
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Påverkan av broöppningar på 

kollektivtrafik över Götaälvbron 

 

Version 1.1.1 

Slutrapport 

2014-11-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Erik Holmberg 

Alexey Voronov 

Cristofer Englund 

 

 

 

2014-11-05 



 

2 

 

Sammanfattning 
 

Detta dokument är en slutrapport för projektet "Analys av påverkan av broöppningar på 

kollektivtrafik i Göteborg" genomfört av Viktoria Swedish ICT på uppdrag av Trafikkontoret 

under 2014. Två huvudsakliga frågor har analyseras i rapporten: påverkan på 

kollektivtrafikflöde över bron till följd av broöppning, och påverkan på kollektivtrafiksystemet 

till följd av broöppning. 

 

En broöppning skapar en fördröjning på (i snitt) 3 minuter, i tillägg till de (i snitt) 2 minuter 

som kollektivtrafiken redan är sen. Kollektivtrafikflödet påverkas (följdförseningar uppstår) i 

upp till 15 minuter efter att bron har stängts. För kollektivtrafik som drabbas av fördröjning på 

grund av en broöppning, kvarstår (i snitt) fördröjningen ända till ändhållplatsen, även om 

bussar i viss mån har möjlighet att återhämta del av denna försening. Om de kvarstår även 

under påföljande tur, efter ändhållplats, har vi inte haft data för att analysera.  

 

Data som används omfattar perioden mellan 1:e januari 2014 och 23:e april 2014. 

Informationen har kommit från telematiksystemet för GötaÄlvbron (på uppdrag av 

Trafikkontoret) och kollektivtrafikdata över förseningar för trafik som passerar Göta Älvbron 

har kommit från CONSAT (på uppdrag av Västtrafik). 

Data omfattar 137 broöppningar som gjorts under denna tid, och 319262 turer (kollektivtrafik) 

som under denna tid passerat Göta Älvbron. 
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Introduktion och Frågeställning 
 

Göta Älvbron är idag en av tre vägbroar i Göteborg som förbinder Hisingen med staden. Bron 

är öppningsbar och med en segelfri höjd på 18,3 meter behöver idag ett av tre fartyg 

broöppning för passage. Göteborgs stad planerar för ett utbyte av Göta Älvbron, då denna 

börjar närma sig slutet av sin livslängd. Den nya bron är planerad till en lägre brohöjd, 12,0 

meter segelfri höjd, vilket kommer orsaka fler broöppningar än idag.  

Staden har därför velat undersöka vilken effekt en broöppning har på kollektivtrafiken.  

 

Detta projekt syftar därför till att kvantifiera påverkan av broöppningar på kollektivtrafiken. 

Frågan är mångsidig, och i den här rapporten definierar vi mer exakt vad vi menar med 

påverkan. Vi har studerat påverkan ur två perspektiv: 

1. Hur lång tid påverkas kollektivtrafiken på bron av en broöppning 

(Broöppningspåverkan på kollektivtrafikflöde) 

2. Hur lång tid kvarstår påverkan av en broöppning hos linjefordon som drabbats av 

en broöppning (Broöppningspåverkan på kollektivtrafik som drabbades av 

broöppning) 

 

I det första perspektivet är det främst effekter för staden som avses (köer på brons uppfarter, 

följdförseningar pga. att bussar radar upp sig på båda sidor etc.), och i det andra perspektivet 

är effekterna främst i kollektivtrafiksystemet (fordonstjänster som blir försenade, resenärer 

som blir påverkade längre ut i systemet pga. missade byten etc.). 

 

Vi har exkluderat icke-kollektivtrafik från studien. Dessutom har tillgänglighet av data 

introducerat ytterligare begränsningar, t.ex. vi kan inte följa enskilda fordon i tiden. 
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Metod 
 

För att besvara ovanstående frågor har vi i huvudsak genomfört tre aktiviteter i projektet: 

● Identifiering av datakällor 

● Definitioner och beräkningsmodeller för hur fördröjningar skall beräknas utifrån 

datamängderna 

● Visualisering av effekterna 

 

 

Datakällor 

 

Förutsättningar för detta projekt var att  

1. Det finns data för när broarna öppnas och hur länge de är öppna, samt 

2. Det finns data för storleken på förseningar som kollektivtrafikfordon har för specifika 

fordonsturer 

 

Telematiksystemet på Göta älvbron drivs av Infracontrol AB, och i GOTRIS-projektet
1
 hade 

Göteborgs stad förberett ett Application Programming Interface (API) för att externa aktörer 

skall kunna hämta data från bron till olika tillämpningar. Västtrafik har sedan ett antal år 

också exponerat mycket av sin information via externa API
2
 . Utgångspunkten var att vi 

skulle kunna få all nödvändig information från dessa API, utan ytterligare integration mot 

dessa system. 

 

Broöppningar 

Data om broöppningar började loggas 2014-01-01. Vi fick en export av historiska 

broöppningar för perioden 2014-01-01 -- 2014-04-23. Historik för broöppningar fr.o.m. 2014-

05-19 finns tillgänglig via ett publikt API
3
. 

 

Huvudanalysen i projekt genomfördes under maj 2014, och endast en statisk export för 

perioden 2014-01-01 -- 2014-04-23 användes i studien. On-Line API var inte tillgängliggjort 

vid den tidpunkten. Perioden innehåller totalt 137 broöppningar. För varje broöppning finns 

information om starttid, sluttid och öppningsgrad (0°, 45°, 60°, 98°). Som starttid räknas 

tidpunkten när rött ljus till trafiken tänds; som sluttid räknas tidpunkten när trafiken får köra 

igen. 

 

Brodata innehåller också 279 "virtuella" broöppningar med öppningsgrad på 0° som 

representerar båtar som passerar bron utan att den öppnas. Start- och sluttider för 0°-öppningar 

motsvarar tider när brovakten ger klartecken för passage. Virtuella broöppningar filtrerades 

bort under import, och är inte inräknade i de 137 broöppningarna. 

 

                                                      
1
 www.gotris.nu, Co-Modal trafikstyrning på Göta Älv (2014) 

2
 labs.vasttrfik.se 

3
 http://data.goteborg.se/BridgeService/v1.0/help 

http://www.gotris.nu/


 

5 

 

Kollektivtrafik 

Västtrafiks operationella fordonsdata förvaltas idag av CONSAT AB. Mycket av denna data 

finns också tillgänglig på Västtrafiks labs.vasttrafik.se, en portal för utvecklare där de kan 

hämta kollektivtrafikrelaterad data. Dock saknades väsentlig information i de tillgängliga 

API´erna för att den önskvärda analysen skulle kunna genomföras. Det fanns t.ex. inget API 

för att hämta historisk data då befintlig API fokuserar på realtidsinformation och 

reseplanering. CONSAT genomförde därför, på uppdrag av Västtrafik, en export av data för 5 

månader (januari - maj 2014) för alla turer som passerat Götaälvbron. Varje tur innehåller 

följande information: 

 

Trafik Dag 

Namn på hållplats strax innan bron (Hpl1) 

Namn på hållplats strax efter bron (Hpl2) 

Namn på ändhållplats 

Tekniskt Linje Nr 

Linje Namn 

Planerad Avgångstid Hpl1 

Avgångstid Hpl1 

Avvikelse Avgångstid Hpl1 

Planerad Ankomsttid Hpl2 

Ankomsttid Hpl2 

Avvikelse Ankomsttid Hpl2 

Planerad Avgångstid Hpl2 

Avgångstid Hpl2 

Avvikelse Avgångstid Hpl2 

Planerad Ankomsttid Ändhållplats 

Ankomsttid Ändhållplats 

Avvikelse Ankomst Ändhållplats 

 

Analysperiod 2014-01-01 -- 2014-04-23 innehåller 319262 turer. Turer utanför analysperioden 

filtrerades bort.   

 

Följande linjer var med i analysen:  

5, 6, 10, 13,  

16, 16X, 17, 18, 19,  

24, 25, 52, 128, 141, 159, 320, 820, 841,  

GRÖN, GUL, OEXP, ROSA, SNU, SVAR, TEXP. 

 

Följande hållplatser var med i analysen: 

Norr om bron: 

Depå Frihamnen 

Frihamnen 

Hjalmar Brantingsplatsen 

Pumpgatan 

Regnbågsgatan 

Söder om bron: 
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Lilla Bommen 

Nils Ericson Terminalen 

Nordstan 

 

För vissa turer saknades information. Vissa linjer hade information om avgång från hållplats 

efter bron, men inte om ankomst dit, och tvärtom för vissa linjer . I analysen skiljde vi inte 

mellan avgångar och ankomster från/till hållplats efter bron (Hpl2). 

 

Beräknings- och visualiseringsmodeller 

Vi har grupperat beräkningar och visualiseringar enligt två övergripande frågor: 

broöppningspåverkan på kollektivtrafikflödet över bron, och broöppningspåverkan på 

kollektivtrafik som var med i broöppning. 

Hur ser kollektivtrafik över bron ut efter broöppning? 

 

För att svara på frågan måste vi först och främst hitta ett sätt att sammanfatta trafik över bron 

(som består av ca 100 000 turer per månad) i något aggregerat mått som vi kan hantera, 

analysera och jämföra. Nästa steg är att dela upp trafiken i två grupper: trafik med broöppning 

och ordinarie trafik. När vi har mått och uppdelning, kan vi jämföra mått mellan de två 

grupperna och ta reda på vilken effekt en broöppning har på kollektivtrafik över bron. 

 

En av hypoteserna i projektet var att trafiken ser annorlunda ut beroende på tid på dagen (t.ex. 

rusningstrafik på morgonen), samt beroende på veckodag (söndag är mycket lugnare än 

måndag). Därför visualiserar vi varje veckodag för sig (d.v.s. alla öppningar och turer som 

hänt under någon måndag, tisdag, o.s.v., under perioden).  

 

Vår definition om att en tur berörs av broöppningen är: 

Om turens faktiska avgång från hållplatsen innan bron inträffar innan bron öppnas för 

kollektivtrafik igen, och turens faktiska ankomsttid till hållplats efter bron var efter det bron 

var öppnad för kollektivtrafik igen.  

Bland 319262 turer i analysperioden, var 1879 turer med i broöppningen, vilket motsvarar 

0.5% av alla utförda turer. 

 

Figur 1 visar en plot för alla turer med turens planerade ankomsttid på X-axeln (00:00 -- 

23:59), och turens fördröjning i minuter på Y-axeln. Varje tur representeras med en 

halvgenomskinlig diamant-symbol (♦). Blått står för ordinarie trafik, och rött står för trafik 

som berördes av broöppning. Snittfördröjning för ordinarie turer är 1.72 minuter, och 

snittfördröjning för turer som var med i broöppningen är 4.95 minuter. Snittfördröjning för 

alla turer sammanvägt är 1.74 minuter. 
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Figur 1. Fördröjningar efter bron för 319262 turer. 
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Figur 1b. Fördröjningar efter bron, fördelat efter trafikslag (bussar och spårvagnar), samt efter 

riktning (Centrum->Hisingen och Hisingen->Centrum).  

 

Vi kan också fördela alla turer inom 10-minuters intervaller och plotta snittvärde. Figur 2 visar 

10-minuters snittvärden. 
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Figur 2. 10-minuters snittvärden (tjocka linjer) och standardavvikelser (staplar) för fördröjningar 

efter bron. Blått indikerar ordinarie trafik, rött indikerar trafik som var med i broöppning. 

 

 

Snittfördröjning ökar från 1.7 minuter för trafik utan broöppningar till 5 minuter för trafik som 

var med i broöppning. Ökning av snittfördröjningen är förväntad. Om vi antar att det inte finns 
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någon annan påverkan än att vänta på att bron ska öppnas för kollektivtrafik igen, och om vi 

antar att busar/spårvagnar ankommer med jämnt flöde till bron, då kan vi förvänta oss att en 

ökning i fördröjning är lika med hälften av medelvärdet för broöppningslängden. Snittiden för 

de 137 broöppningarna under analysperioden var 6.2 minuter. Därför kan vi förvänta oss att 

fördröjning skulle öka med ca. 3 minuter, vilket stämmer med observationer från Figurer 1 och 

2. Distribution av broöppningslängder visas i Figuren nedan. 

 

 

Figur 3. Antal broöppningar för varje broöppningslängd. Snitt broöppningslängd är 6.24 minuter 

(6:14), minst är 2:53, längst är 9:42 min. 

 

 

Nästa steg är att svara på den första frågan vi ställde i introduktionen: "Hur lång tid kvarstår 

effekten av en broöppning på fördröjningar över bron?"   

 

För att förstå hur lång försening som kvarstår hos kollektivtrafiken vid bron på grund av en 

broöppning, måste vi analysera snittfördröjningar inom 5-minuters intervaller en timme före 

och en timme efter varje broöppning. Figur 4a visar att fördröjningar efter bron går tillbaks till 

det normala efter ca 15 minuter efter att bron har stängs. Två förstoringsrutor för Figur 4a 

visas i Figur 4b. 
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Figur 4a. Fördröjningar efter bron. Tunna röda linjer visar snittfördröjningar för 5-

minutersintervaller en timme före och en timme efter broöppning. Röda cirklar indikerar tider när 

bron öppnas. 
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Figur 4b. Fördröjningar efter bron. 
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Hur långt effekten av en broöppning kvarstår för enskild buss eller spårvagn? 

 

Information om fordonstjänst i realtids-datan är känslig information då detta indirekt kan ge 

kunskap om entreprenörernas optimering av sin trafik. Av detta skäl fick vi ej tillgång till 

denna och vi kunde inte använda det i vår analys. Vi kunde därför inte följa enskilda bussar 

och spårvagnar steg-för-steg efter en broöppning. För att kunna åtminstone approximera det, 

har vi istället använt fördröjning på ändhållplatsen som mått. Vi ställde oss denna fråga: finns 

det en skillnad i fördröjning på ändhållplatsen mellan fordon som var med i broöppning och de 

som inte var det, samt finns det en skillnad i fördröjning på ändhållplatsen beroende på 

avstånd till ändhållplatsen. 

 

Bilder nedan visar fördröjningar på ändhållplatsen beroende på avstånd (i minuter) till 

ändhållplatsen. Vi separerar bussar och spårvagnar, samt riktningar Centrum->Hisingen och 

Hisingen->Centrum. Varje halvgenomskinlig diamant-symbol (♦) representerar en tur. Bilden 

visar också medelvärde som är representerat av tjocka horisontella linjer; skuggad 

halvgenomskinlig område representerar plus/minus en standardavvikelse från medelvärde. 

Rött motsvarar turer som var med i broöppningen, och blått motsvarar ordinarie turer. 

Linjenamn visas under respektive avstånd. 
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Figur 5a. Fördröjning på ändhållplats beroende på avstånd från hållplats-efter-bron till ändhållplats 

för bussar i riktning Centrum->Hisingen. 
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Figur 5b. Fördröjning på ändhållplats beroende på avstånd från hållplats-efter-bron till ändhållplats 

för bussar i riktning Hisingen->Centrum. 
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Figur 5c. Fördröjning på ändhållplats beroende på avstånd från hållplats-efter-bron till ändhållplats 

för spårvagnar i riktning Centrum->Hisingen. 
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Figur 5d. Fördröjning på ändhållplats beroende på avstånd från hållplats-efter-bron till ändhållplats 

för spårvagnar i riktning Hisingen->Centrum. 

 

Figurer 5a-5d visar att fördröjning på ändhållplats för trafik som var med i broöppning är 

större, även för linjer som har ändhållplats mer än halvtimme bort från bron.  

 

 

Vi frågade oss också: " Hur mycket av förseningen vid bron återhämtades mellan bron och 

ändhållplatsen?" Detta visas på bilderna nedan. Värden under 0 representerar turer som 

återhämtat tid mellan hållplats-efter-bron och ändhållplats. Värden över 0 representerar turer 

som har förlorat tid.  Återigen separerar vi bussar och spårvagnar, och vi separerar de två 

riktningarna. 
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 Figur 6a. Förändring av fördröjning på sträckan hållplats-efter-bron -> ändhållplats beroende på 

längden av den sträckan för bussar i riktning Centrum->Hisingen. 
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 Figur 6b. Förändring av fördröjning på sträckan hållplats-efter-bron -> ändhållplats beroende på 

längden av den sträckan för bussar i riktning Hisingen->Centrum. 
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 Figur 6c. Förändring av fördröjning på sträckan hållplats-efter-bron -> ändhållplats beroende på 

längden av den sträckan för spårvagnar i riktning Centrum->Hisingen. 
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 Figur 6d. Förändring av fördröjning på sträckan hållplats-efter-bron -> ändhållplats beroende på 

längden av den sträckan för spårvagnar i riktning Hisingen->Centrum. 

 

 

Figurer 6a-6d visar att spårvagnar sällan återhämtar någon tid, varken med eller utan 

broöppning. Busslinjer kan dock återhämta tid mellan bron och ändhållplats, och är turen 

påverkad av en broöppning, ökar möjligheten att återhämta tid för vissa linjer. 
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Resultat och analys 
Figurer 1 och 2 visar att ordinarie snittfördröjningar vid bron ligger på ca. 2 minuter (1,72), 

medan vid broöppning ökar snittfördröjning till ca. 5 minuter (4,95).  

Det är värt att notera att det redan i grundläget ligger en genomsnittlig försening på ca 2 

(1,72) minuter, och att med en broöppning, blir nettopåverkan på kollektivtrafiken ca 3 

minuter (snittvärden) (3,23). Att det ligger en “grundförsening” går att förklara genom att det 

i kollektivtrafiken ofta är en regel att ett fordon inte få gå för tidigt från en hållplats. Fordon 

kan då egentligen bara vara för sena. För spårvagns och stombusstrafik över älven, ligger 

avgångarna såpass tätt (i rusningstrafik), att det inte är säkert att detta uppfattas av resenärer 

som en försening, då det är turtäthet, snarare än tidtabell som styr resenärerna. Denna effekt är 

dock inte adresserad i detta projekt. Av alla turer som analyserades var det 0,5 % som var 

påverkade av broöppningar. Den genomsnittliga förseningen för all kollektivtrafik över Göta 

Älvbron ökar i en begränsad omfattning, då andelen av totala antalet turer är liten, från 1,72 

till 1,74 minuter. 

 

Figur 4 visar att fördröjningar vid bron återgår till ordinarie snittvärde efter ca 15 minuter 

efter bron stängs, och där vi kan säga att effekten av broöppningen nästan försvinner och 

trafik går som vanligt över bron.  

Det är denna siffra som avser effekten på “trafiksituationen” av en broöppning i staden. 

Fordonstrafik (icke-kollektivtrafik) har inte studerats i detta projekt. Då kollektivtrafiken går i 

eget körfält, kan vi inte dra några slutsatser om biltrafik baserat på dessa siffror. Motsvarande 

analys kan dock göras med tillgång till flödesdata för bilar i motsvarande omfattning. 

 

Figurer 5a-5d visar att snittfördröjning kvarstår (i olika omfattning beroende på trafikslag) 

vid ändhållplatsen för fordon som var med i broöppningen. Denna extra fördröjning 

försvinner inte, även om man studerar de linjer som har ändhållplats mer än en halvtimme 

från bron.  

Det är denna effekt som kollektivtrafiken (Västtrafik), får i sin trafik av en broöppning. Denna 

effekt är den som kvarstår för bussens eller spårvagnens resenär, förare och fordon, som 

riskerar att resultera i missade anslutningar, försenade turer för påföljande turer för fordonet 

eller föraren. Dessa negativa risker kan kompenseras genom att mer marginaler byggs in i 

trafiksystemet (längre reglertider vid ändhållplats, bytespunkter etc), dock till en viss kostnad 

för kollektivtrafiksystemet (tid och pengar). Med det framtagna materialet kan man teoretiskt 

identifiera linjer och turer där ökade marginaler kan kompensera effekterna av broöppning. 

 

Figurer 6a-6d visar att vissa busslinjer kan återhämta upp till 5 minuter mellan bron och 

ändhållplats. Spårvagnar kan sällan återhämta någon tid alls. På vissa linjer kan bussar 

som var med i broöppningen återhämta mer tid än ordinarie bussar. Dock visar inte alla 

grupper av linjer samma beteende.  

Möjlighet till återhämtning av förseningar skiljer sig naturligt mellan olika typer av trafik. 

Spårvagnarna har en tydlig marschhastighet, som de sällan kan överstiga. Det går heller inte 

att köra om på spåret, vilket innebär att första spårvagnen som drabbats av broöppning, 

kommer att bromsa efterkommande, då den första troligtvis får ta upp större andel av väntande 

passagerare. För busstrafiken finns oftast olika hållplatslägen, där väntande resenärer delat upp 
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sig. Bussar som har påverkats av broöppning har i snitt en större fördröjning, och visar också 

en större förmåga att köra ikapp en sådan fördröjning. 

 

Slutsats och diskussion 
 

Viktoria Swedish ICT har analyserat påverkan av broöppningar på kollektivtrafik över 

Götaälvbron. Vi har analyserat två aspekter: broöppningspåverkan på kollektivtrafikflöde och 

broöppningspåverkan på kollektivtrafik som drabbades av broöppning. 

 

Det är viktigt att man inser att uttrycket “broöppning påverkar kollektivtrafiken med X 

minuter” inte är tillräckligt specifikt.  

 

Vi har därför i detta arbete valt att dela upp frågan i de två perspektiv som redovisats ovan: 

- Påverkan på trafiksituationen på och runt omkring bron till följd av broöppning 

- Påverkan på kollektivtrafiksystemet till följd av broöppning 

     

Det första perspektivet berör i första hand staden och trafikmiljön och det senare Västtrafik 

och deras resenärer i det vidare perspektivet. 

 

Vi har i denna rapport besvarat de två frågorna med att konstatera “En broöppning skapar en 

genomsnittlig fördröjning på (i snitt) 3 minuter, i tillägg till de (i snitt) 2 minuter som 

kollektivtrafiken redan är sen. I upp till 15 minuter efter att bron har stängts påverkas fordon 

som är på väg upp på bron. Efter 15 minuter kvarstår ingen effekt.” samt att “För 

kollektivtrafik som drabbas av försening av en broöppning, kvarstår (i snitt) en försening ända 

till ändhållplatsen, även om bussar i viss mån har möjlighet att ta igen en del av denna 

försening. 

 

Denna utvärdering har gjorts baserat på data för perioden 1 januari till 23:e april 2014. Den tar 

inte hänsyn till framtida trafikökningar i kollektivtrafik, förändring av brotyp eller intensitet på 

älven. Slutsatser och data i detta arbete kan dock användas för simuleringar av framtida 

scenarion. 

 

Framtida frågeställningar 
 

Arbetet som gjorts i detta projekt är som tidigare nämnts gjort baserat på nuvarande bro och 

nuvarande trafikförhållanden (våren 2014). I kombination med simuleringsverktyg, kan data 

användas för simuleringar av framtida trafiksituationer, men också för att verifiera 

simuleringsmodeller. 

 

Vad händer med övrig trafik? Samma angreppsätt som används i projektet för kollektivtrafik, 

kan användas för att studera effekterna på vägtrafik. Genom att kombinera existerande 

trafikflödesmätningar, med verktyg för mer individuell mätning skulle motsvarande effekter 

kunna analyseras för biltrafiken. Samma metodik skulle kunna generaliseras för att också 

analysera effekten av andra störningar såsom vägarbeten, trafikolyckor, omläggningar etc. Att 
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få en neutral validering av monetära effekter (i form av tidsförluster), skulle kunna användas 

mer generellt i effektutvärdering av diverse infrastrukturprojekt. 

 

Hur utvecklas kvarstående effekt i tiden om man tittar på enskilda fordonstjänster? Kan bussar 

hinna ikapp fördröjning på 1 minut över t.ex. 10 hållplatser? Genom att detaljanalysera denna 

typ av data, kan värdefull kunskap utvinnas för att värdera vilka förstärkningsinsatser som ger 

mest effekt i kollektivtrafiken (vilka linjer som är mer störningskänsliga). 

 

 

Tack till: 
 

Vi vill rikta ett tack till följande personer och organisationer som bidragit med 

värdefulla synpunkter, kunskaper och hjälp : 

 

Peter Fjällhed, Susanne Viberg, Roul Jonsteg, Bo Björklund, Noel Aldritt - Trafikkontoret 

Göteborg 

Magnus Lorentzon, Lina Eidmar - Västtrafik 

Mattias Hermansson - Unibase AB 

 

samt ytterligare personer som arbetat bakom kulisserna för att generera data till projektet. 
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