q detaljplan för gång- och cykelbro över Göta älv 

 q Program för Södra älvstranden, delen rosenlund – Lilla Bommen

 q Järnvägsutredning / Program för västlänken (-Gullbergsvass) 

En bangårdsförbindelse öster om Göteborgs Central är en sedan länge 
önskad länk för att avlasta drottningtorget och nils Ericsonsplatsen från 
genomgående biltrafik och att koppla city till utvecklingen av resecentrum - 
Gullbergsvass.

1.2   AvgränSnIng Av förSTudIen
den geografiska avgränsningen för förstudien 
går från Stampen i söder och innefattar 
centralstationen och dess bangård, vidare nordväst 
ut mot Lilla Bommen och befintlig Götaälv bro. 
därefter över till ringön med en anslutning till 
Frihamnsmotet, se vidstående figur. 

Förbindelsen kan ske över eller under bangården 
respektive Göta älv.

Förstudien utgår från att Marieholmstunneln 
för bilar och en dubblerad Marieholmsbro för 
tåg är byggda när förbindelserna tas i bruk samt 
en gång- och cykelbro mellan Packhusplatsen 
och hugo hammars kaj. vidare förutsätts att 
fartygstrafiken till vänern fortsatt går på Göta älv.  

1.3   plAnerIng Av SpårprojekTeT
I arbetet med järnvägs-/spårvägsplanering följs lagen om byggande av 
järnväg och parallellt med denna löper miljöbalken, vars hänsynsregler 
bland annat säger att exploatören ska skaffa den kunskap som behövs för 
att driva ett projekt, vidta de försiktighetsmått som krävs, tillämpa bästa 
möjliga teknik, välja lämplig plats, hushålla med råvaror och energi samt 
ansvara för att skada som uppkommit på miljön avhjälps. Miljöbalken säger 
även att i arbetet med en förstudie ska tidigt samråd genomföras. detta för 
att så tidigt som möjligt i planeringen lyfta upp viktiga aspekter i projektet 
och informera myndigheter och allmänheten.
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Förstudiens utredningsområde.
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Planerings- och projekteringsprocessen för järnvägs- och spårprojekt kan 
delas in i fyra steg och i nedanstående figur redovisas en schematisk bild av 
processen tillsammans med den kommunala planeringen.

förstudie - ett program- och inventeringsskede. Avgränsning görs av 
området som ska analyseras, förutsättningar redovisas och projektets 
effekter beskrivs. Med förstudien som underlag beslutar länsstyrelsen om 
projektet kan medföra betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken.

järnvägsutredning - vid flera alternativ utvärderas dessa utifrån ett 
nollalternativ. här belyses de olika aspekterna; miljö, teknik, ekonomi och 
gestaltning. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår, vilken ska fokusera 
på allmänna och samhälleliga intressen samt alternativskiljande påverkan. 
MKB:n ska godkännas av länsstyrelsen. Järnvägsutredning kan uteslutas om 

föreslagna åtgärder saknar rimliga 
alternativ och/eller omfattningen 
av objektet är begränsat. I de fall 
går man direkt vidare med en 
järnvägsplan.

järnvägsplan - projektering av 
valt alternativ. Järnvägsplanen 
fastställs och utgör en formell 
handling som bland annat reglerar 
fysiska och miljömässiga intrång. 
En ny MKB upprättas som ska 
godkännas av länsstyrelsen.

Bygghandling - kompletterar 
järnvägsplanen och är den tekniska 
handlingen som man sedan bygger 
järnväg efter. 

1.4 övergrIpAnde Mål och lAgAr
de senaste årtiondena har ett omfattande transportpolitiskt utredningsarbete 
bedrivits, vilket utmynnat i flera trafikpolitiska propositioner. I den senaste 
övergripande målbeskrivningen ”att säkerställa en samhällsekonomisk 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare 
och näringsliv”, finns två huvudmål; funktionsmål, vilken belyser 
tillgängligheten samt hänsynsmål som tar upp frågeställningar angående 
säkerhet, miljö och hälsa.

FÖRSTUDIE

JÄRNVÄGSUTREDNING

JÄRNVÄGSPLAN

BYGGHANDLING

ÖVERSIKTSPLAN
PLANPROGRAM

ÖVERSIKTSPLAN
PLANPROGRAM

DETALJPLAN

BYGGLOVSHANDLING

JärnväGAr
Lag om byggande av järnväg

KoMMunAL PLAnErInG 
Plan- och bygglagen

Planeringsprocessen 
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de nationella miljömålen som visas i vidstående ruta ska 
anpassas till regionala och lokala förutsättningar. regeringen 
har gett länsstyrelsen i uppdrag att precisera och konkretisera 
miljömålen samt stimulera miljömålsarbetet i länet och stödja 
kommunerna med underlag för att formulera lokala mål 
och åtgärdsprogram. Länsstyrelsen och skogsstyrelsen har 
tillsammans fastställt de regionala miljömålen.

I målet för begränsad klimatpåverkan anges tre huvudområden, 
där punkten om ”planering och utveckling av bebyggelse och 
annan samhällstruktur som gynnar miljöanpassade transporter 
och skapar förutsättningar för en minskad bilanvändning” är 
relevant för detta projekt.

Miljömålet för god bebyggd miljö innebär bland annat att ställa 
om planeringen så att samhällsutvecklingen leder till ett minskat 
transportbehov. En regional och lokal åtgärd är:

q Skapa trygga och tillgängliga miljöer vid gång- och   
 cykelbanor och vid hållplatser så att människors känsla av  
 otrygghet inte är skäl till att använda bilen. 

Hänsynsreglerna, Miljöbalken 2 kap, ska alltid tillämpas när 
en verksamhet utförs. det är den som utför eller planerar att utföra något 
som påverkar eller riskerar att påverka miljön eller människors hälsa, som 
ansvarar för att reglerna följs och som ska stå för eventuella kostnader.

reglerna innehåller olika principer som innebär att man i sin verksam-
hetsutövning ska använda sitt sunda förnuft och göra val som är bra för 
miljön. En del av hänsynsreglerna innebär även att syftet med områdesskydd 
inte motverkas och att miljökvalitetsnormerna inte överskrids.

Enligt Miljöbalken 5 kap. 1§ får regeringen för vissa geografiska områden 
eller för hela landet meddela föreskrifter, Miljökvalitetsnormer (MKn), 
för kvalitet på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt om det behövs för att 
varaktigt skydda människors hälsa och mijö eller för att avhjälpa skador på 
eller olägenheter för hälsan och miljön.

Enligt Miljöbalken 17 kap 1 §, ska projekt som avser spårbunden fjärrtrafik 
samt utgör en sträcka som överstiger fem kilometer, tillåtlighetsprövas av 
regeringen. I aktuellt fall understiger sträckan fem kilometer. 

 1 Begränsad klimatpåverkan

 2 Frisk luft

 3 Bara naturlig försurning

 4 Giftfri miljö

 5 Skyddande ozonskikt

 6 Säker strålmiljö

 7 Ingen övergödning

 8 Levande sjöar och vattendrag

 9 Grundvatten av god kvalitet

 10 Hav i balans samt levande 
  kust och skärgård

 11 Myllrande våtmarker

 12 Levande skogar

 13 Ett rikt odlingslandskap

 14 Storslagen fjällmiljö

 15 God bebyggd miljö

 16 Ett rikare djur och växtliv

Nationella miljömål
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2.  förutsättningar

2.1   projekTMål
det övergripande målet för bangårdsförbindelsen och ersättningen av Göta 
älvbron lyder: 

”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. En ny 
älvförbindelse är mer komplex och för att kunna jämföra de sex olika 
framtagna alternativen har detta övergripande mål brutits ned i följande 
specifika delmål:

q Förbindelserna ska minska barriäreffekterna över älven samt mellan   
 stadsdelarna på den södra respektive norra älvstranden (”Centrala   
 älvstaden”).

q Förbindelserna ska främja ett effektivt markutnyttjande.

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

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

q Förbindelserna ska kapacitetsmässigt klara dagens biltrafik med   
 bibehållen framkomlighet.

q Förbindelserna ska möjliggöra en framtida omfördelning/omprioritering  
 mellan trafikslagen.

q älvförbindelsen ska medge en rationell sjöfart på älven.

Vy från Göta älvbron västerut. Älv-
snabben skymtar i bakgrunden.
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2.2   TrAfIk
Göta älvbron var länge av synnerligen strategisk betydelse, då den var 
den enda fasta förbindelsen över älven i Göteborg. Efter tillkomsten av 
älvsborgsbron och Tingstadstunneln på 1960-talet har dessa övertagit 
huvudrollen i det övergripande biltrafiknätet, medan Göta älvbron har 
kvar sin huvudroll för kollektivtrafiken. Som ett komplement till de fasta 
förbindelserna finns idag också älvsnabben som ingår i kollektivtrafiken.

dagens trafikmängder: 
Gångtrafik:  800 gångtrafikanter/dygn (sommar april-aug) 
Cykeltrafik:  3.500 cyklister/dygn (sommar april-aug) 
Kollektivtrafik: 2.400 fordon/dygn, 85.000 resande/dygn 
Biltrafik:  27.400 fordon/dygn (7% tung trafik), 35.000 res./d

I dag reser cirka 85.000 personer per dygn med spårvagn eller buss, vilket 
motsvarar närmre 70% av antalet resenärer som tar sig över bron varje dygn. 
Av dessa färdas 62% med buss och 38% med spårvagn. det är den enda 
älvförbindelsen för spårvagn, vilket innebär att sträckan är särskilt känslig 
för störningar. 

den planerade trafikeringen på förbindelsen enligt K2020 ställer stora 
krav på kapaciteten, inte minst i anslutningen till city. Förbindelsen 
ingår i såväl KomFort- som Komofta-stråken. KomFort-nätet består av 
pendeltåglinjer och busslinjer med hög turtäthet. På Göta älvbron är det 
endast bussar som går i KomFort-nätet. Komofta-nätet består av spårvagns- 
och stombusslinjer med hög turtäthet i den tättbebyggda delen av staden. 
det innebär till exempel att blandtrafik endast accepteras på sträckor 
utan framkomlighetsproblem. För Göta älvbron innebär det att det krävs 
minst ett separat kollektivtrafikkörfält i varje riktning. Spårväg planeras 
byggas i Komofta-nätet till Backa, norra älvstranden och Gullbergsvass. 
nya länkar ska knyta samman nätet mellan bland annat Lindholmen och 
Masthuggstorget. 

Enligt K2020 är målet att 160 000 resenärer ska välja kollektivtrafiken 
för sin resa över bron år 2025. om man räknar med att cirka hälften av 
resenärerna då kommer att åka med spårvagn och hälften med buss, vilka 
fördelas lika mellan 18- och 24-metersfordon, innebär det att antalet fordon 
under maxtimma kan beräknas till totalt cirka 200 stycken. det motsvarar 
cirka ett fordon var 35:e sekund i varje riktning. Antalet fordon beror dock 
inte bara på kapaciteten under maxtimme utan kanske i än högre grad på 
antalet linjer som trafikerar sträckan under maxtimmen, samt fodonstyp. 
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Kapacitetsmässigt finns det med ett kollektivtrafikkörfält i vardera 
riktningen plats för lite drygt det dubbla antalet fordon, alltså drygt 200 
fordon per riktning under maxtimmen. ur ett sårbarhetsperspektiv bör dock 
redan i nuläget ytterligare utrymme för kollektivtrafiken beaktas. om en 
spårvagn får stopp på bron får inte hela kollektivtrafiksystem stoppas upp 
utan bussarna måste ha möjlighet att ta sig fram.

om kapaciteten, med ett kollektivtrafikkörfält i vardera riktningen, inte 
räcker till beror på längre sikt även på val av fordonstyp. I vilken grad 
spårväg byggs ut på älvens norra sida är därför intressant liksom möjligheter 
till ombyggnad av hållplatser. Jämförelsemässigt kan en spårvagn på 30 
meter, vilket är längden på dagens spårvagnar, transportera nästan tre 
gånger fler resenärer än en 18 meter lång ledbuss. däremot har en 24 meters 
dubbelledad buss hela 90% transportkapacitet jämfört med en spårvagn 
på 30 meter. de dubbelledade bussarna kan dock inte trafikera alla gator i 
staden på grund av sin längd. Göteborgs spårvagnar är i dagläget 30 meter 
långa men det finns befintliga vagnar i drift på andra ställen i Sverige som är 
mycket längre. Idag är busshållplatserna anpassade till 30-metersfordon. En 
undersökning har dock gjorts där det har konstaterats att flertalet hållplatser 
även kan trafikeras med ett 45-metersfordon. 

Bron kommer under högtrafik att trafikeras av ett kollektivtrafikfordon i 
vardera riktningen med en täthet som understiger 20 sekunder. det innebär 
att eventuella broöppningar endast kan accepteras under lågtrafiktid, då 
de under högtrafik skulle orsaka oacceptabla förskjutningar i tidtabellen 
för kollektivtrafiken. I studien ” Sjöfarten på Göta älv” redovisas den 
nuvarande trafiken på och över älven. vänersjöfartens årliga godsvolym har 
stadigt minskat men om man enbart skulle se till sjöfartens miljömässiga 
fördelar torde möjligheter finnas till en utveckling av vänertrafiken. Med 
målsättningen att öka sjöfarten utreds för närvarande bl.a. möjligheten 
till pråmtrafik alternativt miljövänliga skyttlar på älven med en avyttring/
omlastning av godset i Göteborgs hamn. En helt färsk studie, som 
Sjöfartsverket låtit göra, visar dock att renoveringen av slussarna i 
Trollhättan, som skulle krävas för en forsatt satsning på godstrafiken på 
älven, inte är samhällsekonomiskt lönsam.

För att få en pålitlig kollektivtrafik i hållplatsområdet vid Göteborgs Central, 
östra nordstaden och drottningtorget måste biltrafiken begränsas i detta 
område, vilket blir möjligt genom en utbyggnad av bangårdsförbindelsen.
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Spårvägs- och busstrafiken ska utan konflikt med biltrafiken kunna ansluta 
till nuvarande stråk mot knutpunkt hjalmar samt till ett nytt stråk mot 
Frihamnen – Lindholmen. På den södra sidan går det primära stråket till nils 
Ericsonterminalen. den planerade stationen för pendeltågen på västlänken 
måste också beaktas. det är även önskvärt att kunna ansluta direkt till ett 
nytt framtida stråk österut genom Gullbergsvass.

2.3  TeknISk STAndArd
de geometriska kraven för spårvagnstrafiken är i vissa avseenden styrande 
för utformning och utrymmesbehov. det gäller exempelvis lutningen som 
inte bör vara större än 4,5 %. nivån över farleden har därför stor betydelse 
för var bron kan ”landa” och hur det går att ansluta till olika delar av 
infrastrukturen på respektive sida om älven. För en ny förbindelse över eller 
under bangården har det visat sig att de geometriska kraven för spårväg inte 
går att klara.

Spårvägen dimensioneras för 50 km/h med ett minsta spåravstånd på 
3,2 meter. I kurva krävs ett större minimiavstånd liksom i fallet med 
kontakledningsstolpar mellan spåren, där minimiavståndet är 3,6 meter. 
Minsta horisontalradie som medges är 30 meter.

I det fall bangårdsförbindelsen inte byggs ut innan en ny älvförbindelse blir 
det konflikter mellan spårväg och biltrafik i området där Bergslagsgatan 
möter nils Ericsonsgatan. I det fallet kan signalprioritering av spårvägen bli 
aktuellt. 

q den fria höjden för spårvägen skall vara 5,2 meter. 

q Komplett val av överbyggnad görs i nästa skede.



16 17

Riksintressen i utredningsområdet, 
vilken markeras med en streckad ring.

2.4   rIkSInTreSSen och BevArAndevärden
riksintressen är utpekade för att de är av vikt för hela landet. I planeringen 
ska de därför ges företräde framför motstående intressen, förutsatt att inte 
även dessa är av riksintresse. Enligt miljöbalkens 3:e kapitel är följande 
riksintressen att beakta i eller i anslutning till det aktuella området:

q Göta älv, norr om Alelyckan, är av riksintresse för vattenförsörjning.

q Göta älv är av riksintresse för naturvård, en viktig vandringsled för lax,  
 öring och ål till de reproduktionsområden som finns i älvens biflöden.  

q Stora delar av Göteborgs innerstad är av riksintresse för kultur-   
 miljövård.

q Farleden i Göta älv är av riksintresse för sjöfart.

q hamnverksamheten i Göteborg är av riksintresse för sjöfart.

q Planerad järnvägssträckning för västlänken, hamnbanan, kombi-  
 terminalen i Gullbergsvass, Centralen Göteborg och olskroken är av   
 riksintresse för kommunikation.

q vägarna Lundbyleden och Götaleden är riksintresse för kommunikation.

q Göta och nodre älvar är av riksintresse för friluftslivet.

För områden som är detaljplanelagda är strandskyddet upphävt. Inget natura 
2000-område finns inom utredningsområdet.

Göteborgs innerstad redovisas förutom som riksintresse, 
som ”Kulturhisorisk värdefull bebyggelse” i det kommunala 
bevarandeprogrammet.

RIKSINTRESSEN ENLIGT MILJÖBALKEN KAPITEL 3 OCH 4

Riksintresse för kommunikation: järnväg

Riksintresseområde där kommunens bedömning 
avviker från statens eller där riksintressets 
omfattning och läge kan omprövas

Riksintresse för kommunikation: väg

Riksintresse för kulturmiljövården

Natura 2000, EU:s fågel- och habitatsdirektiv

Riksintresse för kommunikation: sjöfart, hamn

Riksintresse för yrkesfi sket: fi skhamnar

Riksintresse för kommunikation: sjöfart, farled
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Karta som visar gällande detaljpla-
ner och områden som ej omfattas 
av detaljplan.

2.5 koMMunenS plAnerIng
översiktsplanen
I översiktsplanen för Göteborg, antagen 2009-02-26, är en av huvud-
strategierna att Göteborgs centrala delar ska utvecklas för att skapa en stark 
regionkärna. För att Göteborgsregionens kärna ska kunna utvecklas på 
båda sidor av älven krävs gena förbindelser över älven för alla trafikslag. 
En förutsättning är också att barriärer mellan stadsdelar överbryggas. 
Förbindelse över Göta älv är därför viktig.

I översiktsplanen anges områdesvisa inriktningar och utredningsområdet 
ligger inom det som anges som centrala Göteborg och förnyelseområden. 

de punkter som på ett eller annat sätt berör kollektivtrafiken är:

q En god regional tillgänglighet ska eftersträvas genom att skapa bra förut- 
 sättningar för kollektivtrafiken.

q resande med kollektivtrafik, cykel och till fots ska prioriteras.

q En hög faktisk täthet och ett blandat innehåll ska eftersträvas.

q vattenkontakten ska utvecklas genom att t.ex. skapa stråk längs älven,   
 utveckla nya lägen för småbåtshamnar och andra funktioner som är   
 knutna till vattnet.

q Goda kopplingar till omgivande stadsdelar ska skapas genom att minska  
 trafiksystemens och Göta älvs barriäreffekter.

pågående planering
I området finns inte så många nu gällande detaljplaner, se nedstående karta. 

”Centrala älvstaden” är ett begrepp som samlar pågående och kommande 
planarbeten inom ett stort 
område på ömse sidor om 
Göta älv. 

Förutom på nästa sida 
beskrivna planarbeten förs 
samtal med berörda parter 
om en översyn av framtida 
krav på brohöjder och 
broöppningstider i Göta älv. 
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q detaljplan finns upprättad för en ny gång- och cykelförbindelse mellan  
 Packhusplatsen och Lundbyhamnen (Pumpgatan). 

q hösten 2008 gav byggnadsnämnden uppdrag om en förstudie inför   
 utveckling av Frihamnsområdet. Möjligheter till goda förbindelser över  
 älven är avgörande för vilket innehåll området kan få och vilken roll det  
 ska ha i det framtida Göteborg. 

q För Backaplan pågår arbete med en fördjupad översiktsplan. Mark-  
 användningen föreslås utvecklas till blandstad med en kombination   
 av handel i olika former, andra verksamheter och service samt bostäder.  
 reservat anges för ny spårväg mot Backa och en ny pendeltågstation på  
 Bohusbanan vid Brunnsbo.

q För östra Kvillebäcken pågår detaljplanearbete med ambitionen att   
 byggstart ska kunna ske 2009 – blandstad med i huvudsak bostäder.

q För ringön pågår inget planarbete, men ett antal utvecklingsskisser har  
 tagits fram i samband med järnvägsutredningen för västlänken. det-  
 samma gäller för Gullbergsvass.

Markägare
Inom programområdet ägs marken till största delen av kommunen och 
kommunägda bolag (ex älvstranden utveckling AB och Göteborgs Fri-
hamns AB). utöver dessa återfinns statligt ägda bolaget Jernhusen AB samt 
privata markägare. En del av marken upplåts även med tomträtt.

2.5 STAdSlAndSkApeT
Göta älvs stora öppna rum ger utblickar från hela strandzonen och båtarna, 
kranarna och varvens flytdockor är ett kännetecken i Göteborgs stadsbild 
och i siluetten av staden.

- Stråk
I det aktuella området finns olika stukturer och karaktärer av bebyggelse 
och infrastråk. Tydliga kommunikationsstråk är de stora lederna, Götaleden 
på den södra sidan av älven och Lundbyleden på den norra. dessa 
sammanbinds av ramperna till och från Göta älvbron som spänner över 
vattenstråket. även järnvägens dominans är stor i utredningsområdet. 
delar av den centrala staden utgörs av breda spårområden och på den 
norra sidan av älven sträcker sig hamnbanan parallellt med älven. dessa 
kommunikationsstråk utgör även en fysisk barriär, men den största barriären 
i stadsstrukturen är Göta älv. Samtidigt är den en viktig transportled för 
sjöfarten och hamnverksamheten. älven präglar och ger förutsättningar för 
utvecklingen och strukturen av staden. Tyngdpunkterna i staden blir starkt 
fokuserade till de kopplingar som finns över vattnet. älven är därmed i hög 
grad styrande över stadens fysiska utbredning och funktion.
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Analys av stadslandskapet

- norra älvstranden
Bebyggelsen på norra älvstranden karakteriseras av vidsträckta områden 
med verksamheter och handel. Strukturen är en blandning mellan stora 
gaturum och platser samt låga och storskaliga bebyggelsekroppar. ringön är 
huvudsakligen ett verksamhetsområde vilket gör att området kan upplevas 
ödsligt efter arbetstid.

- Södra älvstranden
även bebyggelsen på södra sidan av älven kännetecknas av storskalighet 
och handel samt knutpunkt med infrastråk. området nordöst om nils 
Ericson Terminalen/Centralstationen i Gullbergsvass utgörs idag till stor 
del av logistikverksamheter - tåguppställning/rangering, containerterminal, 
kombiterminal mm. I området finns även en betongfabrik och den på 
1980-talet tillkomna postterminalen - idag till stora delar upplåten för 
kontorsverksamhet. 

Götaledens tidigare barriärverkan mellan centrum och södra älvstranden har 
drastiskt minskat genom Götatunnelns tillkomst. Trots det saknas ett tydligt 
stråk ner till operan och omgivningarna nere vid älven och gångbron mellan 
nordstan och Kajen används fortfarande flitigt.

västra nordstaden är ett kontors- och bostadskvarter och då inga naturliga 
målpunkter och stråk finns inom denna del av staden, tenderar detta att bli 
ödsligt kvällstid.  

Öppen storskalig struktur - utblickar

Tät, småskalig struktur

Tät storskalig struktur

Gles, storskalig struktur

Knutpunkt

Större trafikled

Kollektivtrafikstråk

Fysisk barriär
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A Vy från Göta älvbron österut.

B Vy från Göta älvbron västerut.

D Utblick från Göta älvbron över   
 Ringöområdet. 

C Järnmalmsgatan på norra älvstranden,  
 ett område med småindustrier.
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E Vy från Göta älvbron mot Nils Ericson- 
 terminalen.

F Gullbergs strandgata sett österut.

G Götaleden övergår delvis i Götatunneln i  
 höjd med västra Gullbergsstrand. 

H Området framför Göteborgsoperan vid  
 Lilla  Bommen. 
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2.6  MIljöSITuATIon

nedan beskrivs för projektet relevanta värden samt miljösituationen för 
natur och hälsa, aspekter som inte tidigare nämnts under rubriken med 
riksintressen.

rekreation och friluftsliv
området kring Lilla Bommen innehåller flera olika delar med intresse för 
rekreation och friluftsliv med Maritiman, operan, gästhamnen/utfärdsbåtar, 
kajskjul, tillfällig konstgräsyta och utställningslokalen ”älvrummet”. dessa 
vänder sig till stadens egna invånare såväl som turister. Promenadstråket 
längs kajen binder samman de olika delarna på ett bra sätt och gör det lätt att 
orientera sig i området. det finns även fasta platser för fritidsbåtar i området. 

naturresurser
Göta älv fungerar som vattentäkt vid Alelyckan uppströms 
utredningsområdet. området är allmän hamn enligt Sjöfartsverket och 
är av särskild betydelse för den allmänna samfärdseln. Kommunen 
anser att omfattningen av allmän hamn bör utredas för området öster om 
älvsborgsbron.

Sjöfart och hamn
I riksintresset för sjöfart ingår befintliga och planerade hamnar och farleder. 
Länsstyrelsen och kommunen är i översiktsplanen för Göteborg överens 
om att Frihamnens funktion kan ersättas på annan plats och att riksintresset 
därigenom är säkerställt. I översiktsplanen anger kommunen att en 
precisering av riksintresset för Göteborgs hamn och anslutande farleder bör 
tas fram. Ett förslag till sådan precisering och beskrivning av riksintresset 
för Göteborgs hamn har arbetats fram av Länsstyrelsen och skickades på 
remiss under våren 2008.

luftföroreningar
Idag går mycket fordonstrafik över Göta älvbron samtidigt som många av 
förbindelserna till bron på den södra sidan tar sig genom de centrala delarna 
t ex runt drottningtorget/centralstationen - med ett trögt flöde som följd 
vilket leder till onödigt stora utsläpp.  

förorenad mark
Markens exakta föroreningssituation i området är inte klarlagd. det har 
tidigare genomförts undersökningar i närområdet som visar att marken 
innehåller föroreningar av olja, bly, koppar och PAh (polyaromatiska 
kolväten). även TBT (tributyltenn), en komponent i bottenfärg till båtar kan 
misstänkas då området har koppling till varvsindustri.
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förorenade sediment           
utsläppen av förorenade ämnen är idag starkt begränsade men trots låga 
föroreningar rör det sig totalt om stora mängder då Göta älv är landets 
vattenrikaste vattendrag. Gamla synder finns dessutom kvar i sedimenten.

Tidigare har undersökningar av Göta älvs bottensediment vid eller i närheten 
av utredningsområdet utförts av bl a Göteborgs hamn. resultaten visar 
att sedimenten i aktuellt område är förorenade. de ämnen som påträffats 
med höga och allvarliga halter är petroleumkolväten, PAh, PCB, TBT 
och tungmetaller, främst kvicksilver. Metylkvicksilver har i Frihamnen 
konstaterats förekomma i särskilt allvarliga halter i förhållande till halten 
totalkvicksliver.

flöden och nivåer
Göta älv har ett kraftigt varierande vattenflöde, till följd av väner-
regleringen, med en medelvattenföring på 550 m3/s. reglering sker 
vid ormo i nodre älv och regleringen ingår i vattenfalls åtagande 
enligt vattendom. detta sker för att förhindra att saltvatten tränger upp 
till Göteborgs vattenintag vid Alelyckan, några kilometer uppströms 
utredningsområdet.

höga nivåer i Göta älv uppkommer vid höga vattenflöden i kombination 
med kraftiga västliga vindar. vattnet är skiktat vid älvmynningen och 
en bit in i Göteborgs hamnområde, med det söta utgående älvvattnet 
över den ingånde salta bottenströmmen. Till följd av klimatförändringar 
förväntas havets medelvattenyta stiga mellan 0,1 och 0,9 meter utifrån ett 
100-årsperspektiv.

vattnet i älven är tidvis mycket grumligt, dels till följd av naturliga 
processer såsom nederbörd, erosion och sedimenttransport, och dels till följd 
av älvtrafiken där propellrar från större fartyg rör om i bottensedimenten. 
den främsta sedimentationen sker i farledskanterna och nedströms den 
nivåskillnad i bottenprofilen som ligger i höjd med Frihamnen. Idag 
underhållsmuddras området cirka var tredje år.

Miljökvalitetsnormer Mkn
I projektet berörs MKn för fisk- och musselvatten, enligt Miljöbalken 5 kap. 
1 §. För vatten saknas MKn för de aspekter som är aktuella inom projektet; 
organiska miljögifter och metaller med avseende på de föroreningar i 
sedimenten som kan grumlas upp i samband med arbetena. 
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Buller och vibrationer
För buller och vibrationer arbetar Trafikkontoret efter ”Kommunal 
tillämpning av riktvärden för trafikbuller” (2006) och ”Miljöprogram för 
trafiken i Göteborg” (remissutgåva). För närvarande gäller att ekvivalent 
ljudnivå på uteplats (inkl. fasadreflektion) bör ligga på 65 dBA för att åtgärd 
ska prioriteras. Saknas uteplats eller balkong mot trafiken bör ekvivalent 
ljudnivå (utan inverkan av fasadreflektion, frifältvärde) ligga på minst 65 
dBA för åtgärd. om maximal ljudnivå utomhus vid fasad för spårvagn 
överskrider 85 dBA övervägs åtgärd. 

när det gäller vibrationer finns mer genomarbetade riktvärden för trafik 
som baseras på en norsk standard nS 8176:1999. detta eftersom den 
gällande svenska standarden inte redovisar hur stor andel överskridande av 
riktvärdet som är acceptabelt. Målen i förslaget till riktvärden är uppdelade 
i ”normalfall” och ”Eftersträvas”. vilken nivå som kan nås beror på vilka 
medel som kan ställas till förfogande. På lång sikt ska komfortvägt statistiskt 
maximalvärde för hastighet vw,95 inte överstiga 0,1 mm/s mätt på golv.

I en stor stad som Göteborg finns många källor till buller och olika slags 
störande ljud. I aktuellt område finns konstant en vis bullernivå främst 
orsakad av land- och sjötrafiken men även pågående verksamheter i 
hamnområdet, bl a Cityvarvet. I många fastigheter har treglasfönster av 
olika anledningar satts in på senare år, vilket bör ha medfört en minskning  
av bullerstörningar. dagens Göta älvbro har hårda ytskikt i spårområdet och 
skyddsräcken som är öppna hela vägen ner till gångbanan vilket alltså inte 
ger någon dämpning av de spårvagnsljud som uppkommer. Inga bostäder 
finns dock i det absoluta närområdet. det närmsta bostadshuset ligger vid 

Packhusplatsen 
en bit ifrån utred-
ningsområdet. 

Brons höjd inverkar 
på bullernivåerna på 
så sätt att ju högre 
bron är desto större 
skärmverkan får den 
egna brobredden. 
Skärmar i brokanten 
kan dock ge bra 
ljuddämpning.

 Faktaruta buller och vibrationer

 riksdagen beslutade 1997 om riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör över-  
 skridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig   
 ombyggnad av trafikstruktur.

 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 
 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

 Praxis i Sverige idag är att tillämpa Svensk Standard SS460 48 61, ”vibration och stöt -   
 Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader”. Tillämpning av denn   
 standard för spårburen trafik finns redovisad i en skrift från Banverket ”Buller och   
 vibrationer från spårburen linjetrafik - riktlinjer och tillämpning (dnr. S02-4235/SA60).   
 I skriften redovisas en högsta acceptabel vibrationsnivå på 0,7 mm/s vid nybyggnad av   
 bana.

 Typ av störning  vibration
 Typ av krav  Maximal komfortvägd hastighet rMS 1-80 hz
 Måttlig störning  0,4-1,0 mm/s
 Sannolik störning  > 1 mm/s
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Magnetfält
Spårväg ger upphov till ett likriktat magnetfält kring kontaktledningar 
varje gång en spårvagn passerar. detta fält är av samma typ som det 
jordmagnetiska fältet och överlagrar detta. det formar sig i slutna banor 
utefter ledningen och minskar succesivt med avståndet. För den typ 
av strömförande ledare som spårvägen utgör kommer magnetfältets 
styrka ungefär att avta med kvadraten på avståndet. Enheten är Tesla. 
normalstrålningen i bostäder är mellan 0,05 och 0,1 mikrotesla. någon 
skadlig påverkan på människor är inte känd. Magnetfältet kan dock ge 
upphov till störningar i Tv eller dator i fastighet som ligger nära spåret.

farligt gods - risker för boende
En fördjupning av översiktsplanen avser transporter av farligt gods. För 
områden längs älven anges en bebyggelsefri zon om 10 meter från kaj och 
20 meter från strand. För farligt godstransport över älven hänvisas dessa till 
älvsborgsbron.

Trygghet
Med trygghet avses både att undvika skador förorsakade av konflikter 
mellan fordon och människor samt risken att utsättas för eller oroa sig för 
hot och våld. Människor som inte känner sig trygga undviker att röra sig på 
offentliga platser och att använda sig av de transportmedel de bedömer som 
otrygga. 

de platser i trafikmiljön som oftast anses otrygga är de allmänna färdmedlen 
med sina stationer och hållplatser, parkerings- och garageanläggningar, 
gång- och cykelvägar samt gångtunnlar och broar. dessa platsers lokali-
sering, utformning och förvaltning är av betydelse för möjligheten att skapa 
tyrgga miljöer som människor vill använda. Infrastrukturens utformning och 
överblickbarhet är då betydelsefull liksom en bra skyltning.
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3.  Studerade åtgärder
3.1   nollAlTernATIv 
om ingen ny bro byggs innebär det att befintlig bro måste repareras, vilket 
i princip är att likställa med att bygga en ny, då de bärande stålelementen 
liksom klaffkonstruktionen måste bytas ut. Trots detta kvarstår begränsad 
bärighet och farledsbredd samt riskfyllda pelarkonstruktioner, som sannolikt 
innebär krav på nya påseglingsskydd med tillhörande ledverk. Att reparera 
befintlig bro har inte bedömts som realistiskt.

Som nollalternativ, i jämförelsesyfte, används därför befintlig Göta älvbro. I 
nollalternativet byggs ingen ny bangårdsförbindelse. nuvarande trafikföring 
kring drottningtorget och nils Ericsonsplatsen blir i nollalternativet därmed 
i stort kvar som idag. I samband med omvandlingen av posthuskvarteret och 
byggandet av ny bussgata i Burggrevegatan sker dock vissa förändringar i 
denna del. 
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3.2   älvförBIndelSen - uTByggnAdSAlTernATIv A-f
Gemensamt för de sex alternativa förslagen på älvförbindelse är att de har 
ett kollektivtrafikkörfält för spårvagn och buss i vardera riktningen samt två 
bilkörfält i vardera riktningen. Kollektivkörfälten är skilda från konflikter 
med övriga trafikslag på sträckan mellan nordstan/nils Ericsonterminalen 
och knutpunkt hjalmar. Exakt spårdragning från älvförbindelsen till 
knutpunkt hjalmar, liksom en eventuell vändslinga på hisingssidan, 
fastställs i järnvägsplanen. vidare finns i samtliga alternativ 
minst ett gång- och cykelstråk tvärs älven.

Spårväg är på grund av lutningsförhållandena inte möjligt 
att dra över bangårdsförbindelsen, som är en direktkoppling 
från nya Allén och Parkgatan i söder till en ny länk, 
Gullbergsallé, strax norr om Kruthusgatan. Burggrevegatan 
och nils Ericsonsgatan avlastas då från genomgående 
trafik vilket ger gående, cyklister och kollektivtrafik 
större tillgänglighet inom området. För spårvägen ger 
bangårdsförbindelsen möjligheter för ändrade dragningar 
på Stampgatan, Polhemsplatsen och drottningstorget.  
Exakt spårdragning fastställs i järnvägsplanen, varför 
området kring drottningtorget inte behandlas mer utförligt  
i denna förstudie. Samma sak gäller fortsatt dragning av  
spårväg till Gullbergsvass.
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BANGÅRDSFÖRBINDELSE
NYTT SPÅR I BURGGREVEGATAN

Älvförbindelsen alternativ A-F

Spåromläggning vid Stampgatan, möjlig 
lösning vid en bangårdsförbindelse.

A, C 
B (bil) 

B (kollektivtraf, tunnel)
D, E
F (tunnel)
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För samtliga sex broalternativ föreslås en farledsbredd på 30 meter, 
jämfört med dagens 20 meter i Göta älvbrons klaffspann och 27 meter 
i sidospannen.  Kopplingar kan för alla alternativen göras till befintligt 
trafiksystem på såväl den norra som södra sidan älven. de kan också 
anpassas till en framtida bytespunkt mellan Frihamnsområdet och ringön. 
den dimensionerande livslängden är satt till 120 år.

Studerade men bortvalda alternativ: 
q  Fast högbro -  en segelfri höjd om 27 meter (vilket motsvarar kraven  
 uppströms Göta älv) gör för stort ingrepp i stadsbilden samt   
 motsvarar inte tillgänglighetskraven för gång- och cykeltrafiken.   
 höjder i spannet 18-22 meter ger istället för stora inskränkningar på  
 transporthöjden på älven.  
 

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

q En lågbro för alla trafikslag har inte bedömts förenlig med målet   
 om en fördubblad kollektivtrafik och erforderlig framkomlighet för  
 fartygstrafik på Göta älv. 
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SPÅRVÄG
BROKÖRBANA BIL
MÖJLIG RAMP BIL

Alternativ A

Mellanbro för alla trafikslag i Stadstjänaregatans • 
förlängning

Segelfri höjd 10-13 meter, öppningsbar• 

Bron har två kollektivtrafikkörfält och 
fyra biltrafikkörfält samt separata gång- 
och cykelbanor på ömse sidor. Alterna-
tiv A är en mellanbro, med en segelfri 
höjd på 10-13 meter, som är öppnings-

Med en mellanbro kan biltrafiken få direktanslutning 
mot Mårten Krakowleden. För kollektivtrafikens fram-
komlighet måste Mårten Krakowleden korsas plan-
skilt vilket görs med en bro med två kollektivtrafikkör-
fält, som ansluts med ramp mot Nils Ericsonsgatan. 
Bild: Hans Grönlund, efem.

bar för högre båtar.  

På grund av att det är en mellanbro kan den landa vid korsningen med Mår-
ten Krakowleden på älvens södra sida. uppfarten till bron på södra sidan 
sker via Gullbergs Strandgata. För att klara kapaciteten för kollektivtrafiken 
måste denna korsa leden planskilt. det innebär att kollektivtrafikkörfälten 
måste gå på en bro, med en ramp som startar vid nils Ericsonsgatan. 

På hisingssidan har kollektivtrafiken också egna körfält utan plankorsningar. 
Möjlighet finns därmed att trafikera knutpunkt hjalmar och en framtida ny 
knut-/bytespunkt i Frihamnsområdet 
med kollektivtrafik av olika slag. 
Alternativet medger kopplingar i alla 
riktningar för alla trafikslag efter att 
bron landat på hisingssidan. I en 
första etapp ansluts bron till befint-
ligt trafiksystem vid Frihamnsmotet. 
I etappen ingår emellertid också att 
bygga separata körfält även för bus-
sarna till knutpunkt hjalmar. 
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SPÅRVÄG I TUNNEL
BROKÖRBANA BIL
MÖJLIG RAMP BIL

Alternativ B

Mellanbro för gång-, cykel och biltrafik i Stads-• 
tjänaregatans förlängning, tunnel för kollektiv-
trafik

Segelfri höjd 10-13 meter, öppningsbar• 

Bron har samma utformning och anslut-
ningar som i alternativ A, med undantag 
för kollektivtrafikkörfälten som går i 
tunnel. Bron kan därför göras cirka 8 
meter smalare. 
 
Tunneln kan placeras någonstans mellan Stadstjänaregatan och Kämpegatan. 
då den sannolikt måste byggas uppifrån bör dock obebyggd mark i första 
hand sökas. Tunneln kan konstrueras så att den går att överbygga med stads-
kvarter. Tunnelpåslaget föreslås placeras omedelbart norr om nils Ericson-
terminalen på den södra sidan och i höjd med Järnmalmsgatan på den norra 
sidan. Tunneln har ett körfält i vardera riktningen för spårvagn och buss och 
där emellan föreslås en särskild evakueringstunnel. 

I alternativ B leds 
kollektivtrafiken i en 
separat tunnel un-
der älven. Upp- och 
nedfarten till tunneln 
föreslås precis norr om 
Nils Ericsonterminalen 
med inkörning från Nils 
Ericsonsgatan. Bild: 
Hans Grönlund, efem.
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SPÅRVÄG
BROKÖRBANA BIL
MÖJLIG RAMP BIL

Alternativ c

högbro för alla trafikslag i Stadstjänaregatans • 
förlängning

Segelfri höjd 18-22 meter, öppningsbar• 

Bron har två kollektivtrafikkörfält och 
fyra biltrafikkörfält samt separata gång- 
och cykelbanor på ömse sidor. Alternativ 
C är en högbro med en segelfri höjd på 
18-22 meter som är öppningsbar för hö-
gre båtar. I höjd motsvarar den ungefär 

En högbro kräver relativt långa ramper. För kol-
lektivtrafik samt trafik västerifrån upp på bron över 
älven anläggs en bro, med två kollektivtrafikkörfält 
och två biltrafikkörfält, över Mårten Krakowleden. 
All trafik som kör av på brons södra sida samt trafik 
österifrån som ska upp på bron ansluts via en spi-
ralformad ramp norr om Mårten Krakowleden. Bild: 
Hans Grönlund efem.

befintlig Göta älvbro som har en segelfri höjd på 19,5 meter.

En högbro kräver större utrymme för att landa med rimliga lutningar på 
ömse sidor om älven. I detta alternativ kan anslutningarna till stora delar 
ske på obebyggda eller för trafikändamål redan ianspråktagna ytor på älvens 
södra sida. dessa ytor inkluderar två parkeringshus, som måste rivas. de två 
kollektivtrafikkörfälten, tillsammans med uppfarten för biltrafik från väs-
ter (två körfält), passerar Mårten Krakowleden planskilt via en bro med en 
ramp från nils Ericsonsgatan. 

Kollektivtrafiken egna körfält utan plankorsningar på hisingssidan. Möjlig-
het finns därmed att trafikera knutpunkt hjalmar och en framtida ny knut-/
bytespunkt i Frihamnsområdet med kollektivtrafik av olika slag. Alternativet 
medger kopplingar i alla riktningar för alla tra-
fikslag efter att bron landat på hisingssidan. 

I en första etapp ansluts bron till befintligt tra-
fiksystem vid Frihamnsmotet. I etappen ingår 
emellertid också att bygga separata körfält 
även för bussarna till knutpunkt hjalmar.  
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SPÅRVÄG
BROKÖRBANA BIL
MÖJLIG RAMP BIL

Alternativ d

Mellanbro för alla trafikslag i Kämpegatans • 
förlängning

Segelfri höjd 10-13 meter, öppningsbar• 

Bron har två kollektivtrafikkörfält och 
fyra biltrafikkörfält samt separata gång- 
och cykelbanor på ömse sidor. Bron är 
en mellanbro med en segelfri höjd på 10-
13 meter som är öppningsbar för högre 
båtar. 
En bro i Kämpegatans förlängning enligt alternativ d får direktkoppling 
från bangårdsförbindelsen och alléstråket i nordlig riktning, medan kopp-
lingen söderut sker genom en ramp mellan befintliga kontorsbyggnader ner 
på Gullbergs Strandgata. Bron, med två kollektivtrafikkörfält och två bil-
trafikkörfält, ryms inte riktigt mellan befintliga byggnader i Kämpegatans 
förlängning. då spårvagnar inte kan trafikera bangårdsförbindelsen måste en 
bro, med två körfält, anläggas utmed Mårten Krakowledens norra sidan fram 
till Stadstjänaregatan. vid Stadstjänaregatan går den över på den södra sidan 
och ansluts genom en ramp till nils Ericsonsgatan, på motsvarande sätt som 
alt A och C. 
området mellan resecentrum och Mårten Krakowleden reserveras för kol-
lektiv-, gång- och cykeltrafik. den nya, underjordiska västlänksstationen 
ligger också i detta område. 

även på hisingssidan har kollektivtrafiken egna körfält utan plankorsningar. 
Möjlighet finns därmed att trafikera knutpunkt hjalmar och en framtida ny 
knut-/bytespunkt i Frihamnsområdet med kollektivtrafik av olika slag. Al-
ternativet medger kopplingar i alla riktningar för alla trafikslag efter att bron 
landat på hisingssidan. I en första etapp ansluts bron till befintligt  

I Kämpegatans förlängning tvingas två byggna-
der rivas för att få plats med bro för två kollektiv-
trafikkörfält och två biltrafikkörfält. Rampen ner 
från bron ansluter mellan befintliga byggnader 
i Gullbergs Strandgata. Bild: Hans Grönlund 
efem.

trafiksystem vid Frihamnsmotet. 
I etappen ingår också att bygga 
separata körfält även för bus-
sarna till knutpunkt hjalmar. 

Såväl på hisingssidan som i 
Gullbergsstrand behöver ett 
antal byggnader rivas för att ge 
plats åt den nya bron.
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SPÅRVÄG
BROKÖRBANA BIL
MÖJLIG RAMP BIL

Alternativ e

högbro för alla trafikslag i Kämpegatans • 
förlängning

Segelfri höjd 18-23 meter, öppningsbar• 

Bron har två kollektivkörfält och fyra 
biltrafikkörfält samt separata gång- och 
cykelbanor på ömse sidor. Bron är en 
högbro med en segelfri höjd på 18-23 
meter som är öppningsbar för högre 

Med en högbro i Kämpegatans 
förlängning kan en direktkoppling 
göras för biltrafiken mot en ban-
gårdsbro. Spårvägstrafiken, som 
inte kan trafikera bangårdsförbin-
delsen, måste gå på bro utmed 
Mårten Krakowledens norra sida 
innan den kan korsa leden vid 
Stadstjänaregatan och ansluta 
med ramp mot Nils Ericsonsga-
tan. Bild: Hans Grönlund, efem.

båtar.

En högbro i Kämpegatan kan anslutas direkt till en bangårdsbro i ett övre 
plan, och därmed möjliggöra en genare ringled kring den växande citykär-
nan. Anslutningen till Mårten Krakowleden kräver dock långa ramper vilket 
gör att stora ytor kommer att tas i anspråk. Brons bredd får inte plats mellan 
befintliga byggnader i Kämpegatans förlängning. Kollektivtrafiken leds som 
i alternativ d på en bro västerut till nils Ericsonsgatan. 

området mellan resecentrum och Mårten Krakowleden reserveras för kol-
lektiv-, gång- och cykeltrafik. den nya, underjordiska västlänksstationen 
ligger också i detta område. 

även på hisingssidan har kollektivtrafiken egna körfält och kan anslutas till 
knutpunkt hjalmar och en framtida knut-/bytespunkt i Frihamnen, i enlighet 
med alternativ d. I en första etapp ansluts bron till befintligt trafiksystem 
vid Frihamnsmotet. I etappen ingår också att bygga separata körfält även för 
bussarna till knutpunkt hjalmar. 
Såväl på hi-
singssidan som i 
Gullbergsstrand 
behöver ett antal 
byggnader rivas för 
att ge plats åt den 
nya bron.



34 35

L/S
Mårte

n KrakowgatanKäm
peg

Götaleden

Stadstj.g

Nordstan
Centralstation

Backaplan

Hjalmar Brantingsgatan

Lundbyleden

Fr
ih

am
ne

n

Ringögatan

Järnmalmsgatan

Nils Ericson Terminalen

SPÅRVÄG I TUNNEL
TUNNELKÖRBANA BIL
GC-FÖRBINDELSE

Alternativ f

Lågbro/skyttel för gång- och cykeltrafik vid Lilla • 
Bommen, tunnel för bil- och kollektivtrafik

Segelfri höjd 5-8 meter, öppningsbar• 

de två tunnlarna, för kollektiv- respek-
tive biltrafik, har tillsammans två körfält 
för kollektivtrafik och fyra körfält för 
biltrafik. Med ett renodlat tunnelalterna-
tiv måste en separat övergång lösas för 
gång- och cykeltrafiken.

Närmast till vänster, precis norr 
om Nils Ericsonplatsen, tunnelan-
slutningen för kollektivtrafiken och 
längst upp till höger tunnelrören för 
biltrafik, med koppling till bangårds-
förbindelsen. Bild: Hans Grönlund, 
efem.

Tunnlarna får i alternativ F en samordnad placering någonstans mellan 
Stadstjänaregatan och Kämpegatan. de måste sannolikt byggas uppifrån 
varför obebyggd mark i första hand bör sökas. Tunnlarna kan konstrueras 
så att de går att överbygga med stadskvarter. Tunnelpåslagen på den södra 
sidan kan för kollektivtrafiken placeras omedelbart norr om nils Ericson-
terminalen, i enlighet med alternativ B, och för biltrafiken öster om anslut-
ningen till bangårdsförbindelsen. 

På hisingssidan föreslås en placering av tunnelpåslagen i höjd med Järn-
malmsgatan. Kollektivtrafiken har egna körfält utan plankorsningar. Se 
vidare alternativ d.

För gång- och cykelförbindelsen innefattar alternativ F en lågbro med en se-
gelfri höjd på 5-8 meter, som är öppningsbar för högre fordon. Bron föreslås 
placeras mellan Lilla Bommen och Södra Frihamnspiren. Gång- och cykel-
bron ska vara körbar för renhållnings- och utryckningsfordon.
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4.  effekter och kostnader

PPPPPPP
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NordstanNordstanNordstanNordstanNordstanNordstanNordstanNordstan

STAdSuTvecklIng
+ Bra kopplingsmöjlighet City – Gullbergsvass. 

+ Goda exploateringsmöjligheter på ömse sidor om älven. 
+ Bro- respektive bangårdsförbindelsen kan byggas separat (men 
 broalternativet förutsätter en förlängd nedsänkning av Mårten   
 Krakowleden och en ny trafikplats vid Kilsgatan).

- Barriären kvar mellan nordstan/resecentrum och Lilla Bommen/ 
 Gullbergsstrand (en koppling i ett övre plan är dock  möjlig). 
- Intrång i befintlig bebyggelse med ramp i Gullbergs  Strandgata. 
- Begränsningar gällande ökad satsning på kollektivtrafik.

MIljöeffekTer
+ Grumling av älven under byggtid kan minimeras under en begränsad  
 tidsperiod         
+ Begränsad påverkan på älvbotten avseende fornlämningsfynd.  
+ Påverkan på områden med förorenade sediment kan begränsas.

-  områden med förorenade massor påverkas.
- Bullernivåerna blir högre jämfört med en högbro. dock finns goda   
 möjligheter att skärma ljudet vid brokant.

4.1  AlTernATIv A 
 

kollekTIvTrAfIk och fleXIBIlITeT 
+ Kollektivtrafiken får en gen förbin  
 delse mellan resecentrum 
 och knutpunkt hjalmar / norra älv  
 stranden.
+ Samma lutning för kollektiv-    
 och biltrafik vid anslutningarna.
+ På hisingssidan ges goda kopplingar  
 för alla trafikslag i samtliga riktningar.

- Med två kollektivtrafikkörfält på 
 separat bro på Södra älvstranden blir  
 hela kollektivtrafiken sårbar vid even- 
 tuella driftstopp.
- Begränsad möjlighet för en framtida   
 satsning på ökad kollektivtrafik och   
 minskad biltrafik i centrum. 

I effektbeskrivningen fokuseras främst på konsekvenser för kollektivtrafi-
ken med speciellt fokus på spårväg.

A



36 37

- Begränsad möjlighet för en framtida satsning på ökad kollektiv- 
 trafik och minskad biltrafik i centrum. 

STAdSuTvecklIng
+ Bra kopplingsmöjlighet City – Gullbergsvass.  
+ Goda exploateringsmöjligheter på ömse sidor om älven. 
+ Bro- respektive bangårdsförbindelsen kan byggas separat (men 
 broalternativet förutsätter en förlängd nedsänkning av Mårten   
 Krakowleden och en ny trafikplats vid Kilsgatan).

- Barriäreffekten kvar mellan nordstan/resecentrum och   
 Lilla Bommen/Gullbergsstrand (en koppling i ett övre plan    
 är dock möjlig). Tunnelpåslaget förstärker delvis barriäreffekten. 
- På hisingssidan kan tunnelpåslaget medföra en ny barriär mellan   
 Frihamnsområdet och ringön. 
- Intrång i befintlig bebyggelse på grund av tunneln samt ramp i   
 Gullbergs Strandgata. 
- Begränsningar gällande ökad satsning på kollektivtrafik.

MIljöeffekTer         
+ Med spårvägen i tunnel blir bullernivåerna lägre.

- tunnel bygge kan innebära stor påverkan på älvbotten avseende   
 fornlämningsfynd.  
- Påverkan på områden med förorenade sediment.
- Grumling av älven under en lång period för byggande av tunnel
-  områden med förorenade massor påverkas.

PPPPPPP
PPPPPPP
PPPPPPP
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PPPPPPP
PPPPPPPP

NordstanNordstanNordstanNordstanNordstanNordstanNordstan
NordstanNordstanNordstanNordstanNordstanNordstanNordstan
NordstanNordstanNordstanNordstanNordstanNordstanNordstan
NordstanNordstanNordstanNordstanNordstanNordstan
NordstanNordstanNordstanNordstanNordstanNordstanNordstan
NordstanNordstanNordstanNordstanNordstanNordstanNordstan
NordstanNordstanNordstanNordstanNordstanNordstanNordstanNordstan

4.2   AlTernATIv B

kollekTIvTrAfIk och 
fleXIBIlITeT 
+ Kollektivtrafiken kan hålla 
 högre hastighet i en tunnel.
+ På hisingssidan ges goda 
 kopplingar för alla trafikslag i  
 samtliga riktningar.

- Kollektivtrafiken får längre   
 väg mellan resecentrum och   
 knutpunkt hjalmar.
- Ett körfält i varje riktning och  
 en mellanliggande evakuerings 
 tunnel ger begränsningar för   
 hela kollektivtrafiken i det fall  
 det skulle uppstå driftstopp. 

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

STAdSuTvecklIng
+ Bra kopplingsmöjlighet City – Gullbergsvass.  
+ Små intrång i befintlig bebyggelse. 
+ Bra förutsättningar för ökad satsning på kollektivtrafik.

- Barriären kvar mellan nordstan/resecentrum och Lilla Bommen/ 
 Gullbergsstrand (en koppling i ett övre plan är dock möjlig). 
- Begränsade exploateringsmöjligheter på grund av ytkrävande   
 trafiklösningar.

MIljöeffekTer 
+ Grumling av älven under byggtid kan minimeras under en begränsad  
 tidsperiod
+ Begränsad påverkan på älvbotten avseende fornlämningsfynd.  
+ Påverkan på områden med förorenade sediment kan begränsas.  
+ Med en högbro blir bullernivåerna från spårväg lägre än med en   
 mellanbro.

-  områden med förorenade massor påverkas.

4.3   AlTernATIv c

 kollekTIvTrAfIk och fleXIBIlITeT 
+ Kollektivtrafiken får en gen förbindelse  
 mellan resecentrum och knutpunkt   
 hjalmar / norra älvstranden.
+ Bron för kollektivtrafiken på Södra  
 älvstranden innefattar även två körfält  
 för biltrafiken, vilket ger möjligheter för  
 busstrafiken att ta sig fram även vid ett  
 eventuellt driftstopp.
+ På hisingssidan ges goda kopplingar för 
 alla trafikslag i samtliga riktningar.
+ Ett flexibelt system som ger goda  
 möjligheter till att öka kollektivtrafiken  
 i framtiden.
+ Motsvarande principlösning för trafiken  
 kan även göras med en mellanbro.

C
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 älvstranden blir hela kollektivtrafiken sårbar vid eventuella   
 driftstopp.
- Begränsad möjlighet för en framtida satsning på ökad kollektiv- 
 trafik och minskad biltrafik i centrum.
 
STAdSuTvecklIng 
+  Med större delen av trafikapparaten i ett östligare läge minskar  
 barriäreffekten mellan nordstan/resecentrum och Lilla Bommen. 
+ Bra kopplingsmöjlighet City – Gullbergsvass.  
+ Goda exploateringsmöjligheter i ett västligare läge.

- Befintlig bebyggelse behöver rivas på båda sidor Göta älv.
- Intrång i befintlig bebyggelse genom ramp i Gullbergs Strandgata.

MIljöeffekTer         
+ Grumling av älven under byggtid kan minimeras under en begränsad  
 tidsperiod         
+ Begränsad påverkan på älvbotten avseende fornlämningsfynd.  
+ Påverkan på områden med förorenade sediment kan begränsas.

-  områden med förorenade massor påverkas.
- Bullernivåerna blir högre jämfört med en högbro. dock finns goda   
 möjligheter att skärma ljudet vid brokant.

4.4   AlTernATIv d

kollekTIvTrAfIk och fleXI-
BIlITeT 
+ På hisingssidan ges goda  
 kopplingar för alla trafikslag i  
 samtliga riktningar.

- restiden med kollektivtrafiken  
 blir förlängd, mellan dagens   
 knutpunkter på ömse sidor om 
 Göta älv.
- För spårvägen finns ingen vinst  
 med att läget kan kopplas till   
 bangårdsförbindelsen.
- Med två kollektivtrafikkörfält  
 på separat bro på Södra  

d
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STAdSuTvecklIng
+  Med större delen av trafikapparaten i ett östligare läge minskar   
 barriäreffekten mellan nordstan/resecentrum och Lilla Bommen. 
+ Goda exploateringsmöjligheter i ett västligare läge.

- risk för en ny barriär mellan City och Gullbergsvass. 
- Befintlig bebyggelse behöver rivas på båda sidor Göta älv.

MIljöeffekTer
+ Grumling av älven under byggtid kan minimeras under en begränsad  
 tidsperiod
+ Begränsad påverkan på älvbotten avseende fornlämningsfynd.  
+ Påverkan på områden med förorenade sediment kan begränsas.  
+ Med en högbro blir bullernivåerna från spårväg lägre än med en  
 mellanbro.

-  områden med förorenade massor påverkas.

P

Nordstan

E 4.5   AlTernATIv e

kollekTIvTrAfIk och fleXIBIlITeT 
+ På hisingssidan ger alternativet goda 
 kopplingar för alla trafikslag i  
 samtliga riktningar.

- restiden med kollektivtrafiken blir  
 förlängd, mellan dagens knutpunkter   
 på ömse sidor om Göta älv.
- För spårvägen finns ingen vinst med 
 att läget kan kopplas till bangårds- 
 förbindelsen.
- Med två kollektivtrafikkörfält på separat 
 bro på Södra älvstranden blir hela 
 kollektivtrafiken sårbar vid eventuella  
 driftstopp.
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P

Nordstan

4.6   AlTernATIv f

kollekTIvTrAfIk och fleXI-
BIlITeT 
+ Kollektivtrafiken kan hålla 
 högre hastighet i en tunnel. 
+ På hisingssidan ger alternativet  
 goda kopplingar för alla   
 trafikslag i samtliga riktningar. 

- resvägen med kollektivtrafiken  
 blir förlängd, mellan dagens   
 knutpunkter på ömse sidor om 
 Göta älv.
- hela kollektivtrafiken blir  
 sårbar vid eventuella driftstopp. 
- Begränsad möjlighet för en  
 framtida satsning på  
 ökad kollektivtrafik och minskad biltrafik i centrum.
- Gång- och cykeltrafiken kan inte kombineras med övriga 
 trafikslag vilket förutom minskad trygghet också kan ge 
 försämrade möjligheter till kopplingar mot kollektiv- 
 trafiken.

STAdSuTvecklIng 
+ Stora möjligheter att bygga samman Lilla Bommen med  
 Gullbergsstrand, bland annat med bostäder. 
+ Bra kopplingsmöjlighet City – Gullbergsvass.  
+ Små intrång i befintlig bebyggelse och goda exploaterings- 
 möjligheter på ömse sidor om älven.

- Barriären kvar mellan nordstan/resecentrum och Lilla Bommen. 
- På hisingssidan kan tunnelpåslaget medföra en ny barriär mellan 
 Frihamnsområdet och ringön. 
- Tunneln innebär att byggnader måste rivas och ersättas, på båda   
 sidor älven.

MIljöeffekTer         
- Tunnel bygge kan innebära stor påverkan på älvbotten avseende   
 fornlämningsfynd.
- Påverkan på områden med förorenade sediment
- Grumling av älven under en lång period för byggande av tunnel
- områden med förorenade massor påverkas.
  
+ Med spårvägen i tunnel blir bullernivåerna lägre.

F
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4.7   SAMMAnfATTnIng koSTnAder och effekTer

I nedanstående kostnadssammanställning finns även kostnaderna för anpassning av de 
olika alternativen till en bangårdsviadukt med. 
 

Alternativ Investerings-
kostnad Mkr
 
(exkl. marklö-
sen)

Årskostnad 
investering 
Mkr 
 
Kalkyltid 60 år 
Ränta 4%

Drift och un-
derhåll Mkr/år

Total årskost-
nad Mkr

Alternativ A 
Mellanbro öppningsbar inkl gc-bana i
Stadstjänaregatans förlängning

2 500 106 25 131

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

Summa etapp 1 3 300 140 30 170
Bangårdsviadukten 600 26 3 29
Mark: Åkarepl, Drottningtorget, Nils
Ericsonsg, Bergslagsg, Kruthusg.

 
400

 
17

 
2

 
19

Summa etapp 2 1 000 43 5 48

Totalt Alternativ A 4 300 183 35 218

Alternativ B 
Mellanbro öppn-bar biltrafik inkl gc-
bana
i Stadstjänaregatans
förlängning

1 600 68 17 85

Kollektivtrafiktunnel i Kämpegatans
förlängning

4 700 200 20 220

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

Summa etapp 1 7 100 302 42 344
Bangårdsviadukten 600 26 3 29
Mark: Åkarepl, Drottningtorget, Nils
Ericsonsg, Bergslagsg, Kruthusg.

 
400

 
17

 
2

 
19

Summa etapp 2 1 000 43 5 48

Totalt Alternativ B 8 100 344 47 391

Alternativ c 
Högbro öppn-bar inkl gc-bana i
Stadstjänaregatans förlängning

 
2 700

 
115

 
27

 
142

Summa etapp 1 2 700 115 27 142
Bangårdsviadukten 600 26 3 29
Götaleden i nedsänkt läge (400 m) 800 34 5 39
Mark: Åkarepl, Drottningtorget, Nils
Ericsonsg, Bergslagsg, Kruthusg.

 
400

 
17

 
2

 
19

Summa etapp 2 1 800 77 10 87

Totalt Alternativ C 4 500 191 37 228
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Alternativ d 
Mellanbro öppningsbar inkl gc-bana i
Kämpegatans förlängning

 
2 700

 
115

 
27

 
142

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

Summa etapp 1 3 500 149 32 181
Bangårdsviadukten 600 26 3 29
Mark: Åkarepl, Drottningtorget, Nils
Ericssonsg, Bergslagsg, Kruthusg.

 
400

 
17

 
2

 
19

Summa etapp 2 1 000 43 5 48

Totalt Alternativ D 4 500 191 37 228

Alternativ e 
Högbro öppningsbar inkl gc-bana i
Kämpegatans förlängning

 
3 100

 
132

 
27

 
159

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

Summa etapp 1 3 900 166 32 198
Bangårdsviadukten 600 26 3 29
Mark: Åkarepl, Drottningtorget, Nils
Ericssonsg, Bergslagsg, Kruthusg.

 
400

 
17

 
2

 
19

Summa etapp 2 1 000 43 5 48

Totalt Alternativ E 4 900 208 37 245

Alternativ f 
Kollektivtrafiktunnel i Kämpegatans
förlängning

1 600 68 17 85

Biltunnel i Kämpegatans förlängning 4 700 200 20 220
Götaleden i nedsänkt läge (400 m) 800 34 5 39

Separat GC-bro öppningsbar 300 13 3 16

Summa etapp 1 10 000 425 48 473
Bangårdsviadukten 600 26 3 29
Mark: Åkarepl, Drottningtorget, Nils
Ericssonsg, Bergslagsg, Kruthusg.

 
400

 
17

 
2

 
19

Summa etapp 2 1 000 43 5 48

Totalt Alternativ F 11 000 468 53 521
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Sammanfattande analys av relevanta aspekter för spårväg
En ny älvförbindelse är en komplex historia och här finns flera alternativ 
som i olika grad uppfyller uppsatta mål. För att på ett bra sätt belysa skillna-
den mellan de olika alternativen har det övergripande målet här brutits ned 
i fler preciserade projektmål. nedan följer en analys av de olika aspekterna 
såsom stadsutveckling, kollektivtrafik, miljö och ekonomi. 

Bangårdsförbindelsens två alternativ ger ingen alternativskiljande effekt 
angående spårdragningen  Stampgatan - drottningtorget.

STAdSuTvECKLInG

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 mel-
lanbro för alla trafikslag. när arbetet med ”Centrala älvstaden” fortskrider 
kommer säkert fler lokala förbindelser att aktualiseras.

KoLLEKTIvTrAFIK

Samtliga alternativ klarar beräknat antal transporter med kollektivtrafiken 
år 2025, i de fall trafiken går störningsfritt. ur 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 fartygs-
passager utan öppning. 

utav broalternativen (A, C-E) är det endast alternativ C, där kollektivtrafik-
körfälten kombineras med biltrafik på södra älvstranden, som har en flexibli-
litet i det fall det skulle uppstå driftstopp. Likaså är alternativ C det förslag 
som ger störst möjligheter för en framtida utveckling av kollektivtrafiken (se 
vidare under avsnittet flexibilitet nedan). 

I alternativen B, d-F går kollektivtrafiken en omväg, mellan målpunkterna 
på respektive sida älven. Tunnelalternativen är helt konfliktfria mot andra 
trafikslag, men kan vara svåra att hantera vid störningssituationer. För rese-
nären är dock en resa ovan mark och vatten mer trivsam. 



44 45

FLEXIBILITET

Flexibilitet över tiden skapas bäst genom en älvförbindelse med samman-
hållna körfält för kollektiv- respektive biltrafik (alternativ A och C-E). 
Möjlighet finns då att omfördela framkomlighet och kapacitet mellan bil- 
och kollektivtrafik. Längst sträcka med sammanhållna körfält på landsidan 
har alternativ C, medan mellanbroalternativen A och d är gynnsammare på 
hisingssidan. 

Ett annat scenario för framtida förändringar kan vara direktgående snabbus-
sar via alléstråket och bangårdsförbindelsen till hisingen, varvid en förbin-
delse i Kämpegatan är den genaste. Med spårvagn kommer en anslutning i 
Kämpegatans förlängning dock alltid att bli en omväg då det av lutningsskäl 
inte finns möjlighet att dra spår i bangårdsförbindelsen. när västlänken 
är byggd skulle det eventuellt finnas möjligheter att bygga ett kompaktare 
resecentrum genom att flytta nils Ericsonterminalen till ett läge omedelbart 
norr om eller i ett plan över den kvarvarande säckbangården. det skulle 
innebära att centrumpunkten för kollektivtrafiken flyttas längre från centrum 
och resenärerna. 

MILJöEFFEKTEr

Alternativen skiljer sig mycket lite från varandra i för spårväg relevanta mil-
jöfrågor. det är påverkan under byggtid samt bullersituationen som föränd-
ras jämfört med nollalternativet. 

Tunnelalternativen påverkar mer bottensediment och kajområden, vilka kan 
innehålla förorenade massor och fornlämningsfynd, jämfört med broalterna-
tiven. däremot är tunnelalternativen att föredra för att bullersituationen ska 
påverkas positivt för den befintliga och planerade bebyggelsen. 

EKONOMI

Som älvförbindelse är en mellanbro för alla trafikslag billigast att bygga (al-
ternativ A respektive d). något dyrare är högbroar (alternativ C respektive 
E) och dyrast är alternativ med tunnel.
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5 MåluppfyllelSe och hAnd-   
 läggnIng

5.1 MåluppfyllelSe 
Samtliga alternativ uppfyller i stort sett det övergripande målet, men i olika 
grad projektmålen. detta finns redovisat i vidstående figur på ett schematiskt 
och övergripande sätt.

Målen är relaterade till dagens förhållanden, men speglar också inbördes 
skillnader i egenskaper hos de olika alternativen.
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Alt A Alt B Alt C Alt D Alt E Alt F
Stadsut-
veckling

Kollektivtra-
fik (alla)

Flexibilitet 
avseende 
trafikprio
Miljöeffekter

Kostnad älv-
förbindelse

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

Kostnad inkl 
bangårds-
förbindelse

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

Årskostnad 
investering

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

Årskostnad 
drift

35 Mkr 47 Mkr 37 Mkr 37 Mkr 37 Mkr 53 Mkr
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5.2   SAMråd
Samråd har hållits med Länsstyrelsen, 2009-08-08. under arbetsprocessen 
har även möten hållits med de olika förvaltningarna inom kommunen, där 
även stadsdelsförvaltningen deltagit.
Informationsmöten för allmänheten kommer att hållas i samband med att 
planprogrammet går ut på samråd under hösten 2009. 

5.3   forTSATT ArBeTe 
Förstudien skickas på remiss i samband med att planprogrammet går ut, 
september - november 2009. Materialet går till berörda myndigheter och 
intressenter. Syftet med remissen är att Trafikkontoret önskar ta del av 
synpunkter som underlag för beslut om hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. 

Efter remiss sammanställs ytttranden och förstudiens förslagshandling 
skickas till länsstyrelsen för beslut om projektet kan medföra betydande 
miljöpåverkan. 

Trafikkontorets intention är att i nästa steg upprätta av järnvägsplan, vilket 
görs i en gemensam process med kommunens detaljplanearbete.  
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