
Yttrande över förslag till ny bangårds- och älvförbindelse

YimbyGBG

YimbyGBG  är  ett  politiskt  obundet  nätverk  av  medborgare  som  vill  se  mer  tät,  levande  blandstad  i 

Göteborg.  Vi vill  genom positiv,  konstruktiv  feedback  möjliggöra  en socialt,  ekonomiskt  och  ekologiskt 

hållbar stadsutveckling. Vi vill att vårt stadsbyggande ska ändra riktning från gles bilstad till tät blandstad. 

YimbyGBG har för närvarande över 800 medlemmar.

För mer information besök YimbyGBGs hemsida: http://www.yimby.se/gbg

Yttrande

Det  aktuella  området  är  av  oerhörd  vikt  för  Göteborgs  stadsutveckling.  Det  är  det  första  som många 

besökare ser av Göteborg och det är Västsveriges största kollektivtrafiknod. Samtidigt anges som ett av 

projektmålen att förbindelserna kapacitetsmässigt ska klara dagens biltrafik med bibehållen framkomlighet. 

Eftersom lågbroalternativet, i likhet med alternativa bangårdsförbindelser, tyvärr på förhand har strukits ur 

förslaget  förespråkar  YimbyGBG  "Alternativ  A:  Mellanbro  för  alla  trafikslag  i  Stadstjänaregatans 

förlängning" och anser att det bästa alternativet över bangården är en viaduktlösning. YimbyGBG anser 

även att alternativ A är det mest logiska läget för en ny älvförbindelse. Stadens befintliga infrastruktur, 

uppbyggnad och stadskärna stödjer det läget. Det är av stor vikt att alla trafikantslag ska kunna trafikera 

båda förbindelserna.

 

Både bron över älven och viadukten bör utformas som stadsgator för blandtrafik och måste inrätta sig i en 

stadsmässig  rutnätsstruktur.  Gatorna  bör  integreras  i  hus  med  verksamheter  även  i  ramperna.  Att 

ramperna integreras väl i stadsmiljön är avgörande för att gatorna intill ramperna skall kunna bli levande 

stadsgator, istället för barriärer. Det är mycket viktigt att viaduktens ramper hänger ihop med gatu- och 

vägnätet i övrigt så att upplevelsen av den nya älvförbindelsen är att det är en gata som fortsätter över 

älven.

Det finns lyckade exempel på detta i andra länder som man kan inspireras av.

http://gbg.yimby.se/


 



Det finns här en parallell till området runt Centralen i Stockholm. Det gäller att se till att Bangårdsviadukten 

blir  en  del  av  en tät  blandstad,  precis  om det  är  tänkt  med Västra  City  i  Stockholm,  och  inte  enbart 

ytterligare en motorled, som det har varit med Klarastrandsleden i Stockholm. Göteborg har redan satsat 

enorma belopp på att  bygga bort  barriärer  i  centrala  staden,  som Götaleden.  Det vore därför  mycket 

olyckligt att börja bygga nya barriärer.

 

I  framtiden  vill  YimbyGBG  se  fler  än  en  viadukt  från  norra  till  södra  sidan  av  bangården,  t.ex.  vid 

Odinsplatsen. Fler länkar gör att trafiken får större möjlighet att sila genom området och trafikmängderna 

kan hållas  nere  på  respektive  gata.  Först  då  minskar  risken för  att  viadukten främst  fungerar  som en 

trafikled mellan Allén och Göta  Älvbron.  Nordstanområdet är  redan idag starkt  trafikseparerat  och en 

fortsatt utveckling åt det hållet vore mycket olycklig.

 

Vi vill samtidigt ifrågasätta behovet av bibehållen kapacitet för biltrafik i anslutning till Centralstationen. 

Kommunens mätningar  visar att  biltrafiken närmast centralen i  Parkgatan/Nya Allén minskat med 20% 

sedan  1999.  Om  alléstråket  görs  till  kollektivtrafikstråk  enligt  K2020  kan  man  förvänta  sig  ytterligare 

minskningar i biltrafiken. Kvarvarande trafik kan fortsätta förbi Drottningtorget som idag, eller göras om 

med förebilder från Brunnsparken (shared space) eller Västra Hamngatan. YimbyGBG ser också gärna att 

området utvecklas med ett nedre plan i Centralstationen, som skulle få uppgångar mot Polhemsplatsen, 

perrongerna,  Nils  Ericsonterminalen  och  den  framtida  stationen  för  Västlänken.  Det  skulle  ge  nya 

kommersiella ytor och plats för servicefunktioner som t ex cykelreparation. 

 



Med tanke på det centrala läget och den mycket goda kollektivtrafikförsörjningen bör ambitionen vara att 

bygga ut området med en mycket hög exploateringsgrad så att en ny, tät och levande innerstad skapas. Här 

skall man kunna bo, arbeta, handla och roa sig. För att kunna göra det, samtidigt som områdets krav på 

framkomlig  infrastruktur  tillgodoses,  är  det  viktigt  att  Stadsbyggnadskontoret  ser  möjligheterna  med 

tredimensionell fastighetsbildning i kommande detaljplan. 

YimbyGBG vill se att fysiska planerare, trafikplanerare, husarkitekter och konstruktörer tillsammans arbetar 

fram kreativa, funktionella och estetiskt tilltalande lösningar för gator, broar och hus. Exempel på en sådan 

integrering är att fjärrbusscentralen kan inrymmas i  marknivå. Ovanför går viadukten som en stadsgata 

flankerad med hus på bägge sidor. Husen har lokaler i bottenplan, kontor i 10 våningar och sedan bostäder i 

ytterligare 10 våningar.

 



YimbyGBG ser den nya Götaälvbron som den första av flera centrala broar i Göteborg och ett startskott för 

en sådan mer detaljerad utredning. Inte minst är ytterligare älvförbindelser nödvändigt för kollektivtrafiken 

för  att  öka  dess  flexibilitet  och  minska  dess  sårbarhet.  När  detaljplanearbetet  runt  centralstationen 

påbörjats och kommit längre på Frihamnen, Ringön, men framförallt i Gullbergsvassområdet, bör lägen för 

ytterligare en älvförbindelse över till  Ringön samt över bangården till  exv. Svingeln fastställas. Med fler 

förbindelser över älven och över järnvägen i framtiden sprids trafiken ut vilket gör att en minskning förbi 

Centralen  borde  kunna  väntas.  Partihallsförbindelsen  gör  att  bilister  österifrån  i  större  utsträckning 

kommer angöra Centralen via Götaleden vilket också minskar trafiken. 

 

Vi  känner  en  oro  över  att  stora  husvolymer  har  placerats  ut  på  många  av  de  preliminära  skisserna  i 

programmet. Här önskar vi att kommande detaljplaner orkar stå emot den stora trafikapparat som området 

kring  centralstationen  kräver.  Detta  genom att  vårda  aspekter  som  finmaskig  fastighetsindelning  med 

många mindre tomter, ritade av många arkitekter och bebyggda av många byggbolag för att få en större 

variation och en mer levande gatubild. I övrigt önskar vi att kommande detaljplanearbete för erfarenheter 

och det goda resultatet vidare från detaljplanearbetet för Södra Älvstranden. 
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