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

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

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

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

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

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

beskrivna efter samma ordning som ovan.

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

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

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

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

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

Alternativen – se innehållsförteckning >
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1. Inledning

Trafikförsörjningen av centrala Göteborg är en komplex historia. Att bygga en ny älv-
förbindelse är därför inte så enkelt som att ersätta befintlig bro med en ny i samma läge
och med samma utformning. Förbindelsen måste sättas in i ett större sammanhang,
både geografiskt och tidsmässigt, och ta tillvara förutsättningar och möjligheter att
utveckla centrala Göteborg. Samt, inte minst, att skapa ett positivt inslag i stadsbilden.

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.

Förutom det nyligen avslutade arbetet med kommunens nya översiktsplan pågår för
närvarande ett antal övergripande studier av strategisk art, samtidigt som Göta
älvbrons dåliga kondition framtvingar en tidplan frikopplad från dessa studiers. Trots att
så är fallet bör programmet i möjligaste mån kopplas till:

 K 2020 – framtidens kollektivtrafik i Göteborgsregionen (målbild antagen GR 2009-
04-03)

 Program för nya älvförbindelser vid Marieholm (godkänt BN 2009-03-31)
 Förstudier för Hamnbanan och Lundbyleden
 Fördjupad översiktsplan för Backaplan (utställd BN 2008-12 16)
 Parkeringspolicy för Göteborg (under politisk behandling)
 Förstudie inför utveckling av Frihamnsområdet (uppdrag BN 2008-09-16)
 Stadsbyggnadskvaliteter (godkänd BN 2008-05-06)
 Detaljplan för gång- och cykelbro över Göta älv (till KF för antagande, BN 2007-10-

16)
 Program för Södra Älvstranden, delen Rosenlund – Lilla Bommen (godkänt BN

2007-05-10)
 Järnvägsutredning / Program för Västlänken (-Gullbergsvass) (remiss 2006)

En närmare beskrivning av studierna finns i följande avsnitt. Under 2006-2009 har fyra
temadagar hållits med BN+TN. Vid dessa har redogjorts för det aktuella planerings-
läget.

(KF=kommunfullmäktige, BN=byggnadsnämnden, TN=trafiknämnden, GR=göteborgsregionens
kommunalförbund)

Uppdraget

BN beslutade 2008-04-01 om uppdrag att upprätta detta program. Beslutet ersatte av
TN 2006-05-18 beslutad utredning om ersättning av Göta älvbron. Det nya uppdraget
är att beskriva och analysera två alternativa bangårdsförbindelser och sex alternativa
älvförbindelser. Ytterligare några alternativ har tidigare diskuterats, men valts bort. För
alternativ F, där en separat gång- och cykelförbindelse krävs, förs ett resonemang om
bro alternativt färjeskyttel. Alternativen beskrivs i avsnitten 6-7 i del 2.

Kommunens nya översiktsplan, antagen 2009-02-26, illustrerar en ny älvförbindelse
och en bangårdsviadukt. För att inte låsa lägen, och för att också rymma fler förbindel-
ser, är dock ett större utredningsområde utlagt (se avsnitt 4.1). För programområdet
gäller ett antal detaljplaner av olika ålder samt en del utan plan i Frihamnen och
Gullbergsvass. En total planöversyn behövs alltså som grund för ett byggande.

Ett program upprättas för båda objekten, även om en etappvis utbyggnad kan bli
aktuell. Parallellt krävs en förstudie för byggande av ny spårväg enligt järnvägslagen
och för ny statlig väg enligt väglagen.
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Förutom tekniska och ekonomiska aspekter belyser programmet de olika alternativens
konsekvenser för stadsbyggandet och exploateringsmöjligheterna samt infrastrukturen
i ett helhetsperspektiv.

Avgränsning

Preliminär avgränsning av pro-
gramområdet. Även områden norr
och söder därom kan komma att
influeras, t ex Drottningtorget och
delar av alléstråket.

Förbindelser i form av broar, tunnlar och/eller färjor i andra delar längs Göta älv berörs
endast summariskt i detta program. En sammanfattande karta över befintliga och
diskuterade förbindelser finns dock i avsnitt 3.

Programmet utgår från att Marieholmstunneln för bilar, en dubblerad Marieholmsbro för
tåg samt en gång- och cykelbro mellan Packhusplatsen och Hugo Hammars kaj är
byggda när förbindelserna tas i bruk. Huruvida dessa fasta förbindelser och
komplementen färjor/skyttlar är avgiftsbelagda eller ej behandlas ej i programmet – för
detta pågår särskilda utredningar. Vidare förutsätts att fartygstrafiken till Vänern fortsatt
går på Göta älv.

Detta program handlar om förbindelser dels över/under bangården mellan Stampen
och Gullbergsvass, dels om förbindelser över/under älven mellan Lilla Bommen/Gull-
bergsvass och Frihamnen/Ringön. För bangårdsförbindelsen finns två alternativ; bro
eller tunnel. För älvförbindelserna diskuteras följande alternativ:

Alt A Alt B Alt C Alt D Alt E Alt F
Mellanbro Stads- Mellanbro gc+bil Högbro Stads- Mellanbro Kämpe- Högbro Kämpe- Lågbro gc Lilla
tjänaregatan + koll.tunnel tjänaregatan gatan gatan Bommen + tunnel

Alternativen i ord – se innehållsförteckningen!

Tidplan

Programsamråd sker under hösten 2009, för att tidplanen ska kunna hållas (se detal-
jerad tidplan i avsnitt 10). Ett godkänt program/förstudier kan därefter ligga till grund för
erforderliga detaljplaner/järnvägsplan/arbetsplan.

Göta älvbron ska vara ersatt senast 2020 !
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LEDNINGSGRUPP
SBK dir + v.dir + sb.chefer

Handläggare: Lennart Widén, SBK Söder
Bitr. handläggare: Anders Jurin, SBK Söder

STORA ARBETSGRUPPEN

SBK: Lennart Widén (sammank.),
Anders Jurin, Lena Jacobsson
Trafikkont: Max Falk
Älvstranden Utveckling: Sten Imberg
Fast.kont: Karolina Olsson
Miljöförvaltn: Pernilla Rydeving
Park o Natur: Lars Johansson
SDF Centrum: Hans Eriksson
SDF Lundby: Lars Lindskog, Bente
Greve
Stadsmuséet: Sanja Peter
Göteborgs hamn: Jan Inganäs,
Jörgen Wallroth
…

LILLA ARBETSGRUPPEN

Lennart Widén, SBK Söder
Anders Jurin, SBK Söder
Lena Jacobsson, SBK Norr
Hanna Areslätt, SBK Öpg
Karolina Olsson, FK
Max Falk, TK
Magnus Ståhl, TK
Björn Lindgren, TK
Sten Imberg , Älvstranden Utveckling
Konsulter

REFERENSGRUPPER

BANVERKET
Hamnbanan, Västlänken, mm
JERNHUSEN
Resecentrum, mm
VÄSTTRAFIK
Kollektivtrafik, resecentrum, mm
VÄGVERKET
Lundby-/Mårten Krakowleden
SJÖFARTSVERKET
Vänertrafiken
LÄNSSTYRELSEN

STYRGRUPP
SBK avd.ch + TK avd.ch

Organisation

För programarbetet har en arbetsorganisation med följande utseende upprättats. Det
huvudsakliga arbetet utförs i den lilla arbetsgruppen, medan övriga grupper främst är
avsedda för avstämningar.

Mål

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

För bangårdsförbindelsen finns två alternativ; bro eller tunnel. En ny älvförbindelse är
mer komplex och här finns fler tänkbara alternativ. För att kunna jämföra alternativen
har det övergripande målet brutits ned i följande specifika projektmål:

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

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

Förbindelserna ska främja ett effektivt markutnyttjande.

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

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

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

Förbindelserna ska möjliggöra en framtida omfördelning/omprioritering mellan
trafikslagen.

Älvförbindelsen ska medge en rationell sjöfart på älven.
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2. Historik

En fast förbindelse mellan City inom Vallgraven och Hisingen har funnits sedan 1874,
då den första bron byggdes från nuvarande Jussi Björlings Plats till Södra Frihamns-
piren (”Bananpiren”). Till bron var kopplat ett kallbadhus. 1916 ersattes bron med
Hisingsbron i samma läge. Denna överlevde till 1968. Men redan 1939 invigdes den
nuvarande Göta älvbron i ett östligare läge. De fasta förbindelserna kompletterades
med ett antal färjor tvärs älven, framför allt till de stora varven på Hisingssidan. 1966
tillkom Älvsborgsbron och 1968 Tingstadstunneln. Färjorna har under 1980-talet ersatts
med Älvsnabben och Älvsnabbare (se karta sid 10).

1880 års karta

Första bron med kallbadhuset 1874
– 1916
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Hisingsbron 1916 – 1968, sedd från norr.

Göta älvbron 1938 - ?

Sektion, som visar den ursprungliga bron(svart) och de senare tillagda gång- och cykelbanorna.
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Frihamnsområdet har utvecklats från vassområde via utfyllnader och öppning av
hamnbassänger från slutet av 1800-talet och fram till 1920-talet. Området rymmer ett
antal byggnader som uppfördes mellan 1938 – 1962. Hamnverksamheten har
successivt avvecklats.

Även Gullbergsvass är, som namnet anger, utfyllt vassområde som successivt fyllts ut
och bebyggts. Framför allt har området tagits i anspråk för logistikverksamhet.

Lilla Bommen och delar av Gullbergsstrand har under 1980- och 90-talen genomgått
en omfattande omvandling. Framför allt har nya kontorskvarter tillkommit, där höghuset
”Läppstiftet” utmärker sig som ett nytt landmärke i staden.

1921 års karta, som bland annat visar att Frihamnen börjat anläggas och att Ringön fortfarande
är en ö. Där Mårten Krakowleden går idag låg såväl Västgötabanans som Bergslagsbanans
stationer och rangerbangårdar.

Frihamnen sed från norr
ca 1970.
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3. Nuläge

3.1 Göta älvbron i sitt sammanhang

Göta älvbron var länge av synnerligen strategisk betydelse, då den var den enda fasta
förbindelsen över älven i Göteborg. Efter tillkomsten av Älvsborgsbron och Tingstads-
tunneln 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 och Älvsnabbare som ingår i
kollektivtrafiken.

Trafikmängderna på bron är idag:
Gångtrafik: 800/dygn (sommar april-aug)
Cykeltrafik: 3.500/dygn (sommar april-aug)
Kollektivtrafik: 2.400 fordon/dygn, 85.000 resande/dygn
Biltrafik: 27.400 fordon/dygn (varav 7% tung trafik), 35.000 resande/dygn
Bron passeras i genomsnitt av 2-3 lastfartyg/dygn som kräver broöppning. Öppning
sker ej under rusningstrafik (vardagar kl 06 – 09 och 15 – 18). Till detta kommer vissa
fritidsbåtar, tur- och charterbåtar samt servicebåtar. Se vidare avsnitten 3.2 och 5.3.

City

Ringön

Gullbergsvass

Backa-
plan

Frihamns-
området

Backaplan

Frihamnen

Gullbergsvass

Ringön

Älvsborgs-
bron

Tingstads-
tunneln

Älvsnabben /
Älvsnabbare

Gullbergs-
strand
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Befintliga, planerade och diskuterade förbindelser tvärs Göta älv. Utanför kartan finns också
befintlig Angeredsbro och diskuterad förbindelse vid Lärje.

Heldraget=Fast förbindelse Streckat=Färja/skyttel
Rött=Befintlig/beslutad förbindelse Grönt=Diskuterad/önskvärd förbindelse
[gång-cykel-färjeresande per dygn/spårvagns-bussresande per dygn/bilresande per dygn]

1. Befintlig Göta älvbro [800-3.500-00/85.000/35.000]
2. Ny förbindelse (bro/tunnel), alternativa lägen (1-2)
3. Ny gc-bro/skyttel (komplement till tunnelarternativet)
4. Befinlig Älvsborgsbro [uppgift saknas/4.000/82.000]
5. Befintlig färja – Älvsnabben [2.400/00/00]
6. Ev. ny färjeförbindelse Slottsberget - Fiskhamnen
7. Diskuterad bro/tunnel Lindholmen - Stigberget
8. Befintlig färja Älvsnabbare
9. Befintlig färja Älvsnabben (men med flyttad ändhållplats till Stenpiren)
10. Planerad gc-bro Packhuskajen – Hugo Hammars kaj
11. Diskuterad bro för gång-, kollektiv- och biltrafik Gullbergsvass - Ringön
12. Diskuterad järnvägstunnel (Bohusbanan)
13. Befintlig Tingstadstunnel [00/2.000/157.000]
14. Planerad biltunnel (Marieholmstunneln)
15. Dubblerad järnvägsbro (Marieholmsbron) [95 tåg/dygn, varav 55 godståg]

Kommentarer:

Uppgifter om gående/cyklande på Älvsborgsbron (4) saknas. Övriga uppgifter om
gående/cyklande avser ett medelvardagsdygn på sommaren (april-aug).

Detaljplan finns framtagen för planerad GC-bro (10), men antagandet avvaktar pågående
prövning i miljööverdomstolen, vilken väntas hösten 2009. Kommunens mål är byggstart 2010.
Programmet utgår från att GC-bron samt Marieholmstunneln för bilar och en dubblerad
Marieholmsbro för tåg är byggda när de nya förbindelserna tas i bruk.
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Göta älvbrons konstruktion och kondition
Göta älvbron byggdes åren 1936-1939 och har en total längd av ca 950 m. Bron är
öppningsbar med en motviktsupphängd enkel klaff.

Den segelfria höjden i klaffspannet är 19,5 m över älvens medelvattennivå med en
farledsbredd på 20 m. För de icke öppningsbara sidospannen är den fria höjden 18,5 m
och farledsbredden 27 m.

Brons huvudkonstruktion består av 7 st längsgående stålbalkar som bär en farbane-
platta av betong, förutom i klaffspannet där plattan utgörs av stål. Bron bärs
huvudsakligen upp av pendelpelare i stål. En breddning av bron skedde 1958, då nya
separata gång- och cykelbanor byggdes utanför bron och de gamla gång- och
cykelbanorna gjordes om till bilfiler (se sektion sid 8). I samband med byggandet av
Götatunneln gjordes en avväxling för att klara ett större spann mellan pelarna.

Stålet i bron har konstaterats vara av spröd kvalitet (Thomas-stål), vilket är speciellt
känsligt vid låga temperaturer (vintertid). Detta tillsammans med utmattning av stålet
har medfört att brons återstående livslängd bedömts vara högst 11 år, dvs maximalt
fram till år 2020. Brons konstruktion med pendelpelare är dessutom mindre lämplig ur
påseglings- / påkörningssynpunkt.

Balkflänsbrott över stöd noterades 1999 samt brott i motviktsupphängningen år 2000.
Felen är åtgärdade. År 2007 reparerades de yttre gång- och cykelbanorna efter att ett
hål uppstått i betongplattan på grund av ett för tungt sopfordon.

För att vidmakthålla brons säkerhet har fordonsvikten i de yttre körfälten begränsats till
3,5 ton. Viss bärighetssäkring över stöd för balkarna under kollektivkörfälten har skett.
Vidare pågår en instrumentering med fiberoptik för kontinuerlig övervakning av hela
bron. Larm erhålles vid större töjningar eller sprickor varvid lämpliga åtgärder skall
aktiveras. Manuella inspektioner sker fortlöpande varje vintermånad tills övervaknings-
systemet är i full drift.

Göta älvbron från väster … … och från öster.
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Avväxlingen vid Götaleden. Konstruktionen med stålbalkar och
pendelpelare.

3.2 Pågående vatten- och markanvändning

Vattenanvändning

Orienteringskarta

Göta älv tillsammans med Trollhätte kanal bildar en 82 km lång farled mellan Göteborg
och Vänern. Nivåskillnaden på totalt 44 m klaras av sex slussar. Slussarna begränsar
Vänerfartygens storlek till en längd på 89 m, bredd på 13,4 m och ett max djupgående
på 5,4 m. På sträckan Göteborg – Vänern finns totalt 12 st broar, 9 öppningsbara och 3
st fasta. De öppningsbara broarna har en varierande segelfri höjd från 2,0 m till 19,5 m
(Göta älvbron). Den maximala segelfria höjden på Göta älv är 27 m.

Vänersjöfarten utgörs av fartyg med varierande storlek från relativt små fartyg upp till
Vänermaxfartygen som lastar ca 4 000 ton. Något större tonnage kan anlöpa hamnar
utefter Göta älv (nedströms slussarna). Medellasten per fartygspassage har under

Frihamnen

Lundby-
hamnen

Lilla
Bommen

Ringön

Gullbergsstrand

Nordst
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senare år legat på drygt 1 000 ton. Vänersjöfartens godsvolym har från ca 3,5 miljoner
ton/år långsamt minskat sedan mitten av 1980-talet. Enligt Vänerregionens Näringslivs-
råd svarade Vänersjöfarten år 2006 för en total godsomsättning på drygt 2,4 miljoner
ton. Hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) anger för år 2006 en volym på 2,23
miljoner ton för Vänerhamn AB på 989 anlöp med en nettoomsättning på 162 Mkr/år.

I genomsnitt passeras Göta älvbron av 5 till 6 lastfartyg/dygn (ca 2000 fartygs-
passager/år) jämnt fördelat över dygnet med ett max på 10 till 12 fartyg under några
enstaka dygn per månad. Efter att många av fartygen försetts med fällbara master har
antalet öppningar mer än halverats från ca 2000 /år till mindre än 1000 /år dvs i snitt ca
2 till 3 öppningar/dygn.

Utöver lastfartygen passeras Göta älvbron av fritidsbåtar (ca 5500 / år varav segelbåtar
drygt 2500), tur- och charterbåtar samt diverse servicebåtar (arbetsbåtar, lotsbåtar,
bogserbåtar, militära fartyg mm). Registreringar av antalet passerande båtar (inkl
båthöjder) under sommaren 2008 gav följande resultat:

:

Antal fartyg / dygn sommaren 2008 som passerade Göta älvbron

medel max

Typ juni juli aug juli

Lastfartyg 5 4 6 8

Tur- och charterbåtar 5 4 4 9
Servicebåtar 5 4 4 13

Segelbåtar 16 37 20 61
Övriga fritidsbåtar <6,5m 19 42 20 82

Av ovanstående passerar ca 65 % av lastfartygen utan öppning liksom ca 95% av
segelbåtarna. Den segelfria höjden vid Göta älvbron är 19,5 m. För djupare studier
hänvisas till ”Sjöfarten på Göta älv – en arkivstudie inför planerad ersättning av Göta
älvbron” (Trafikkontoret Meddelande 3:2009).

Vänermaxfartyg
M/S Mangen
L= 89 m.
B= 13,2 m.
Djupgående = 5,4 m
Masthöjd = 26 m
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Markanvändning

Områdena på ömse sidor om befintlig Göta älvbro upptas till stora delar av trafikytor;
på den södra sidan främst i anslutning till Götaleden och på den norra sidan främst i
anslutning till Frihamns- och Hjalmar Brantingsmoten.

Götaleden och Lilla Bommenmotet Frihamns- och Hjalmar Brantingsmoten

Orienteringskarta

Gullbergsvass

Frihamns-
området

Backaplan

Ringön

City

Rese-
centrum

Gullbergsstrand

Planerad
gång- och
cykelbro
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Frihamnsområdet används idag till diverse transport- och lagerverksamhet, bl a med
uppställning av containrar. Kvillepiren har järnvägsanslutning och trafikeras dagligen av
godsfärja. Norra Frihamnspiren rymmer fd färjeterminal och magasinsbyggnader som
numera används för kontorsverksamhet. På Södra Frihamnspiren finns byggnader som
tidigare använts för bl a bananmogning. Piren används för diverse evenemang som
konserter, bilracertävlingar, mm. Kajerna är i varierande skick och används endast till
en mindre del för tilläggning av fartyg. Norra Frihamnspiren, som tillsammans med
Masthuggskajen och Arendal utgör Göteborgs officiella kryssningshamnar, angörs
årligen av ett antal kryssningsfartyg (de flesta som går under Älvsborgsbron med sin
segelfria höjd om 45 meter över medelvattennivå).

Flottbesök i Frihamnen
2007.

Lilla Bommen är en hårt exploaterad del med uteslutande kontor, i huvudsak byggt på
1980-talet. Vid Lilla Bommens hamn förekommer dock sommartid även en omfattande
turistverksamhet i form av hotell (barken Viking), gästhamn och tilläggsplats för
utflyktsbåtar. Även Älvsnabben har sin ändhållplats här, men den kommer sannolikt att
flyttas till Stora Bommen (Stenpiren).

Området upplevs fortfarande som avskilt från City, även om Götatunnelns tillkomst
medfört en bättre kontakt med Östra Hamngatan. I avvaktan på att en permanent
utformning läggs fast har temporära åtgärder vidtagits efter Götatunnelns invigning. En
konstgräsplan framför gästhamnen och en utställningspaviljong – Älvrummet – har
iordningsställts. Torsten Henrikssons gångbro finns kvar och används fortfarande flitigt
av gående mellan Östra Nordstan och Lilla Bommen.

Konstgräsplan och Älvrummet vid Lilla Bommen.



17(41)

Ringön – Gullbergsstrand sett från Göta
Älvbron. Gullbergskajen upptas till stor del
va parkering. I fonden till höger gasklockan.

Gullbergsstrand innehåller i sin västra del till största delen kontor, med inslag av
handel, i den östra delen av småindustri. Utmed kajen i Gullbergsstrand finns, förutom
båtföreningens skutor, också en hotellbåt och några restaurangbåtar.

Ringön är ett verksamhetsområde med verksamheter av många olika slag, bland
andra verkstäder, lager, handel och varvsverksamhet. Bebyggelsen är av varierande
ålder och standard. Kajerna är av skiftande kvalitet med många mindre
hamnbassänger. Vid älven ligger Gotenius reparationsvarv, som är att av de få
kvarvarande varven i centrala Göteborg.

Gullbergsvass utgörs idag till
största delen av logistikverksam-
heter (tåguppställning/rangering,
containerterminal, kombiterminal,
mm) samt en betongfabrik och
den på 1980-talet tillkomna post-
terminalen (idag till stora delar
upplåten för kontorsverksamhet).
En flyttning av de ytkrävande
verksamheterna har diskuterats
sedan slutet av 1980-talet. Efter
färdigställandet av Västlänken
bedöms behovet vara 8-10 spår
för fjärrtågen (mot nuvarande 16). Lilla Bommen – Gullbergsvass sett från väster.

Backaplansområdet består till största delen av före detta industrilokaler som numera
används för handel av olika slag. Knutpunkt Hjalmar är en viktig bytespunkt för
kollektivtrafiken på Hisingen. Planering pågår för att omvandla området till blandad
stadsbebyggelse.

Illustration ur för-
djupad översikts-
plan för Backa-
plan.
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Drottningtorget – Nils Ericsonsplatsen är redan idag viktiga knutpunkter för
kollektivtrafiken. Konflikter med den mycket omfattande biltrafiken är dock uppenbar.

Drottningtorget fick sin nuvarande utformning efter en arkitekttävling och erhöll
Markbetongföreningens utemiljöpris år 1998. Nils Ericsonsplatsen omdanades i
samband med byggandet av Centralhuset år 2002.

Östra Nordstaden (”Nordstan”) är Skandinaviens största sammanhållna köpcentrum
inomhus. Till handelscentrumet är kopplat en parkeringsanläggning med drygt 2.000
parkeringsplatser.

Göteborgsoperan vid Lilla Bommen är av regionalt intresse och en viktig målpunkt för
såväl göteborgare som för tillresande.

Åkareplatsen kommer efter ombyggnad hösten 2009 att användas för
bussuppställning (terminering). Söder om platsen ligger ett temporärt parkeringsdäck
för bilar.

I Stampen pågår en successiv omvandling med rivningar, om-, till- och nybyggnader.
Stampen är ett bra exempel på begreppet central blandstad. Då bussgatan i
Burggrevegatan är byggd kan Odinsgatan – Friggagatan byggas om och få en mer
stadsmässig karaktär.

På Drottningtorget framför
Centralstationen passerar
idag ca 23.000 fordon per
dygn.

Cykelparkering i erforderlig utsträckning saknas, vilket resulterat i en närmast kaotisk situation.
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Åkareplatsen före ombyggnad till
bussuppställning).

Sammantaget utgör Polhemsplatsen - Åkareplatsen – Drottningtorget – Nils
Ericsonsplatsen tillsammans med Nordstan och Resecentrum ”träffpunkt
Göteborg” – det är här Göteborgs och regionens invånare strålar samman.
Tillsammans med Lilla Bommen, Gullbergsstrand och Gullbergsvass finns här
också en stor potential för ett utvecklat regioncentrum.



20(41)

3.3 Markägande - ansvarsområden

Markägande

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

Ansvarsområden

Stora delar av programområdet, såväl på norra som på södra sidan om Göta älv, ingår
i det område som Älvstranden Utveckling AB har uppdraget att vara utvecklingsbolag
för. I uppdraget ingår att vara strategisk aktör i syfte att exploatera områdena, det vill
säga att se till att kommunens planer blir
förverkligade.

Kartan visar de områden som Älvstranden
Utveckling AB har utvecklings- och genom-
förandeansvaret för.

För trafikprojekten har kommunens trafiknämnd det primära genomförande- och
driftsansvaret, men även staten i form av Banverk, Sjöfartsverk och Vägverk
(Transportstyrelsen) kommer att beröras.
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4. Övriga förutsättningar

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har arbetat
fram dokumentet Uthållig tillväxt – mål och strategier med
fokus på hållbar regional struktur. För en uthållig tillväxt bör
man:
- Stimulera en fortsatt befolkningstillväxt och samtidigt ta
vara på de möjligheter en fortsatt regionförstoring ger.
- Stärka de kvaliteter som gör att vi vill bo, leva och verka i
Göteborgsregionen.
- Skapa en stark och långsiktigt hållbar regional struktur
som utgår från storstadsområdets möjligheter.
- Utveckla en långsiktigt hållbar infrastruktur med en
attraktiv kollektivtrafik.
- Fördjupa samarbetet ytterligare mellan alla inblandade
aktörer.
Enligt tillväxtstrategin ska regionkärnan stärkas med 30.000
nya boende och 40.000 nya arbetsplatser fram till år 2020.
Kärnan omfattar områden på ömse sidor om Göta älv, vilka
således måste knytas samman.
Dokumentet sammanfattas i strukturbilden till höger.

4.1 Översiktsplan

I översiktsplanen för Göteborg, antagen 2009-02-26 är en av huvudstrategierna 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. Göta älv och bangårdsförbindelserna är därför viktiga länkar.

Områdesvisa inriktningar: Centrala Göteborg – förnyelseområden

I översiktsplanen anges områdesvisa inriktningar, och programområdet ligger inom det
som anges som centrala Göteborg och förnyelseområden. Inriktningen för dessa
områden ska enligt översiktsplanen vara:

 En god regional tillgänglighet ska eftersträvas genom att skapa bra förutsättningar
för kollektivtrafiken.

 Resande med kollektivtrafik, cykel och till fots ska prioriteras.

 En hög faktisk täthet och ett blandat innehåll ska eftersträvas.

 Behovet av både större och mindre parker för rekreation och hälsosam stadsmiljö
ska tillgodoses.

 Nya bostäder ska ha god tillgång till bostadnära grönytor med tillfredsställande
kvaliteter.

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

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

 Markanvisningar ska formuleras så att områdena får en varierad utveckling.

 Planeringen måste ta hänsyn till framtida höjda vattennivåer.

 Hänsyn ska tas till kulturmiljövärdena vid nybyggnation och utformningen av ny
arkitektur ska avvägas mot karaktären i den traditionella bebyggelsen.
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Markanvändning

I översiktsplanen, karta 1, redovisas en ny Göta älvförbindelse samt bangårds-
förbindelse som markreservat för kommunikation, svart linje. Områdena runt
markreservatet redovisas som stadsbebyggelse (brun färg). Området kring Göta älv är
markerat som utredningsområde för kommunikation för att visa att fler lägen för
förbindelser över älven är möjliga.

Utdrag ur markanvändningskartan, Översiktsplan för Göteborg, antagen 2009-02-26

Höga vattennivåer

Programområdet ligger inom det område där det finns risk för översvämning och höga
vattenstånd. Riktlinjen i översiktsplanen är att lägsta golvhöjd ska vara 2,8 m över
normalvattenstånd eller 1 m över extremt högsta högvatten.

FN:s klimatpanel, IPCC, anger en trolig höjning av havsnivån globalt med 0,2 – 0,6
meter till år 2100. Rapporten är från februari 2007 och en revidering väntas 2009. Nya
data pekar på att den antagna havsnivåhöjningen i rapporten från 2007 kan vara för låg
och därför hänsyn också bör tas till dessa nya forskningsresultat. Det föreslås att
nuvarande generella anpassningsnivå på en meter bör höjas till ca två meter för vissa
samhällsviktiga anläggningar, dvs från +12,80 m till +13,80 m i de centrala delarna av
Göteborg. Om en säkerhetsnivå på 1 meter tillämpas vid utbyggnad bör de åtgärder
man gör vara enkla att bygga på till en säkerhetsmarginal på 2 meter i förhållande till
dagens extremt högsta högvatten.

Bangårds- och älvförbindelserna är att anse som sådana samhällsviktiga anläggningar,
dvs anläggningar som har en vital betydelse för stadens funktion, har lång livslängd,
hög investeringskostnad samt blir svåra eller omöjliga att flytta.
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Allmän hamn

Vattenområdet inom programområdet är allmän hamn, enligt beslut från Sjöfartsverket,
(SJÖFS 1988:5) och är av särskild betydelse för den allmänna samfärdseln. Kommu-
nen anser att omfattningen av allmän hamn bör utredas för vattenområdet öster om
Älvsborgsbron.

Utdrag ur Regler och rekommendationer, Översiktsplan för Göteborg, antagen 2009-02-26. Den
blåprickade ytan redovisar område med risk för översvämning och höga vattenstånd. Den
blårandiga ytan redovisar allmän hamn där omfattning bör utredas.

Riksintressen

I eller i anslutning till programområdet finns riksintressen enligt Miljöbalken kapitel 3 för
sjöfart och hamn, järnvägar, vägar och kulturmiljövård.

- Sjöfart och hamn

I riksintresset för sjöfart ingår befintliga och planerade hamnar och farleder. I beslut
daterat 2001-10-22 har sjöfartsverket pekat ut Göteborgs hamn och dess anslutande
huvudfarleder som riksintresse. Hamnbanan och anslutande vägar är också en del av
riksintresse Göteborgs hamn. Länsstyrelsen och kommunen är i översiktsplanen för
Göteborg överens om att Frihamnens funktioner kan ersättas på annan plats och att
riksintresset därigenom är säkerställt. I översiktsplanen anger kommunen att en
riksintresset för Göteborgs hamn och anslutande farleder bör preciseras. Ett förslag till
sådan precisering och beskrivning av riksintresset för Göteborgs hamn har arbetats
fram av Länsstyrelsen och skickades på remiss under våren 2008.

I svaret på denna remiss, och i översiktsplanen anser kommunen att Göteborgs hamn
och anslutande farleder är av riksintresse men riksintressets avgränsning samt vad
som påtagligt kan skada riksintresset ytterligare ska utredas. Förbättrade förbindelser
mellan älvstränderna för alla trafikslag är av vikt för att regionens kärna ska utvecklas
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och en avvägning mellan detta intresse och sjöfarten är nödvändigt. Konflikt finns även
mellan farleden och hamnbanan, båda av riksintresse för kommunikation och en del av
riksintresset hamn.

Utdrag ur riksintressekartan, Översiktsplan för Göteborg, antagen2009-02-26.

- Järnväg

I beslut från 2006-12-20 pekar Banverket ut järnvägar som riksintressen för
kommunikation. Planerad sträckning för Västlänken, Hamnbanan (befintlig bana och
utökad korridor), kombiterminalen i Gullbergsvass, Centralen Göteborg och Olskroken
med växlingsbangårdar ingår i riksintresset.

- Väg

Vägverket har genom beslut 2004-11-08 pekat ut vägar av riksintresse. Lundbyleden
och Götaleden är av riksintresse för kommunikation.

- Kulturmiljö

Riksantikvarieämbetet har genom beslut från 1992 pekat ut riksintressen för
kulturmiljövård. Stadskärnan (1600-tals staden) utgör riksintresse då området speglar
Göteborgs utveckling från grundläggning till nutid. Stora delar av den ursprungliga
stadsplanen med vallgrav, kanaler, befästningsrester och gatusträckningar är
bevarade.

Fördjupad översiktsplan för farligt gods

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.
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4.2 Gällande detaljplaner

För området gäller en rad detaljplaner av olika ålder. För de äldre har genomförande-
tiden gått ut. Frihamnsområdet och stora delar av Gullbergsvass saknar detaljplan.
Sammantaget bör en total planöversyn ske. Förutom nya detaljplaner enligt Plan- och
bygglagen krävs också järnvägsplan / arbetsplan enligt lagen om byggande av järnväg
(JVL) / väglagen (VL). Parallellt med programmet ska därför två förstudier upprättas.

Karta utvisande gällande detaljplaner och områden som ej omfattas av detaljplan.
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4.3 Pågående planering

Regionkärnan behöver förstärkas genom en cityexpansion när staden och regionen
växer. Detta uttrycks tydligt i den nya översiktsplanen, antagen 2009-02-26. Särskilt
viktigt är att med fler förbindelser över/under Göta älv knyta samman stadens båda
sidor. Sambanden med och relationen till city och andra centrala förnyelseområden
kommer att diskuteras i kommande arbete med ”Centrala älvstaden”. Samtidigt pågår
fler planarbeten för olika delområden.

”Centrala älvstaden” är ett begrepp som samlar pågående och kommande planarbeten inom ett
stort område på ömse sidor om Göta älv. Pilarna markerar detta programs två viktiga
förbindelser för att knyta samman staden.

Förutom nedan beskrivna planarbeten förs samtal med berörda parter om en översyn
av framtida krav på brohöjder och broöppningstider i Göta älv.

För ny järnvägsbro vid Marieholm har programsamråd genomförts och arbete med
detaljplan pågår.

Detaljplan finns upprättad för en ny gång- och cykelförbindelse mellan Packhusplatsen
och Lundbyhamnen (Pumpgatan). Antagande av planen avvaktar dom i miljööver-
domstolen, vilken väntas tidigast hösten 2009.
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Hösten 2008 gav byggnadsnämnden uppdrag om en förstudie inför utveckling av
Frihamnsområdet (1). Möjligheter till goda förbindelser över älven är avgörande för
vilket innehåll området kan få och vilken roll det ska ha i det framtida Göteborg.
Försörjningen med kollektivtrafik, GC- trafik mm och hur kopplingar kan ske mot Norra
älvstranden västerut, mot Ringön och mot Backaplansområdet, kan ge förutsättningar
för en kraftfull knutpunkt där den nya älvförbindelsen landar. Höga vattennivåer och
komplicerad geoteknik är andra problem som måste lösas.

För Backaplan (2) pågår arbete med en fördjupad översiktsplan. Markanvändningen
föreslås utvecklas till blandstad med en kombination av handel i olika former, andra
verksamheter och service samt bostäder. Detaljplanearbete pågår för volymhandel i
norra delen av området. Reservat anges för ny spårväg mot Backa och en ny pendel-
tågstation på Bohusbanan vid Brunnsbo.

För Östra Kvillebäcken (3) pågår detaljplanearbete med ambitionen att byggstart ska
kunna ske 2009 – blandstad med i huvudsak bostäder.

För Ringön (4) pågår inget planarbete, men ett antal utvecklingsskisser har framtagits i
samband med järnvägsutredningen för Västlänken. För Gullbergsvass (5) pågår inte
heller något planarbete, men även här har några översiktliga omvandlingsstudier tagits
fram i samband med Järnvägsutredning/Program för Västlänken 2006.
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Illustration visande tänkbar exploatering av Gullbergsvass med nu aktuellt alternativ för
Västlänken och dess koppling mot Ringön inlagt (ur Program för detaljplaner, VÄSTLÄNKEN –
en tågtunnel under Göteborg, SBK 2006). Västlänken kan tidigast börja byggas 2016 och i så
fall vara klar 2021.

För f d Centralpostkvarteret (6) vid Drottningtorget pågår detaljplanearbete för om- och
tillbyggnad för en hotelletablering. I samband därmed har vissa studier gjorts av den
framtida Åkareplatsen. Så har även skett inom ramen för K 2020-arbetet.

I och i anslutning till ”Vita huset” (f d Bergslagsbanans stationshus) (7) har detaljplane-
arbete inletts för att pröva en utökad kontorsverksamhet. En tanke är att samla Västra
Götalandsregionens olika göteborgskontor till detta kvarter. Prövningen sker parallellt
med detta programarbete.

För infrastrukturprojekten Hamnbanan, Lundbyleden (8) och nya Marieholms-
förbindelser (9) pågår förstudier / programarbete.
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5. Önskemål och anspråk

5.1 Stadsutveckling

Stadsbyggnad handlar till stor del om att bidra till ska-
pandet av ett hållbart samhälle. Den hållbara staden är
inte att betrakta som ett slutresultat utan som en
inriktning för en ständigt pågående process och hållbar
stadsutveckling handlar till stora delar om förvaltning
och utveckling av den stad vi redan har. Göteborg ska
utvecklas till en livskraftigt hållbar stad med balans
mellan sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer.
Alla ska ha rätt till staden och den ska hänga samman
via en stadsstruktur som inte förutsätter innehav av bil
då det skulle innebära uteslutande av många grupper i
staden - orättvist och resursslösande. Göteborgs över-
siktsplan anger därför att resande med kollektivtrafik,
med cykel och till fots ska prioriteras framför bilåkande.
Vidare ska goda kopplingar mellan stadsdelar skapas
genom att minska trafiksystemets och Göta älvs
barriäreffekter.

Nya bangårds– och älvförbindelser handlar mycket om tekniska frågor och trafik-
system. Dessa frågor och system är viktiga men får inte optimeras på bekostnad av
stadens värden och hållbarhetens krav på energi och resurshushållning, utan måste
ses som en del i ett attraktivt och hållbart stadsbyggande.

Att bygga samman staden enligt ambitionen i regionens tillväxtstrategi och kommunens
översiktsplan är en angelägen och komplex uppgift. För att få ett helhetsgrepp om
utvecklingen på ömse sidor av – och förbindelser över – Göta älv kommer ett arbete
med Centrala älvstaden att påbörjas.

Centrala Älvstaden utgör utvecklingspotential för Göteborgs och regionens kärna. Här
finns och kommer att finnas en hög koncentration av bostäder, kommersiell service,
kultur, nöjen och offentlighet samt inte minst arbetsplatser. Vid en jämförelse av den
lokala arbetsmarknaden mellan hela regionen och de centrala delarna av Göteborg
visas en tydlig bild. Totalt sett har hela regionen 450 000 arbetsplatser fördelat på
570 000 hektar, d v s 0,8 apl/ha. Centrala Göteborg har 80 000 arbetsplatser fördelat
på 750 hektar vilket är 100 gånger större täthet än regionen som helhet. Historiskt sett
har tyngdpunkten på denna täthet funnits på den södra sidan av älven, dock har det
senaste decenniets utbyggnad på den norra älvstranden bidragit till en något jämnare
fördelning. Eftersom det även är just här, på båda sidor om älven, som de stora
utbyggnadsmöjligheterna finns och den huvudsakliga tillväxten ska ske betyder det att
dessa delar av staden kommer att se helt annorlunda ut i framtiden. Detta får
naturligtvis konsekvenser för förbindelser tvärs älven när det gäller deras placering och
gestaltning.

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

Förbindelserna ska främja ett effektivt markutnyttjande.

Hållbar utveckling i Göteborg
(enligt översiktsplanen)
Göteborg ska utvecklas till en livs-
kraftig långsiktigt hållbar stad med
balans mellan sociala, ekonomiska
och miljömässiga faktorer. Utgångs-
punkten är att stärka Göteborgs
unika tillgångar, såväl byggda miljöer
som natur- och kustområden. Göte-
borg ska vara en stad där det goda
livet är möjligt för alla både nu och i
framtiden. Stadens infrastruktur ska
kunna nyttjas effektivt och trafikens
miljöpåverkan minimeras. Göteborg
ska vara ett starkt regioncentrum där
konkurrenskraft förenas med omsorg
om det lokala livet. Segregation ska
vändas till integration och alla ska
kunna vara med och påverka sin
egen och stadens framtid.
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Centrala Älvstaden omfattar de viktigaste utvecklingsområdena på ömse sidor om Göta älv.
Observera att älven uppströms Packhuskajen - Södra Frihamnspiren är betydligt smalare än
längre ut.

Dagens bro är placerad i en omgivning präglad av verksamheter av skilda slag. Kontor,
båthamnar, varvsverksamhet samt diverse annan ”störande/bullrig” verksamhet. Miljön
kring bron har hittills varit mycket tillåtande för trafik, sämre luftkvalitet, buller, etc. Om
vi i framtiden önskar oss att denna del av det centrala Göteborg ska utvecklas och
inrymma en stad där bostäder och mindre störande verksamheter blandas med
offentliga torg och platser måste den nya älvförbindelsen bli en del av detta och
därmed sättas in i ett helt nytt sammanhang. De offentliga stadsrummen i den
”Centrala Älvstaden” måste utformas så de främjar och stöder stadens liv och dess
olika aktiviteter. Goda stadsrum kostar inte mer än dåliga eftersom några av våra mest
attraktiva stadsdelar skapades då Göteborg var en del av ett fattigt Sverige.
Förbindelsen måste placeras och gestaltas på ett sätt som harmonierar med
kommande kringliggande stadsdelar och på så sätt utgöra en länk i sambandet mellan
dessa nya stadsdelar.

Älven är idag en barriär - det är dock inte någon självklarhet. Det finns många
storstäder vars stadskärnor delas av vatten, men där exploatering på båda sidor
inneburit att det istället för barriär skapats en fantastisk kvalitet mitt inne i city, ett
storslaget älvrum. London med Themsen, New York med Hudsonfloden, Hamburg med
Elbe, Rotterdam med Maas är några exempel på detta.

Om man strävar efter att de två motstående älvstränderna, på ett bättre sätt än idag,
ska kopplas till varandra krävs att de är mer rumsligt integrerade. Den rumsliga
integrationen främjas av kortare avstånd och mindre höjdskillnad. Förbindelsen bör
även på ett naturligt sätt vara en del av det lokala gatusystemet där den största delen
av de lokala rörelserna sker. Om man i den framtida utbyggda älvstaden ska förflytta
sig de 200 meter som skiljer älvstränderna åt, till fots eller på cykel, är en lågbro eller
en skyttel det självklara alternativet. Detta måste dock vägas mot en godtagbar
framkomlighet för sjöfarten på älven.

Frihamnsområdet har en exponerad front mot stadens centrala delar. Närhet till vatten,
utblickarna mot söder och närheten till centrala Göteborg ska tas tillvara vid
utvecklingen av området. Sambanden över älven, mot Lindholmen, Backaplan och
Ringön måste stärkas och ger goda förutsättningar för en tät bebyggelse med ett
varierat innehåll. All bebyggelse likaväl som mark behöver omfattande och komplex
grundläggning. Utfyllnader i vatten och på mark antas bli geotekniskt komplicerade och
kostsamma. Kanske är byggande i vatten med minimala markarealer ett utvecklings-
sätt. Pirar och vattenområden kan komma att omformas. Grundläggningen medger
sannolikt måttligt höga byggnader, jämför Läppstiftet. Inslag av grönområden och
parker kommer att planeras tillsammans med bebyggelsestrukturen och med inriktning
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att tillvarata de värdefulla inslagen som Kvillebäcken och närhet till utblickar mot vattnet
ger.

De stadsbyggnadsmässiga förutsättningarna för nya bangårds- och älvförbindelser
samt utveckling av regioncentrum (den goda staden) på älvens södra sida kan
sammanfattas i följande bild:

Observera att Göta älv på denna bild ligger till vänster. Röd linje betecknar spårväg och röd
punkt uppgång från Västlänkens station.

Två exempel från Strasbourg på hur man
genom att leda bort biltrafiken (via en
bangårdsförbindelse) kan frigöra centrala
stadsrum för gående, cyklande och
kollektivtrafikanter, men också skapa
mötesplatser och vistelseytor. Såväl en
bilförbindelse som de frigjorda ytorna kan
manifesteras på olika sätt för att förmedla
ett budskap till nyttjaren, till exempel
prioriteringen mellan olika trafikslag.

Göta älv
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Att bygga ihop Nordstan med Lilla Bommen och
vidare in i Gullbergsstrand är en viktig ambition för
att skapa en tät, sammanhängande stad. Norra
gatan norrut (ovan), Hamntorgsgatan söderut (till
höger) och Lilla Bommen fån söder (nedan)

Gullbergskajen och Gullbergs Strandgata österut.
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Gestaltning och stadsbild

En tunnel är generellt enklare att inordna i stadsbilden än en bro, förutsatt att tunnelns
anslutningar inte tillåts ta för stor plats. Fler kopplingar komplicerar bilden, som till
exempel på älvens södra sida där den nya älvförbindelsen ska anslutas såväl till
bangårdsförbindelsen som till Götaleden och det lokala trafiknätet i City.

Befintlig Göta älvbro – ingen skönhet i staden!

En bro är inte bara en fysisk kommunikationsväg mellan två punkter. Trafikföringen upp
på bron, bron i sig och deras förhållande till omgivande stadsbebyggelse, tekniska
lösningar för säkerhet, buller och andra aspekter utgör tillsammans en helhet som
måste beaktas redan i planeringen. Bron är ett objekt som inte kan skiljas från husens
fasader i staden när det är fråga om rumsbildning. Den är ett byggnadsverk som tydligt
påverkar sin omgivning. Ett byggnadsverk som genom en gestaltning av hög kvalitet
har möjlighet att utgöra ett nytt landmärke i staden samt visa vägen mot det nya
framväxande Göteborg. Inom programområdet och i dess närhet bedöms stora delar
av stadens utvecklingspotential ligga, se avsnittet Pågående planering. En ny bro
kommer att vara en mycket viktig länk i hur den ”Centrala älvstaden” är rumsligt
integrerad. Det gäller såväl inom älvstaden som med övriga Göteborg.

En ny bro påverkar staden i flera olika skalor. Det finns två huvudsakliga principer för
att lösa detta. Man kan antingen sträva efter att förmå bron att inte relatera till staden
på gatunivå utan stå mer fritt. Därmed försöker man göra brons påverkan på
stadsrummet så liten som möjligt. På motsatt sätt kan man låta bron utgöra ett starkt
element i stadsrummet och integrera den. Den kan i förlängningen av det komma att
utgöra väggar i gaturummet på samma sätt som husens fasader och även innehålla
funktioner, verksamheter. Helt enkelt bli en integrerad del av gaturummet.

En ny bro måste gestaltas så att den upplevs som attraktiv för såväl den gående
människan i brons närhet som för den som färdas på cykel, i fordon eller går på bron.
På så vis kan man konstatera att bron har en ut- och en insida. Utsidan är så som bron
upplevs på avstånd, i stadslandskapet. Insidan är bron sedd från själva brobanan. Hur
dessa sidor kan utformas måste studeras vidare. I dessa studier är det också viktigt att
tillgängligheten för funktionshindrade vägs in.
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Områdena där Göta älvbron landar idag utgör sargade partier i stadslandskapet – här den
södra sidan …

… och här den norra.

Det finns många exempel på städer som – förutom att överbrygga vattnet – utnyttjat
möjligheten att använda nya tunnlar och broar som en marknadsföring av staden. I
Rotterdam har man till exempel medvetet valt att placera den spektakulära delen av
Erasmusbron på den sida av älven som man vill ”lyfta” och integrera med stadskärnan.
I Newcastle manifesterades millennieskiftet med en spektakulär bro över till
kulturinstitutionerna i Gateshead på andra sidan Tyne. I Strasbourg symboliserar bron
över Rehn ett enat Europa.

Erasmusbron, Rotterdam – på dagen - och på natten.
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Milleniumbridge, Newcastle Passerelle Saint-Vincent, Lyon

40 år har gått sedan Älvsborgsbron invigdes – kanske dags
för ett nytt landmärke i staden?

Strasbourg – Rhenbron mellan
Frankrike och Tyskland.

Ibland blir funktionen lidande av en
spektakulär gestaltning.
Borneo, Amsterdam

Ijburg, Amsterdam

Vansu bridge, Riga

En tunnel ger möjligheter att bygga ovanpå. Här
exemplet Nemo i Amsterdam.
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Barcelona – Pont Bac-de-roda Sevilla – Puente del Alamillo

Exempel på en bangårdsviadukt där man utnyttjat den för att manifestera stadens centrum -
knutpunkt Mölndal med bussterminal på bron. Nedan Nelson Mandela-bron i Johannesburg.
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Arbetet med gestaltning och stadsbild för angränsande stadsdelar kommer att fortsätta
när områdenas roll och innehåll definierats inom ramen för diskussionen om Centrala
älvstadens utveckling.

Detta program utreder endast alternativa förbindelselägen, höjder och trafiklösningar
samt dess konsekvenser. Om broar väljs för vidare planarbete bör deras gestaltning bli
föremål för arkitekttävlingar för att på så sätt försäkra sig om att de bästa lösningarna
kommer fram och blir belysta. Så har även den planerade gång- och cykelbron mellan
Packhusplatsen och Hugo Hammars kaj behandlats. Göteborg fyller 400 år 2021 –
kanske det ska manifesteras med en ny bangårds- och/eller älvförbindelse?

Men i programskedet handlar det som sagt i första hand om att välja den lämpligaste
höjden och läget för förbindelserna.

5.2 Trafik på land

Gång- och cykeltrafik

Med dagens fåtaliga och obekväma fasta förbindelser utgör älven en stor barriär. I dag
används Göta älvbron av cirka 3.400 cyklister per dygn, vilket är en mycket låg andel
av trafikanterna. För att åstadkomma en integrerad stadskärna behövs flera förbin-
delser, varav den här aktuella är en. Göta älvbron ingår - åtminstone i avvaktan på
bättre alternativ - även i det föreslagna övergripande cykelnätet för staden.

Det övergripande cykelnätet
i centrala Göteborg (rött +
blått), inkl ny cykelbro
mellan Packhusplatsen och
Hugo Hammars kaj.

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

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

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

Förbindelserna ska möjliggöra en framtida omfördelning/omprioritering mellan
trafikslagen.

Enligt kommunens övergripande mål ska följande prioriteringsordning gälla för
de olika trafikslagen; gång-, cykel, kollektiv-, biltrafik. Trafikslagens önskemål och
anspråk beskrivs därför i denna ordning.
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På ömse sidor av älven krävs bekväma och lättorienterbara kopplingar till andra stråk,
exempelvis Hamnstråket på södra sidan och Lindholmsallén på den norra. Lutningarna
bör för cyklister inte överstiga 4 % och nivåskillnaden över älven ska vara så liten som
möjligt. Anspråken påverkas av om det byggs en separat gång- och cykelbro (eller
skyttel) mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj eller ej.

Ett nytt gång- och cykelstråk planeras längs Friggagatan – Odinsgatan, vilket vid
Polhems-/Åkareplatsen bör knytas såväl mot norr som mot söder.

Det är också angeläget att upprätthålla en hög tillgänglighet till hållplatsområdet vid
Centralstationen och Nils Ericsonterminalen med säkra och trygga anslutningar,
möjlighet att parkera cyklar etc. Barriärerna som i dag utgörs av Götaleden, bangården
och Burggrevegatan bör mildras.

Kollektivtrafik

Göta älvbron är en betydelsefull länk för kollektivtrafiken mellan City och Hisingen. I
dag reser där cirka 85.000 personer per dygn med spårvagn eller buss. Det är den
enda älvförbindelsen för spårväg, vilket även innebär att sträckan är särskilt känslig för
störningar. En nödvändig förutsättning för att få en acceptabel standard på kollek-
tivtrafiken över älven är att den i framtiden inte hindras av sjöfarten på älven.

Dagens kollektivtrafiksystem i centrala staden.
Bilden visar tydligt älvförbindelsens vitala roll i
systemet.

Morgondagens system beskrivs i målbilden för
K2020, ett samverkansprojekt mellan regionen,
kommunerna och trafikoperatörerna. Begreppet
KomFort står för snabba regionala förbindelser
och KomOfta för täta lokala förbindelser.

Med den ökning av kapaciteten som planeras
måste kollektivtrafiken ha egna körvägar i
kritiska snitt. Göta älvförbindelsen är ett sådant.
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. Det
innebär till exempel att blandtrafik endast
accepteras på sträckor utan framkomlighetsproblem.
KomFort- bussarna ska även ha en god anslutning
till Alléstråket.

Antalet fordon (spårvagnar och bussar) beräknas
under maxtimman utgöra 200 st, vilket
motsvarar ett fordon per riktning var 20e sekund.
Eventuella broöppningar kan därför endast
accepteras under lågtrafiktid, då de under högtrafik



39(41)

orsakar oacceptabla köer i kollektivtrafiken.

För att få en pålitlig trafik i hållplatsområdet vid Göteborgs Central, Östra Nordstaden
och Drottningtorget måste biltrafiken begränsas i detta område.

På norra sidan av Göta älv ska kollektivtrafiken (spårväg och buss) utan konflikt med
biltrafiken 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 inklusive station för pendeltågen på Västlänken. Det är också
önskvärt att kunna ansluta direkt till ett nytt stråk österut genom Gullbergsvass.

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 % (d v s 4,5 m nivåskillnad per 100 m sträcka). Nivån över farleden har
därför stor betydelse för var man kan landa på marken och hur det går att ansluta till
olika delar av infrastrukturen på respektive sida. För en ny broförbindelse över
bangården har det visat sig att de geometriska kraven för spårväg inte går att klara.

Biltrafik

Bangårdsförbindelsens viktigaste roll är att frigöra utrymme för kollektivtrafiken runt
Resecentrum. För biltrafiken skapar den en ny länk mellan Stampen och det framtida
Gullbergsvass.

Vid Drottningtorget (Burggrevegatan) passerar 23.000 bilar per dygn. Om denna trafik
flyttas till en ny länk över bangården försvinner en barriär samtidigt som Gullbergsvass
förbinds med Alléstråket. Om man även vill stärka kopplingen mellan Hisingen och
Alléstråket bör länken över bangården få en så direkt anslutning till den nya Göta
älvbron som möjligt. Detta kan å andra sidan innebära att de centrala stråken blir mer
attraktiva än de mer perifera och får mer trafik än vad som är önskvärt.

Med hänsyn till busstrafiken samt belastningen vid högtrafik bör en ny förbindelse över
bangården ha två körfält per riktning samt separat gång- och cykelbana. Sannolikt får
dock av utrymmesskäl en större lutning än önskvärt accepteras för gång- och
cykelbanan.

Göta älvbron är i första hand en förbindelse för trafik mellan stadsdelarna på ömse
sidor av älven samt till och från det överordnade vägnätet, Götaleden respektive
Lundbyleden. Även i denna funktion har älvförbindelsen en strategisk betydelse för
möjligheterna att utveckla ”Centrala älvstaden”.

K2020-nätet i centrala staden med ”Stor-
Kringen” som knyter samman de yttre
delarna av centrum och bussringen som
tangerar cityområdet (blått=KomFort,
rött=KomOfta).

OBS att Frihamnsområdet och Ringön
inte är studerade i projektet, och därför
behöver utvecklas.
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Det går i dag cirka 27 000 fordon per vardagsdygn på bron. Av trafiken söderut
fördelas omkring 35 % mot Alléstråket-Ullevigatan, 25 % mot Götaleden väst, 15 %
mot Götaleden öst och 25 % lokalt inklusive Nordstan. Trafikmängden 27 000 f/d
innebär att det behövs två körfält per riktning för att få en robust kapacitet.

På Hisingssidan fördelas trafiken på ett stort antal relativt lokala målpunkter. 35 % av
trafiken passerar Vågmästareplatsen. Endast 10 % färdas på Lundbyleden västerut
och 5 % österut.

Dagens övergripande biltrafiksystem.

Med tanke på utvecklingen kring Backaplan och Frihamnen är det viktigt att förbättra
tillgängligheten till dessa områden liksom till gatunätet på Ringön.

Ambitionen är att biltrafiken på Göta älvbron inte ska växa. Med tanke på den framtida
förändrade markanvändningen kommer det därför att behövas fler förbindelser över
älven även för biltrafiken. Exempel på lägen för ytterligare förbindelser som diskuterats
är i höjd med gasklockan mot Ringön och vid Stigberget mot Lindholmen.

Kapacitetsanspråket för biltrafiken kan kopplas till att köer som orsakar låsningar i
gatusystemet eller fördröjningar för kollektivtrafiken bör undvikas.
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5.3 Trafik på vatten

Flera av Vänersjöfartens fartyg har byggts I Europa trafikeras de stora lederna med s k sea-
om med fällbara master för att slippa river fartyg, som klarar en segelfri höjd om 9 meter.
broöppning.

I studien ” Sjöfarten på Göta älv” (Trafikkontoret, Meddelande 3:2009) med tillhörande
bilagor redovisas den nuvarande trafiken på och över älven. Studien är avsedd att vara
ett underlag vid diskussioner och samråd med berörda aktörer för att bl. a. klarlägga
sjöfartens framtida behov av tillgänglighet och framkomlighet i Göta älv och som följd
därav lämpliga segelfria höjder för framtida broar i Göteborg, såväl fasta som
öppningsbara med eventuellt styrda öppningstider.

Vänersjöfartens årliga godsvolym har stadigt minskat sedan mitten av 1980-talet och
uppgår enligt Vänerregionens Näringslivsråd, VNR, till drygt 2,4 miljoner ton år 2006.

Med hänsyn till sjöfartens miljömässiga fördelar, ökade EU-satsningar på sjöfart och
järnväg, förbättrade konkurrensförhållande (lägre avgifter), investeringar i hamnar,
terminaler och farleder och med ett ökat samarbete med ”sea-river” trafiken i Europa
torde möjligheter finnas till en utveckling av Vänertrafiken och en ökning av gods-
mängden. Den europeiska ”sea-river” flottan är anpassad till en segelfri höjd på 9 m för
trafik på de inre vattenvägarna i Belgien, Holland och Tyskland.

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

Den ökade godsmängden på järnväg över Marieholmsbron (segelfri höjd 6,8 m över
MW) till Göteborgs Hamn innebär ett problem för sjöfarten på Göta älv, speciellt som
Göteborgs Hamn räknar med en fördubbling av volymerna på 10 år och att minst
hälften av tillväxten skall transporteras på järnväg. För att möta behovet och öka
kapaciteten på Hamnbanan planerar Banverket dessutom för ytterligare en bro över
älven.

Marieholmsbron utgör således en synnerligen viktig länk och förutsättning för sjöfarten i
Göteborgs Hamn, samtidigt som den utgör en begränsning för sjöfarten på Göta älv.

Marieholmsbron

Älvförbindelsen ska medge en rationell sjöfart på älven.


