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Svar på remiss - Motion av Emmali Jansson 
(MP), Martin Nilsson (MP) och Karin Pleijel 
(MP) angående nya gång- och cykelbroar över 
älven 

Förslag till beslut  
I byggnadsnämnden  

1. Motionen av Emmali Jansson (MP), Martin Nilsson (MP) och Karin Pleijel (MP) 

angående nya gång- och cykelbroar över älven den 19 december 2019 tillstyrks. 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som yttrande över motionen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Motionärerna föreslår tre nya broar för gång och cykel och eventuellt även för 

kollektivtrafik över Göta Älv, men ser också att det på sikt behöver bli ännu fler 

förbindelser. Motionen föreslår vidare 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”. Byggnadsnämnden har ett utpekat ansvar för att driva 

och samordna den fysiska planeringen för Göteborg och ansvarar därigenom även för att 

peka ut och planera för nya brolägen. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för att på uppdrag 

av byggnadsnämnden ta fram underlag för reglering av bebyggelse, mark och 

vattenområden. 

Stadsbyggnadskontoret avser att peka ut lägen för nya älvförbindelser i den fördjupning 

av översiktsplanen för centrala Göteborg som nu tas fram. Vilka lägen man väljer för 

broar resp färjor, samt i vilken ordning de ska genomföras, studeras nu av 

Stadsbyggnadskontoret i samverkan med berörda förvaltningar. Nyttorna med nya 

älvförbindelser kan delas in i tre kategorier: sammanhängande stad, genhet i gatunätet och 

upplevelsen av stadsrummet. Ett mer sammanhängande nät för gång- och cykeltrafik 

avlastar kollektivtrafiken vid Centralenområdet och Brunnsparken genom att fler kan gå 

och cykla över älven. Ett genare gatunät i stadens mest centrala delar skapar bättre 

förutsättningar för ett integrerande av Lindholmen, Frihamnen och Backaplan i 

stadskärnan. Nya broar med rätt placering och utformning, men även nya 

färjeförbindelser kan bidra till att stärka stadens karaktär av hamns- och sjöfartsstad. Allt 

detta stärker stadens attraktivitet och ger positiva effekter på folkhälsan. 

Stadsbyggnadskontoret påpekar samtidigt att en fortsatt analys kring val av placering, 

prioritering över tid och broar kontra färjor fortsatt behöver utredas och sammanvägas 
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med andra intressen såsom stadens utbyggnadsordning, utveckling av handel, sjöfart och 

övrigt näringsliv, klimatanpassning och utbyggnad av stadens kollektivtrafiknät.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Fler kopplingar över älven belastar stadens investerings- och driftsbudget. Ökade 

möjligheter att gå och cykla innebär även att kostnaden för resor kan minska för den 

enskilde. Broförbindelser behöver prövas genom att nya detaljplaner upprättas. I samband 

med planprocessen behöver också miljötillstånd sökas enligt miljöbalken. Denna 

prövningsprocess är relativt resurskrävande och innebär att resurser behöver allokeras 

såväl hos stadsbyggnadskontoret som övriga berörda förvaltningar.  

Nya gång- och cykelförbindelser till och från Hisingen skulle avlasta kollektivtrafiken vid 

Centralenområdet och Brunnsparken genom att fler kan gå och cykla över älven. Utöver 

effekterna för enskilda resenärer innebär detta en minskad ekonomisk belastning på 

kollektivtrafiken i centrala staden.  

Studier och analyser genomförda av stadsbyggnadskontoret i samverkan med Chalmers 

tekniska högskola pekar på att en mer sammanhängande stadsstruktur och en ökad genhet 

och närhet i gatunätet skapar förutsättningar för stadsliv vilket även på sikt ger ökade 

fastighetsvärden och förbättrad attraktivitet. Beroende på broarnas placering bedöms 

därför ökade gång- och cykelflöden kunna ge positiva effekter för småskalig handel och 

restaurangverksamhet längs berörda gator. En ny gång- och cykelbro som förbinder 

befintlig stadskärna med Frihamnen skulle t ex kunna innebära en möjlighet att i mindre 

skala utvidga innerstadshandeln över älven.  

De ökade hälsoeffekter som ett ökat cyklande medför ger även samhällsekonomiska 

vinster, även om dessa i dagsläget är svåra att bedöma.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Gång- och cykelbroar över älven är överlag positivt ur den ekologiska dimensionen sett 

till att fler får lockas att gå och cykla, och att överflyttning från andra transportslag kan 

ske. Viss negativ påverkan kan uppstå beroende på var och hur en brokonstruktion 

anläggs, sett till förorenad mark och påverkan på vattenströmmar. Detta är effekter som 

behöver belysas i samband med val av placering av nya broar.  

Antal broar och broarnas placering och utformning behöver bedömas utifrån hur dessa 

påverkar sjöfarten. Göta älv trafikeras dagligen av ett antal båtar som kräver broöppning 

– till stor del fraktfart från Vänerhamnarna. Att även i framtiden möjliggöra godstransport 

med fartyg som alternativ till lastbil är en viktig miljöfråga. Öppningsbarhet för gång- 

och cykelbroar är dock ett lösbart problem då man inte är bunden av några särskilda tider, 

vilket är fallet med kollektivtrafikbroar.  

Bedömning ur social dimension 
Fler kopplingar över älven bedöms ha en positiv inverkan på den sociala dimensionen, då 

det bidrar till en mer sammanhängande stad och även minskade mentala barriärer mellan 

fastlandssidan och Hisingssidan. Förbättrade förutsättningar att gå, cykla och åka 

kollektivt innebär att vi underlättar för färdsätt som är ekonomiskt tillgängliga, samt 

tillgängliga för fler personer i alla åldrar. Identiteten kopplat till stadens karaktär i det 

stora öppna älvrummet är en viktig fråga och en del av den sociala och kulturella 
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hållbarheten. Göteborgs Stad har över tid haft flera lågbroar över älven. Ett sådant 

exempel är den gamla Hisingsbron som förband Lilla Bommen med Frihamnspiren. Antal 

broar och broarnas placering och utformning behöver bedömas utifrån hur dessa påverkar 

Göteborgs karaktär av hamns- och sjöfartsstad.  

Samverkan och förhållande till styrande dokument 
Förslaget är i linje med skrivning i kommunfullmäktiges budget för 2020: ”Ökad 

framkomlighet över älven är avgörande för Göteborg när Älvstaden byggs ut med den 

nya stadsdelen Karlastaden och de tiotusentals nya arbetsplatser som planeras på främst 

Lindholmen och Masthuggskajen. Därför ska planeringen av en ny gång- och cykelbro 

över älven prioriteras.”  Arbetet med gång- och cykelbroar över Göta älv bedöms vara ett 

viktigt led i att uppfylla målen om en minskad bilanvändning i centrala Göteborg och en 

avlastning av kollektivtrafiken i enlighet med stadens översiktsplan, Vision Älvstaden, 

trafikstrategin, målbild koll 2035 och stadens miljöprogram. 

Bilagor 
1. Motion av Emmali Jansson (MP), Martin Nilsson (MP) och Karin Pleijel 

(MP) angående nya gång- och cykelbroar över älven, Handling 2019 nr 268 

Ärendet  

Stadsledningskontoret har översänt en motion av Emmali Jansson (MP), Martin 

Nilsson (MP) och Karin Pleijel (MP) angående nya gång- och cykelbroar över 

älven till byggnadsnämnden och trafiknämnden för yttrande. 

Remisstid: Svar senast: 2020-03-27 

Beskrivning av ärendet 
Motionärerna framhåller att Göteborg är en stad delad med endast några få fasta 

förbindelser samt två färjor över älven. Redan idag är kollektivtrafiken hårt belastad. Nya 

förbindelser till och från Hisingen skulle kunna innebära snabbare resor och en avlastning 

av kollektivtrafiken vid Centralenområdet och Brunnsparken genom att fler kan gå och 

cykla över älven. Det behövs därför fler broar över älven som underlättar för resande med 

kollektivtrafik, cykel och för gående menar man. Motionärena pekar på att det saknas 

tydliga beslut för att arbeta med att förverkliga nya älvförbindelser och ser därför ett 

tydligt behov av skarp politisk styrning för en mer sammanhängande stad. Man föreslår 

därför tre nya broar för gång och cykel och eventuellt även kollektivtrafik, men ser också 

att det på sikt behöver bli ännu fler förbindelser. Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 

är ett förslag till yttrande från byggnadsnämnden i ärendet. Trafiknämnden avser att 

inkomma med eget yttrande i frågan. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Stadsbyggnadskontoret ser generellt positivt på att skapa fler kopplingar över älven, då 

det skulle bidra till mer befolkade gaturum, minskat bilåkande och en avlastning av 

kollektivtrafiken vid Brunnsparken, Centralstationen och Hisingsbron. Kontoret har för 

avsikt att föreslå ett antal strategiska lägen för älvförbindelser i samband med den 

fördjupning av översiktsplanen som nu tas fram för centrala Göteborg och välkomnar 

därför denna politiska diskussion. Vilka av dessa som är lämpliga för framtida gång- och 

cykelbroar och vilka som snarare bör lösas med färjor som en del av kollektivtrafiknätet 
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är en fråga som nu utreds i samverkan mellan Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och 

Västtrafik. Exempel på beroenden som påverkar dessa val är framtida lokalisering av 

Stena Lines färjetrafik, val av alternativ för Lindholmsförbindelsen, förorenade bottnar 

kring den gamla flytdockan vid Cityvarvet samt säkerhet och trafikering för sjöfarten på 

älven. Ett rimligt antagande är samtidigt att även sjöfarten bör vara mer betjänt av en 

genomtänkt helhetsbild från staden kring lägen för nya älvförbindelser.  

En satsning på nya älvförbindelser behöver självfallet avvägas mot vilken nytta de gör. 

Viktiga faktorer som behöver avvägas är på vilket sätt gång- och cykelnätet resp 

kollektivtrafiknätet påverkas av olika bro- och färjekopplingar. Denna fråga handlar dels 

om hur man på en större nivå kan skapa bättre samband mellan Hisingen och fastlandet 

och dels om hur man kan skapa bättre samband mellan Lindholmen, Centralstationen och 

den historiska stadskärnan. Även upplevelsen av älvrummet och stadens karaktär av 

hamns- och sjöfartsstad är en faktor som behöver bedömas. Nyttorna kan därför i det här 

fallet litet förenklat delas in i tre kategorier: sammanhängande stad, genhet i gatunätet och 

upplevelsen av stadsrummet: 

Sammanhängande stad  

Tre nya gång- och cykelbroar över älven innebär stora ekonomiska åtaganden för staden 

såväl avseende investering som drift. Val av lämpliga placeringar samt frågan om broar 

eller färjor på kort och lång sikt behöver ställas mot behovet av att skapa en 

sammanhängande stad inom ett större område. Här behöver investeringar i nya broar 

ställas mot satsning på en ändamålsenlig och effektiv kollektivtrafik som stödjer en 

utveckling av både innerstaden och mellanstaden. Denna fråga behöver belysas i samband 

med det arbete med handlingsprogram kopplat till genomförande av Koll 2035 som nu 

pågår.  

En satsning på flera nya gc-broar bör ur denna synvinkel placeras så att de inte enbart 

binder samman den historiska stadskärnan med hisingssidan utan också stödjer de mer 

perifera kopplingar som har potential att påverka de rumsliga avstånden och glappen i 

staden som helhet. En ny gång- och cykelbron som placeras någonstans mellan Stigberget 

och Klippan skulle då kunna ge stora vinster både i att skapa en sammanhängande stad 

men även innebära stora tidsvinster för cyklande från de södra och sydvästra stadsdelarna 

med målpunkt Lindholmen. På motsvarande sätt kan en ny gång- och cykellänk mellan 

Brunnsbo-Ringön-Gullbergsvass-Svingeln bidra till bättre samband i de östra delarna 

men först då denna blir ett sammanhängande gång- och cykelstråk.  

 

Genhet i gatunätet 

De analyser stadsbyggnadskontoret gjort i översiktsplanearbetet visar att fler broar mellan 

Lindholmen och Göta Älvbron/Hisingsbron inte gör något större jobb i att länka samman 

staden som helhet, men att dessa kan ge relativt stora effekter på lokal nivå (ett genare 

gatunät inom Älvstaden). Detta stödjer motionens resonemang på så vis att nya och 

välplacerade älvförbindelser är en viktig faktor för ett genomförande av Vision 

Älvstaden. En ny bro mellan Casinot och Cityvarvet, så som tidigare föreslagits skulle 

dock få en större betydelse för staden som helhet om cykelkopplingarna tvärs 

Lundbyleden samtidigt kunde förbättras, exempelvis vid Kvillegatan, Myntgatan/ 

Ättestupan, föreslagen Gropegårdslänk samt mellan Eriksbergs köpcentra och Lundby. 
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Upplevelsen av stadsrummet 

En eventuell gc-bro nära Hisingsbron kan sägas göra ungefär samma jobb som denna rent 

trafikalt men en lågbro mellan älvkanterna skulle här kunna ge helt andra kvalitéer än 

Hisingsbron för gående och cyklister. Den nya Hisingsbron har genom sin lägre höjd 

anpassats för att bli mer attraktiv för cyklister. Samtidigt kopplas Hisingsbron till det 

lokala gång- och cykelnätet på ett relativt ogent sätt på båda sidor om älven. En 

förbindelse mellan Lilla Bommen/Operan och Frihamnspiren kan därför vara viktig – inte 

genom att hålla ihop den delade staden på övergripande nivå utan för att utgöra en mer 

attraktiv gång- och cykelkoppling mellan Östra Hamngatan och Frihamnen. En koppling 

mellan Gullbergs Strandgata och Ringön kan ur denna synvinkel vara lika viktig ur ett 

rumsligt, upplevelsemässigt perspektiv i då Gullbergsvass börjar växa omvandlas.  
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