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Förstudie Bangårdsförbindelsen 
 

Trafikkontoret avser att återkommande informera trafiknämnden om status och planerat 
fortsatt arbete i program och förstudie för Bangårdsförbindelsen. Nämnden fick i februari 
2022 information om att förstudien påbörjats. Informationen nedan beskriver det som 
skett i förstudien sedan dess. Under våren har tidplanen förfinats och utredningsalternativ 
samt utvärderingskriterier har tagits fram.  

Tidplan 
Nedan redovisas tidplan för förstudien.  

 

Tidplan för förstudie Bangårdsförbindelsen 

Förstudien befinner sig för närvarande i genomförandefasen, vilket innebär att 
utredningsalternativ värderas i förhållande till uppsatta utvärderingskriterier. Under 
genomförandefasen kommer val av ett eller flera huvudalternativ göras. Detta, eller dessa, 
kommer att kostnadsberäknas och konsekvensbeskrivas i detalj. I samband med val av 
huvudalternativ kommer berörda nämnder att bli informerade, vilket bedöms kunna ske 
efter årsskiftet.  

Under våren 2023 kommer ett förslag till utformning och sträckning av förbindelsen att 
presenteras. Förslaget ska skickas på remiss till berörda aktörer, både internt och externt. 
Under remissperioden tas underlag för inriktningsbeslut och eventuellt avtal med 

Trafikkontoret 
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Västsvenska paketet fram, för att projektet ska kunna gå in i ett eventuellt nästa skede 
runt årsskiftet 2023/2024.  

Utvärderingskriterier 
Inom förstudien har ett antal utvärderingskriterier tagits fram, i syfte att kunna beskriva 
och bedöma olika alternativ i förhållande till varandra och i förhållande till 
nollalternativen. 

Utvärderingskriterierna omfattar bland annat: 

– Tillgänglighet till Centralenområdet och Gullbergsvass 

– Påverkan på stadsmiljö, stadsbyggnad och stadsrum 

– Förutsättningar för robust och effektiv kollektivtrafik 

– Koppling till stråk för fotgängare och cyklister 

– Anslutning och tillgänglighet till plats för rörelse och vistelse 

– Påverkan på andel hållbara resor 

– Påverkan på befintliga och möjliga framtida exploateringsprojekt 

– Påverkan på befintlig struktur och befintliga byggnader 

– Klimateffekter1 

 

Bedömning av olika stråks funktion, framtagen inom förstudien 

 
1 Enligt beslut i trafiknämnden 10 februari 2022.  
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Utredningskorridorer 
Inom förstudien har tre principiella utredningskorridorer tagits fram. Utgångspunkten har 
varit att bil, buss, fotgängare och cyklister ska inrymmas på bron, i enlighet med block 2-
avtalet i Västsvenska paketet. Förstudien kommer emellertid även att studera en viadukt 
utan biltrafik samt en eventuell separat gång- och cykelbro som komplement till en bil- 
och bussförbindelse.  

Inom respektive utredningskorridor finns flera utredningsalternativ.  

Utredningskorridor Väst 
Utredningskorridor Väst utgår från stadsutvecklingsprogrammet för Centralenområdet, i 
vilken bangårdsförbindelsen har dragning enligt nedan.  

 

Utredningskorridor Väst 

Utredningskorridor Väst kopplar till befintliga stråk för fotgängare och cyklister, via dess 
direkta koppling till Åkareplatsen och Nya Allén. Den kan även möjliggöra koppling till 
centralstationens perronger och skapar ett gent gångstråk till Västlänkens uppgångar på 
norra sidan av bangården.  

 

Exempelbilder, stationsbro Roslags-Näsby, Täby kommun (@Rundquist arkitekter), Skyttelbron Lund (Sweco) 

 



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, TN-information 4 (6) 
   
   

Utredningskorridor Mitt 
Utredningskorridor Mitt utgår från sträckning i förstudien för spårväg i Alléstråket, i 
vilken bangårdsförbindelsen föreslås lokaliseras öster om Åkareplatsen för att möjliggöra 
ett framtida stadsbanekryss på platsen.  

 

Utredningskorridor Mitt 

Utredningskorridoren innebär att Åkareplatsen frigörs för andra ändamål. 
Bangårdsförbindelsen och dess ramper kan lokaliseras längs med en befintlig barriär, 
järnvägen, och kan skapa en gen koppling för busstrafik i och med dess koppling till 
dagens bussgata.   

  
Exempelbilder, Passarelle TGV Saint Laud, Angers (Dietmar Feichtinger Architects), Akrobaten bru, Oslo 
(Viktor Hultgren) 

Utredningskorridor Öst 
Utredningskorridor Öst utgår från Odinsplatsen och kopplar mot planerad stadsutveckling 
i Gullbergsvass.  
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Utredningskorridor Öst 

Korridoren skapar en möjlig koppling till befintliga stråk för fotgängare och cyklister vid 
Odinsplatsen. Precis som korridor Mitt står den inte i konflikt med andra anspråk vid 
Åkareplatsen och ramperna kan lokaliseras längs en befintlig barriär. Korridoren kan 
även skapa en gen koppling för busstrafik.  

 

Exempelbilder, Byens bro, Odense (Gottlieb Paludan Architects), Erasmusbrug, Rotterdam (UN Studios) 

Förankring och dialog 
Förutsättningarna för att förverkliga, samt nyttan av, en bangårdsförbindelse är i hög 
utsträckning beroende av angränsande projekt och studier, däribland följande. 

- Bangårdens framtida utbredning och funktion 
- Utveckling av spårvägssystemet, inkluderande bland annat stadsbanekryss på 

Åkareplatsen 
- Framtida trafikering av Metrobuss 
- Stadsutveckling i Gullbergsvass 

För att säkerställa att program och projekt går i linje med andra trafikala projekt och 
stadsutvecklingsambitioner förs därför löpande dialog med bland annat Trafikverket, 
Jernhusen, Västtrafik och program för Centralenområdet.  
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Fortsatt arbete 
Under hösten kommer förstudien att beskriva och bedöma olika utvärderingsalternativ 
inom de tre utredningskorridorerna, i förhållande till uppsatta utvärderingskriterier. För 
att kunna bedöma effekterna, och nyttan, av olika alternativ kommer bland annat följande 
analyser att genomföras. 

– Visualiseringar (skisser och 3D-modell) 

– Trafikanalyser, inklusive bedömning av biltrafikflöden och resande med 
olika färdmedel 

– Planillustrationer 

– Stadsbyggnads- och stadsmiljöanalyser 

– Exploateringsbedömning 

– Kostnadsbedömning 

 

 

 

Jenny Adler 
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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