
Älvförbindelser i Göteborg 
- tillstånd och sårbarhet

PUBLIKATION 2007:30



Titel: Älvförbindelser i Göteborg - tillstånd och sårbarhet

Publikation: 2007:30

Utgivningsdatum: 2007-03

Utgivare: Vägverket

Konsult: WSP Sverige AB

Kontaktpersoner: Per Lindholm, Sören Hall, Mikael Johansson

Tryck: Arkitektkopia, Göteborg

ISSN: 1401-9612

Distributör: Vägverket, Butiken, 781 87 Borlänge 

vagverket.butiken@vv.se, telefon: 0243-755 00, fax 0243-755 50



Älvförbindelserna kräver 
mycket underhåll
Tillståndet för de mest vitala delarna av vägnätet i Göteborg - förbin-
delserna över Göta älv - försämras allt mer med stigande ålder och 
ökad trafikbelastning. Underhållsinsatserna blir med åren allt tätare 
samt mer omfattande och innebär att arbeten med trafikinskränk-
ningar som följd nu kommer att pågå varje år. Risken för mer ovän-
tade allvarliga skador på konstruktionerna är också påtaglig. Stör-
ningsriskerna i kombination med den höga trafikbelastningen gör 
vägsystemet mycket sårbart.

Trafiken över älven är till stor del förknippad med de stora verk-
samhetsområden som finns på Hisingen. Göteborgs hamn och Volvo 
är exempel på verksamheter av stor betydelse för hela landet. 

De tidigare varvs- och kajområdena på ömse sidor om älven utgör 
numera stadens största utvecklingsområden för boende och verk-
samheter. På Norra Älvstranden har ett antal företag inom olika 
framtidsbranscher etablerat sig.

Antalet arbetsplatser på Hisingen var år 2003 cirka 80 000. Dess-
utom bor här cirka 127 000 människor.

Den positiva utvecklingen för näringsliv och sysselsättning medför 
ökade behov av transporter. Belastningen på infrastrukturen, såväl 
tekniskt som funktionellt, fortsätter alltså att öka, samtidigt som 
tillståndet på älvförbindelserna försämras. 

Marianne Nyberg

tillförordnad regionchef
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Transportsystemet ska säkerställa en samhälls-
ekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet. 

Göteborg är i dag Nordens viktigaste trans-
portnav och Göteborgs hamn Nordens största. 
Godsvolymerna i hamnen har fördubblats under 
den senaste 20-årsperioden och enligt nuvaran-
de planer kommer ytterligare en fördubbling att 
ske inom cirka 10 år.

Med särskilda satsningar på järnvägsbaserade 
system beräknas det tillkommande godset till 
50 % transporteras på järnväg och således un-
gefär lika mycket på väg. I dag är den andelen 
större. Lastbilstrafiken på den stora leden till 
hamnen, Torslandavägen (väg 155 väster om 
E6.20), ökade med cirka 60 % mellan åren 1997 
och 2005.

Göteborg är också kärnan i en expansiv region 
med en växande arbetsmarknad. Denna region 
förväntas 2015 omfatta en halv miljon fler invå-
nare än i dag.

En sådan utveckling kan enligt olika analyser 
ske på ett hållbart sätt. Göteborgsregionens 
tätort är i dag relativt gles såväl internatio-
nellt sett som i jämförelse med Stockholm och 
Malmö. Ett tätt och starkt centrum är en viktig 
förutsättning för en uthållig utveckling i en 
stor region och som då dessutom sker av egen 
kraft. En första förutsättning är dock att trans-
portsystemet är väl utbyggt. Det gynnar såväl 
regionens centrala kärna som övriga kärnor. 

Valmöjligheterna på arbetsmarknaden ökar för 
såväl kvinnor som män. Globaliseringen gör 

Samhället ställer krav på 
 transportsystemet i Göteborg

det också nödvändigt att integrera stora delar 
av Västsverige i en gemensam marknad.

Viktiga satsningar på infrastrukturen i regio-
nen har gjorts och ytterligare projekt planeras. 
Dessa utbyggnader ligger i huvudsak utanför 
Göteborg medan endast trimningsåtgärder 
genomförts där trängselproblemen är störst. 
Stadens tillväxt är särskilt koncentrerad till 
de centrala delarna och områdena kring älven. 
Näringslivet har i olika sammanhang påtalat 
att den försämrade tillgängligheten är ett all-
varligt hot mot stadens utveckling.

Av miljö- och trafiksäkerhetsskäl har trafikpla-
neringen i staden varit inriktad mot att flytta 
ut så mycket biltrafik som möjligt från lokalnä-
tet till huvudnätet. Denna princip leder till att 
belastningen på de stora lederna ökar mer än 
genom den generella tillväxten.

Trafikutveckling Göteborgs hamn
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Älvsborgsbron, byggd 1966

Götaälvbron, byggd 1939

Tingstadstunneln, byggd 1968

Jordfallsbron, byggd 1965

Angeredsbron, byggd 1979

Läget idag och  
om 10 år
Tillstånd och underhåll

Fyra av de fem berörda älvförbindelserna är i 
stort behov av underhåll. Det planerade under-
hållet av större omfattning inom de närmaste 
tio åren redovisas här kortfattat. Oväntade 
händelser, till exempel i form av yttre påverkan, 
kan komma att kräva ytterligare omfattande 
insatser.

Älvsborgsbron
Bron är en sexfilig hängbro i stål med längden 
900 meter. Den kräver stora underhållsåtgär-
der redan i dag och ännu mer i framtiden. Det 
handlar om byten av hängkablar, tätskikt, kant-
balkar och räcken, reparation av övergångskon-
struktioner, målning med mera.

Arbeten kommer att krävas varje år under 
2-3 månader med avstängning av 1-2 körfält. 
Utbyte av tätskiktet på hela bron görs etappvis 
under sex år. Härvid måste halva bron vara av-
stängd under perioder om cirka sex veckor.

Götaälvbron
Bron är en sexfilig kombinerad balkbro och 
klaffbro med längden 950 meter. Två filer 
används för spårvagnar och annan kollektiv-
trafik.

Brott i bärande delar har inträffat. Genom 
omfattande underhållsåtgärder åren 1996-1999 
och skärpt begränsning av tillåten fordonsvikt, 
beräknas livslängden kunna vara till omkring 
år 2020. Då måste bron ersättas helt. Om en 
skada på bärande delar inträffar tidigare kan 
livslängden bli kortare.
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Under 2006 genomfördes säkringsarbeten för 
att bibehålla bärigheten samt byte av de delar 
av brobanan som nyligen genomstansats. Ett 
elektroniskt övervakningssytem installeras för 
mätning av sprickbildningstendenser.

Tingstadstunneln 
Tunneln är en 450 m lång sexfilig betongtunnel 
med två rör. Fogen mellan tunneln och södra 
rampen glider sakta isär. Av de ursprungliga 
12 cm kontaktyta återstår i dag 4 cm. Det kräver 
en större åtgärd inom 3-4 år. Det kan inte helt 
uteslutas att fogen okontrollerat släpper tidi-
gare. Långvarig sträng kyla kan vara en bidra-
gande faktor. Det innebär att läget blir ytterst 
kritiskt eftersom hela tunneln då skulle behöva 
stängas i åtminstone 3-4 månader.

Tunneln har också andra skador i bland annat 
väggar och balkar och behöver frekvent under-
håll de närmaste 5-10 åren. 

Arbeten kommer att krävas varje år och främst 
styras till nätter och helger så att störningarna 
av att ett rör är avstängt minimeras. En del 
arbeten måste göras med båda tunnelrören av-
stängda. Den stora reparationen av fogen mel-
lan tunnel och ramp kräver två månaders hel 
avstängning (även dagtid) av vardera tunnelrör. 

Angeredsbron
Bron är en trefilig lådbalkbro med längden 
cirka 900 meter. 

Bron är i gott skick men har bristfälliga an-
slutningar till det omgivande huvudvägnätet. 
Inom tio år krävs reparation av övergångskon-
struktioner och byte av tätskikt.

Arbeten kommer att utföras vid ett par tillfäl-
len med avstängning av halva bron i 2-6 måna-
der. Att åstadkomma bättre anslutningar skulle 
kräva stora utbyggnader.

Jordfallsbron
Bron är en fyrfältig kombinerad balkbro och 
klaffbro med en total längd av 685 meter. 

Bron, som byggdes 1965, är i stort behov av 
underhållsåtgärder de närmaste 5-10 åren. Det 
innebär byten av kantbalkar, övergångskon-
struktioner samt reparationer av broplatta, 
konsol med mera. Anslutande vägar har inte 
kapacitet för en större trafikökning.

Arbeten kommer att krävas vid ett flertal till-
fällen med avstängning av minst ett körfält i 
2-3 månader. Som rörlig bro är den dessutom 
känslig för att fel kan uppstå oväntat, med yt-
terligare åtgärder som följd.

Tingstadstunneln, fog som glider isär.

Ramp

Tätbälg

Tunnel

Stålskoning
Dubbelriktat upplag 
för ramp

Götaälvbron, skada på balk. 
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Trafik över älvsnittet

Älvförbindelsernas funktion
Tingstadstunneln är en del av E6 och en knut-
punkt i det nationella vägnätet. Tunneln an-
sluter till E45 och E20 på södra sidan om älven 
och till Lundbyleden mot hamnarna på den 
norra. Tidigare analyser indikerar att av trafik-
en i Tingstadstunneln har 70-75 % start eller 
mål på centrala eller västra Hisingen. Reste-
rande trafik är antingen långväga genomfarts-
trafik eller har start- eller målpunkt i andra 
delar av Göteborg. 

På Älvsborgsbron är cirka 90 % trafik till eller 
från Hisingen. Sannolikt är andelen lokal trafik 
ännu större på Angeredsbron och Götaälv-
bron. Den senare är en mycket viktig länk för 
kollektivtrafiken med cirka 75 000 resenärer 
per dygn. Detta är 75 % av alla kollektivresor 
till/från Hisingen. Götaälvbron används också 
i stor utsträckning av fotgängare och cyklister. 

Utveckling
När Älvsborgsbron öppnade 1966 var trafik-
flödet över älvsnittet i Göteborg något under 
100 000 fordon per vardagsdygn. Tingstads-
tunnelns öppnades 1968. Trafiken över älven är 
nu  nästan 250 000 per dygn. Kapaciteten har 
inte förbättrats sedan 1978 när Angeredsbron 
öppnades. 

Den sammanlagda trafikökningen över älvsnit-
tet följer i stort samma utveckling som övrig 
trafikökning på huvudlederna i Göteborgsom-
rådet. Ökningstakten i Tingstadstunneln däm-
pas dock av bristande kapacitet och trafiken 
fördelas om till övriga förbindelser.

Resorna till Hisingen
Hisingen, med över en femtedel av Göteborgs 
befolkning, är en viktig del av Göteborgs nä-
ringsliv. Här ligger Nordens största hamn som 
också är den enda svenska hamnen för trans-
ocean linjesjöfart, samt flera stora industrier 
och andra företag. 

Tingstadstunnelns kapacitet 
har slagit i taket, och ökad 
efterfrågan medför avsevärt 
längre restider samt en 
omfördelning av resandet i 
tiden.
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Mellan 20 000 och 25 000 tunga lastbilar pas-
serar älvsnittet varje dag. Många av dessa 
transporter börjar eller slutar i ytterhamnarna 
på västra Hisingen. Det finns också flera större 
lastbilsterminaler för distributionstrafik på 
Hisingen. 

Som man kan se i figuren nedan domineras re-
sandet till Hisingen av arbetsresor och yrkes-
trafikresor. Trots många stora bostadsområden 
och en kraftig expansion av bostadsbyggande 
på centrala och och västra Hisingen är inpend-
lingen större än utpendlingen. 

Arbetsresorna är dimensionerande för de stora 
trafiklederna eftersom dessa resor är bundna 
både i tid och målpunkt. Framförallt arbetsre-
senärerna till västra och centrala Hisingen blir 
dagligen sittande i köer. Även andra arbets-
resenärer framför allt genom tunneln i söder-
gående riktning blir lidande av stora fördröj-
ningar. För utpendlare från centrala och västra 
Hisingen är den dagliga trängseln påtaglig 
men inte lika omfattande. 

Kollektivtrafikandelen till och från Hisingen är 
i ungefär samma storleksordning som i övriga 
delar av Göteborg. Stadsdelarna Biskopsgården 
och Lundby har ganska höga kollektivandelar 
(33 % respektive 21 %) medan andelen till/från 
Torslanda tillhör de allra lägsta i kommunen 
(10 %). 

Det finns också ett antal köpcentra på Hisingen 
med kundupptagningsområde i hela Göte-
borgsregionen.  Backaplan är störst med cirka 
20 000 besökare per dag.

Centrala och västra Hisingen samt centrala 
Göteborg utgör var för sig, och på olika sätt, 
viktiga centra för näringslivet. De alstrar myck-
et trafik och måste vara tillgängliga för alla 
transportslag. Normalt sker utbyggnaden av 
infrastrukturen behovsanpassat så att trafik-
näten är mer finmaskiga i områden med mycket 
trafik vilket ger tillgång till flera alternativa 
vägar. Så är inte fallet med förbindelserna mel-
lan Hisingen och centrala Göteborg. En stor del 
av regionens och stadens förtätning sker på 
Hisingen och framkomlighetsproblemen ökar 
snabbt i det underdimensionerade systemet. 

Sårbarhet
Vägarna över älven utgör en flaskhals och 
gör trafiksystemet i Göteborg mycket sårbart. 
Eftersom flödena är stora och kapacitet såväl 
som omledningsmöjlighet starkt begränsad 
blir konsekvenserna vid avstängning eller stör-
ning mycket stora. 

Antalet olyckor och incidenter ökar med ökat 
flöde, inte minst de med lastbilar inblandade. 
Även mindre händelser som motorstopp, 
oljespill och små sammanstötningar orsakar 
mycket stora fördröjningar i det överlastade 
vägnätet. Ärendefördelning för trafiken till Hisingen domineras av 

arbetsresor och yrkestrafikresor.

Ärendefördelning för ca 100 000 resor till Hisingen per dygn

Arbets- och  
tjänsteresor

Övriga regionala 
(dagliga) resor

Långväga resor

Lastbils- och  
yrkestrafikresor
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Restiderna blir därmed mycket osäkra och de 
som har tider att passa måste planera för längre 
restid. För många tjänsteresenärer till och från 
företagen på Hisingen är detta problem påtag-
ligt t ex i samband med anslutningsresor till flyg 
via Landvetter flygplats, och företagen driver 
därför på för att öka användandet av Säve flyg-
plats, som ligger på nordvästra Hisingen.

Reparationer och ombyggnader orsakar svåra 
fördröjningar även om de redan idag i möjligas-
te mån planläggs till nätter, helger och semes-
tertider. Exempelvis orsakade häromåret en 
mindre ombyggnad av en trafikplats i anslut-
ning till Älvsborgsbron stora dagliga förse-
ningar för bil- och busspendlare i flera veckor. 
Långa köer uppkommer ofta också vid lågtrafik 

under kvällar och helger när reparationer sker.

Restidsförluster och fördröjningar kostar sam-
hället pengar. Förutom kostnader för dagliga 
fördröjningar orsakar varje större olycka, som 
inte nödvändigtvis leder till personskador, men 
som stoppar upp trafiken i någon timma, många 
fördröjningstimmar när trafikflödena är höga 
och transporterna tidskänsliga. Därför leder 
varje sådan olycka snabbt till miljonförluster 
för samhället. 

Förutom en ytterligare ökad störningskäns-
lighet och opålitlighet i restidsbedömningar 
skulle det kosta samhället hundratals miljo-
ner kronor i restidsförluster per år om en av 
huvudförbindelserna över älven skulle slås ut 
helt och hållet. En sådan avstängning skulle 
också orsaka störda produktionskedjor och 
därmed långsiktig skada för näringslivet. 
Mänskliga förluster kan bli oerhörda när ut-
ryckningsfordon inte kan komma fram. 

Tingstadstunneln tar idag nästan dubbelt så 
mycket trafik som Älvsborgsbron men under 
morgonens maxtimme är flödena i den mest be-
lastade riktningen lika stora och nära kapacitets-
gränsen. Samhällseffekterna blir därmed stora 
vid händelser på någon av förbindelserna. Båda 
förbindelserna är lika viktiga och beroende av 
varandra.

Under de senaste tio åren har trafiktillväxten varit kraftig på 
Älvsborgsbron och Angeredsbron. Tingstadstunnelns teore
tiska kapacitetsgräns passerades för flera år sedan.

Trafikvariation över dygnet (fem vardagar) jämfört med ungefärlig kapacitet för 1,2 respektive 3 körfält.

Tingstadstunneln Älvsborgsbron
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Reparationer
Nödvändigt underhåll och reparationsarbete, 
planerat och akut, skapar stora konsekvenser 
för trafiken. Tabellen nedan ger en grov tids-
plan för reparationerna.

Angeredsbron stängs av för överfart av dispens-
fordon i genomsnitt en gång om dygnet. När 
Angeredsbron är avstängd för reparation måste 
dispensfordon istället passera Älvsborgsbron, 
vilket får stora trafikkonsekvenser, eftersom 
Älvsborgsbron då måste stängas av helt och 
hållet. Reparationerna på Älvsborgsbron år 2007 

kommer att innebära att denna bara behöver 
stängas av delvis vid passage av dispensfordon.

På Götaälvbron, liksom i Tingstadstunneln, 
övervakas tillståndet genom kontinuerliga 
mätningar.  Ordinarie drift- och underhållsbe-
hov ökar på grund av åldrandet.

2007 2008 2009 2010 -

Älvsborgsbron

Normalt underhåll,  
uppgradering av 
hängkonstruktion

Byte av korta häng-
kablar, ny beläggning, 
fogar 

Avstängning ett körfält 
(av 6) under april-sept, 
ytterligare ett under juli

Byte av längre häng-
kablar 

Avstängning ett körfält 
(av 6) under april-sept, 
ytterligare ett under juli

Installation av avfukt-
ningsanläggning i hu-
vudkabel. Kantbalkar, 
räcken, hoppskydd  

Avstängning av ett 
körfält av sex under 
ombyggnaden. 

Götaälvbron

Åldrande

I drift fram till 2020. Behov av underhållinsatser  (nivå ej fastlagd) och akuta åtgärder i ökande grad fram 
till dess. 

Restriktioner avseende tung trafik p g a hållfasthetsproblem.  

Tingstadstunneln

Åldrande – hög 
belastning

Akutarbeten samt normalt underhåll 

Avstängning av ett tunnelrör, ca 20 nätter + 2-3 
helger per år

Förstärkning eller utbyte 
av rörelsefog mellan ramp 
och tunnel i södra tunnel-
mynningen samt repara-
tion av strävbalkar 

Avstängning ett tunnelrör 
2+2 månader dygnet runt 

Angeredsbron

Normalt underhåll

Reparation av över-
gångskonstruktioner

Avstängning halva 
bron 1 månad

Byte av tätskikt på 
hela bron inom 10 år 

Avstängning halva 
bron i sex månader

Jordfallsbron

Normalt underhåll

Rep av kantbalk, 
konsol 

Avstängning minst 1 
körfält 3 månader

Rep av övergångskon-
struktion 

Avstängning halva 
bron 2 månader

Rep av kantbalk, ytav-
lopp, broplatta 

Avstängning minst 1 
körfält 3 månader
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Trafikkonsekvenser  
vid reparationer
Avstängning av körfält på Älvsborgsbron eller 
Tingstadstunneln skapar stora konsekvenser 
för trafiken. När kapaciteten sätts ned vid 
reparationer uppstår fördröjningar som kan 
komma att påverka stora delar av trafiksyste-
met i Göteborg. Några exempel nedan beskriver 
översiktligt vilka effekter som kan uppstå.

Vid avstängning av ett körfält på Älvsborgs-
bron söker sig trafik till Göta älvbron och Ting-
stadstunneln och belastningen på Götatunneln 
in mot centrum ökar. Om Götatunneln blir 
högt belastad finns risk för att trafiken genom 
centrum via Parkgatan ökar. Trafiken kan också 
komma att öka på Söderleden och E6. Oavsett 
om bilisterna väljer att stå i kö eller köra en 
omväg leder kapacitetsnedsättningen till res-
tidsförluster som beräknas uppgå till 70 000 
kr/dygn vid avstängning av ett körfält och 
500 000 kr/dygn vid avstängning av två körfält.

Om ett tunnelrör stängs av i Tingstadstunneln 
och trafiken dubbelriktas i det andra så kan det 
påverka trafiken i Göteborg som då söker sig 
till Älvsborgsbron, även här blir belastningen 
på Götaleden större. E45 och Angeredsbron 
belastas hårdare. Bilisternas tidskostnader för 
fördröjning och/eller omledning uppskattas i 
detta fall till minst ca 300 000 kr/dygn.

Trafikpåverkan vid avstängning av ett körfält på Älvsborgsbron.

Trafikpåverkan vid avstängning av ett tunnelrör i Tingstads
tunneln.
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Analys enligt fyrstegsprincipen

Steg 1: Minska transportbehovet/ 
överflyttning till andra transportslag

Att öka flexibiliteten mellan trafikslag och dämpa 
behovet av biltransporter är nödvändigt för en 
hållbar utveckling av våra storstäder. Göteborg 
är framgångsrikt i sitt arbete med trafikdämp-
ning genom programmet för Aktivt Trafikantstöd. 
Bland annat Göteborgs kommunalförbund har 
som mål att fördubbla kollektivtrafikresandet i 
regionen fram till år 2020. 

Att minska transportbehovet specifikt till och 
från Hisingen skulle emellertid vara hämmande 
för utvecklingen. Potential för överflyttning till 
järnväg för godstrafiken till och från hamnen 
finns men är begränsad, även järnvägen har 
högt utnyttjad kapacitet och viss flexibilitet 
måste upprätthållas. För privattrafikens del 
är det f n trafiken till och från arbetsplatserna 
på Hisingen som är dimensionerande, snarare 
än resorna som de boende på Hisingen gör. De 
boende på Hisingen åker redan idag kollektivt 
i större utsträckning än andra göteborgare och 
det är rimligt att företagen på Hisingen har un-
gefär samma tillgänglighet som konkurrerande 
arbetsplatser på andra sidan älven. 

Planering för en kraftig utbyggnad av kollek-
tivtrafikens infrastruktur i Göteborgsregionen 
pågår inom ramen för K2020. Denna satsning 
förmår dock endast att dämpa biltrafikens 
ökningstakt. Även kollektivtrafiken är beroende 
av hög framkomlighet i vägnätet. 

Man kan också minska trafiken och prioritera 
högvärdiga transporter med hjälp av välkon-
struerade avgiftssystem. Det är dock knappast 
försvarbart att rikta en sådan åtgärd enbart 
mot trafiken över älven. 

Steg 2: Effektivare utnyttjande av 
 befintligt transportsystem

Genom styrning av trafiken kan man få ett ef-
fektivare utnyttjande av befintligt transportsys-
tem. Förutom med avgifter kan detta ske genom 
råd om ruttval vid störningar, samt i mindre 
utsträckning av ett kapacitetsutnyttjande kör-
sätt, som man kan få genom sänkt hastighet i 
högtrafik, eller genom s k påfartsreglering, när 
man med hjälp av en trafiksignal styr påflödet 
till en huvudled. 

Kapacitetshöjande system i form av variabel 
hastighet och kövarningssystem finns redan 
utbyggt kring Tingstadstunneln och planer 
finns på ytterligare utbyggnad. Påfartsreglering 
har sommaren 2006 byggts ut i en av ramperna 
intill tunneln. 

Fritextskyltar för trafikantinformation om stör-
ningar eller restider finns också placerade på 
strategiska ställen där råd om ruttval kan ges. 
Det är bra att ge information till trafikanterna 
men när det gäller älvsnittet är tillgången till 
omledningsvägar begränsad och framkomlig-
hetseffekten av styrningen kan därför inte bli 
så stor. 
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Arbete på Älvsborgsbron.

Steg 3: Begränsad utbyggnad

Förutom ovanstående satsningar på utbyggnad 
av trafikstyrningssystem planeras, pågår eller 
har utförts ett flertal ytterligare trimnings-
åtgärder av trafikplatserna i anslutning till 
älvförbindelserna:

• Tingstadsmotet, nyligen ombyggt , busskör-
fält anlagt

• Gullbergsmotet, utbyggnad av ramp nyligen 
genomförd

• Olskroksmoten och Brunnsbomotet/Leråker, 
trimningsåtgärder genomförs 2007

• Lindholmsmotet, trimningsåtgärder planeras

För några år sedan höjdes standarden på Söder/
Västerleden vilket ökade tillgängligheten till 
Älvsborgsbron.

Den nyligen öppnade Götatunneln ger en bättre 
framkomlighet på Södra Älvstranden och kan 
komma att innebära att fördelningen av trafik 
mellan Tingstadstunneln och Älvsborgsbron 
jämnas ut ytterligare samt att Götaälvbron blir 
mer attraktiv för biltrafik. 

Steg 4: Utbyggnad

Åtgärderna enligt steg 1-3 har begränsad effekt 
för att öka tillgängligheten i de berörda om-
rådena och minska sårbarheten för transpor-
terna över älven. Behov finns att komplettera 
dagens tre älvförbindelser i centrala Göteborg 
med flera nya älvförbindelser.

Planering av en ersättningsförbindelse till 
Götaälvbron pågår inom kommunen. Planer 
finns också på en ny öppningsbar gång- och 
cykelbro några hundra meter väster om Göta-
älvbron. I förslag till ny översiktsplan för 
Göteborg finns också en älvförbindelse illus-
trerad vid Stigberget strax öster om Älvsborgs-

bron, vilken bedöms angelägen för framtidens 
kollektivtrafik i Göteborg.

Vägutredning för en ny älvförbindelse vid 
Marieholm har upprättats och varit utställd. En 
ny förbindelse mellan E45 och E20 (Partihalls-
förbindelsen) som avlastar vägsystemet när-
mast söder om Tingstadstunneln och kan 
anslutas till älvförbindelsen vid Marieholm är 
färdigprojekterad.

Den största effekten av en ny älvförbindelse 
blir att sårbarheten minskar. Möjlighet till om-
ledning ökar vid såväl oväntade händelser som 
vid reparationer.

Vägutredningen för Marieholmsförbindelsen 
visar att kötiden år 2010 minskar med 18 % el-
ler 350 000 fordonstimmar per år om en tunnel 
finns vid Marieholm. Det motsvarar ett sam-
hällsekonomiskt värde av minst 45 miljoner 
kronor per år. Lägger man på minskningar av 
fördröjningar vid incidenter samt tar hänsyn 
till att tidsvärdena är högre vid fördröjningar 
och särskilt vid oväntade fördröjningar fler-
dubblas värdet. 

En ny älvförbindelse är en viktig förutsättning 
för att näringslivet på Hisingen ska fortsätta att 
utvecklas och det nationella vägnätet ska fung-
era för transporter som är viktiga för hela riket.
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Marieholmsförbindelsen har prövats i den långsiktiga planeringen i enlighet med Göteborgsöverenskommelsen 1998.

En ny älvförbindelse ger  
stora nyttoeffekter
Vägsystemets kapacitet över Göta älv i Göte-
borg har inte utvecklats i takt med efterfrågan. 
Följden har blivit dagliga köer såväl som mins-
kad pålitlighet i transportsystemet. Befintliga 
förbindelser har åldrats och behöver stängas av 
för reparation allt oftare. Kapacitetsbristerna 
och bristen på alternativa vägar medför stora 
konsekvenser för samhället när reparationsar-
beten – planerade och oplanerade – måste utfö-
ras på någon av de befintliga förbindelserna. 

Det går inte att möta kapacitetsbristen enbart 
med alternativa transportmedel. Järnvägen 
kommer att göras mer kapacitetsstark men 
mycket gods måste fortfarande köras med bil 
och flexibiliteteten mellan transportslag bör 
upprätthållas. Kollektivtrafiken måste succes-
sivt byggas ut men det är inte troligt att de som 
arbetar på Hisingen kommer att åka kollektivt 
i avsevärt mycket högre utsträckning än andra. 
Även kollektivtrafiken är beroende av robusta 
och pålitliga förbindelser över älven.

Åtgärder i form av ombyggnader av trafikplat-
ser och utbyggnad av styrsystem har skett 
under senare år såväl på E6 i anslutning till 
Tingstadstunneln som på Söder- och Väster-
leden vid Älvsborgsbron. Trots vidtagna och 
planerade åtgärder accelererar de tekniska och 
trafikmässiga påfrestningarna på de befintliga 
älvförbindelserna. 

Regeringens beslut

Projektering  
Arbetsplan/Bygghandling

Byggande

Trafiköppning

år  1    2    3    4    5    6    7    8

Det tar minst sju år från beslut till öppnande.
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