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Motion av Emmali Jansson (MP), Martin 
Nilsson (MP) och Karin Pleijel (MP) angående 

nya gång- och cykelbroar över älven 
 

Göteborg är en stad delad av älven. Resande mellan Hisingen och fastlandet är hänvisade 

till några få fasta förbindelser samt två färjor. Redan idag är kollektivtrafiken på 

Lindholmen hårt belastad och nya förbindelser till och från Hisingen skulle kunna 

innebära snabbare resor. Det skulle också avlasta kollektivtrafiken vid Centralenområdet 

och Brunnsparken genom att fler kan gå och cykla över älven. Det behövs fler broar över 

älven som underlättar för resande med kollektivtrafik, cykel och för gående. Gång- och 

cykelbroar skulle göra det mer praktiskt för många fler människor i Göteborg att passera 

älven. 

Om vi vill ha en stad som håller ihop så behövs fler fasta förbindelser. Trafiknämnden har 

utrett var broar kan bli aktuella, men det saknas tydliga beslut för att arbeta med att 

förverkliga dessa. Vi ser ett tydligt behov av skarp politisk styrning för en mer 

sammanhängande stad. 

Om vi blickar ut i Europa finns det många städer som liksom Göteborg delas av 

vattendrag. En del städer är liksom Göteborg delade städer, där älven tillåts utgöra en 

barriär. Andra städer har istället låtit vattendraget bli en tillgång med täta broar mellan 

ömse sidor. Till exempel Paris, som med sina många broar skapat levande miljöer utmed 

Seine. Om vi haft lika tätt mellan broarna som i London så skulle vi haft fem broar 

mellan Älvsborgsbron och Hisingsbron. Då skulle göteborgarna kunna uppleva älven som 

en tillgång och inte en barriär. 

Med start med tre broar för gång och cykel och eventuellt även kollektivtrafik, ser vi att 

det på sikt behöver bli ännu fler förbindelser. 

Motionärerna yrkar därför att 

Trafiknämnden får i uppdrag att arbeta med konkret planering för ytterligare tre gång- 

och cykelbroar över älven och en långsiktig plan för ännu fler förbindelser. 
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