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1 Samhällsekonomiska nyttor 
av en ny gång- och cykelbro 
En ny gång- och cykelbro mellan Hugo Hammars kaj och Packhuskajen medför 
flera samhällsekonomiska effekter och nyttor. Effekterna består dels av sådana 
som kan kvantifieras, dels av sådana som är svåra att nytto- eller 
kostnadsberäkna men som likväl har stor betydelse. Nedan beskrivs de 
samhällsekonomiska effekterna av en ny gång- och cykelbro, uppdelat i 
övergripande effekter, kvantifierade effekter och övriga effekter. Rapporten 
avslutas med en sammanvägd bedömning av den samhällsekonomiska 
lönsamheten av en ny förbindelse över älven, baserat på kvantifierade effekter 
och övriga effekter.  

1.1 Effekter av ny gång- och cykelbro 
Åtgärdens primära effekt, vilket även är dess syfte, är att den skapar en ny gen 
förbindelse över älven. I dagsläget finns det i huvudsak fyra centrala 
älvförbindelser för cykel, Älvsborgsbron, Älvsnabben/Älvsnabbare, Göta 
Älvbron samt Marieholmsbron. För cyklister som ska färdas mellan centrala 
Göteborg och centrala Hisingen är Göta Älvbron och Älvsnabbare de främsta 
alternativen. En ny gång- och cykelbro mellan Casinot och Pumpgatan innebär 
en betydligt genare och snabbare koppling än befintliga alternativ, vilket 
påverkar både restiden och reslängden positivt.  

I utredningen har fyra olika scenarier studerats i trafikkontorets VISUM-
modell1 för att kunna bedöma effekter av en ny gång och cykelbro.   

• 2014: Resandet i dagens kontext, nuläget. Anledningen till att år 2014 
används som nuläge är att trafikkontorets VISUM-modell är kalibrerad 
utifrån 2014 års RVU. 

• 2014 + Bro: Resandet år 2035 om en gång och cykelbro hade funnits på 
plats.   

• 2035: Resandet år 2035, med hänsyn tagen till framtida utveckling av 
staden (befolkning, arbetsplatser och beslutad infrastruktur). 

• 2035 + Bro: Resandet år 2035 om en gång och cykelbro hade funnits på 
plats.   

I trafikmodellen finns samtliga trafikslag representerade. Vid beräkningen av 
gång- och cykelbrons samhällsekonomiska effekter har emellertid endast 
effekterna på cyklisternas restider och avstånd beaktats. Det beror framförallt på 
de osäkerheter som finns beträffande fotgängarflöden på olika gator, och hur 
bron påverkar gåendes rutt- och destinationsval. Konsekvensen av att endast 
cyklisternas nyttor inkluderas i beräkningen diskuteras utförligare längre fram i 
rapporten.  

 
1Modellversion: GSM ver 1.46 201104 



 

Samhällsekonomiska effekter av ny gång- och cykelbro 4 (23) 
Göteborgs Stad, Trafikkontoret 2021-01-12 

Modellen som använts har, för det här uppdraget, anpassats för att kunna 
studera och analysera cykelflöden på länkar. För detta ändamål har modellen 
enbart kalibrerats på en grov nivå varför det finns osäkerheter i de resultat som 
presenteras. Detta beskrivs närmare i kapitel 1.2.1 Förutsättningar och metod. 

I de modellanalyser som genomförts inom ramen för det här uppdraget har 
cykelflödena över den nya gång- och cykelbron, samt övriga älvförbindelser, 
bedömts. Resultaten visar att gång- och cykelbron kommer att fylla en viktig 
funktion och bli den mest nyttjade cykelpassagen över älven. 

 

 
Figur 1. Dygnsflöden med cykel över centrala älvpassager. Ljusblå stapel: 2014 års 
cykelflöden utan gång- och cykelbro, mörkblå stapel: 2014 års cykelflöden med ny gång- 
och cykelbro. 

Figur 1 ovan visar att den nya gång- och cykelbron primärt kommer att attrahera 
resenärer som tidigare cyklade över Göta Älvbron eller använde 
cykelfärjan/linje 286 Älvsnabbare. Överflyttningen från Älvsborgsbron och 
Marieholmsbron är betydligt mindre. Gång- och cykelbrons funktion som ny 
central länk i cykeltrafiksystemet blir än tydligare av figur 2, som visar hur 
flödet fördelar sig på olika älvpassager. 
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Figur 2. Fördelning av cykelresor över de centrala älvpassagerna 

Ungefär hälften av dagens cyklister över älven bedöms nyttja den nya cykelbron 
när den öppnar för trafik. Dessutom attraherar bron nya cyklister, cykelresor 
till- och från Hisingen bedöms öka med 10 %. Resor med bil och kollektivtrafik 
till- och från Hisingen bedöms minska marginellt, mellan cirka 0,5–1,5 % till 
följd av den nya bron.   

En ny gång- och cykelbro i föreslaget läge bedöms medföra 
tillgänglighetsförbättringar till målpunkter både på Hisingen och på fastlandet. 
Bilderna nedan redovisar restiden för gående (inom 20 minuter) och cyklister 
(inom 15 minuter) utifrån ett antal betydelsefulla målpunkter.   
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Figur 3. Restid till fots inom 20 minuter (mörkblå) och restid med cykel inom 15 minuter 
(mörkgrön) från Lundbystrandshallen, före (vänster) respektive efter (höger) utbyggnad 
av gång- och cykelbro.  

 
Figur 4. Restid till fots inom 20 minuter (mörkblå) och restid med cykel inom 15 minuter 
(mörkgrön) från Gustav Adolfs torg, före (vänster) respektive efter (höger) utbyggnad av 
gång- och cykelbro.  

 
Figur 5. Restid till fots inom 20 minuter (mörkblå) och restid med cykel inom 15 minuter 
(mörkgrön) från Järntorget, före (vänster) respektive efter (höger) utbyggnad av gång- 
och cykelbro.  
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Figur 6. Restid till fots inom 20 minuter (mörkblå) och restid med cykel inom 15 minuter 
(mörkgrön) från Länsstyrelsen, före (vänster) respektive efter (höger) utbyggnad av 
gång- och cykelbro.  

Nedan illustreras analyserna i form av diagram, som redovisar hur nåbarheten 
förändras för dag- respektive nattbefolkning. Nattbefolkning är de boende inom 
området och dagbefolkning utgörs av de som arbetar inom området. 

 
Figur 7. Nåbarhet till Lundbystrandshallen med cykel (vänster) respektive till fots (höger), 
utan bro (blå staplar) respektive med bro (gröna staplar) 

 
Figur 8. Nåbarhet till Gustav Adolfs torg med cykel (vänster) respektive till fots (höger), 
utan bro (blå staplar) respektive med bro (gröna staplar) 
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Figur 9. Nåbarhet till Järntorget med cykel (vänster) respektive till fots (höger), utan bro 
(blå staplar) respektive med bro (gröna staplar) 

 
Figur 10. Nåbarhet till Länsstyrelsen med cykel (vänster) respektive till fots (höger), utan 
bro (blå staplar) respektive med bro (gröna staplar) 

Av diagrammen framgår att Lundbystrandshallen är den målpunkt som 
påverkas i högst utsträckning av en ny gång- och cykelbro. Det beror på att 
gång- och cykelbron tillgängliggör målpunkter på Hisingen för den stora 
gruppen boende och verksamma i centrala Göteborg och Linnéstaden. Att 
effekten för målpunkter på fastlandssidan är mindre är en följd av att 
befolknings- och verksamhetstätheten på Lindholmen är lägre, vilket innebär att 
färre personer gynnas.  

De restidsvinster som bedöms uppstå av den nya bron gynnar primärt resenärer 
med startpunkt nära bron. Störst restidsnytta får cyklister på Lindholmen, vilket 
illustreras av bilden nedan.  
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Figur 11. Restidsnyttor för olika basområden, nyttoanalys av nya gång- och cykelbroar 
över Göta Älv, trafikkontoret Göteborgs stad, november 2017 

 

1.2 Kvantifierade effekter 

1.2.1 Förutsättningar och metod 

1.2.1.1 GC-kalk och trafikkontorets VISUM-modell 

En ny gång- och cykelbro får till följd att såväl restid som reslängd för cyklister 
minskar. Nyttorna till följd av minskad restid och reslängd går att kvantifiera. I 
den här utredningen har Trafikverkets verktyg GC-kalk använts, vilket är den 
modell som vanligtvis används för att beräkna framförallt cykelåtgärders 
samhällsekonomiska nyttor. Utifrån trafikkontorets VISUM-modell2, ur vilken 
restidsvinst, cykelflöden och nytillkomna cyklister erhållits, har en GC-
kalkberäkning utförts. Som tidigare nämnts bygger beräkningen endast på 
cykelflöden, då beräkningen av effekten för fotgängare innehåller allt för stora 
osäkerheter.  

Trafikkontorets VISUM-modell har för det här uppdraget anpassats för att 
kunna hantera cykel och har endast i begränsad utsträckning kunnat valideras 
och kalibreras, varför det är viktigt att poängtera att den innehåller flera 
osäkerheter. Osäkerheterna beror bland annat på bristande underlag när det 
gäller cykelflöden på flera gator. Till skillnad från biltrafikens vägar är det 
relativt få cykelbanor som har fasta mätpunkter, vilket innebär en större 
osäkerhet när det gäller det exakta flödet på flera av stadens cykelbanor.  

 
2 Modellversion: GSM ver 1.46 201104 
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För att få till stånd en god överensstämmelse mellan uppmätta cykelflöden och 
de modellerade cykelflödena i VISUM-modellen har en del anpassningar i 
modellen behövt göras. Anpassningarna har bland annat bestått av att 
hanteringen av de korsningsmotstånd som finns inlagda i modellen har behövt 
justeras på en övergripande nivå. Korsningsmotstånden finns i modellen för att 
fånga fördröjningen som en korsning innebär och är ursprungligen anpassade 
för bilar. Andra anpassningar som har behövt läggas in i modellen är ett fiktivt 
motstånd på de olika älvförbindelsena som är tänkt att fånga det faktum att 
cyklister inte bara väljer den kortaste/snabbaste vägen utan även tar 
höjdskillnader och andra parametrar i beaktande när de väljer färdväg. 
Anpassningarna som gjorts medför att modellen väl speglar hur cykeltrafiken 
fördelas mellan de olika älvförbindelserna. Modellen ger däremot ett för stort 
resande med cykel över älven sett till flödet, vilket hanterats genom att skala ner 
flödet så det motsvarar uppmätta flöden i nuläget (år 2014). 

Sammantaget medför modelljusteringarna att överensstämmelsen mellan 
uppmätta cykelflöden och modellgenererade flöden är relativt god, men 
anpassningen får andra konsekvenser som kan påverka de samhällsekonomiska 
beräkningarna. Cyklister kan även i verkligheten få en längre restid i 
korsningar, till följd av att de behöver anpassa sig till andra trafikanter, både 
gående och bilister. I många korsningar är dock restidsförlängningen liten eller 
ingen, exempelvis i de korsningar där cyklisterna kan färdas på en egen separat 
cykelbana som är opåverkad av andra trafikslag. Det är dock osäkert hur, och i 
vilken utsträckning, effektberäkningen påverkas.  

En faktor som kan innebära att cyklisternas beräknade restidseffekter är 
underskattade är att Älvsnabbare, i jämförelsealternativet, antas vara i drift 
dygnet runt, även helger, med samma turtäthet som under högtrafik. I realiteten 
är Älvsnabbare inte i drift helt dygnet, och turtätheten under helger är 
begränsad. Det innebär att restiden, på kvällar och helger, är kortare i 
jämförelsealternativet än i verkligheten, och att nyttan av en gång- och cykelbro 
därför är underskattad.   

Bedömningen är dock att beräkningen, osäkerheterna till trots, ger en god 
indikation avseende cyklisternas nyttor av en ny gång- och cykelbro.  

För att kunna implementera restidsnyttorna från VISUM-analysen i GC-kalk har 
vissa mindre anpassningar behövt ske. I GC-kalk anges inte restidsvinster till 
följd av en åtgärd, istället bedöms avståndsminskningen eller den höjda 
hastighet som uppkommer till följd av olika projekt. Restidsminskningen från 
VISUM har därför behövt översättas till en avståndsminskning för cyklisterna, 
vilken baserats på cyklisternas medelhastighet. Med hjälp av den beräknade 
avståndsminskningen kan en restidsnytta genereras. Utöver restidsnyttan 
medför även en gång- och cykelbro förbättrad trafiksäkerhet, till följd av att 
cyklister färdas en kortare sträcka och därmed exponeras för olyckor i mindre 
utsträckning.  

Trafiksäkerhetsnyttan har beräknats separat, utifrån den avståndsminskning som 
erhålls ur VISUM. Anledningen till att två separata beräkningar genomförts är 
att den avståndsminskning VISUM genererar inte är relevant vid beräkning av 
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restidsnyttorna. Många av de resenärer som nyttjar den nya bron reste tidigare 
med Älvsnabbare. Dessa resenärer får inte en faktisk avståndsminskning men 
däremot en restidsminskning till följd av en snabbare färdväg. Vid beräkning av 
trafiksäkerhetseffekterna bör därför avståndsminskningen från VISUM 
användas, eftersom resenärernas trafiksäkerhet inte förbättras av att välja bron 
istället för färjan vid transport över älven.  

1.2.1.2 Beräkningsförutsättningar 

Trafikverkets kalkylförutsättningar har varit utgångspunkt för de 
samhällsekonomiska beräkningarna. Av tabellen nedan framgår 
kalkylförutsättningarna. Att exempelvis byggstartsåret är satt till år 2022, och 
öppningsåret till år 2025 är inte att betrakta som faktiska bedömningar om när 
ett eventuellt bygge kan ske. Byggstartsår och öppningsår utgår från de 
schablonförutsättningar som används för samtliga infrastrukturobjekt, för att de 
ska kunna vara jämförbara med varandra.   

Brons byggtid är osäker i dagsläget, därför används Trafikverkets schabloner 
för byggtid, vilket baseras på åtgärdens investeringskostnad. För 
investeringskostnader större än 750 miljoner anges att fyra års byggtid ska 
användas, vilket tillämpats i beräkningarna.  

Den årliga drift- och underhållskostnaden för bron har bedömts till 4 miljoner 
kronor. Kostnaden är i hög grad beroende av behovet av broförare. Om en 
heltidstjänst för broförare inte krävs beräknas kostnaden bli betydligt lägre än 4 
miljoner per år. Det bedöms dock vara angeläget att ta höjd för en hög 
driftskostnad i den samhällsekonomiska kalkylen. 

Kalkylförutsättningar  
Basår 2017 
Prognosår (trafikräkningsår) 2017 
Trafikstartsår 2025 
Antal byggår 4 
Kalkylperiod (antal år) 60 
Prognosår / Brytår 2040 
Årlig driftkostnad GC-bro 4 mkr 

Tabell 1. Kalkylförutsättningar, GC-kalk 

1.2.1.3 Cykeltrafiktillväxt 

Vilken samhällsekonomisk nytta som bron genererar är i hög utsträckning 
beroende på vilken cykeltrafikutveckling som antas. Mellan år 2011 och år 
2019 ökade cyklandet med 45 %, vilket motsvarar en årlig ökning med drygt 
4,2 %. Mot bakgrund av den bedömda tillväxten av antalet invånare i Göteborgs 
stad är det sannolikt att det kommer att ske en ökning av cykelresandet även 
framöver.  
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Figur 12. Utveckling och mål för cykeltrafiken, 2011–2019, trafikkontorets årsrapport 

I Göteborgs stads Cykelprogram för en nära storstad är målsättningen att 
cykelresandet ska tredubblas mellan år 2011 och år 2025. I stadens trafikstrategi 
anges att cykelresandet ska tredubblas mellan år 2011 och år 2035. 
Utvecklingen mellan år 2011 och år 2019 ligger för närvarande lägre än 
cykelprogrammets målsättningar.  

I beräkningen av de samhällsekonomiska effekterna av en ny gång- och 
cykelbro har två antaganden om cykeltrafikutvecklingen antagits, det ena utgår 
från den historiska utvecklingen av cykelresandet, medan det andra utgår från 
att cyklandet tredubblas mellan 2011 och 2035, i linje med trafikstrategin. 
Skillnaden mellan de två scenarierna är relativt liten, 4,2 % respektive 4,8 % 
årlig cykeltrafiktillväxt. Val av scenario får emellertid viss påverkan på den 
samhällsekonomiska lönsamheten, vilket redovisas nedan.  

1.2.2 Beräknade effekter 
De största kvantifierade effekterna till följd av åtgärden är minskad restid och 
förbättrad trafiksäkerhet. Den minskade restiden är en följd av att den nya gång- 
och cykelbron erbjuder ett genare och snabbare resalternativ än befintliga 
förbindelser. Trafiksäkerhetsnyttan beror på att reslängden minskar, vilket 
medför att cyklister blir mindre exponerade för olyckor, framförallt 
mötesolyckor med annan cyklist och singelolyckor. 

I beräkningen har inte de gåendes nyttor kvantifierats, endast restids- och 
reslängdsförbättringen för cyklister. Det beror på de stora osäkerheter som finns 
beträffande befintliga och framtida fotgängarflöden. Att gåendes nytta av en ny 
gång- och cykelbro inte inkluderats i beräkningen innebär att de kvantifierade 
nyttorna är underskattade. Storleksordningen på underskattningen är emellertid 
svår att bedöma.  

Nedan sammanfattas de beräknade samhällsekonomiska effekterna utifrån olika 
kostnads- och trafikutvecklingsspann. Lönsamhetskategoriseringen beror på 
storleken på nettonuvärdet3, enligt figurförteckningen nedan.  

Nettonuvärde Lönsamhetsbedömning 
Över + 250 mkr Lönsam 

 
3 Nettonuvärde är skillnaden mellan nyttor och kostnader över hela kalkylperioden. Ett positivt 
nettonuvärde innebär att nyttorna överstiger kostnaderna. 
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Mellan +100 mkr och +250 mkr Svagt lönsam 
Mellan - 100 mkr och +100 mkr Osäker lönsamhet 
Mellan - 100 mkr och -250 mkr Svagt olönsam 
Under -250 mkr Olönsam 

Tabell 2. Lönsamhetsbedömning utifrån nettonuvärde 

Investeringskostnad 600 mkr 700 mkr 800 mkr 900 mkr 1 000 mkr 
Cykeltrafikutveckling 

enligt historisk 
utveckling 

Svagt lönsam Osäker 
lönsamhet Svagt olönsam Olönsam Olönsam 

Tredubblad cykeltrafik 
mellan år 2011 och år 

2035 
Lönsam Svagt lönsam Osäker 

lönsamhet Svagt olönsam Svagt olönsam 

Tabell 3. Samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning av cyklisternas nyttor av ny gång- 
och cykelbro, utifrån olika antaganden om kostnad och cykeltrafikutveckling 

Som tabellen visar kan en ny gång- och cykelbro vara samhällsekonomiskt 
lönsam, men lönsamheten är beroende av både kostnad och bedömd 
trafikutveckling. Vid en kostnad upp till 700 miljoner finns en svag eller osäker 
lönsamhet, beroende på vilken trafikutveckling som antas. 
Investeringskostnader över 800 mkr kan vara svårare att räkna hem 
samhällsekonomiskt sett endast till cyklisternas nyttor.  

Restidseffekterna bedöms stå för närmare 80 % av de totala nyttorna, medan 
trafiksäkerhetseffekterna bedöms stå för övriga 20 %.  

I utvärderingen av gång- och cykelbrons samhällsekonomiska effekter är det av 
vikt att beakta att ovan beräkning endast inkluderar cyklisternas nyttor. Nyttor 
för bland annat gående är inte inkluderade, inte heller andra positiva effekter 
som exempelvis avlastning av bil- och kollektivtrafiksystemet och minskad 
kostnad för drift av Älvsnabbare. Cyklisternas restidsnyttor bedöms även delvis 
vara underskattade, till följd av att Älvsnabbare, i modellen, antas vara i drift 
dygnet runt, med samma turtäthet som under högtrafik. 

Vidare medför en ny förbindelse över älven nyttor som är svåra att kvantifiera, 
eftersom de saknar vedertagna samhällsekonomiska värderingar, men som kan 
vara väl så viktiga för staden. Dessa nyttor beskrivs nedan. 

1.3 Övriga effekter 
Gång- och cykelbron bedöms få betydande effekter som inte fångas i den 
samhällsekonomiska kalkylen. Det är bland annat effekter som hade kunnat 
kvantifieras, men som av olika skäl inte har varit möjliga att beräkna. Dessutom 
medför bron positiva effekter som saknar samhällsekonomisk värdering, och 
som skapas till följd av att älvens barriär minskar och stadsdelar kopplas 
samman. Vidare finns några eventuellt negativa effekter, framförallt för trafiken 
på älven, av att etablera en ny bro. 
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1.3.1 Effekter som inte kvantifierats 

1.3.1.1 Restidseffekter för cyklister (delvis) 

Restidseffekterna för cyklister fångas i huvudsak i den samhällsekonomiska 
kalkylen. I modellen antas emellertid att Älvsnabbare trafikeras dygnet runt, 
även helger, med samma turtäthet som under högtrafik. Det innebär att 
restiderna i jämförelsealternativet är underskattade, då det under kvällar och 
helger tar betydligt längre tid att färdas över älven än vad modellen visar. Det 
får till följd att de positiva restidseffekterna av en ny gång- och cykelbro är 
underskattade. Storleksordningen på underskattningen har inte varit möjlig att 
utröna inom ramen för det här arbetet.  

1.3.1.2 Effekter för fotgängare 

Effekten för fotgängare har, som beskrivits ovan, inte kvantifierats. Effekten är 
sannolikt betydande. Framförallt fotgängare med start- och målpunkter i 
centrala Göteborg och på centrala Hisingen bör kunna få en snabbare och 
kortare resa än idag.  

1.3.1.3 Hälsoeffekter 

I GC-kalk är det möjligt att beräkna hälsoeffekterna av att fler personer väljer 
att cykla till följd av genare och mer trafiksäkra cykelbanor. Som beskrivs ovan 
bedöms en ny gång- och cykelbro medföra fler cykelresor, och överflyttning av 
resor från bil- och kollektivtrafik till cykel, med effekten att folkhälsan påverkas 
positivt. Då föreslagen investering påverkar ett stort antal resor har det inte varit 
möjligt att identifiera vilka resor som flyttas över, och hur stor hälsoeffekten 
blir. Även om nyttorna inte kvantifierats bedöms de som positiva.  

1.3.1.4 Kostnad för drift av Älvsnabbare 

Göteborgs stad har årligen en kostnad för tillköp av linje 286, den så kallade 
Älvsnabbare mellan Stenpiren och Lindholmen. Kostnaden för tillköpet har 
ökat årligen, i takt med att resenärerna blir fler, och år 2019 uppgick kostnaden 
till drygt 45 miljoner kronor. Om en ny gång- och cykelbro anläggs kommer 
behovet av Älvsnabbare att minska, vilket bland annat framgår av figur 1. Det 
medför att stadens kostnader för tillköp kommer att minska drastiskt, eventuellt 
helt utgå. Den positiva effekten för Göteborgs stad bedöms bli betydande, och 
det hade varit möjligt att inkludera effekten som en negativ driftskostnad i den 
samhällsekonomiska kalkylen. Med tanke på osäkerheten avseende 
Älvsnabbares framtida utbud har emellertid trafikeringen av färjan varit 
densamma som idag i de modellanalyser som genomförts. Det innebär att vissa 
resenärer, i modellen, nyttjar färjeförbindelsen även efter det att gång- och 
cykelbron invigts. Därför kan inte kostnaden för färjan exkluderas i den 
samhällsekonomiska kalkylen. Även om den minskade kostnaden inte har 
kvantifierats bedöms effekten blir positiv och betydande.  
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1.3.1.5 Trafiksäkerhetseffekter 

Trafiksäkerhetseffekterna av en ny gång- och cykelbro fångas i huvudsak i den 
samhällsekonomiska kalkylen. Kalkylen inkluderar trafiksäkerhetsförbättringen 
till följd av minskat resavstånd, att cyklister vistas kortare tid i trafiksystemet 
och därmed blir mindre exponerade för olyckor. Kalkylen fångar emellertid inte 
den förbättrade trafiksäkerhet som uppstår när cyklister inte behöver passera 
lika många korsningar som idag. Att korsningarna är exkluderade ur GC-
kalkberäkningen beror på att det inte är möjligt att fånga varje reserelation före 
och efter åtgärd i verktyget. Det innebär att de positiva trafiksäkerhetseffekterna 
sannolikt är något underskattade.  

1.3.1.6 Miljöeffekter 

En ny gång- och cykelbro leder till att restiden och reslängden för gående och 
cyklister minskar. Det medför en viss överflyttning av resor från bil- och 
kollektivtrafik. De modellgenererade resultaten indikerar dock att 
överflyttningseffekten är relativt marginell, vilket innebär att effekten på 
utsläpp av bland annat koldioxid och kväveoxider sannolikt också är liten, om 
än positiv. 

Anläggandet av själva bron bedöms medföra negativa klimateffekter under 
byggskedet. Storleken på klimateffekterna har inte kvantifierats. Miljöeffekter 
under byggskede inkluderas normalt inte i en samhällsekonomisk beräkning, 
endast effekter som uppstår efter det att ett projekt öppnat för trafik ingår i 
kalkylerna.  

1.3.1.7 Trängsel- och trafikeringskostnader 

En ny gång- och cykelbro bedöms medföra en ökning av antalet cyklister, till 
följd av de restids- och avståndsminskningar bron ger upphov till. En del av de 
tillkommande cyklisterna är tidigare bil- och kollektivtrafikresenärer. Bron får 
således effekten att bil- och kollektivtrafiksystemet avlastas. Det kan medföra 
minskad trängsel på vägnätet samt på bussar och spårvagnar, framförallt de 
turer som går över älven. Minskad trängsel innebär ökad komfort för 
kollektivtrafikresenärer och minskad restid för biltrafikresenärer. Storleken på 
effekten är emellertid svårbedömd. Som beskrivs ovan beräknas minskningen 
av antalet bil- och kollektivtrafikresenärer bli marginell, och effekten på 
trängsel- och trafikeringskostnader bedöms därför som liten.  

1.3.2 Effekter som saknar värdering 
En ny gång- och cykelbro bedöms medföra såväl positiva och negativa nyttor 
som inte är möjliga att kvantifiera, eftersom samhällsekonomisk värdering av 
nyttorna saknas. Effekterna kan emellertid vara värda att beakta, och en 
kvalitativ bedömning av dessa görs därför nedan.  
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1.3.2.1 Stadsbyggnads- och exploateringseffekter 

Gång- och cykelbron mellan Casinot och Pumpgatan skapar påtagligt förbättrad 
tillgänglighet mellan innerstaden och centrala Hisingen/Lindholmen. 
Tillgänglighet är i sig en viktig förutsättning för stadsutveckling. Genom att 
skapa god tillgänglighet till ett område ökar incitamenten för företags- och 
bostadsetablering, vilket bland annat leder till ökade fastighetsvärden.  

I kapitel 1.1. har tillgänglighetseffekterna av en ny gång- och cykelbro 
redovisats utifrån förändrad tillgänglighet till ett antal målpunkter. Av bilderna 
framgår att upptagningsområdet för målpunkterna förbättras till följd av den nya 
bron. För exempelvis Lundbystrandshallen innebär den nya förbindelsen över 
älven att i princip hela centrum och Linnéstaden kan nå målpunkten inom 15 
minuter, vilket bedöms öka dess attraktivitet. 

Liknande analyser gjordes inom ramen för den tidigare nyttoanalysen för gång- 
och cykelbroar över älven4, där bland annat avståndet till den nya bron 
illustrerades. Av bilden nedan framgår att en ny bro i föreslaget läge får ett 
upptagningsområde som omfattar ett stort antal boende och arbetsplatser. 

 

Figur 13. Upptagningsområde för förbindelse vid Packhusplatsen, nyttoanalys av nya 
gång- och cykelbroar över Göta Älv, trafikkontoret Göteborgs stad, november 2017 

Mot bakgrund av den efterfrågan och det etableringstryck som redan finns, 
framförallt på Lindholmen men även på Masthuggskajen, bedöms de positiva 
stadsbyggnads- och exploateringseffekterna av en ny gång- och cykelbro bli 
betydande.  

 
4 Nyttoanalys av nya gång- och cykelbroar över Göta Älv, trafikkontoret november 2017 
http://www.dalis.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/93ec9160f537fa
30c12572aa004b6c1a/6b58d2ebe6604810c12581ef0045579f/$FILE/434%20PM%20Nyttoanalys%
20nya%20gang%20och%20cykelbroar%20over%20Gota%20alv.pdf 
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1.3.2.2 Barriäreffekter 

En betydande positiv effekt, som endast delvis fångas i den 
samhällsekonomiska kalkylen, är att älvens barriäreffekt minskar. Den 
minskade barriäreffektens påverkan på restider inkluderas i kalkylen, men 
barriärminskningen påverkar även fotgängares och cyklisters upplevelse av att 
röra sig och vistas i älvrummet. Det är sannolikt att en ny gång- och cykelbro 
ökar älvrummets attraktivitet, vilket skapar upplevelsemässiga nyttor. En 
eventuell negativ barriäreffekt kan uppstå till följd av de ökade gång- och 
cykelflöden som en ny förbindelse över älven kan generera. Ett ökat flöde av 
cyklister som färdas i hög hastighet längs älven kan medföra en barriär för 
personer som önskar vistas i älvrummet. De positiva effekterna av att 
tillgängliggöra älvrummet bedöms dock överstiga de negativa effekterna.  

1.3.2.3 Påverkan på riksintresse för sjöfart på farled 955 (Göta Älv) 

En ny gång- och cykelbro påverkar riksintresset för sjöfart på farleden Göta 
Älv. Framförallt påverkar bron Vänersjöfarten. Redan idag behöver 
Vänersjöfarten anpassa sig till Hisingsbrons öppningstider, och utgångspunkten 
är att den nya gång- och cykelbron ska vara öppningsbar och att 
öppningsfrekvensen ska anpassas så att negativa effekter för Vänersjöfarten 
minimeras. Påverkan på riksintresset för sjöfart bedöms emellertid vara negativ, 
eftersom sjöfarten kommer att behöva beakta ytterligare en förbindelse.  

1.3.2.4 Påverkan på övriga sjöfartsintressen 

Gång- och cykelbron kan även få viss negativ påverkan på andra 
sjöfartsintressen. Det rör sig bland annat om åtkomst till kajer, passager in i 
Lilla Bommens gästhamn och kollektivtrafiken på älven.  

Om en ny bro kommer till stånd är det sannolikt att färjetrafikeringen mellan 
Stenpiren och Lilla Bommen behöver dras in. I dagsläget är det den sträcka av 
Älvsnabben med minst antal resenärer, varför påverkan inte bedöms bli 
betydande.  
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Figur 14. Antalet resenärer per vardagsdygn, Älvsnabben och Älvsnabbare, år 2019. 
Älvtrafik Göteborg – delleverans FÖP inom utredning av färjeförbindelser över och längs 
Göta Älv.  

Hur övriga sjöfartsintressen påverkas är svårt att fastställa i det här skedet av 
projektet, men det är sannolikt att tillgängligheten till kajer och passager in till 
Frihamnen kommer att påverkas negativt av bron. Ambitionen är att projektet, 
efter ett inriktningsbeslut, kommer att ha fördjupad dialog med sjöfartsintressen 
som påverkas, och arbeta för att minimera de negativa effekterna.  

1.3.2.5 Påverkan på riksintresse för kulturmiljö 

Fastlandssidan, där bron är tänkt att ansluta, omfattas av riksintresse för 
kulturmiljövård. Det innebär sannolikt att hänsyn behöver tas till riksintresset. 
Effekten bedöms dock som liten, då påverkan främst kommer att röra placering, 
anslutning och utformning av bron.  
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Figur 15. Områden av riksintresse för kulturmiljövård (rött), hamn (ljusblått) och sjöfart 
(mörkblått) 

1.3.2.6 Sammanfattning övriga effekter 

I tabellen nedan sammanfattas effekter som inte ingår i den 
samhällsekonomiska kalkylen. De positiva effekterna består av minskad restid 
och minskat avstånd för cyklister och fotgängare, förbättrad hälsa, minskad 
kostnad för drift av Älvsnabbare, ökad trafiksäkerhet i korsningar samt effekter 
på stadsbyggnad och barriärer i staden. Effekten för fotgängare, hälsoeffekten, 
stadsbyggnadseffekterna samt minskad kostnad för drift av Älvsnabbare 
bedöms vara de största positiva effekterna. 

De negativa effekterna av en gång- och cykelbro består av påverkan på olika 
sjöfartsintressen samt påverkan på riksintresse för kulturmiljö.  

Miljöeffekten samt effekten på trängsel- och trafikeringskostnader för bil och 
kollektivtrafik bedöms vara positiva, men då överflyttningen från andra 
trafikslag beräknas vara relativt marginell bedöms effekten vara liten.  
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Övriga effekter Positiv 
effekt 

Liten 
effekt 

Negativ 
effekt 

Effekter som inte 
kvantifierats 

   

Cyklister (delvis)    
Fotgängare    
Hälsa    
Kostnad för drift av 
Älvsnabbare    

Miljö    
Trafiksäkerhet (korsningar)    
Trängsel- och 
trafikeringskostnader    

Effekter som saknar 
värdering 

   

Stadsbyggnad och 
exploatering    

Barriär    
Påverkan på riksintresse för 
sjöfart    

Påverkan på ytterligare 
sjöfartsintresse    

Påverkan på riksintresse för 
kulturmiljö    

Tabell 4. Övriga effekter som ej kvantifierats i den samhällsekonomiska kalkylen. 
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2 Sammanvägd 
samhällsekonomisk 
bedömning 
En ny gång- och cykelbro mellan Hugo Hammars kaj och Packhuskajen bedöms 
medföra både nyttor och kostnader. Kostnaderna består primärt av investerings- 
och driftskostnader, och har inkluderats i den samhällsekonomiska beräkningen. 
Därutöver tillkommer vissa kostnader för framförallt sjöfartsintressen, vilka inte 
kvantifierats. Gällande den nya förbindelsens nyttor är det endast cyklisternas 
restids- och trafiksäkerhetsnyttor som beräknats. Även om beräkningen av 
cyklisternas restidsnyttor är förenade med vissa osäkerheter bedöms 
beräkningen ge en god indikation på den ungefärliga storleksordningen på 
nyttorna.  

Bron bedöms emellertid ge upphov till andra stora positiva effekter, som av 
olika skäl inte har kunnat beräknas, dels beroende på osäkerheter, dels beroende 
på att värdering saknas.  

Att endast basera den samhällsekonomiska bedömningen av en ny bro på 
effekten för cyklister innebär att nyttorna underskattas, och att den 
sammanvägda bilden av cykelbrons effekter blir missvisande. I det här kapitlet 
görs därför en bedömning av cykelbrons samhällsekonomiska lönsamhet, 
baserat både på kvantifierade effekter och övriga effekter.  

Bedömningen av de övriga effekterna, de effekter som inte ingått i 
kvantifieringen, är att de positiva nyttorna påtagligt överstiger de negativa. Det 
primära skälet är att de positiva, ej beräknad effekterna, omfattar betydligt fler 
resenärer och invånare än de negativa effekterna. Förbättrad möjlighet att gå 
över älven och ökad tillgång till älvrummet bedöms komma en stor mängd 
personer till del. Effekten på sjöfartsintressen av en ny förbindelse över älven 
antas visserligen vara negativ, men den ökade samhällsekonomiska 
transportkostnaden bedöms vara relativt låg, bland annat eftersom fartygen 
redan idag behöver anpassa sig till flera andra broförbindelser. Sammantaget 
medför detta att den samhällsekonomiska lönsamheten är underskattad om man 
endast beaktar effekterna för cyklister. 

Nedan presenteras en sammanvägd samhällsekonomisk bedömning, där såväl 
kvantifierade som ej kvantifierade nyttor ingår.  

Investeringskostnad 600 mkr 700 mkr 800 mkr 900 mkr 1 000 mkr 
Cykeltrafikutveckling 

enligt historisk 
utveckling 

Lönsam Svagt lönsam Osäker 
lönsamhet Svagt olönsam Olönsam 

Tredubblad cykeltrafik 
mellan år 2011 och år 

2035 
Lönsam Lönsam Svagt lönsam Osäker 

lönsamhet Svagt olönsam 

Tabell 5. Sammanvägd samhällsekonomisk bedömning av ny gång- och cykelbro 
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Enligt den sammanvägda bedömningen bedöms en ny bro med 
investeringskostnad upp till 700 miljoner kronor vara samhällsekonomiskt 
lönsam. Med en investeringskostnad på 800 miljoner bedöms också lönsamhet 
kunna erhållas. Vid högre investeringskostnader, framförallt om 
cykeltrafikutvecklingen inte blir högre än den historiska, kan det vara svårt att 
få samhällsekonomisk lönsamhet. 
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