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1 Bakgrund
Detta PM är framtaget som en del av ÅVS E6 genom centrala Göteborg och
hanterar potentiella barriäröverbryggande åtgärder kopplade till den studerade
sträckan. Studien genomförs för att se över vilka möjligheter det finns för att
brygga över de identifierade barriärer som finns i stråket och diskuterar möjliga
åtgärder för att begränsa dessa. De identifierade barriärer som i första hand
hanteras i studien är området kring Olskroken, Gårda och Mölndal, områden som
alla presenterats i tidigare sammanhang av berörd kommun. Urvalet gör således
inga anspråk att peka ut framtida överdäckningar utan utgör endast exempel.
Rapporten är framtagen för att kunna ta ställning till de åtgärder som föreslås i
stråket kopplat till barriäreffekterna samtidigt som det är en förberedelse och
förståelse för det som redan finns i stråket.
Barriäröverbryggande åtgärder är framför allt relaterade till stadens utveckling och
för att motverka de barriäreffekter som större leder och järnvägar medför. Olika
exempel av sådana barriäröverbryggande åtgärder kan vara gång- och
cykelbroar/tunnlar, breda broar och i vissa fall överdäckningar och ekodukter för
flora och fauna. För E6 del yttrar sig problemet genom att en barriär uppstår mellan
de västra och östra delarna av staden. Stadsmiljön påverkas då negativt genom att
staden inte känns sammanhängande då stadscentrum delas med stråket. Barriären
utgör ett problem då det stråket med både E6 och Västkustbanan separerar stora
delar av centrala Göteborg och Mölndal. I detta avseende kan
barriäröverbryggande åtgärder påverka stadsmiljön positivt och bidra till ett
sammanhängande stadscentrum.
Barriäröverbryggande åtgärder är ofta en del av de centrala delarna i
stadsutvecklingsprojekt och förekomsten av dessa åtgärder har tilltagit på senare
år. En barriäröverbryggande åtgärd där bland annat en överdäckning mellan till
exempel Örgrytemotet och Olskroksmotet skulle kunna skapa förutsättningarna för
en förbättrad stadsmiljö kring Gårda, Örgryte och Lunden. På samma sätt som E6
skapar en barriär mellan västra och centrala delar av Göteborg, delas även Mölndal
av både E6 och Västkustbanan. En barriäröverbryggande åtgärd i Mölndal har
därmed stor betydelse för att kunna skapa ett mer sammanhängande
stadscentrum. En överdäckning bidrar även till att förtäta staden och koppla
samman två levande områden av Göteborg och Mölndal och därmed bidra en
starkare integrering av staden. Tillgängligheten kan öka och det möjliggör mer yta
för exploatering då möjligheten skapas att kunna bygga ihop staden. En
barriäröverbryggande åtgärd medger plats för bostäder, arbetsplatser och grönyta.
I och med att tillgängligheten ökar gynnar gång och cykeltrafiken då de har
möjligheten att röra sig friare.

1.1.

Begreppet överdäckning,

En definition av begreppet överdäckning eller överdäckningskonstruktion kan
hämtas från Trafikverkets TDOK 2020-0072 där det konstateras att ”överdäckning
är ett bärande byggnadsverk (inte en berg- och jordtunnel) vars huvudsakliga syfte

är att göra det möjligt att uppföra byggnader eller andra markanläggningar
ovanför den befintliga trafikleden” och att en överdäckning helt eller delvis kan
omsluta trafikleden. I TDOK konstaterar man också att alla krav som gäller för
tunnel även gäller för en överdäckning om inte annat anges. Ytterligare definitioner
som är viktiga i sammanhanget är bebyggelsen ovanför eller intill en
överdäckningskonstruktion. Med bebyggelse menas här byggnader, parker och
allmän platsmark medan en trafikled ovanpå eller intill ej är att betrakta som
bebyggelse.
Barriäreffekten har en hel del olika definitioner men kan sammanfattningsvis och i
denna kontext definieras som de växande negativa effekterna som trafikleder har
på uppfattningar, beteende och välbefinnande av människor som behöver förflytta
sig längs eller korsa trafikleder.

1.2.

Syfte

Syftet med PM är att lyfta fram de förutsättningarna de olika barriäröverbryggande
åtgärderna har och hur de kan komma att E6 genom centrala Göteborg och
Mölndal, påverka sträckan Tingstadstunnelns södra mynning till Åbromotet, och
hur en åtgärd kan påverka stråket med hänsyn till miljö, tillgänglighet och
attraktivitet.

1.3.

Metod

Detta PM utgår från en litteratursammanställning som i sin tur kompletterats med
information från och intervjuer med berörda kommuner och övriga intressenter.

1.4.

Avgränsningar

Detta PM avser inte att förslå lokaliseringar för framtida överdäckningar eller andra
typer av barriäröverskridande åtgärder utan pekar endast på de tidigare planer och
initiativ som tidigare framfört av intressenterna.
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2 Litteratursammanställning
En litteratursammanställning har gjorts utifrån tillgängliga dokument och med fokus på
tidigare planer och inspel i Göteborg och Mölndal.

2.1.

Teoriunderlag

Vid en utformning av en barriäröverbryggande åtgärd är det viktigt att ta hänsyn till
trafikanläggningsfunktionen i nuläget och hur den kan komma att se ut i framtiden. En
viktig aspekt är också att det man gör i nuläget inte ska komma att äventyra
trafikanläggningsfunktionen i framtiden.
Byggnationen av en barriäröverbryggande åtgärd kan även påverka klimatet i det lokala
urbana området. Det möjliggör också en möjlig förbättring av närområdets miljö samt att
det ger möjlighet till mer grön- och blåstruktur. Det senare syftar på olika former av
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bebyggelse där man tillåter naturen eller vattnet ta mer plats i samhället. Detta för att göra
områden mer attraktiva och att skapa en känsla av närhet till naturen.
Byggnationen av en överdäckning varierar mycket i kostnad, vilket främst är beroende på
vad som byggs på den. Det är inte ovanligt att kostnaden för en överdäckning uppgår till
mellan 500 och 1 000 miljoner kronor, ofta ännu mer. Enligt Trafikverket (2013) finns en
grov uppskattning om att en överdäckning på markplan kostar cirka 40-50 tkr/m2 och
ungefär 50-60 tkr/m2 under markplan. Figur 1 visar variationen som finns i kostnaden av
överdäckningar. Det är således stor skillnad mellan de olika överdäckningarna vilket gör det
svårt att ge en generell kostnad.

Figur 1 Överdäckningarnas variation i kostnad

Enligt Länsstyrelsen finns det särskilda krav att anpassa sig efter och lagstiftning att ta
hänsyn till vid en byggnation av en överdäckning. Det finns riktlinjer som kan komma att
vara styrande. Bland de som berörs är Miljöbalken, Plan- och bygglagen samt lagar som är
lite mer branschspecifika. Dessa berör bland annat transport av farligt gods, som för tillfället
inte får köra genom Tingstadstunneln eller Marieholmstunneln. I frågan som rör farligt gods
kan det behövas ta ställning till vilken av de möjliga överbryggningarna som fokus läggs på.
Om restriktioner finns för transporten av farligt gods genom tunnlar kan en överdäckning i
både Göteborg och Mölndal påverkas negativt av transporter från väg 40 exempelvis då
trafiken inte kan ta sig förbi dessa barriärer. Det finns också lagar som måste följas om
överdäckningen överskrider vissa fastställda längder. Om överdäckningen sträcker sig över
500 meter och klassas som en vägtunnel måste vägtunnellagen följas (BFS 2007:11).
Lagarna lägger fokus på säkerhet och kraven på olika säkerhetsåtgärder, exempelvis lagen
om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) som bland annat styr kravet på brandskydd.
En betydande roll har även plan och bygglagen (SFS 2010:900) som ställer krav på att
kommunen har en aktuell översiktsplan som ska ange inriktningen för den långsiktiga
utvecklingen av den fysiska miljön och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och
bevaras. Lagen stipulerar även att en detaljplan upprättas för det berörda
överdäckningsområdet och att denna överensstämmer med översiktsplanen. Därefter ska
samråd ske. Medverkande i denna process är bland andra Länsstyrelsen och Trafikverket.
Länsstyrelsen ska i detta moment ta till vara och samordna statens intressen och verka för
att bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn till människors hälsa
eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion (TDOK 2020:0072).
Enligt Göteborgs Stads detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Smörgatan i Kallebäck,
en del av BoStad2021 (2018), framhävs det att med hjälp av byggnation i form av
verksamheter med begränsad persontäthet och parkering ska skydda övrig
bostadsbebyggelse från buller, luftföroreningar och riskerna med farlig gods.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sedan 2007 haft bestämmelser
om passage genom vägtunnlar med farligt gods, där farligt gods klassificeras i nio klasser
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beroende på fysikaliska och kemiska egenskaper. Dessa bestämmelser anger krav på
konstruktion av överdäckningen som bland annat tillåter explosioner och olyckor med
farligt gods utan fara för byggnader på och i närheten av denna.
En ytterligare aspekt på överdäckningskonstruktioner är buller. Samtidigt som buller kan
kapslas in i en överdäckning skapas också problem kopplade till tunnelmynningar, stomljud
och vibrationer i byggnader ovanpå
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Överdäckningen, som i sin tur kan orsaka störningar. Risken är här att vibrationer från
trafiken kan överföras till byggnader som byggs ovanför eller intill överdäckningen.
Vibrationerna kan dels orsaka vibrationsstörningar, dels bullerproblem till följd av
stomljud. Risken för störningar behöver därför utredas med avseende på luftburet buller,
stomljud och vibrationer (TDOK 2020:0072).
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3 Exempel på överdäckningar
Vilket tidigare konstaterats så kan en överdäckning kan vara en del av en
barriäröverbryggande åtgärd och bidra till stora fördelar för stadsutvecklingen i ett område.
I och med en förbindelse över leden skapas en möjlighet till en ökad tillgänglighet i
närområdet och en minskning av den barriär som denna utgör men också bidra till en
förtätning av staden.

3.1.

Överdäckning E45, Göteborg

För att belysa en del av de erfarenheter som dragits i tidigare projekt som finns endan en
sammanställning av några pågående, planerade eller nyligen avslutade projekt som finns
runt om i Sverige. Ett sådant är E45 Gullbergsvass i Göteborg (Error! Reference source
not found.) som i nuläget är under byggnation. Denna överdäckning ska möjliggöra fyra
kvarter innehållande kontor, bostäder och centrumändamål som så småningom kommer att
växa fram. Överdäckningen är tänkt att skapa en positiv effekt på det kringliggande området
med fler lokalgator och en möjlighet att få en bättre tillgänglighet till Göta Älv från
stationsområdet.

Figur 2 Överdäckning E45. Illustrationen visar kvarteren i flygvy sett från nordöst. Illustration: White Arkitekter

Kostnaden är beräknad till cirka 1 miljard svenska kronor där största delen bekostas av
kommunen. Kostnaderna för tunneln, ramperna och gatorna kommer att finansieras genom
försäljning av byggrätter i och kring det berörda området.

3.2.

Norra länken, Stockholm

I Stockholm finns Norra Länken (Figur 3), E4, som överdäckas där tunnelsträckan blir ca 4
km. Norra Länken är en av Europas största vägtunnelprojekt. Överdäckningen i området
bidrar till ett minskat buller i ett område som tidigare varit hårt drabbat. Den totala
kostnaden beräknas vara 14,9 miljarder kronor.
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Figur 3 Överdäckning Norra Länken E4

Söderledstunneln, Stockholm
Söderledstunneln (Figur 4)är en tunnel i Stockholm som går mellan centralbron fram till
Johanneshovsbron på Södermalm. Kostnaden för Söderledstunneln ligger på 1,15 miljarder
kronor.
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Figur 4 Söderledstunneln
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3.3.

Blekholmstunneln, Stockholm

Blekholmstunneln är ytterligare en tunnel i Stockholm som går i Stockholms innerstad
mellan Centralbron och Klarastrandsleden. Blekholmstunneln skapade utrymme för åtta
nya byggnader ovanpå byggnationen och är 350 meter lång (Figur 5). Kostnaden för
projektet är än så länge oklar.

Figur 5 Blekholmstunneln

3.4.

Stuvstatunneln, Stockholm

Stuvstatunneln (Figur 6) är en vägtunnel i Stockholm lokaliserad i Huddinge och är del av
Stuvstaleden. Tunneln färdigställdes 1994 för att minska mängden buller i området och är
193 meter lång. Tunneln är integrerad i bostadshus. Figur 6 visar en bild på Stuvstatunneln.
Kostnaden för projektet är oklar.

Figur 6 Stuvstatunneln
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3.5.

Mälarporten (Bygga bort barriärer), Västerås

Västerås har ett stadsbyggnadsprogram som heter Bygga Bort Barriärer där staden vill
utveckla stationsområdet, och därmed bygga bort järnvägen för att enklare kunna
sammanfoga de centrala delarna med den nya stadsdelen och Mälaren. Nedanstående bild
(Figur 7) visar en skiss över överbryggningen i Västerås. Kostnaden för projektet ligger på
ungefär 8.7 miljarder kronor.
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Figur 7 Överbryggningen Mälarporten (Bygga Bort Barriärer) i Västerås
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4 För- och nackdelar med en överdäckning
Länsstyrelsen i Stockholm (2012) har tagit fram en lista av för- och nackdelar med en
överdäckning. Fördelarna är huvudsakligen minskade barriärer och en positiv
stadsutveckling genom en förtätning av staden samtidigt som det öppnar upp för
exploatering i en stadsnära miljö med större tillgänglighet.
Ur miljösynpunkt medför en framför allt en överdäckningen möjlighet att kapsla in både
buller och emissioner, dock med den effekten att både buller och emissioner ökar markant
vid tunnelöppningarna. Vidare kan en överdäckning innebära att trafiksäkerheten höjs.
Detta då trafik och boende separeras men också då eventuella olyckor kapslas in.
Man har också kunnat konstatera ett antal nackdelar. Vilket tidigare konstateras sker en
koncentration av emissioner och buller vid mynningarna. Samtidigt bidrar även
inkapslingen av trafiken till att konsekvensen vid en olycka förstärks, exempelvis vid
transport av farligt gods. För detta krävs förstärkningsåtgärder och tekniska investeringar,
exempelvis kring dagvatten, ventilation mm., som tillsammans med konstruktionen i sig
drar med sig höga investeringskostnader. Tunnelns egenskaper leder också till att en
framtida utbyggnad blir både komplicerad och dyr samtidigt som underhållskostnaderna
ökar markant i jämförelse med vanliga vägar.
Utöver de tekniska svårigheterna är en överdäckning också en åtgärd som bland annat
ställer hårda krav på planering och genomförande och att ett stort antal parametrar uppfylls
varför flera av de fördelar som nämnt ovan bör ses som en del av kravställningen. Samtidigt
visar nackdelarna att det finns många faktorer att ta hänsyn till och att det är svårt att
bedöma riskerna i samband med en överdäckning, bland annat hur denna påverkar
närboende.
Utifrån de exempel som nämnt ovan är det också möjligt att sammanfatta effekterna av de
olika exempel som angetts ovan (Tabell 1).
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Tabell 1 Likheter och skillnader mellan de olika exemplen av överdäckningar
Syfte

Möjliggöra
bostäder, kontor
och centrumändamål

Skapa positiv
effekt på
kringliggande
områden

Reducera buller

Sammanfoga
stadsdelar

Bygga bort
barriäreffekter

Överdäckning E45, Gullbergsvass, Göteborg

Skapa förutsättningar för
bebyggelse

X

X

X

X

X

Norra länken, Stockholm

Vägtunnelprojekt (ett av
Europas största)

X

X

X

X

X

Söderledstunneln, Stockholm

Skapa förutsättningar för
bebyggelse

X

X

X

X

Blekholmstunneln, Stockholm

Skapa förutsättningar för
bebyggelse

X

X

X

X

Stuvstatunneln, Stockholm

Skapa förutsättningar för
bebyggelse

X

X

X

X

Bygga bort barriärer, Västerås

Skapa förutsättningar för att
minska järnvägens
barriäreffekter

X

X

X

X

Samtliga exempel visar på centralt belägna platser där en överdäckning bidrar till att
realisera stora ekonomiska värden, i första hand genom att skapa förutsättningar för ökad
byggande av bostäder och kontor i central miljö. En jämförelse mellan överdäckningen av
E45 genom Gullbergsvass i Göteborg ger att E45 är belägen i ett mer tättbebyggt område där
en överdäckning ger stora fördelar och ekonomiska värden då marken är centralt belägen
och därmed värdefull. Detta till skillnad från potentiella lokaliseringar på E6 genom centrala
Göteborg och Mölndal som inte är lika tättbebyggda. Dock är flera delar av sträckan centralt
belägna vilket skulle innebära att det finns förutsättningar för en framtida överdäckning.

5 Miljö i närområdet
Vilket tidigare kunnat konstateras kan en byggnation av en barriäröverbryggande åtgärd i
stråket potentiellt minska bullernivåerna på E6. Även närmiljön kan då samtidigt påverkas
positivt då föroreningarna som finns i området, som orsakas av trafiken på E6 täcks över av
barriäröverbryggande åtgärder. En minskning av föroreningar i området skulle således
kunna leda till en bättre hälsa för de som bor i närheten av stråket. Enligt Länsstyrelsen i
Stockholm (2012) finns ett antal studier om tunnelmiljöer, dock skapas ingen fullständig
bild av vilka risker och luftföroreningar som tillkommer.
I tunnlarna samlas luftföroreningar från avgaser och vägdamm som sprids ut vid
mynningarna. En överdäckning skulle således kunna leda till ökade lokala koncentrationer
med stora halter vid tunnelmynningarna. Begränsningar finns därför på att ingen
bebyggelse får förekomma närmare än 25 meter från dessa.

5.1.

Luftmiljö E6 genom centrala Göteborg

I området längs med E6:an har Göteborgs Stad tagit fram siffror på att luftföroreningarna.
Dessa siffror visar att årsmedelvärdena av Kvävedioxid (NO2) utmed E6, mellan
Kallebäcksmotet och Olskroksmotet, ligger mellan 20-50 µg/m3 , där majoriteten av
värdena ligger mellan 30-50 µg/m3. Värdena går sedan ner mot 20 µg/m3 längre ut mot
bebyggelsen. I de mest centrala delarna av E6:an efter Olskroksmotet ligger luftföroreningen
mellan 50-160 µg/m3. Bullernivåerna i samma område ligger mellan 65.01 dBA upp till över
75 dBA.
Värdena för kvävedioxid ska ses i ljuset av de riktvärden som finns framtagna för denna gas.
WHO menar här att höga halter av kvävedioxid (>200 µg/m3) kan orsaka olika sorters
inflammation i luftvägarna samt en försämring i lungfunktionen, även vid kort exponering,
och att en längre tids exponering kan påverka barns utveckling av lungor (källa: Air Quality
Guidelines, 2005).
Kvävedioxid (NO2), vars största källa utgörs av fordonstrafiken, bidrar till bildning av ozon
(O3) och till fina partiklar (PM2,5) som kan bildas i luften. Det är just NO2 som är det som
är svårast för Göteborg att hantera. Mätningar av Kvävedioxid (NO2) från olika områden i
Göteborg återges i Tabell 2 nedan

Tabell 2 Kvävedioxidhalter i Göteborgsområdet år 2017
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Halterna mäts både på tak- och gatustationer. Generellt visar de stationer som är
utplacerade på taken lägre siffror än de som är utplacerade i gatunivå. Undersökningen visar
också att det är främst i områden i närheten av E6:an, Gårda och Mölndal kvävedioxiden
överstiger miljökvalitetsnormen. Undersökningen visade på att värdena överstiger
gränsvärdet (90 µg/m3) 374 gånger i Gårda respektive 177 gånger i Mölndal. Detta på en
plats där värdet på kvävedioxid får överskridas maximalt 175 gånger per år. Maxvärdet av
kvävedioxid på 200 µg/m3 får överskridas max 18 gånger per år. Här överskrids värdena inte
i Gårda eller Mölndal. Den långsiktiga utvecklingen visar dock på att NO2-värdena minskar i
alla områden förutom Mölndal (se Figur 8).

Figur 8 Kvävedioxid, halter i luften, gaturum, timmedelvärde 98-percentil
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Figuren visar 98-percentilen, dvs. värdet då 98 procent av det observerade antalet timmar är
lägre än detta värde vilket motsvarar miljökvalitetsnormens nivå (MKN). Naturvårdsverket
(2020) påpekar att även om värdena i stort sett legat över MKN de senaste åren har nivån
börjat sjunka sedan 1980-talet.

När det gäller buller överskrids ofta miljökvalitetsnormerna i Gårda och Mölndal vilket
indikerar att det är ogynnsamma förhållanden längs stråket. Göteborgs stad, har som mål
att minst 90 procent av Göteborgs invånare år 2020 ska ha en utomhusnivå under 60 dBA.

Komplettera med karta över bullernivåer i stråket.
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6 Möjliga området för en överdäckning
Göteborgs stad har pekat ut ett antal områden kring E6:an som påverkas av den
barriäreffekt som E6 för med sig (Figur 9).

Figur 9 utpekade barriärer längs E6 (källa: Underlag för strategisk planering, Hantering av barriäreffekter, dålig
luft och buller alstrat av trafikleder och järnväg i Göteborg, Göteborgs stad)
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Enligt detta underlag är det områdena kring Gårda/Olskroken, Kallebäck och Mölndal som
har de största barriärområdena och det är främst i områdena Gårda/Olskroken och Mölndal
som barriäröverbryggande åtgärder skulle vara aktuella. Detta då både Kungsbackaleden
och Västkustbanan tar upp mycket yta. Områdena ses idag som attraktiva områden med stor
potential, ett värde som bedöms öka kraftigt vid en överdäckning. Områdena kring
Gårda/Olskroken påverkas av barriären samtidigt som E6:an har ett högt ÅDT-tal. I
Mölndal råder samma problem. Ett stort barriärområde som påverkar rörelsen tvärs stråket
samtidigt som ÅDT-talet är högt. Gårda/Olskroken framställs i figur 12 med att det finns
stora barriärer. Denna del av staden är en stor knytpunkt där flertalet människor rör sig.
Här blir barriären större då Olskroksmotet tar upp en stor yta.

7 Förutsättningar för en överdäckning
En barriäröverbryggande åtgärd skulle kunna skapa förutsättningarna till en central
stadsutveckling där man kan förtäta staden vilket kan bidra positivt med att bemöta den
befintliga bostadsbristen som nu råder. Eftersom E6:an ligger så pass centralt blir sträckan
mellan Örgrytemotet och Olskroksmotet, samt Mölndal värdefull, då den både kan bygga
ihop stadsdelarna samt öka tillgängligheten, skapa en mer stadsnära miljö och skapa en mer
levande miljö. Det kan samtidigt gynna kollektivtrafiken då det skapar möjlighet att utveckla
kollektivtrafiken på överdäckningen parallellt som den blir enklare att bygga ut. Det skulle
skapa förutsättningar till en mer effektiv sammankoppling mellan dessa två delar av
Göteborg då det berör fler personers vardag då fler bor i Östra Göteborg än ner mot Örgryte.
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De sträckorna som kan vara aktuella för en överdäckning skulle kunna vara Mölndals bro
samt sträckan mellan Olskroken och Gårda där förutsättningarna ser störst ut för en
potential överdäckning då området har mycket kollektivtrafik och rörelse tvärs E6:an.
I stråket mellan Örgrytemotet och Olskroksmotet varierar höjdskillnaderna mellan västlig
och östligt läge. På den östliga sidan av E6:an är terrängen mer kuperad desto närmare
Örgrytemotet man befinner sig. En överdäckning i detta område närmare Olskroksmotet
skulle leda till att byggnationen kunna ta hjälp av bergväggen/höjdskillnaden som finns.
Enligt Sveriges Geologiska Undersökning är området kring E6:an genom centrala Göteborg
en blandning av postglacial lera, glacial lera, postglacial sand och urberg.

7.1.

Markanvändning

Områdena kring E6:an varierar i markanvändningen. Markanvändningen varierar mellan
stadsbyggnadsprojekt, områden med gröna värden, kvarter med blandade funktioner,
kvarter med en funktion, lokalgator, järnväg, finns områden för framtida kollektivtrafik,
befintliga cykel- och gångpassager, befintliga bil och kollektivtrafikpassager, topografiska
hinder (slänter), barriärområden, barriärer och viktiga stråk. I området närmast E6:an är
det framförallt områden med gröna värden samt kvarter med blandade funktioner. På den
östliga sidan av E6:an framkommer alla de topografiska hindren som skapar barriärer
gentemot E6:an. Enligt Göteborgs Stad finns det ett planerat behov i den identifierade
barriären att skapa en koppling över stråket. I Översiktsplan för Göteborg och Mölndal
fördjupad för Mölndalsåns dalgång har både Göteborgs stad och Mölndals stad tagit fram
förslag till markanvändningens utveckling och trafikutvecklingen på kort sikt (5-7 år),
medellång sikt (10-12 år) och lång sikt (15-20 år).
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Figur 10 Markanvändning Göteborg kort sikt (5-7 år)
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Markanvändningen i Göteborg längsmed E6:an kommer på kort sikt att utvecklas med cirka
2 500 bostäder och cirka 1 000 arbetsplatser. Placeringen utav dessa bostäder visas i figur
13. Utöver byggnationen kommer det utvecklas ett grönstråk längsmed Mölndalsån med
promenadstråk. Det kommer ske en utveckling i trafikmiljön på kort sikt genom en fortsatt
ombyggnation av Mölndalsvägen/ Göteborgsvägen och en ny huvudgata med gång- och
cykelväg mellan Kallebäck och Lackarebäcks industriområde. Detta kommer på kort sikt
skapa förutsättningar för att fler människor har behov av att ta sig över E6:an, vilket bidrar
till barriärproblemen.
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Figur 11 Markanvändning Mölndal på kort sikt (5-7 år)

Markanvändningen på kort sikt visar att området kring Mölndal att det finns planer om
byggnation av cirka 1 700 bostäder och 1 300 arbetsplatser. Områdena där bebyggelsen är
planerad visas i figur 14. Samtidigt som ny bebyggelse planeras vill Mölndal samtidigt
förbättra trafikmiljön i området med bland annat ombyggnation av
Mölndalsvägen/Göteborgsvägen och nya förbindelser över E6 och järnvägen. Detta kommer
på kort sikt skapa förutsättningen att fler boende och arbetande i området har behov av att
ta sig tvärs stråket, vilket även här trycker på behovet av barriäröverbryggande åtgärder.
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Figur 12 Markanvändning Göteborg på medellång sikt (10-12 år)
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Markanvändningen i Göteborg på medellång sikt (10-12 år) visar att det kommer utvecklas
med cirka 500 – 1 000 bostäder och cirka 400 – 700 arbetsplatser. Områdena för
byggnation visas i figur 15. Det kommer ske en fortsatt förtätning i Kallebäck och Skår och
området längst Mölndalsvägen kommer att fortsätta utvecklas. Samtidigt som bebyggelsen
sker kommer trafikmiljön utvecklas genom byggnationen av Västlänken som beräknas stå
klar 2028. Grönstråk och promenadstråk längst Mölndalsån kommer utvecklas samt
möjligheten till en snabbcykelbana mellan Lisebergs station och Mölndals innerstad.
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Figur 13 Markanvändning Mölndal på medellång sikt (10-12år)

Markanvändningen i Mölndal på medellång sikt (10-12 år) visar att det kommer ske ett
flertal utbyggnationer där cirka 1 800 bostäder och 2 000 arbetsplatser kommer byggas.
Den tillkommande bebyggelsen visas i figur 16. Det kommer ske utveckling i och runt
Mölndals innerstad samt utveckling kring Mölndals Bro och Lackarebäck. Utbyggnation av
bostäder runt Kvarnbygatan fortsätter. Trafikmiljön i området påverkas genom en ny, större
station i Mölndal C. En ny förbindelse mellan Göteborgsvägen och Ågatan, nya förbindelser
för gång- och cykeltrafik vid Krokslätts Fabriker. Möjligheten för en snabbcykelbana längst
E6:an arbetas med och det finns planer för att ta fram en sådan.
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Markanvändningen i Göteborg på lång sikt (15 – 20 år) visar att kollektivtrafiken utvecklas
och en utbyggnation av cirka 100 – 500 bostäder och 100 – 300 arbetsplatser. Den
tillkommande bebyggelsen visas i figur 17. Grönstrukturen utvecklas med de
omkringliggande naturområdena. Trafikmiljön kräver utbyggnation, vilket visar på
utbyggnation av Västkustbanan till fyra spår genom dalgången och sex spår förbi Mölndal
station. En vidareutveckling av Mölndal C då den utformas till en regional knutpunkt med
tågtrafik på Västkustbanan och Götalandsbanan. Detta kommer på lång sikt skapa
förutsättningen att fler boende och arbetande i området har behov av att ta sig tvärs stråket,
vilket även här trycker på behovet av barriäröverbryggande åtgärder.
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Figur 16 Markanvändning Göteborg på lång sikt (15-20 år)
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Figur 17 Markanvändning Mölndal på lång sikt (15-20 år)

Markanvändningen i Mölndal på lång sikt (15 – 20 år) skapar förutsättningar för bättre
kollektivtrafik samtidigt som en utbyggnation av cirka 1 000 bostäder och 1 500
arbetsplatser. Den tillkommande bebyggelsen visas i figur 18. Kollektivtrafiken utvecklas i
takt med bebyggelsen. Grönstrukturen utvecklas och blir allt mer integrerad i stadsmiljön.
Trafikmiljö utvecklas och E6/E20 och Västkustbanan utvecklas vidare då det krävs ökat
utrymme. Det sker en ombyggnation av Lackarebäcksmotet. Detta kommer på lång sikt
skapa förutsättningen att fler boende och arbetande i området har behov av att ta sig tvärs
stråket, vilket även här trycker på behovet av barriäröverbryggande åtgärder.
Förutsättningarna finns för att det kan byggas nya förbindelser tvärs över E6:an, givet att
beslut fattas och att finansiering finns, för att underlätta de barriäröverbryggande
åtgärderna.
På sikt kan en lokal brokoppling över E6an söder om Åbromotet bli aktuell för att knyta
samman de lokala vägnäten i öst-västlig riktning och avlasta det statliga vägnätet.

8 Nuvarande kopplingar tvärs E6:an
I nuläget finns det enbart få möjligheter för trafikanter, cyklister och fotgängare att ta sig
över E6:an. De förbindelser som finns är Forsåkersbron, Mölndals bro, Gunnebogatan,
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Flöjelbergsgatan, Sankt Sigfridsgatan, Örgrytevägen, Ullevigatan, Willinsbron och
Olskroken. Förbindelserna är framställda i figur 19. Dessa förbindelser går att göra mer
attraktiva och utveckla på så vis att de ökar tillgängligheten och fortsatt minskar
barriäreffekterna som E6:an skapar. Det första steget i att jobba med barriäröverbryggande
åtgärder är att utveckla de befintliga förbindelserna. Utvecklingen kan utföras genom att
bredda passagerna tvärs stråket, göra dem mer attraktiva och säkra under alla dygnets
timmar, skapa en starkare tillgänglighet och göra det enklare att ta sig till olika
kollektivtrafiksförbindelser. Genom att ta vara på de länkar som finns över E6:an och
utveckla dem kan man till viss mån påverka lokaltrafiken tvärs över E6:an. Området mellan
Ullevigatan, Willinsbron och Olskroken, som visat i figur 21, finns möjligheten att utföra en
överdäckning då marknivåerna är liknande på båda sidorna. I området finns det
parkeringsplatser där markytan kan användas mer effektivt. Om en överdäckning skulle ske
i området kring Olskroksmotet skulle det möjligtvis kunna innebära att järnvägen intill
E6:an också tas med. Detta kan med stor sannolikhet minska det buller som tillkommer från
tågtrafiken. En överdäckning i Olskroksmotet skapar förutsättningarna för en blandstad av
bostäder och arbetsplatser, en starkare sammanfogning av två delar av Göteborg. De största
fördelarna för stads- och landskapsbilden är de fysiska och den visuella barriären byggs
bort.

8.1.

Gång- och cykelbroar/tunnlar

TMALL 0004 Rapport generell

3.0

När det kommer till enbart gång- och cykelbroar/tunnlar tvärs E6:an i öst-västlig riktning
finns det en strax söder om Gunnebogatan, en i anknytning till Liseberg, samt en i höjd med
Gårda. En möjlig barriäröverbryggande åtgärd skulle vara att utöka antalet GC-kopplingar
mellan östlig och västlig sida. Genom att öka de möjliga kopplingarna minskar
barriäreffekterna för cyklister och fotgängare, vilket leder till en stärkt tillgänglighet då fler
har möjlighet att röra sig tvärs stråket, samtidigt som det visar på en uppmaning till att
uppmuntra pendlare att pendla hållbarare. Om en sådan åtgärd är ekonomiskt försvarbar är
svårt att bedöma. Figur 19 visar en karta över Göteborg och alla förbindelser som finns tvärs
E6:an som är gång- och cykelbroar/tunnlar.
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Figur 19 tvärförbindelser över E6

9 Kostnad
En överdäckning är betydligt dyrare att utföra än att vidareutveckla de befintliga passagerna
över E6:an. En överdäckning mellan Olskroken och Gårda skulle kunna ligga någonstans i
prisklassen mellan 500 till 1 000 miljoner svenska kronor. Kostnaden kan öka eller minska
beroende på vilka åtgärder skulle tas på överbryggningen. Om bostäder byggs ökar
kostnaden jämfört med om det enbart byggs en ekodukt. Fördelen med om bostäder eller
arbetsplatser byggs kan marken säljas till exploatörer vilket bidrar med minskade kostnader.
Överdäckningen måste helt enkelt vara ekonomiskt försvarbar. För att det ska vara
ekonomiskt försvarbart att genomföra en överdäckning måste en godartad bedömning
utföras om vilka effekter som tillför mervärde för samhället och om det då är värt den ökade
investeringskostnaden. Figur 1 visar en ungefärligt hur kostnaden av en överdäckning ser ut,
och Trafikverket har en grov uppskattning om kostnaden av en överdäckning. En
överdäckning på markplan kostar cirka 40-50 tkr/m2 och en under markplan kostar cirka
50-60 tkr/m2.

Sida 26 (35)

9.1.

”Miljölock”
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En barriäröverbryggande åtgärd kan möjligtvis vara ett miljölock. Ett ”miljölock” kan agera
på så vis att den, likt en överdäckning, men tar med naturen i det. Att låta naturen, eller en
park få byggas ut. Detta, likt en ekodukt, skulle kunna skapa förutsättningarna för en
stadsnära, miljövänlig miljö. Ett sådant exempel där en barriäröverbryggande åtgärd tagits
tag i är Agriborgsvägen i Malmö. Här har en överpassage byggds över E6:an. Denna
överpassage har tagit med naturen i överbryggningen. Det blir attraktivare att ta sig tvärs
stråket samtidigt som det bidrar till en bättre känsla då det inte känns som att man är på en
överpassage. Samtidigt som den agerar som en förbindelse över E6:an för trafikanter kan
den även agera som en passage för djurlivet.
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10
Möjliga platser för eventuella
överdäckningar
10.1.

Mölndal

Ytterligare en möjlig åtgärd för att överbrygga de barriärer som finns i stråket kan vara att
bredda befintliga broar över stråket. Mölndalsbro skulle kunna vara ett sådant exempel där
man utnyttjar den redan exploaterade ytan och förbättrar den på det vis som är möjligt.
Detta skulle kunna leda till en ökad tillgänglighet, minska barriäreffekten och potentiellt
kunna tillgodose bebyggelseutveckling i området.

Figur 20 Möjliga/önskvärda kopplingar i Mölndal

Genom Mölndal skulle en barriäröverbryggande åtgärd kunna leda till flera potentiella
kopplingar i Mölndalsåns dalgång. Mölndals stad har ett antal åtgärder på gång samtidigt
som de har tagit fram ett antal möjliga/önskvärda kopplingar tvärs E6:an. Två åtgärder som
tillkommer är en ny bro söder om Mölndals bro samt en by gång- och cykelbro som ska ligga
i anslutning till järnvägsplattformarna söder om Mölndals bro.
De kopplingar som är möjliga/önskvärda tvärs E6:an i Mölndal är en broförbindelse söder
om Astra. De arbetar med en gång- och cykelkoppling norr om Mölndals bro. Mölndals stad
har långt gångna planer på en ombyggnation av Lackarebäcksmotet samtidigt som de
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utvärderar en gång- och cykelbro norr om Lackarebäcksmotet mellan Flöjelbergsgatan och
Göteborgsvägen. Figur 20 visar de befintliga kopplingarna i grönt, de kopplingar tvärs E6:an
som är planerade i rött, och de kopplingar som är önskvärda att bygga i blått.

Mölndals stad arbetar med möjligheterna för en överdäckning a E6:an i centrala Mölndal, i
anslutning med Mölndals bro. Denna barriäröverbryggande åtgärd ligger under ett
pågående utredningsarbete där Mölndals stad har tagit fram olika potentiella områden för
en överdäckning och vad som skall ingå. Det finns ett antal olika överdäckningsmöjligheter.
Den första är att överdäcka spåret/perrongytan som är 270 meter. Ett annat
utredningsområde är att överbrygga vägen. Ytterligare ett utredningsområde är att
överdäcka de möjliga omkringliggande östliga och västliga områdena och de
omkringliggande nordliga och sydliga områdena.

10.2.

Göteborg

Det finns hinder att ta hänsyn till i området då E6an är byggd i en dalgång med mycket berg
i anknytning till stråket. Istället för att det ska vara ett hinder med all bergvägg, skulle man
kunna använda sig av omgivningen vid en överbryggning. Vid en överdäckning i ett sådant
ställe kan möjligheten finnas att inte behöva sänka ner stråket, utan istället använda sig av
de höjder som finns.
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Med en överbryggning på stråket skulle det kunna ge möjligheten att integrera en
välfungerande kollektivtrafik. Det kluriga i denna situation är hur man skulle kunna få in
bra, välfungerande hållplatser. Genom att placera hållplatser på överdäckningen kan det
möjliggöra för kollektivresenärerna att kunna ha en större tillgänglighet för att ta sig vidare.
Att ha ett kollektivtrafikstråk längsmed stråket skapar möjligheten för resenärerna att röra
sig till och från de centrala delarna av staden smidigt. Om hållplatser placerades på
överbryggningen skulle detta ge möjligheten för dem att agera som noder som vidare slussar
in resenärerna till olika delar av staden. Med att ha hållplatser på överbyggningen så bidrar
det till en starkare trafiksäkerhet för kollektivresenärer. Det ökar tillgängligheten att ta sig
till och från hållplatsläget. Det ökar samtidigt möjligheterna att skapa bra kopplingar av
kollektivtrafik då det blir enklare att skapa en koppling till det befintliga
kollektivtrafiksnätet.
Göteborgs Stad har tagit fram en analys för att visa de barriärer som finns i Göteborg och
hur dessa kan arbetas med. Staden har tagit fram fyra olika barriäröverbryggande åtgärder
längs E6:an. Det kan skapa sociodukter med möjligheter till förtätning och nya kopplingar
till centrum för gående och cyklande. Dessa fyra sociodukter vars möjlighet att koppla
samman stadens olika stadsdelar är Gullbergs Strandgata, vilket stärker kopplingen mellan
Gullbergsvass med Gamlestaden. Här skulle gång- och cykelstråket utmed Gullbergskajen
förlängas till Marieholm via en ny bro över Säveån.
Ännu en koppling skulle vara Partihandelsgatan vilket kopplar ihop delarna mellan
Gullbergsmotet och Olskroksmotet. I detta stråk skulle gång- och cykelstråket fortsätta
utmed Säveån mot Gamlestaden. En överdäckning av E6:an mellan Gullbergsmotet och
järnvägen kopplar samman Gullbergsvass med Partihandelsområdet. Denna koppling skulle
gynna den framtida potentiella exploateringen av Partihandelsområdet där det möjligt finns
en omvandling till ett blandat bostads- och verksamhetsområde. Ytterligare en åtgärd skulle
kunna vara en ny cykelväg parallellt med järnvägsbro (en planskild järnvägsbro vid
Olskroken) som överbryggar järnvågens barriär.
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En koppling är Redbergsvägen vilket kan främja kopplingen mellan staden och
Redbergsplatsen. Den sista sociodukten skulle kunna vara intill Willinsbron. Göteborgs Stad
har i detta område ett förslag av att ta bort Olskroksmotet och att trafiken mellan E6 Norr
och E20 skulle gå via Marieholmsförbindelsen. Trafiken till centrala staden skulle ledas via
Götaleden och Ullevigatan. Redbergsvägens bro över E6/E20 breddas till en sociodukt som
kopplar samman Olskroken med centrala staden. I sociodukten skulle det innefatta gångoch cykelstråk, spårväg och gata.
Denna kopplar områdena i Gårda med områdena i Lunden. Fokus ligger dock vid
barriäröverbryggande åtgärden vid Willinsbron. Detta område skulle skapa
förutsättningarna för en minskad barriäreffekt mellan dessa två stadsdelar. I detta område
utgör både E6:an och järnvägsspåret större barriärer i dagsläget. Det utgör både en barriär,
samt så är området utsatt för en hög grad av buller och luftföroreningar. E6/E20 skulle
överdäckas söder om Willinsbron i samband med framtida omvandling av spårvagnsdepån.
Gubberogatan skulle förbinda E6/E20 med Olskroken.
Figur 21, framtaget av Göteborgs stad och Ramböll, visar tänkbara åtgärder för att
överbrygga barriärer på E6/E20 och hur en överdäckning skulle kunna se ut samt var den
passar in.

Figur 21 Tänkbara lösningar för att överbrygga barriärer E6/E20. Källa: Göteborgs Stad
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Figur 22 Framtida situation i Gårda – Wallenstam. Bilden visar Wilinsbron och E6 norrut.

Wallenstam har tagit fram underlag för en potentiell överdäckning kring området norr om
Willinsbron vid Lagerströmsplatsen, som visas ovan i figur 22. Området är idag
parkeringsplatser som tar upp yta på östra sidan av E6:an samt en del vegetation i det
kuperade landskapet. Wallenstam har planer på att bygga en dynamisk och varierad
stadsmiljö med en blandning av bostäder, arbetsplatser och verksamheter. Detta för att dra
ner bullernivåerna med strategiskt placering av kontoren och verksamheterna för att göra
det mer behagligt för områdena där bostäder är placerade. Byggnationen skulle vara
uppdelad i två etapper, där den första är exploateringen av området kring
Lagerströmsplatsen. Etapp två skulle vara själva överbryggningen över E6:an som sker från
Willinsbron och cirka 400 meter norr. Vid en sådan potential överdäckning finns
förutsättningarna för att det ska byggas 1 510 (bruttoarea av 151 100 m2) nya bostäder, en
total bruttoarea av 41 400 m2 av kontor och en bruttoarea av 6 400 m2 för lokaler.
Exploateringen skulle tillföra grönstruktur i form av gårdar, gröna takterrasser, öppen
dagvattenhantering och trädrader. Exploateringen skulle bidra med ett antal publika platser
i form av Norra Kustbanegatan, olika entréplatser till kontor, Lagerströmsplatsen,
Gubberoplatsen och Jenny Lindsplatsen. En sådan överdäckning kan skapa
förutsättningarna som bidrar till en positiv stadsutveckling, ökad tillgänglighet i närområdet
genom en minskning av den barriär som i nuläget är befintligt. Överdäckningen skapar en
förtätning av staden samtidigt som den kan öka trafiksäkerheten i området för oskyddade
trafikanter.
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Diskussion

Barriäröverbryggande åtgärder i form av överbryggning, flera gång- och cykelpassager,
sociodukt eller andra olika kopplingar över E6:an skulle kunna bidra till att främja
centrumkopplingen och bidra till att bygga bort de barriärer som för tillfället finns i
Göteborg och Mölndal. Genom att anpassa dessa åtgärder bidrar en överbryggande åtgärd,
en bro eller överdäckning, till att boende och pendlare enklare kan ta sig fram till sitt mål
samtidigt som barriäreffekten minskar. Med hjälp av barriäröverbryggande åtgärder skulle
E6:an kunna gynnas genom att flera som behöver förflytta sig tvärs stråket inte behöver göra
så via E6:an och istället åka över. På så vis kan en stor del av trafiken på E6:an som inte
nödvändigtvis behöver vara där flyttas till mindre lokalgator tvärs över stråket istället. En
sådan åtgärd kan påverka stråket på så vis att det skapar förutsättningarna av att enklare ta
sig över den nuvarande barriären som går genom Mölndal och Göteborg. Tillgängligheten
och attraktiviteten kan komma att få förändrade förutsättningar då det blir enklare för
individer att röra sig tvärs stråket samtidigt som att bilden av E6:an kan förändras då
områdena över vägen kan utformas på ett attraktivt vis.

Kommunernas planerade markanvändning visar att på lång sikt kommer det ske en hel del
förändringar längst stråket med en ökning av bostäder, arbetsplatser och verksamheter
vilket i sin tur leder till att fler personer kommer vara i behov av att ta sid över E6:an och
fler resor kommer göras över stråket då bebyggelsen kommer ske på båda sidor av vägen. På
så vis kommer flera barriäröverbryggande åtgärder gynna helhetsperspektivet kring E6:an
och vara behövlig då det innebär att fler personer rör sig i stråket och för att underlätta den
redan begränsande E6:an. Detta får resenärer att ta sig över stråket på andra vis vilket skulle
kunna leda till att flera väljer alternativa vägar istället för E6:an. Ökningen av
markanvändningen som i fler bostäder, arbetsplatser och verksamheter i anknytning till
E6:an visar att barriäröverbryggande åtgärder skulle bidra positivt trafiksäkerheten,
tillgängligheten och attraktiviteten i området. I och med den ökningen i markanvändningen
som ser ut att ske i området kommer samtidigt en ökning i förtätning ske. Detta skulle skapa
förutsättningarna för att ett större antal människor kommer bo och röra sig i, längst med
och över stråket vilket bidrar till större volymer i stråket, vilket återigen visar på att olika
möjliga barriäröverbryggande åtgärder skulle kunna bidra positivt i stråket. De barriärer
som i dagsläget påverkar sträckan E6:an genom centrala Göteborg, och specifikt områdena
kring Gårda/Olskroken, Kallebäck och Mölndal behöver åtgärdas. En barriäröverbryggande
åtgärd kan bidra positivt till en central stadsutveckling. Planerna om markanvändningen i
Göteborg och Mölndal på kort sikt visar att det kan utvecklas och att flertalet bostäder och
arbetsplatser kommer byggas längst stråket. Fler människor kommer att bosätta sig i
området vilket leder till att det blir en större mängd rörelse längst och tvärs stråket.
Sträckan E6 genom centrala Göteborg skulle i dagsläget nyttjas positivt av nya förbindelser
tvärs vägen samt överbryggande åtgärder. Genom bättre förbindelser tvärs E6:an skulle det
bidra till en bättre tillgänglighet och en minskning av barriäreffekten. Tillgängligheten
skulle öka på så vis att boende får möjligheten att röra sig tvärs stråket enklare och på fler
områden. Barriäreffekten minskar på samma vis då folk enklare kan röra sig över E6:an. Om
barriäröverbryggande åtgärder skulle vidtas längst E6:an skulle det bidra till bättre
trafiksäkerhet då det kan skapa fler möjligheter för gång- och cykeltrafiken att ta sig över
barriären E6:an på så vis att det skulle skapa fler möjligheter att ta sig tvärs vägen och mer
yta att röra sig på. Mölndal skulle kunna bidra positivt av barriäröverbryggande åtgärder då
staden skulle bli mer tillgänglig för folk att röra sig över den barriär som för tillfället delar
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staden i två. En överdäckning av Mölndalsbro skulle leda till ett mer attraktivt område som
skulle öka rörelserna i centrum och skapa en starkare centrumkänsla.
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Slutsats

Med en överbryggande åtgärd i form av bro, tunnel eller överdäckning av E6, antingen i
Mölndal eller i Göteborg, kan en del av de barriäreffekter som motorvägen skapar
överkommas. Om en sådan är möjlig styrs av en antal olika faktorer.
De för- och nackdelar som kommer till följd av barriäreffekten sammanfattas genom att de
fördelar som dras är en minskning av den barriär som finns. Det bidrar till en positiv
stadsutveckling där det sker en förtätning av staden samtidigt som det skapar fler
möjligheter till markutvinning, förbättrad trafiksäkerhet och ett attraktivt stadsrum.
Nackdelarna som finns är att det blir en komplex konstruktion som kan påverka boende i
området negativt med buller och miljögifter. I Trafiksäkerhetssynpunkt kan en
överdäckning påverka negativt samtidigt som det är svårt att veta hur närmiljön kommer att
påverkas. Framför allt är kostnadsfrågan svår att beräkna.
Även om det finns många argument för att en barriäröverbryggande åtgärd skulle skapa bra
förutsättningar på framtida möjligheter i stråket och i ÅVS E6 genom centrala Göteborg är
det viktigt att känna till att det kommer krävas ytterligare arbete om det ska vara möjligt att
realisera dessa planer.
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3.0

Det finns olika förutsättningar för stråket E6 genom centrala Göteborg och de olika
barriäröverbryggande åtgärderna samt hur de kan komma att påverka sträckan.
Påverkningseffekten varierar beroende på vilken sorts åtgärds vidtas. Dessa åtgärder kan
skapa förutsättningarna för en tätare, attraktivare, mer sammankopplad och tillgänglig
stadskärna både i Göteborg så som i Mölndal. Påverkningsgraden på miljön kan komma att
variera beroende på hur en barriäröverbryggande åtgärd genomförs och hur den utformas.
Det finns förutsättningar för en barriäröverbryggande åtgärd i stråket, både i Göteborg och i
Mölndal. Kortfattat, så kan åtgärderna, om utförda, bidra positivt till människors hälsa och
närmiljön i området. Det kan också komma att påverka människors tillgänglighet kring
stråket då det blir enklare för dem att förflytta sig tvärs E6:an. En barriäröverbryggande
åtgärd kan också komma att påverka attraktiviteten i närområdet. Allt detta kan bidra till
åtgärder som jobbar emot barriäreffekterna som stråket medför, men att det fortfarande
finns en hel del arbete att utföra.

13

Rekommendationer

Trafikverket har i samband med ÅVS E6 genom centrala Göteborg uppmärksammat behovet
av passager för att minska barriäreffekterna längs E6 genom centrala Göteborg och Mölndal.
I dagsläget saknas förutsättningar för att föreslå överdäckning från ett statligt perspektiv.
Däremot finns starka incitament att skapa överbryggande åtgärder ur ett
stadsutvecklingsperspektiv med de positiva effekter som detta skulle ge på den lokala
miljön.
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Förutsättningar finns att skapa sammanhängande miljöer tvärs E6 för både boende och
näringsliv.
Kostnaden kan inte motiveras ur ett infrastrukturperspektiv. Dock är det centrala läget och
de lokala förutsättningarna sådana att det på sikt sannolikt kommer att vara lönsamt ur ett
marknadsperspektiv att överdäcka delar av E6.
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