Kommunstyrelsen

Yrkande
2021-04-16
Ärende 2.1.6

Yrkande angående – Inriktningsbeslut
avseende upprustning av kanalmurar längs
med Fattighusån och Stora Hamnkanalen
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1) Planeringsarbetet kompletteras med ett särskilt uppdrag att tillse att följande
cykelstråk optimeras med avseende på framkomlighet och säkerhet. Konflikter
med fotgängare, bilar och spårväg ska minimeras. (Se SD yrkande ”Samordna
cykelarbetet i Göteborgs Stad” bilaga 1.)
a) Operan-Brunnsparken-Kungsportsplatsen-Avenyn-Götaplatsen-Universitetet
b) Stenpiren-Brunnsparken-Drottningtorget-Ullevi-Liseberg
2) Breddning av kanalmuren i likhet med arbetet utanför Tyska kyrkan ska ingå som
ett alternativ när man arbetar med sträckan längst Brunnsparken.
3) Berörda nämnder får i uppdrag att redovisade kostnader för konstruktioner som är
avsedda för att eliminera översvämningsrisker.
4) I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet.

Yrkandet
Man måste lösa cykelproblemet vid Brunnsparken. Cyklar måste få egna körfält här när
man renoverat kanalmurarna. Man måste arbeta lösningsorienterat. SD har lyft problemet
med denna flaskhals att stort antal gånger, bland annat när cykelprogrammet var uppe för
beslut.
4 miljarder är mycket pengar, därför är det viktigt att alla kostnader för att eliminera
översvämningsrisker redovisas. SD har ifrågasatt stadens planerade insatser mot
översvämningar. Främst med hänvisning till landhöjningen men även med hänvisning till
osäkra kalkyler för framtidens klimat och havsnivåer.

Bilagor
1) SD Yrkande – Samordna cykelarbetet i Göteborgs stad
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Kommunstyrelsen

Bilaga 1
Yrkande
2020-05-15
Ärende 2.1.13

Yrkande angående – Samordna cykelarbetet i
Göteborgs Stad
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
5) Komplettera planen med uppdrag att lösa konflikter mellan cyklister och
fotgängare vid färjestationerna Stenpiren och Lindholmen.
6) Komplettera planen med uppdrag att lösa kö-problematiken vid på- och
avstigning av Älvsnabbare vid Stenpiren och Lindholmen
7) Planen kompletteras med ett särskilt uppdrag att tillse att följande cykelstråk
optimeras med avseende på framkomlighet och säkerhet. Konflikter med
fotgängare, bilar och spårväg ska undvikas när det är tekniskt möjligt.
c) Operan-Brunnsparken-Kungsportsplatsen-Avenyn-Götaplatsen-Universitetet
d) Stenpiren-Brunnsparken-Drottningtorget-Ullevi-Liseberg
e) Drömmarnas kaj-Lilla bommen-Stenpiren-Skeppsbron-RosenlundMasthugget-Klippan-Långedrag
f) Rosenlund-Järntorget-Linnégatan- Slottsskogen-Högsbo-Askim-Hovås
8) Komplettera planen med ett tydligt direktiv att införa enhetliga cykelstolpar i hela
staden som på ett yt-optimalt och smidigt sätt tillåter fastlåsning av cyklar på
båda sidor stolparna.
9) Komplettera planen med ett särskilt uppdrag till Park- och Natur om att separera
bil- och cykelbanor med staket, häckar och planteringar. Syftet är att skapa en
vacker, grön och inbjudande korridor för cyklister på pendelstråken.
10) I övrigt bifalla yrkandet
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Yrkandet
Det finns mycket att säga om cykelprogrammet. Man borde tala mer om konkreta förslag
på lösningar på de ställen som idag är röriga, svårframkomliga och farliga.
Därför föreslår SD att man koncentrerar arbetet på 4 stråk och där lägger ner resurser och
ansträngningar. Man måste lösa cykelproblemet vid Brunnsparken. Cyklar måste få egna
körfält här när det är tekniskt möjligt. Man måste arbeta lösningsorienterat.
Ett annat stort problem är kaoset vid på- och avstigningarna vid färjelägren Lindholmen
och Stenpiren. Det finns förbättringspotential för de ramper man byggt idag. Idag orsakar
dessa trängsel och irritation vid på- och avstigning. Vidare så korsas gångtrafikanternas
och cyklisternas stråk vid dessa stationer på ett farligt och ogenomtänkt sätt. Detta måste
lösas snarast.
Det är bra med cykelpendlingsstråk, men idag är de enformiga och sterila istället för
vackra och inbjudande. Dessutom går de ofta helt nära biltrafiken. Därför borde alla
cykelpendlingstråk separeras från bilkörfälten med gröna barriärer. Detta skulle skapa
trevliga, gröna och vackra stråk, som alldeles säkert skulle motivera fler att cykelpendla
till jobbet. Detta speciella uppdrag ska Park-och Natur ansvara för, och tilldelas resurser
så att uppdraget kan lösas inom förvaltningens ramar.
Ett annat område som kan förbättras är de undermåliga cykelparkeringarna som består av
två svarta böjda rör. Har man en cykelkorg kan man inte använda dom på ett bra sätt.
Detta är ett exempel på när man ignorerar brukarna, och istället kommer på något eget
utan en ordentlig analys.

Ineffektiva cykelstolpar som måste ersättas.

Två av åtgärdsområdena som är värt att kommentera är Stöd och tjänster samt
Kommunikation. Vad kostar egentligen Styr och ställ? Man borde överväga om det inte är
bättre att bygga fler riktiga cykelställ till pendlare och besökare som använder sina egna
cyklar. Nu tar styr och ställ upp väldigt mycket plats på centrala ställen.
Vi lever i ett informationssamhälle. Behöver vi då så många kommunikatörer? Alla kan
snabbt få den information dom vill via sina mobiler. Vissa av stadens appar till stöd för
cyklister är bra, men det här med kommunikation och kommunikatörer i Göteborg tar för
mycket plats. Det är bättre att prioritera bra cykelstråk i centrum än att producera
kostsamma och felriktade kampanjer.
Göteborgs Stad kommunstyrelsen
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Stadsledningskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-03-17
Diarienummer 0488/21

Handläggare
Eric Roos
Telefon: 031-368 04 06
E-post: eric.roos@stadshuset.goteborg.se

Inriktningsbeslut avseende upprustning av
kanalmurar längs med Fattighusån och Stora
Hamnkanalen
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Inriktningarna a-d för den fortsatta planeringen av upprustning av kanalmurarna längs
Fattighusån och Stora Hamnkanalen, i enlighet med trafiknämndens förslag,
godkänns.
a. Målet är att upprustning ska ske till en sådan standard att framkomligheten
för cykel och gång förbättras, att kulturmiljön är bevarad och en fortsatt
trafikering möjliggörs på gator och spår, samtidigt som ett attraktivare
stadsrum skapas längs kanalen.
b. Upprustning av Tyska bron, Fontänbron, Fredsbron och Drottningtorgsbron
ska ingå som en del av åtgärderna.
c. Arbetet ska planeras för att genomföras under en kommande 15-årsperiod, till
cirka år 2035.
d. Planerade åtgärder ska genomföras till en utgift som maximalt uppgår till
mellan 3,5 och 4 mdkr i 2020 års prisnivå.
2. Trafiknämnden får i uppdrag att senast i samband med ett kommande
genomförandebeslut för ett första delprojekt eller kluster av delprojekt återkomma till
kommunfullmäktige med en uppföljning av programmets inriktning som helhet och
med en fördjupad beskrivning av genomförandeplan och eventuella behov av
förändringar i inriktningen.
3. Trafiknämnden får i uppdrag att aktivt söka extern finansiering för att minska den
samlade ekonomiska belastningen för staden.

Sammanfattning

Trafiknämnden beslutade 2021-03-18 § 85, att föreslå kommunfullmäktige besluta om
inriktningen för den fortsatta planeringen och genomförandet av upprustningen av
kanalmurar längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen inklusive berörda broar.
Kanalmurarnas livslängd har uppnåtts och den nuvarande belastningen innebär ett behov
av omfattande upprustningsåtgärder för att möjliggöra en fortsatt trafikering på dess
angränsande gator och spår. Åtgärderna har översiktligt och med stora osäkerheter
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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bedömts att kosta i storleksordningen 3,5 - 4 mdkr och föreslås genomföras under en
15-årsperiod. Målet är att upprustning ska ske till en sådan standard att framkomligheten
för cykel och gång förbättras, att kulturmiljön är bevarad och en fortsatt trafikering
möjliggörs på gator och spår, samtidigt som ett attraktivare stadsrum skapas längs
kanalen. Åtgärderna kommer att få betydande påverkan på framkomligheten i centrala
staden över en lång period, vilket kommer att påverka boende, besökare och näringsliv
och därmed kräver både en långsiktig planering samt en tidig och tydlig kommunikation
med berörda och intressenter.
Syftet med ett inriktningsbeslut i detta tidiga skede blir främst att skapa en förankring
kring upplägg, omfattning och de tidiga tids- och kostnadsbedömningarna.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
trafiknämndens förslag, under förutsättning att nämnden återkommer med en uppföljning
av inriktningen för programmet som helhet i samband med att genomförandebesluten för
de första delprojekten blir aktuella, för värdering av takt och omfattning i förhållande till
trafiknämndens övriga åtaganden och prioriteringar.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ett beslut om inriktning i enlighet med trafiknämndens förslag innebär i grunden inga
direkt tillkommande ekonomiska konsekvenser. Åtgärdsplaneringen ligger inom ramen
för trafiknämndens grunduppdrag och behöver hanteras inom ramen för nämndens
ordinarie verksamhetsplanering.
Trafiknämndens översiktliga bedömning för att genomföra samtliga upprustningsåtgärder
uppgår till i storleksordningen mellan 3,5 till 4 mnkr (2020 års prisnivå), och föreslås
genomföras under cirka en 15-årsperiod. Åtgärderna avser i grunden
reinvesteringsåtgärder i befintliga anläggningar som inte är konstruerade för dagens
belastning och där den tekniska livslängden är uppnådd. Åtgärderna syftar i första hand
till att bibehålla och säkerställa nuvarande funktion och att säkerställa de
kulturmiljömässiga kvaliteterna.
Åtgärderna innebär betydande kapitalkostnadsökningar i takt med att åtgärderna
färdigställs och delar av de samlade utgifterna avser projektrelaterade driftkostnader för
exempelvis tillfälliga kollektivtrafikåtgärder som belastar trafiknämndens
driftverksamhet.
Inriktningsbeslutet innebär inget direkt godkännande av genomförande av delprojekt eller
delåtgärder, utan merparten av åtgärderna kommer att kräva enskilda genomförandebeslut
på kommunfullmäktigenivå där värdering av kvalitet och innehåll i förhållande till tid,
kostnader och risker behöver konkretiseras. Omfattning och framför allt takten i
genomförandet behöver värderas och prioriteras kontinuerligt i förhållande till nämndens
övriga investeringsbehov och investeringsutrymme, kapitalkostnadsutveckling och övrig
driftkostnadsbelastning och verksamhet.
Trafiknämnden bedömer att möjligheterna till extern finansiering är begränsade men
avser att fortsatt utreda möjligheterna.
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Bedömning ur ekologisk dimension

Trafiknämnden lyfter behovet av att tillvarata och säkra den begränsade naturresurs i
staden som vattendragen utgör och som bidrar till en mängd olika ekosystemtjänster och i
hög utsträckning medverkar till att skapa hälsa och välmående hos människor och
livsmiljöer för växter och djur.
Ett flertal av Göteborgs miljömål kopplat till vattenstatus berörs genom de planerade
åtgärderna, såsom exempelvis ”Utveckla stadens arbete för god vattenstatus”, ”Göra
biotopförbättrande åtgärder i sjöar och vattendrag” och ”Anlägga dagvattenrening på
trafikeringsintensiva vägar”.
Prövning och de formella kraven på miljöhänsyn kommer att bestämmas genom villkor i
diverse tillstånd och genom föreskrifter om försiktighetsmått i eventuellt beslut från
länsstyrelsen efter anmälan om vattenverksamhet.
Genom att eftersträva stadens övergripande krav och principer för skyddsnivåer, bidrar
åtgärderna också till att skydda och göra staden mer robust mot höjda havsvattennivåer
och extrema högvatten. Detta genom att antingen höja murarna i Stora Hamnkanalen fram
till slussarna vid Drottningtorget eller sätta slussportar i Stora Hamnkanalens utlopp mot
Göta älv.

Bedömning ur social dimension

Åtgärderna kommer att möjliggöra en fortsatt trafikering på gator och spår, samtidigt som
ett attraktivare stadsrum kan skapas genom förbättring av gång- och cykelpassagen längs
Slussplatsen samt via stadsmiljöåtgärder längs sträckorna där så är möjligt.
Kanalmurarna ligger centralt i staden och sträcker sig över ett stort område där gator och
spår är i direkt anslutning till murarna. Under byggnationsskedena kommer därför en stor
del av göteborgarna i alla åldrar, närliggande verksamheter och alla typer av trafikslag att
påverkas under många år av de omläggningar som åtgärderna kräver. För
kollektivtrafiken är en tidig bedömning att påverkan från upprustningen är mycket stor,
betydligt större än till exempel bygget av Västlänken. Planering av etappindelning,
utbyggnadsordning och trafikomläggningar är därför av stor vikt för att minska de
olägenheter som upprustningsarbetena innebär för allmänheten.
Stora Hamnkanalen och dess historia utgör ett riksintresse för kulturmiljö och är viktig att
bevara. Stora Hamnkanalen är den enda kvarvarande kanalen av de ursprungligen fyra
kanalerna och innebär därför idag den enda och exklusiva möjligheten att uppleva en
kanalmiljö tillhörande den ursprungliga kanalstaden från 1600-talet.

Bilaga

Trafiknämndens handlingar 2021-03-18 § 85
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Ärendet

Trafiknämnden har beslutat 2021-03-18 § 85 att föreslå att kommunfullmäktige beslutar
om en inriktning för den fortsatta planeringen och genomförandet av upprustning av
kanalmurarna längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen.
Syftet med inriktningsbeslutet är att skapa en förankring kring upplägg, omfattning och
tidiga tids- och kostnadsbedömningar som planeringsförutsättningar för det fortsatta
arbetet.

Beskrivning av ärendet

Trafiknämnden beslutade 2021-03-18 §85, att föreslå kommunfullmäktige att besluta om
inriktningen för den fortsatta planeringen och genomförandet av upprustningen av
kanalmurar längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen. Trafiknämndens förslag
avser:
1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att ge trafiknämnden i uppdrag att
ansvara för planering och genomförande av upprustning av kanalmurarna mellan
Fattighusån och Stora Hamnkanalen, med målet att dessa ska rustas upp till en sådan
standard att framkomligheten för cykel och gång förbättras, att kulturmiljön är
bevarad och en fortsatt trafikering möjliggörs på gator och spår, samtidigt som ett
attraktivare stadsrum skapas längs kanalen. I detta arbete ingår också upprustning av
Tyska bron, Fontänbron, Fredsbron och Drottningtorgsbron.
2. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att arbetet genomförs
under de uppskattningsvis kommande 15 åren, till cirka år 2035.
3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att arbetet genomförs till
en kostnad mellan cirka 3,5 och 4 mdkr (2020 års prisnivå).
Behovet har sedan tidigare aviserats inom ramen för både trafiknämndens samt park- och
naturnämndens investeringsnomineringar och långsiktiga investeringsplaner, nämnden
har nu definierat former och arbetssätt för det fortsatta arbetet.
Trafiknämnden har översiktligt utrett och definierat åtgärdernas omfattning, vilka
effektmål och nyttor åtgärderna förväntas uppnå, bedömda översiktliga kostnadsvolymer
för att genomföra åtgärderna och en bedömd genomförandeperiod.
Inför att nämnden går vidare med fördjupade utredningar och startar upp planeringen av
delprojekt och delåtgärder önskar nämnden få ett godkännande i kommunfullmäktige av
föreslagen inriktning för det fortsatta arbetet. Syftet med inriktningsbeslutet i detta tidiga
skede är att skapa en förankring kring upplägg, omfattning och tidiga tids- och
kostnadsbedömningar som planeringsförutsättningar för det fortsatta arbetet.
Beskrivningen nedan är en sammanfattning av trafiknämndens underlag. Fördjupad
information går att ta del av i trafiknämndens bilagda handlingar.
Kanalmurar i behov av upprustning
Kanalmurarna längs Fattighusån och Stora Hamnkanalen är i behov av upprustning för att
möjliggöra en fortsatt trafikering på dess angränsande gator och spår. Då kanalmurarna
ligger centralt i staden och sträcker sig över ett stort område som till stora delar berör
Göteborgs kollektivtrafiknav, är upprustningen av mycket stor strategisk betydelse. Om
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

4 (13)

inte murarnas funktion kan säkras ger det påverkan på tillgänglighet och framkomlighet i
hela innerstaden.
De första kanalmurarna anlades med hjälp av holländare på 1600-talet och i mitten och
slutet av 1800-talet var de gamla 1600-talsmurarna uttjänta och nya murar byggdes ända
fram till början av 1900-talet. Det är i huvudsak dessa murar som finns kvar idag och som
nu behöver rustas upp då anläggningarnas tekniska livslängd är uppnådd.
Pålarna och/eller rustbädden som bär upp själva kanalmurarna har delvis ruttnat vilket
medför att pålarna tappar kontakten med stenblocken som sätter sig, eller i värsta fall kan
lossna och rasa ut i kanalen. De murar som är uppbyggda av sandsten har bland annat
också problem med att sandsten vittrar sönder. Stadsbyggnadskontorets
stabilitetskartering och trafikkontorets inspektioner och kontrollavvägningar visar också
på flera osäkra områden utmed kanalerna.
Stora Hamnkanalen och dess historia utgör vidare riksintresse för kulturmiljö och anses
vara viktig att bevara. Stora Hamnkanalen är den enda kvarvarande kanalen av de
ursprungligen fyra kanalerna och innebär därför idag den enda och exklusiva möjligheten
att uppleva en kanalmiljö tillhörande den ursprungliga kanalstaden från 1600-talet.
Eftersträvade nyttor med planerade upprustningsåtgärder
Utifrån Göteborgs Stads trafikstrategi ska bland annat tyngdpunktsresandet stärkas, ökad
andel kollektivtrafikresande eftersträvas och attraktiva stadsrum skapas där människor
vill bo, handla, studera och mötas. För att nå målen räcker det inte med att bygga ny
infrastruktur. Om resorna verkligen ska bli snabba och pålitliga behöver även befintlig
infrastruktur förvaltas och en trygg och attraktiv stad med säkra gatumiljöer kräver drift
och underhåll, såsom väl omhändertagna kanalmurar. Upprustningsarbetet väntas bidra
till att effektmålet kan nås och för upprustningsarbetet handlar det om att beakta
riksintresset för kulturmiljö och att tillvarata byggnationstillfället till att utveckla det
intilliggande stadsrummet.

Trafikstrategin anger även ett antal genomförandeprinciper, där en av principerna är att se
till att det går att ta sig fram under tiden den nära storstaden byggs. Principen är av stor
vikt för att nå goda resultat med arbetet.
I dokumentet Blågröna stråk – underlag till Översiktsplan för Göteborg med fördjupning
för centrala Göteborg beskrivs vikten av att stärka de sociala och de ekologiska
funktionerna i den blågröna strukturen och på så sätt arbeta mot huvudstrategierna
Sammanhållen, Nära och Robust.
I enlighet med stadens strategiska dokument kring hantering av översvämningsrisker,
Tematiskt tillägg för översvämningsrisker (TTÖP), bidrar åtgärderna till att skydda
staden mot högt vatten och göra Göteborg robust mot dagens och framtidens
översvämningar.
Sträckans betydelse ur ett kulturmiljöperspektiv beskrivs bland annat i Göteborg
förstärkt: Fästningsstaden – Handlingsprogram för ett stärkt riksintresse, där Stora
Hamnkanalen beskrivs såhär: ”Stora Hamnkanalen var den inre hamnen och kärnan i
fästningsstaden. Idag stadens finrum som erbjuder en stark och tydlig upplevelse av ett
historiskt stadsrum.”. Hänsyn till kulturmiljön är således en viktig parameter i
planeringen och genomförandet av upprustningen.
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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Resultatet av upprustningsåtgärderna väntas utifrån förutsättningarna ovan bidra till
följande eftersträvade nyttor längs Fattighusån och Stora Hamnkanalen:
•
•
•

En bevarad tillgänglighet för olika trafikslag.
Ett attraktivare stadsrum längs kanalen.
Ett bevarande av stadskärnas unika miljö i enlighet med beskrivningen av
riksintresset för kulturmiljö.

Efter yrkande i trafiknämnden förtydligades även målsättningen med att åtgärderna ska
syfta till att förbättra framkomligheten för cykel och gång, framför allt för att göra det
attraktivare att cykla, vilket stödjer stadens mål om ett mer hållbart resande.
Trafiknämnden föreslår därmed att målet med åtgärderna är att rusta upp anläggningarna
till en sådan standard att framkomligheten för cykel och gång förbättras, att kulturmiljön
är bevarad och en fortsatt trafikering möjliggörs på gator och spår, samtidigt som ett
attraktivare stadsrum skapas längs kanalen.
Omfattande åtgärder och betydande påverkan
De planerade åtgärderna är omfattande och kräver ett genomförande över lång tid, vilket
kommer att få betydande påverkan både för framkomlighet och tillgänglighet i den
centrala staden under genomförandetiden.

Översiktligt omfattar åtgärderna:
•

•
•
•
•
•

Upprustning av trafikkontorets och park- och naturförvaltningens
kanalmurskonstruktioner längs Fattighusån och Stora Hamnkanalen som är i behov
av renovering.
Upprustning av Tyska bron, Fontänbron, Fredsbron och Drottningtorgsbron.
Förbättring av gång- och cykelväg längs Slussplatsen.
Ombyggnation av cykelpassagen vid Alfonshuset till cykelöverfart.
Stadsmiljöåtgärder längs de upprustade kanalmurarna.
Förstärkning av gata/spår vid Drottningtorget.

Orienteringsbild av upprustningsarbetets geografiska omfattning. Gula linjer (trafikkontoret är
konstruktionsägare) och svart linje (park- och naturförvaltningen är konstruktionsägare) avser berörda
kanalmursdelsträckor. Röda ovaler avser berörda broar för upprustning.

Sträckan längs med Norra Hamngatan mellan Kämpebron och Fontänbron åtgärdades av
trafikkontoret 2015. Kanalmuren vid Palacehuset är privatägd och omfattas således inte
av arbetet.
Kanalmurarna ligger centralt i staden och sträcker sig över ett stort område där gator och
spår är i direkt anslutning till murarna. Under upprustningsarbetenas byggnationsskeden
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kommer en stor del av göteborgarna i alla åldrar, närliggande verksamheter och alla typer
av trafikslag att påverkas av de omläggningar som åtgärderna kräver under många år.
Planering av etappindelning, utbyggnadsordning och trafikomläggningar är därför av stor
vikt för att minska de olägenheter som upprustningsarbetena innebär för allmänheten.
Planering och genomförande av upprustningen innebär en omfattande intressenthantering
både internt och externt av både direkt berörda och indirekt berörda anläggningsägare,
fastighetsägare, näringsidkare och allmänhet som bor, arbetar, reser och rör sig längs
dessa sträckor. Det är av stor vikt att tillfälliga omläggningar och åtgärder kommuniceras
tidigt, tydligt och tillgängliggörs på många olika sätt så att alla berörda intressenter kan ta
del av informationen på ett lättillgängligt sätt.
Utöver detta är det ett stort antal pågående och planerade projekt och program som
arbetet behöver samverka och samplaneras med.
Upprustningen kommer att medföra stora inskränkningar för trafiken i området. Längs de
berörda murarna och broarna passerar de flesta av stadens spårvagnslinjer och
stombusslinjer. För kollektivtrafiken är en tidig bedömning att påverkan från
upprustningen är mycket stor, betydligt större än till exempel bygget av Västlänken. I
öster ligger Ullevigatan som är en viktig infartsled för biltrafiken och särskilt prioriterad
för utryckningsfordon som behöver kunna ta sig snabbt in mot staden. I området kring
Drottningtorget/Centralstationen och Brunnsparken samt över broarna rör sig många
fotgängare och cyklister vilka behöver beaktas. Innerstaden behöver därtill vara
tillgänglig för varutransporter och andra lokala transporter. Det är följaktligen ett mycket
komplicerat område att arbeta i, med många olika trafikflöden att beakta.
Under perioder då framkomligheten i den centrala staden är begränsad är det särskilt
viktigt att den kapacitetsstarka och yteffektiva kollektivtrafiken fortsatt är attraktiv för
resenärerna. För att trafikpåverkan inte ska bli alltför omfattande till följd av arbeten på
de olika delsträckorna är upprustningsarbetet beroende av andra infrastrukturåtgärder. Det
avser främst pågående Engelbrektslänken, planerade Allélänken och kopplade åtgärder
till den eventuellt kommande Bangårdsförbindelsen, för att omhänderta bristen på
alternativa spårförbindelser i väst-östlig ledd.
En tidig analys av påverkade kollektivtrafiklinjer för respektive delsträcka samt beroendet
till och behovet av investeringar i ny infrastruktur för kollektivtrafiken finns redovisad i
trafiknämndens bilagda handlingar.
Tidiga tids- och kostnadsuppskattningar
Den initiala översiktliga kostnadsuppskattningen är till stora delar gjord på
överslagsmässiga schablonvärden och insamlade erfarenheter från liknande arbeten, men
av betydligt mindre karaktär och påverkan på omgivningen. Osäkerheterna i denna första
översiktliga kostnadsuppskattning, som har tagits fram i ett mycket tidigt skede, är
mycket stora. Omfattningen och många av de faktorer som påverkar kostnaderna, till
exempel trafikomläggningar/ersättningstrafik, flytt av ledningar, geoteknik och
kulturmiljöpåverkan, arkeologi, upprustningstakt och så vidare är inte tillräckligt
undersökta eller utredda i detta skede.

Trafiknämnden har bedömt kostnaderna att ligga i ett bredare kostnadsspann mellan 3,5
och 4 mdkr (2020 års prisnivå). Osäkerheterna i denna första översiktliga
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kostnadsuppskattning är mycket stora och det grova kostnadsspannet behöver justeras när
planeringen kommit längre.
Trafiknämnden gör bedömningen att en planeringstid och genomförandetid över cirka
15 år är en rimlig tidshorisont för att kunna genomföra åtgärderna utifrån en rimlig
resursplanering, påverkan på den omkringliggande staden och samordning med andra
pågående projekt i den centrala staden. När byggnationen är igång beräknar
trafiknämnden investeringsbehovet vara runt 150–250 mnkr per år (2020 års prisnivå).
Medelsbehovet är sedan tidigare aviserade som reinvesteringar i trafiknämndens
långsiktiga investeringsnomineringar för budget 2021. I de reviderade
investeringsnomineringarna som ligger för beredning i trafiknämnden för budgetprocess
2022 har medelsbehovet uppdaterats och reviderats upp något utifrån ökad kunskap under
2020.
Även åtgärder utmed park- och naturnämndens delsträckor finns sedan tidigare aviserade
i nämndens investeringsnomineringar för 2021 och framåt. Park- och naturnämndens
åtgärder är betydligt mindre omfattande än de delar som hanteras inom trafiknämndens
budgetansvar.
Den bedömda kostnadsvolymen innehåller direkta investeringsåtgärder såväl som
projektrelaterade driftkostnader för exempelvis tillfälliga kollektivtrafikåtgärder, en
fördelning som behöver förtydligas och värderas i det fortsatta planeringsarbetet.
Trafiknämnden bedömer utsikterna för extern finansiering av åtgärderna som mycket
begränsade, men kommer att utreda möjligheterna fortsatt. Dialog har även inletts med
Västra Götalandsregionen för diskussion kring finansiering via banavgiften för åtgärder i
spåranläggningen.
Åtgärderna kommer framför allt att innebära ökade kapitalkostnader som belastar
trafiknämndens driftåtagande i takt med färdigställda delåtgärder. Då staden inte haft
några direkta kapitalkostnader för de befintliga kanalmurarna sedan tidigare innebär det
en tillkommande kapitalkostnadsbelastning. Merparten av de komponenter som ingår i
åtgärderna kommer att ha långa avskrivningstider på runt 70 år.
Löpande drift- och underhållskostnader väntas generellt att minska i takt med att
anläggningarna rustas upp, då behovet av tillsynsåtgärder och akuta åtgärder förväntas
minska. Val av åtgärder för att säkra innerstaden mot höjda havsvattennivåer, och
eventuella åtgärder för att utveckla attraktiviteten i det intilliggande stadsrummet, där så
är möjligt, kan komma att påverka det framtida driftkostnadsbehovet och behöver i
respektive delprojekt vägas mot de eftersträvade nyttorna.
Översiktlig riskbedömning
Trafiknämndens översiktliga riskbedömning lyfter främst komplexiteten i att åtgärda
dessa äldre anläggningar i en innerstadsmiljö med stabilitetsproblematik, höga kulturella
värden och med betydande påverkan på kollektivtrafiken och på många göteborgares
vardag. Det är många teknikområden som berörs, alltifrån spårväg till konstruktion,
miljö, klimatanpassning, kulturhistoria, el och belysning och geoteknik, vilket ställer
stora krav på både beställare, konsulter och entreprenörer.

Planeringen och genomförandet är också beroende av att andra infrastrukturprojekt
genomförs, exempelvis Engelbrektslänken och Allélänken som skapar en flexibilitet i
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kollektivtrafiksystemet när delsträckor behöver stängas av och trafiken ledas runt. Om
dessa projekt förflyttar sig i tid påverkas även upprustningsarbetet. Samverkan och
samplanering med projekt och program som påverkar eller påverkas av
upprustningsarbetet är en framgångsfaktor för att åtgärderna som helhet ska lyckas
genomföras.
En annan stor risk för framdriften av åtgärderna är tillgången till resurser internt på
trafikkontoret och i staden samt externt i form av konsulter och entreprenörer. Åtgärderna
ska utföras i en tid där ett stort antal stadsutvecklingsprojekt pågår och är planerade.
Arbete konkurrerar således med flera andra program och stora projekt som alla kräver
både resurser och en aktiv styrning under många år, till följd av dess omfattning och
komplexitet, för att nå goda resultat.
Organisation och projektstyrning
Trafiknämnden avser att hålla samman planering och genomförande inom ramen för en
programorganisation, i enlighet med den projektstyrningsmodell som nyttjas av de
planerande förvaltningarna. Programmet har en styrgrupp bestående av representanter
från trafikkontoret, park- och naturförvaltningen samt Västtrafik.

Kanalmursprogrammet ska utformas med en sammanhållande
programledningsorganisation och med ett antal underliggande projekt som etableras
stegvis under åren. Syftar är att säkerställa en effektiv användning av resurser och att
nyttor uppnås på ett sätt som inte kunde ha uppnåtts om de ingående uppdragen,
projekten och andra ingående arbeten hanterades enskilt.
Arbetet med upprustningen stäcker sig över ett geografiskt stort område, omfattningen är
komplex med många olika delsträckor och tidskrävande åtgärder som i sin tur har starka
beroenden mellan varandra i form av exempelvis tillfälliga spårvägsanläggningar,
miljödomar och eventuella detaljplaneprocesser och järnvägsplaner. Programmet kommer
att utföras i ett föränderligt Göteborg där ett stort antal stadsutvecklingsprojekt pågår och
är planerade, varför samplanering och samordning är en framgångsfaktor.
Några projekt kommer att löpa parallellt, andra löper efter varandra. Genom att dela upp
det geografiska området i olika projekt kan erfarenheter av de första projekten
återkopplas till programmet och kalibrering av det fortsatta arbetet möjliggörs i de
efterföljande projekten.
Vad gäller delprojekt i genomförandefas har ett tidigt antagande gjorts att varje delsträcka
kräver cirka ett års avstängning. Vissa delsträckor kan med fördel genomföras samtidigt,
medan andra delsträckor behöver hållas isär för att säkra alternativa körvägar för trafiken.
Om det går att samordna flera delsträckor kan det minska den totala kalendertiden.
Samordningen mellan olika delsträckor, dess genomförandetider och påverkan på
omgivningen är några av de viktiga frågor som behöver utredas vidare i kommande
arbete.
Ett av de stora värdena av att genomföra upprustningen inom ett program med olika
projekt för olika delsträckor, är den flexibilitet som möjliggörs vad gäller exempelvis
genomförandetakt. Uppstår högre prioriteringar av andra åtgärder under
Kanalmursprogrammets livscykel finns det möjlighet att påverka genomförandetakten
inom programmet.
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Tid, kostnad och innehåll/kvalitet, programmets styrparametrar, är viktiga att klargöra för
vad som ska vara styrande i programarbetet och vad det kan göras kompromisser kring.
Trafiknämndens underlag redovisar en prioriteringsordning för programmet där kostnad
viktas till 50 procent, innehåll/kvalitet till 30 procent och tid till 20 procent.
På en övergripande nivå bedöms därmed kostnaderna vara viktigast att styra mot, medan
tid och innehåll är parametrar som anses möjliga att förändra vid behov. Kvaliteten på det
som genomförs måste hålla en hög nivå, däremot kan omfattningens innehåll justeras
efter behov. En av fördelarna med programutformningen är att den möjliggör modulering
av projekt över tid. Det finns alltid möjlighet att exempelvis bromsa in, men ändå lyckas
få en del av nyttan realiserad.

Stadsledningskontorets bedömning
Organisering av upprustningsansvaret
Stadsledningskontoret kan konstatera att upprustning av kanalmurarna ligger inom ramen
för trafiknämndens och park- och naturnämndens ansvar att förvalta och utveckla stadens
trafikinfrastrukturanläggningar, allmän plats och park- och naturområden.

Därmed ser stadsledningskontoret inte behov av att kommunfullmäktige ger något särskilt
uppdrag till trafiknämnden att ansvara för planering och genomförande av upprustningen,
då är ett grundläggande reglementsenligt anläggningsansvar.
Stadsledningskontoret ser dock positivt på att nämnden är proaktiva i att planera för att
hantera upprustningsåtgärderna i ett bredare och sammanhållet sammanhang och att
trafiknämnden, som den största anläggningsägaren, tar ett tydligt ledarskap i den fortsatta
planeringen.
Stadsledningskontoret ser positivt på trafiknämndens avsikt att organisera och styra
planering och genomförande av upprustningen inom ramen för ett programarbete. Både
för att skapa förutsättningar för ökad resurseffektivitet, samordning och lärande mellan
delprojekten och angränsande åtgärder och för att säkerställa framdrift och ökad
nyttorealisering.
Inriktningsbeslut som ett led i den samlade beslutsprocessen
De planerade åtgärderna har en betydande ekonomisk omfattning under en lång tidsperiod
och har en betydande påverkan både på flera verksamheter inom staden och inte minst på
samhället i övrigt. Stadsledningskontoret delar därför trafiknämndens bedömning att det
behövs en övergripande politisk vägledning för åtgärderna som helhet och som grund för
den fortsatta planeringen. Ett inriktningsbeslut ligger således i linje med den pågående
utvecklingen av förtydligad projektstyrning på kommuncentral nivå.

Staden letar fortsatt efter former och strukturer för inriktningsbeslut i de riktigt tidiga
skedena, när utredningsläget och de övergripande bedömningarna av ekonomi, tid och
kvalitet fortsatt innehåller stora osäkerheter. Detta är än tydligare när det, som i detta
ärende, avser sammanhållna reinvesteringsåtgärder för att i grunden bibehålla värde och
funktion på befintliga anläggningar, vilket ger begränsat utrymme att definiera omfattning
och prioritet.
Trafiknämndens beslutsunderlag speglar dessa osäkerheter och de formulerade förslag till
inriktningarna kring kvaliteter/nyttor, ekonomi och tid är grova, men skapar i någon grad
översiktliga planeringsförutsättningar och utgångspunkter.
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Stadsledningskontoret kan konstatera att trafiknämndens underlag inte ger utrymme för
några direkta översiktliga vägval vad avser kostnadsnivå, kvalitetsnivå eller
prioriteringsordning av delåtgärderna. Underlaget beskriver främst nämndens avvägda
bedömning av kostnaden för att genomföra de grundläggande åtgärder som behöver
genomföras för att bibehålla funktionen med bibehållna kulturmiljövärden, där
genomförandetiden utgår från en rimlig tidsplan både ur resurshänseende, framkomlighet
och beroenden till övriga åtgärder i staden.
Syftet med ett inriktningsbeslut i detta tidiga skede blir således främst att skapa en
förankring kring upplägg, omfattning och de tidiga tids- och kostnadsbedömningarna.
Som trafiknämnden lyfter i sitt underlag kvarstår många osäkerheter och det krävs
fortsatta utredningar och studier, framför allt inom ramen för det fortsatta arbetet inom
respektive delprojekt. De olika delprojekten kommer dock troligen vara av sådan
omfattning och karaktär att det kräver enskilda delbeslut även på
kommunfullmäktigenivå. Det ger utrymme för att på ett mer konkret sätt kunna ta aktiv
ställning till omfattning och kvalitetsnivå i respektive delsträcka innan ett genomförande
har startat.
Stadsledningskontoret menar att det i samband med dessa mer konkreta inriktnings- eller
genomförandebeslut för delprojekt behöver finnas utrymme för omvärdering av
programmet som helhet. Dels för att kunna ta ställning till om den övergripande
inriktningen för kanalmursprogrammet som helhet behöver revideras i omfattning eller
genomförandetid, dels för att ge möjlighet till eventuella prioriteringar inom programmet.
Stadsledningskontoret föreslår således att trafiknämnden, senast i samband med ett
kommande genomförandebeslut för ett första delprojekt eller kluster av delprojekt, ska
återkomma med en uppföljning av programmets inriktning som helhet och med en
djupare beskrivning av planerad utbyggnadsordning och eventuella behov av förändringar
i inriktningen.
Betydande reinvesteringsbehov
Vad avser den ekonomiska inriktningen är det betydande reinvesteringsmedel som
behöver tas i anspråk årligen och stadsledningskontoret kan konstatera att åtgärderna
planeras i en tid där stadens samlade investeringsvolymer är på historiskt höga nivåer
inom stadens samtliga investeringsverksamheter.

Ur stadsledningskontorets perspektiv behöver takten och omfattningen av åtgärderna
värderas i förhållande dels till de totala investeringsvolymerna i staden och i förhållande
till trafiknämndens övriga investeringsåtaganden över tid. Därtill har framför allt takten i
genomförandet en direkt påverkan på verksamhetens kapitalkostnadsutveckling, som
behöver värderas långsiktigt i förhållande till andra reinvesterings- och
nyinvesteringsbehov. Övriga driftskonsekvenser bedöms av trafiknämnden som
begränsade, utöver de åtgärder som främst kopplar till tillkommande
klimatanpassningsåtgärder. Men även de projektkopplade driftkonsekvenserna och
eventuella utökade personal och utredningsresurser som krävs för genomföranden
behöver nämnden hantera, värdera och prioritera i förhållande till trafiknämndens övriga
åtaganden och verksamhet.
Stadsledningskontoret kan samtidigt konstatera att trafiknämnden har aviserat
reinvesteringsbehovet för upprustningen i investeringsnomineringarna inför budget 2021
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och har reviderat behovet i de investeringsnomineringar för 2022 som ligger hos
trafiknämnden för beredning i dagsläget. Det investeringsbehov som trafiknämnden har
aviserat i sina långsiktiga investeringsplaner för kanalmursupprustningen ger ett utökad
samlat reinvesteringsbehov, som inte bedöms kunna omhändertas och prioriteras inom
ramen för dagens reinvesteringsnivåer. Utifrån underhandskontakt med trafikkontoret
motsvarar det redovisade årliga upprustningsbehovet, om cirka 250 mnkr per år, den
nuvarande samlade reinvesteringsnivån för trafiknämndens beläggningsunderhåll. Det
samlade bedömda reinvesteringsbehovet ökar således i trafikkontorets bedömningar från
dagens nivå på runt 500 mnkr per år, till i storleksordningen 800–900 mnkr per år,
tillsammans med övriga reinvesteringsbehov, längre fram i planen.
Trafiknämndens handlingar ger inte någon vägledning kring i vilken mån trafiknämnden
anser att dessa upprustningsåtgärder har högre prioritet än andra reinvesteringar eller
nyinvesteringar som ligger i den långsiktiga investeringsplaneringen.
Genomförandetakten och omfattning behöver därför, framför allt i samband med att
kommunfullmäktige fattar beslut om investeringsramar för åtgärder efter nuvarande
planperiod, värderas i förhållande till andra prioriterade åtgärder. Även de
projektrelaterade driftkostnader som uppstår kommer att behöva värderas av nämnden i
förhållande till övrig prioriterad verksamhet och kan komma att påverka möjlig framdrift.
Utifrån trafiknämndens underlag går det inte att värdera i vilken mån det går att aktivt
välja kvalitetsnivå eller innehåll för att styra de totala utgifterna i detta skede. Det blir
därför viktigt att det i respektive delprojekt ges utrymme för att värdera kostnaderna i
förhållande till nyttan.
Utifrån underhandskontakt med trafikkontoret framhålls att kostnadsbedömningarna
baseras i stort på grundläggande standardnivå och att återställning i grunden ska ske
enligt dagens utformning. Bevarandekraven är höga för att möta kraven ur
kulturmiljöperspektiv, vilket medför begränsningar i val av metoder och utformning. I
övrigt baseras bedömningarna på återställning till dagens funktion av omkringliggande
ytor med en standard som motsvarar nuvarande standardnivå.
I dialog med trafikkontoret kan stadsledningskontoret konstatera att verksamheten i
dagsläget inte bedömer att några sträckor är i behov av akuta åtgärder, men att den
tekniska livslängden har uppnåtts samtidigt som anläggningarna inte är konstruerade för
dagens belastning. Stadsledningskontoret delar därför trafiknämndens ambition att
påbörja en sammanhållen genomförandeplanering för att inte hamna i ett akut läge med
svårighet att optimera genomförandet mellan olika åtgärder och delprojekt, både
kostnadsmässigt och framkomlighetsmässigt.
Då befintliga anläggningar i dagsläget inte genererar några betydande kapitalkostnader
medför upprustningen tillkommande kapitalkostnadseffekter i takt med att delprojekten
färdigställs. Med tanke på de omfattande reinvesteringsbehoven medför det betydande
kapitalkostnadsökningar. Dessa behöver fortsatt beskrivas och belysas i nämndens
investeringsnomineringar och framtida kapitalkostnadskonsekvenserna kommer fortsatt
behöva hanteras inom ramen för den årliga budgetprocessen.
Ur ett finansieringsperspektiv anser stadsledningskontoret att det fortsatt är viktigt att
trafiknämnden jobbar aktivt med att hitta extern finansiering, och föreslår således att
kommunfullmäktige ger nämnden ett sådant uppdrag. Stadsledningskontoret förutsätter
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även att trafiknämnden aktivt arbetar för att osäkerheterna i kostnadsomfattningarna ska
minska och att kostnad prioriteras ur styrningsperspektiv under hela programarbetet.
Stadsledningskontoret gör sammantaget ingen egen värdering av eftersträvade nyttor,
kostnadsomfattning eller genomförandetid, men kan konstatera att åtgärderna avser ett
grundläggande förvaltningsansvar som i stora delar är helt nödvändiga för att säkerställa
kollektivtrafiken och framkomligheten för samtliga trafikslag genom den centrala staden
för lång tid framöver. En värdering av kvalitet och innehåll i förhållande till tid, kostnader
och risker behöver konkretiseras i samband med genomförandebeslut för enskilda
delprojekt. Trafiknämndens förslag till inriktning för det fortsatta planeringsarbetet kan
dock utgöra en grundläggande avgränsning och grova planeringsförutsättningar för att
nämnden ska komma igång med sin genomförandeplanering.
Stadsledningskontoret föreslår därmed att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
trafiknämndens förslag, under förutsättning att nämnden återkommer med en uppföljning
av inriktningen för programmet som helhet i samband med att genomförandebeslut för de
första delprojekten blir aktuellt. En sådan uppföljning och uppdatering av inriktningen för
programmet som helhet behöver också ge förutsättningar att värdera takt och omfattning i
förhållande till trafiknämndens övriga åtaganden och satsningar.

Magnus Andersson

Eva Hessman

Direktör Planering, uppföljning, analys
och ekonomi

Stadsdirektör
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Trafiknämnden

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-03-18

Upprustning av kanalmurar längs med
Fattighusån och Stora Hamnkanalen
§ 85, 7501/19
Beslut
1. Trafiknämnden upphäver nämndens beslut den 2021-02-22 § 36.
2. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att ge trafiknämnden i uppdrag att
ansvara för planering och genomförande av upprustning av kanalmurarna mellan
Fattighusån och Stora Hamnkanalen, med målet att dessa ska rustas upp till en sådan
standard att framkomligheten för cykel och gång förbättras, att kulturmiljön är bevarad
och en fortsatt trafikering möjliggörs på gator och spår, samtidigt som ett attraktivare
stadsrum skapas längs kanalen. I detta arbete ingår också upprustning av Tyska bron,
Fontänbron, Fredsbron och Drottningtorgsbron.
3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att arbetet genomförs
under de uppskattningsvis kommande 15 åren, till cirka år 2035.
4. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att arbetet genomförs till
en kostnad mellan cirka 3,5 och 4 miljarder kronor (2020 års prisnivå).
5. Trafiknämnden översänder trafiknämndens beslut till park- och naturnämnden för
kännedom.

Tidigare behandling
TN 2021-02-11 § 36

Handlingar
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-03-10
Yrkande från (D) från 2021-02-11 (protokollsbilaga 1 § 85)

Yrkanden
Henrik Munck (D) yrkar bifall till återremissyrkande från (D) som lämnades in till på
trafiknämndens sammanträden 2021-02-22 (§ 36).
Toni Orsulic (M) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande
från 2021-03-10.

Propositionsordning
Ordföranden Toni Orsulic (M) ställer inledningsvis proposition på bifall mot avslag på
yrkandet från (D) om återremiss. Han finner att trafiknämnden avslår yrkandet och att
ärendet ska behandlas på dagens sammanträde.
Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokollsutdrag
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Trafiknämnden

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-03-18
Ordföranden finner därefter att det återstår ett förslag till beslut, det vill säga bifall till
trafikkontorets tjänsteutlåtande, och att trafiknämnden bifaller det.

Reservation/er
Henrik Munck (D) reserverar sig till förmån för yrkandet från (D).

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
Park- och naturnämnden

Dag för justering
2021-03-25

Vid protokollet
Sekreterare
Jenni Hermansson

Ordförande
Toni Orsulic (M)

Justerande
Karin Pleijel (MP)
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Trafiknämnden 2021-03-18 protokollsbilaga 1, § 85

Yrkande
11 februari 2021

Demokraterna
Ärende nr 20

Yrkande – Upprustning av kanalmurar
Förslag till beslut i trafiknämnden:
1. Ärendet om upprustning av kanalmurar återremitteras med uppdrag till
Trafikkontoret att:
a. Utreda ett beslutsalternativ där upprustningen av kanalmurar ska kunna ge
förbättringar i områdets trafiklösningar och stadsmiljö (exempelvis utifrån att
nya kanalmurar ges ett nytt läge).
b. Ta in en second opinion från extern expertis kring om upprustning av
kanalmurar kan genomföras till lägre kostnad än nu beräknat.
c. Redovisa hur kostnadsnivån för upprustning av kanalmurar påverkas av om
intilliggande spårvägstrafik finns eller ej.

Yrkandet

Med tanke på att detta preliminärt handlar om åtgärder för 3,5-4 miljarder
kronor så är det angeläget att se om man i samband med upprustning kan
uppnår förbättringar i områdets trafiklösningar och stadsmiljö.
Det är också angeläget att ta in second opinion kring om det går att genomföra
arbetena till lägre kostnad men med bibehållen kvalitet, samt få redovisat hur
stor andel av kostnaderna som kan hänföras till belastningen från intilliggande
spårvägstrafik.

Trafiknämnden
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Trafiknämnden

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-02-11

Upprustning av kanalmurar längs med
Fattighusån och Stora Hamnkanalen Inriktningsbeslut
§ 36, 7501/19
Beslut
1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att ge trafiknämnden i uppdrag att
ansvara för planering och genomförande av upprustning av kanalmurarna mellan
Fattighusån och Stora Hamnkanalen, med målet att dessa ska rustas upp till en
sådan standard att framkomligheten för cykel och gång förbättras, att
kulturmiljön är bevarad och en fortsatt trafikering möjliggörs på gator och spår,
samtidigt som ett attraktivare stadsrum skapas längs kanalen. I detta arbete ingår
också upprustning av Tyska bron, Fontänbron, Fredsbron och
Drottningtorgsbron.

Handlingar
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-01-25
Återremissyrkande från (D) (protokollsbilaga 1, § 36)
Yrkande från (MP) och (V) (protokollsbilaga 2, § 36)

Yrkanden
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkandet från (MP) och (V) samt avslag på
återremissyrkandet från (D).
Henrik Munck (D) yrkar i första hand bifall till återremissyrkandet från (D) och i andra
hand bifall till yrkandet från (MP) och (V).
Blerta Hoti (S) yrkar bifall till trafikkontorets förslag, avslag på yrkandet från (MP) och
(V) samt avslag på återremissyrkandet från (D).
Margareta Broang (M) yrkar att trafiknämnden ska avgöra frågan på dagens
sammanträde, avslag på återremissyrkandet från (D) samt bifall till yrkandet från (MP)
och (V).
Peter Lintin-Wold (L) yrkar bifall till trafikkontorets förslag samt bifall till yrkandet från
(MP) och (V).

Propositionsordning
Ordförande Karin Pleijel (MP) ställer proposition på yrkandet att avgöra frågan idag mot
återremissyrkandet från (D). Hon finner att trafiknämnden beslutar att avgöra frågan idag.
Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokollsutdrag
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Trafiknämnden

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-02-11
Votering begärs och ska genomföras

Omröstning
Trafiknämnden godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för att avgöra frågan idag och nej-röst för återremissyrkandet från (D).
Margareta Broang (M), Blerta Hoti (S), Gertrud Ingelman (V), Peter Lintin-Wold (L),
Karin Pleijel (MP), Ronny Svensson (S) Björn Bergholm (L) och Leif Blomqvist (S)
röstar ja.
Henrik Munck (D) röstar nej.
Med åtta ja-röster och en nej-röst beslutar trafiknämnden att avgöra frågan idag.

Propositionsordning
Ordförande Karin Pleijel (MP) ställer proposition på yrkandet från (MP) och (V) mot
trafikkontorets förslag. Hon finner att trafiknämnden beslutar enligt yrkandet från (MP)
och (V).

Protokollsanteckningar
Margareta Broang (M) och Peter Lintin-Wold (L) meddelar att de kommer in med en
protokollsanteckning (protokollsbilaga 3, § 36).

Reservation
Henrik Munck (D) reserverar sig mot trafiknämndens beslut till förmån för eget yrkande

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
Dag för justering
2021-02-18

Vid protokollet
Sekreterare
Sara Olsson

Ordförande
Karin Pleijel (MP)

Justerande
Peter Lintin-Wold (L)
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Trafiknämnden 2021-02-11 protokollsbilaga 1, § 36

Yrkande
11 februari 2021

Demokraterna
Ärende nr 20

Yrkande – Upprustning av kanalmurar
Förslag till beslut i trafiknämnden:
1. Ärendet om upprustning av kanalmurar återremitteras med uppdrag till
Trafikkontoret att:
a. Utreda ett beslutsalternativ där upprustningen av kanalmurar ska kunna ge
förbättringar i områdets trafiklösningar och stadsmiljö (exempelvis utifrån att
nya kanalmurar ges ett nytt läge).
b. Ta in en second opinion från extern expertis kring om upprustning av
kanalmurar kan genomföras till lägre kostnad än nu beräknat.
c. Redovisa hur kostnadsnivån för upprustning av kanalmurar påverkas av om
intilliggande spårvägstrafik finns eller ej.

Yrkandet

Med tanke på att detta preliminärt handlar om åtgärder för 3,5-4 miljarder
kronor så är det angeläget att se om man i samband med upprustning kan
uppnår förbättringar i områdets trafiklösningar och stadsmiljö.
Det är också angeläget att ta in second opinion kring om det går att genomföra
arbetena till lägre kostnad men med bibehållen kvalitet, samt få redovisat hur
stor andel av kostnaderna som kan hänföras till belastningen från intilliggande
spårvägstrafik.
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Trafiknämnden 2021-02-11 protokollsbilaga 2, § 36

Ändringsyrkande
2021-02-11

(MP, V)
Ärende nr 20

Yrkande MP V angående – upprustning av
kanalmurar längs med Fattighusån och Stora
Hamnkanalen
Förslag till beslut
I trafiknämnden

1. Ändra första att-satsen genom att lägga till följande fetmarkerade text:
Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att ge trafiknämnden i uppdrag att ansvara
för planering och genomförande av upprustning av kanalmurarna mellan Fattighusån och
Stora Hamnkanalen, med målet att dessa ska rustas upp till en sådan standard att
framkomligheten för cykel och gång förbättras, att kulturmiljön är bevarad och en
fortsatt trafikering möjliggörs på gator och spår, samtidigt som ett attraktivare stadsrum
skapas längs kanalen. I detta arbete ingår också upprustning av Tyska bron, Fontänbron,
Fredsbron och Drottningtorgsbron.

Yrkandet

När staden investerar så oerhört stora belopp i renovering av kanalmurarna är det viktigt
att se hur vi kan förbättra stadsrummet och samtidigt göra det attraktivare och öka
framkomligheten för gående och cyklister, och få en bättre fungerande r kollektivtrafik.
Området kring Brunnsparken på de båda hamngatorna är en kritisk flaskhals både för
kollektivtrafik och cykel. Därför är det viktigt att ett av målen i upprustningen av
kanalmurarna är att öka framkomligheten och göra det attraktivare att cykla. Det stödjer
stadens mål om ett mer hållbart resande, där ökad cykling ingår.
Förbättrad gång- och cykelväg längs Slussplatsen och en ombyggnation av cykelpassagen
vid Alfonshuset till cykelöverfart är viktigt, men vi vill se fler förbättringar så att det
blir plats både för en cykelbana och en attraktiv gångbana närmast kanalkanten utan
konflikt med spårvagnarna. För att åstadkomma detta är spårvagnslänkar via
Engelbrektsgatan och Allén nödvändiga och de är också centrala för att upprustningen
överhuvudtaget ska möjliggöras.
Dessutom är det viktigt att trafikkontoret visar cykeltrafiken stor hänsyn i det mångåriga
renoveringsarbetet eftersom det i området möts sex pendlingscykelstråk.

Trafiknämnden 2021-02-11 protokollsbilaga 3, § 36

Protokollsanteckning (M, L & C) punkt 20 - Upprustning av kanalmurar

Protokollsanteckning (M, L & C) punkt 20 - Upprustning av kanalmurar
I området som berörs av kanalmursrenoveringen finns idag flera områden där gång och
cykelinfrastruktur är i behova av förbättringar och kapacitets höjningar. några exempel är
utanför alfonshuset vis slussplatsen, brunnsparken och längs hamngatorna. I samband med
att det renoveras är det viktigt att se över möjlighet till samordningsvinster och förbättringar
för gång, cykel och övriga trafikslag. Finns möjligheter att förbättra vill vi att trafikkontoret ser
över och rapporterar tillbaka möjlighet till samordningsvinster oavsett hur detta arbete
organiseras.
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Trafikkontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-01-25
Diarienummer 7501/19

Handläggare
Lovisa Berg/Trafikkontoret/GBGStad
Telefon: 031-368 24 08
E-post: lovisa.berg@trafikkontoret.goteborg.se

Inriktningsbeslut Upprustning av kanalmurar
längs med Fattighusån och Stora
Hamnkanalen
Förslag till beslut
I trafiknämnden
1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att ge trafiknämnden i uppdrag att
ansvara för planering och genomförande av upprustning av kanalmurarna mellan
Fattighusån och Stora Hamnkanalen, med målet att dessa ska rustas upp till en
sådan standard att kulturmiljön är bevarad och en fortsatt trafikering möjliggörs
på gator och spår, samtidigt som ett attraktivare stadsrum skapas längs kanalen. I
detta arbete ingår också upprustning av Tyska bron, Fontänbron, Fredsbron och
Drottningtorgsbron.
2. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att arbetet genomförs
under de uppskattningsvis kommande 15 åren, till cirka år 2035.
3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att arbetet genomförs
till en kostnad mellan cirka 3,5 till 4 miljarder kronor (2020 års prisnivå).
4. Trafiknämnden översänder trafiknämndens beslut till park- och naturnämnden för
kännedom.

Sammanfattning
Kanalmurarna längs Fattighusån och Stora Hamnkanalen är i behov av upprustning för att
möjliggöra en fortsatt trafikering på dess angränsande gator och spår. Då kanalmurarna
ligger centralt i staden och sträcker sig över ett stort område som till stora delar berör
Göteborgs kollektivtrafiknav, är upprustningen av mycket stor strategisk betydelse. Om
inte murarnas funktion kan säkras ger det påverkan på tillgänglighet och framkomlighet i
hela innerstaden.
Upprustningen kommer att medföra stora inskränkningar för trafiken i området. Längs de
berörda murarna och broarna passerar de flesta av stadens spårvagnslinjer och
stombusslinjer. För kollektivtrafiken är en tidig bedömning att påverkan från
upprustningen är mycket stor, betydligt större än till exempel bygget av Västlänken.
Det finns goda samordningsvinster att inkludera de broar på sträckan som är i behov av
upprustning, liksom att förstärka gator/spår där behov finns. Trafikkontoret kommer även
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att tillvarata byggnationstillfället att utveckla attraktiviteten i det intilliggande
stadsrummet, där så är möjligt.
En första översiktlig kostnadsuppskattning har tagits fram för planering och
genomförande, vilken bedöms ligga inom ett kostnadsspann mellan 3,5 till 4 miljarder
kronor (2020 års prisnivå). Grovt räknat genomförs planering och genomförande av
upprustningen över en 15-årsperiod, fram till cirka år 2035.
Trafikkontoret föreslår trafiknämnden att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om
inriktning vad gäller innehåll, tid och kostnad för upprustning av kanalmurar längs med
Fattighusån och Stora Hamnkanalen.

Bedömning ur ekonomisk dimension
3,5 till 4 miljarder kronor för planering och genomförande
En första översiktlig kostnadsuppskattning har tagits fram för planering och
genomförande, vilken bedöms ligga inom ett kostnadsspann mellan 3,5 till 4 miljarder
kronor (2020 års prisnivå). Osäkerheterna i denna första översiktliga
kostnadsuppskattning, som har tagits fram i ett mycket tidigt skede, är mycket stora.
Omfattningen och många av de faktorer som påverkar kostnaderna, till exempel
trafikomläggningar/ersättningstrafik, flytt av ledningar, geoteknik och
kulturmiljöpåverkan, arkeologi, upprustningstakt och så vidare är inte tillräckligt
undersökta eller utredda. Den första översiktliga kostnadsuppskattningen är till stora delar
gjord på överslagsmässiga schablonvärden och insamlade erfarenheter från liknande
arbeten, men av betydligt mindre karaktär och påverkan på omgivningen. Vidare spelar
exempelvis faktorer som marknadsläge vid upphandling av konsulter, entreprenad och
indexförändringar in på de slutliga kostnadsbedömningarna, vilka kommer mycket längre
fram i tiden.
150–250 miljoner kronor per år under byggnationen
Grovt räknat genomförs planering och genomförande av upprustningen över en 15årsperiod, fram till cirka år 2035. Vissa delsträckor kan med fördel genomföras samtidigt,
medan andra delsträckor behöver hållas isär för att säkra alternativa körvägar för trafiken.
När byggnationen är igång beräknas det ekonomiska behovet vara runt 150–250 miljoner
kronor per år (2020 års prisnivå).
Finansiering
Finansiering av upprustningen sker i huvudsak genom trafiknämndens
investeringsbudget. Behov av investeringsmedel finns aviserade i investeringsområde
Byggnadsverk i Trafiknämndens långsiktiga investeringsunderlag 2020–2030, version
2020. Trafikkontoret kommer i Trafiknämndens långsiktiga investeringsunderlag 2020–
2031, version 2021 justera medelsbehovet utifrån den kunskap som framkommit under
2020. När trafikkontoret har bättre kunskap om när kostnaderna planeras att infalla
kommer det långsiktiga investeringsunderlaget att uppdateras.

Park- och naturnämnden finansierar åtgärderna för de ingående kanalmurskonstruktioner
som park- och naturförvaltningen äger. Dessa medel ingår i Park- och naturnämndens
investeringsplan för 2021–2025. I förhållande till trafiknämndens kostnader är park- och
naturnämndens kostnader betydligt mindre.
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Behovet av investeringsmedel kontra driftmedel, för exempelvis tillfälliga
kollektivtrafikåtgärder, ska undersökas i det kommande planeringsarbetet och
fördelningen kommer att lyftas i samband med godkännande av de kommande
genomförandestudierna.
Dialog har initierats med Västtrafik angående fördelning av kostnader kopplade till de
åtgärder i spåranläggningen som föranleds av upprustningen av kanalmurarna.
Trafikkontoret kommer att undersöka möjligheterna till extern finansiering.
Möjligheterna till extern finansieringen genom statliga bidrag bedöms emellertid i
dagsläget som mycket små. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps årliga
nationella bidragspott har tidigare år legat på runt 70 miljoner kronor.
Ökade kapitalkostnader
Arbetet planeras utföras etappvis. Allteftersom de olika etapperna färdigställs kommer
trafiknämndens driftsanslag belastas med ökade kapitalkostnader i form av räntor och
avskrivningar. Arbetet innehåller anläggningstyper och komponenter med olika lång
avskrivningstid, vilket innebär att kapitalkostnaderna kommer att variera över tid.
Avskrivningstiden bedöms variera mellan 10 och 70 år, där majoriteten av kostnaderna
väntas skrivas av på 70 år. Med underlag från de kommande genomförandestudierna
kommer kapitalkostnaderna kunna tydliggöras inför de kommande
genomförandebesluten.
Förändrade drift- och underhållskostnader efter genomförandet
Efter genomförda åtgärder förväntas trafikkontorets och park- och naturförvaltningens
drift- och underhållskostnader för kanalmurar och berörda broar längs Fattighusån och
Stora Hamnkanalen bli lägre, bland annat till följd av att täta kontroller av murarnas skick
och åtgärder av mer akut karaktär inte längre blir aktuella.

Beroende på val av åtgärd för att säkra innerstaden mot höjda havsvattennivåer – höjda
kanalmurar eller slussportar i Stora Hamnkanalens utlopp mot Göta älv – kan däremot
nya drift- och underhållskostnader tillkomma trafiknämndens och park- och
naturnämndens driftbudget. Utredning av åtgärdsalternativ sker i en av de kommande
genomförandestudierna.
Vidare har trafikkontoret i uppgift att tillvarata byggnationstillfället till att utveckla
attraktiviteten i det intilliggande stadsrummet, där så är möjligt. Värdet av kommande
förslag på stadsmiljöåtgärder kommer att behöva vägas mot investeringen och dess
eventuella tillkommande drift- och underhållskostnader.

Bedömning ur ekologisk dimension
Vattendragen är en begränsad naturresurs som den växande staden måste ta hand om och
förvalta väl. Vattendragen är förknippande med en mängd olika ekosystemtjänster och
bidrar i hög utsträckning till att skapa hälsa och välmående hos människor och livsmiljöer
för växter och djur.
Upprustningen av kanalmurar och broar kommer att beröra flera av Göteborgs miljömål,
som exempelvis ”Utveckla stadens arbete för god vattenstatus”, ”Göra
biotopförbättrande åtgärder i sjöar och vattendrag” och ”Anlägga dagvattenrening på
trafikeringsintensiva vägar”.
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Stora Hamnkanalen och dess historia utgör ett riksintresse för kulturmiljön och är viktig
att bevara. Stora Hamnkanalen är den enda kvarvarande kanalen av de ursprungligen fyra
kanalerna och innebär därför idag den enda och exklusiva möjligheten att uppleva en
kanalmiljö tillhörande den ursprungliga kanalstaden från 1600-talet.
Upprustningen kommer att utgöra vattenverksamhet och ska prövas enligt miljöbalken.
Fattighusån omfattas även av miljökvalitetsnormer för vatten, vilka måste efterlevas.
Prövningen enligt miljöbalken sker genom en eller flera tillståndsansökningar, eventuellt
i kombination med anmälan om vattenverksamhet på delsträckor där detta bedöms
lämpligt. De formella kraven på miljöhänsyn kommer att bestämmas genom villkor i
meddelat tillstånd och genom föreskrifter om försiktighetsmått i eventuellt beslut från
länsstyrelsen efter anmälan.
Vidare, genom att följa de övergripande krav och principer för skyddsnivåer som Stadens
strategiska dokument kring hantering av översvämningsrisker Tematiskt tillägg för
översvämningsrisker1 anger, bidrar åtgärderna också till att skydda och göra staden mer
robust mot höjda havsvattennivåer och extrema högvatten. Detta genom att antingen höja
murarna i Stora Hamnkanalen fram till slussarna vid Drottningtorget eller att sätta
slussportar i Stora Hamnkanalens utlopp mot Göta älv.

Bedömning ur social dimension
Åtgärderna kommer att möjliggöra en fortsatt trafikering på gator och spår, samtidigt som
ett attraktivare stadsrum kan skapas genom förbättring av gång- och cykelpassagen längs
Slussplatsen samt via stadsmiljöåtgärder längs sträckorna där så är möjligt.
Kanalmurarna ligger centralt i staden och sträcker sig över ett stort område där gator och
spår är i direkt anslutning till murarna. Under byggnationsskedena kommer därför en stor
del av göteborgarna i alla åldrar, närliggande verksamheter och alla typer av trafikslag2
att påverkas under många år av de omläggningar som åtgärderna kräver. Planering av
etappindelning, utbyggnadsordning och trafikomläggningar är därför av stor vikt för att
minska de olägenheter som upprustningsarbetena innebär för allmänheten.
Det är också viktigt att tillfälliga omläggningar och åtgärder kommuniceras tidigt, tydligt
och tillgängliggörs på många olika sätt så att alla berörda intressenter kan ta del av
informationen på ett lättillgängligt sätt.

Samverkan
Trafikkontoret bedömer inte att det är aktuellt att samverka med de fackliga
organisationerna i frågan.

Förhållande till styrande dokument
Ett av huvudmålen i Göteborgs Stads trafikstrategi ”Göteborg 2035 - Trafikstrategi för en
nära storstad” är att skapa ett lättillgängligt regioncentrum där det är lätt att nå viktiga
platser och funktioner oavsett färdmedel och förutsättningar. En av strategierna för detta
är att stärka resmöjligheterna till, från och mellan stadens tyngdpunkter och viktiga
målpunkter.

1

Se Tematiskt tillägg för översvämningsrisker och Bilaga till tematiskt tillägg för översvämningsrisker (2019-0425)
2
Gång och cykel, kollektivtrafik, näringslivets transporter, bil- och båttrafik.
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Ett effektmål för huvudmålet ovan är att minst 55 % av de motoriserade resorna i
Göteborg sker med kollektivtrafik år 2035. Ett annat effektmål är att restiden mellan två
godtyckliga tyngdpunkter eller målpunkter maximalt är 30 minuter för bil och
kollektivtrafik. För att nå målen räcker det inte med att bygga ny infrastruktur. Om
resorna verkligen ska bli snabba och pålitliga behöver även befintlig infrastruktur
förvaltas. Upprustningsarbetet väntas bidra till att effektmålet kan nås.
Ett annat huvudmål i trafikstrategin är att bidra till mer attraktiva stadsrum där människor
vill bo, handla, studera och mötas. En trygg och attraktiv stad med säkra gatumiljöer
kräver drift och underhåll, såsom väl omhändertagna kanalmurar. För upprustningsarbetet
handlar det om att beakta riksintresset för kulturmiljö och att tillvarata
byggnationstillfället till att utveckla det intilliggande stadsrummet.
Trafikstrategin anger ett antal genomförandeprinciper, där en av principerna är att se till
att det går att ta sig fram under tiden den nära storstaden byggs. Principen är av stor vikt
för att nå goda resultat med arbetet.
I dokumentet Blågröna stråk – underlag till Översiktsplan för Göteborg med fördjupning
för centrala Göteborg beskrivs vikten av att stärka de sociala och de ekologiska
funktionerna i den blågröna strukturen och på så sätt arbeta mot Stadens mål
Sammanhållen, Nära och Robust.
I enlighet med stadens strategiska dokument kring hantering av översvämningsrisker
Tematiskt tillägg för översvämningsrisker3 (TTÖP), bidrar åtgärderna till att skydda staden
mot högt vatten och göra Göteborg robust mot dagens och framtidens översvämningar.
Sträckans betydelse ur ett kulturmiljöperspektiv beskrivs bland annat i ”Göteborg
förstärkt: Fästningsstaden – Handlingsprogram för ett stärkt riksintresse”4 där Stora
Hamnkanalen beskrivs som ”Stora Hamnkanalen var den inre hamnen och kärnan i
fästningsstaden. Idag stadens finrum som erbjuder en stark och tydlig upplevelse av ett
historiskt stadsrum.”. Hänsyn till kulturmiljön är således en viktig parameter i
planeringen och genomförandet av upprustningen.

3

Se Tematiskt tillägg för översvämningsrisker och Bilaga till tematiskt tillägg för översvämningsrisker (2019-0425)
4
Kulturförvaltningen dnr 0448/17 916, mars 2017
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Ärendet
Kanalmurarna längs Fattighusån och Stora Hamnkanalen är i behov av upprustning för att
möjliggöra en fortsatt trafikering på dess angränsande gator och spår. Då kanalmurarna
ligger centralt i staden och sträcker sig över ett stort område som till stora delar berör
Göteborgs kollektivtrafiknav, är upprustningen av mycket stor strategisk betydelse. Om
inte murarnas funktion kan säkras ger det påverkan på tillgänglighet och framkomlighet i
hela innerstaden. Syftet med ett inriktningsbeslut är att skapa en förankring kring
upplägg, omfattning och tidiga tids- och kostnadsbedömningar för planering och
upprustning av kanalmurarna mellan Fattighusån och Stora Hamnkanalen.

Beskrivning av ärendet
Första information om planerad upprustning
Trafikkontoret planerar för att rusta upp kanalmurarna längs Fattighusån och Stora
Hamnkanalen. I februari 2020 fick trafiknämnden en första information. På en
övergripande nivå beskrevs behoven, komplexiteten i planering och genomförande,
beroenden till andra projekt med mera. Informationen gav en första introduktion till
politiken om en fråga som kommer att vara aktuell under många år framåt. Park- och
naturnämnden har också fått information om det planerade upprustningsarbetet i samband
med att park- och naturförvaltningen har informerat om den pågående upprustningen av
den närliggande Packhuskajen. Behov av medel för upprustningen har även aviserats i
trafiknämndens respektive park- och naturnämndens långsiktiga investeringsunderlag.
150 år gamla kanalmurar i behov av upprustning
De första kanalmurarna anlades med hjälp av holländare på 1600-talet. Holländarna hade
utvecklat teknik och byggnadsmetoder för kanalsystem i holländska städer och deras
kunskap inhämtades vid byggandet av staden Göteborg. I mitten och slutet av 1800-talet
var de gamla 1600-talsmurarna uttjänta och nya murar byggdes ända fram till början av
1900-talet. Det är i huvudsak dessa murar som finns kvar i dag och som nu behöver rustas
upp.

Kanalmurarna, byggda på göteborgslera, är dimensionerade för 1800-talets rådande
lastförhållanden, där trafiken utgjordes av häst och vagn. Detta innebär att kanalmurarnas
grundläggning generellt är relativt enkel och ofta begränsad till att endast bära lasten från
kanalmuren. Området bakom muren är sällan förstärkt. Eftersom markytan bakom
kanalmurarna, på den största delen av sträckan, numera trafikeras av personbilar, lastbilar
och kollektivtrafik är lasterna betydligt större än vad murarna är dimensionerade för.
Vidare är kanalmurarnas tekniska livslängd uppnådd och pålarna och/eller rustbädden
som bär upp själva kanalmurarna har delvis ruttnat. Det medför i sin tur att pålarna tappar
kontakten med stenblocken som sätter sig, eller i värsta fall kan lossna och rasa ut i
kanalen. De yttersta pålraderna är oftast värst angripna eftersom de har stått mer eller
mindre i fritt vatten med tillgång till syre, vilket påskyndar nedbrytningen. De murar som
är uppbyggda av sandsten har bland annat också problem med att sandsten vittrar sönder.
Stadsbyggnadskontorets stabilitetskartering och trafikkontorets inspektioner och
kontrollavvägningar visar också på flera osäkra områden utmed kanalerna.
Kanalmurarna längs Fattighusån och Stora Hamnkanalen är således i behov av
upprustning för att möjliggöra en fortsatt trafikering på dess angränsande gator och spår.
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Då kanalmurarna ligger centralt i staden och sträcker sig över ett stort område som till
stora delar berör Göteborgs kollektivtrafiknav, är upprustningen av mycket stor strategisk
betydelse. Om inte murarnas funktion kan säkras ger det påverkan på tillgänglighet och
framkomlighet i hela innerstaden.
Vidare utgör Stora Hamnkanalen och dess historia ett riksintresse för kulturmiljön och
anses viktig att bevara. Stora Hamnkanalen är den enda kvarvarande kanalen av de
ursprungligen fyra kanalerna och innebär därför idag den enda och exklusiva möjligheten
att uppleva en kanalmiljö tillhörande den ursprungliga kanalstaden från 1600-talet.
Upprustning av kanalmurar längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen
Trafikkontoret planerar för att rusta upp kanalmurarna längs Fattighusån och Stora
Hamnkanalen. Resultatet ska vara av en sådan standard att kulturmiljön är bevarad och en
fortsatt trafikering möjliggörs på gator och spår, samtidigt som ett attraktivare stadsrum
skapas längs kanalen.

Då störningarna på framförallt kollektivtrafiken kommer att bli stora under byggtiden,
finns det goda samordningsvinster att inkludera de broar på sträckan som är i behov av
upprustning, liksom att förstärka gator/spår där behov finns. Arbetet omfattar således
också upprustning av Tyska bron, Fontänbron, Fredsbron och Drottningtorgsbron samt att
förbättra gång- och cykelväg längs Slussplatsen och en ombyggnation av cykelpassagen
vid Alfonshuset till cykelöverfart.
Trafikkontoret kommer att tillvarata byggnationstillfället att utveckla attraktiviteten i det
intilliggande stadsrummet, där så är möjligt. Värdet av kommande förslag på
stadsmiljöåtgärder kommer att behöva vägas mot investeringen och dess eventuella
tillkommande drift- och underhållskostnader.
Arbetet omfattar:
• Upprustning av de av trafikkontorets och park- och naturförvaltningens
kanalmurskonstruktioner längs Fattighusån och Stora Hamnkanalen som är i
behov av renovering.
• Upprustning av Tyska bron, Fontänbron, Fredsbron och Drottningtorgsbron.
• Förbättring av gång- och cykelväg längs Slussplatsen.
• Ombyggnation av cykelpassagen vid Alfonshuset till cykelöverfart.
• Stadsmiljöåtgärder längs de upprustade kanalmurarna.
• Förstärkning av gata/spår vid Drottningtorget.
Sträckan längs med Norra Hamngatan mellan Kämpebron och Fontänbron åtgärdades av
trafikkontoret 2015.
Kanalmuren vid Palacehuset är privatägd och omfattas således inte av arbetet.
En bevarad tillgänglighet och ett attraktivare stadsrum
Resultatet av arbetet väntas bidra till följande nyttor längs Fattighusån och Stora
Hamnkanalen:

•
•
•

En bevarad tillgänglighet för olika trafikslag.
Ett attraktivare stadsrum längs kanalen.
Ett bevarande av stadskärnas unika miljö i enlighet med beskrivningen av
riksintresset för kulturmiljö.
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Stora inskränkningar i trafiken under byggtid
Upprustningen kommer att medföra stora inskränkningar för trafiken i området. Längs de
berörda murarna och broarna passerar de flesta av stadens spårvagnslinjer och
stombusslinjer. För kollektivtrafiken är en tidig bedömning att påverkan från
upprustningen är mycket stor, betydligt större än till exempel bygget av Västlänken. I
öster ligger Ullevigatan som är en viktig infartsled för biltrafiken och särskilt prioriterad
för utryckningsfordon som behöver kunna ta sig snabbt in mot staden. I området kring
Drottningtorget/Centralstationen och Brunnsparken samt över broarna rör sig många
fotgängare och cyklister vilka behöver beaktas. Innerstaden behöver därtill vara
tillgänglig för varutransporter och andra lokala transporter. Det är följaktligen ett mycket
komplicerat område att arbeta i, med många olika trafikflöden att beakta.

Under perioder då framkomligheten i den centrala staden är begränsad är det särskilt
viktigt att den kapacitetsstarka och yteffektiva kollektivtrafiken fortsatt är attraktiv för
resenärerna. Investeringar i ny infrastruktur för kollektivtrafiken kommer att vara
nödvändig för att trafikpåverkan inte ska bli alltför omfattande till följd av arbeten på de
olika delsträckorna. Bristen på alternativa spårförbindelser i väst-östlig ledd är särskilt
prioriterad att åtgärda.
Nedan visas en orienteringsbild av upprustningsarbetets geografiska omfattning, dess
delsträckor med murar och broar, en tidig analys av påverkade kollektivtrafiklinjer för
respektive delsträcka samt beroendet till och behovet av, andra infrastrukturåtgärder som
Engelbrektslänken, Allélänken samt åtgärder som sammankopplar med den kommande
Bangårdsförbindelsen.

Orienteringsbild av upprustningsarbetets geografiska omfattning tillsammans med en mycket tidig analys av
direkt påverkade kollektivtrafiklinjer och behov av infrastrukturåtgärder. Gula linjer (trafikkontoret
konstruktionsägare) och svart linje (park- och naturförvaltningen konstruktionsägare) avser berörda
kanalmursdelsträckor, gula rutor avser delsträckornas löpnummer. Röda ovaler avser berörda broar för
upprustning. Vita linjer avser infrastrukturåtgärder som flertalet av delsträckorna kommer vara i behov av
för att kollektivtrafiksystemet ska hänga ihop och ge en förhållandevis god framkomlighet.
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Många berörda intressenter
Kanalmurarna ligger centralt i staden och sträcker sig över ett stort område där gator och
spår är i direkt anslutning till murarna. Under upprustningsarbetenas byggnationsskeden
kommer en stor del av göteborgarna i alla åldrar, närliggande verksamheter och alla typer
av trafikslag5 att påverkas av de omläggningar som åtgärderna kräver under många år.
Planering av etappindelning, utbyggnadsordning och trafikomläggningar är därför av stor
vikt för att minska de olägenheter som upprustningsarbetena innebär för allmänheten.

Planering och genomförande av upprustningen innebär en omfattande intressenthantering.
Nyckelintressenter är Göteborgs Stads berörda förvaltningar och bolag, Västtrafik,
Länsstyrelsen, Trafikverket, Transportstyrelsen, Göteborgs Spårvägar, Citysamverkan,
Strömma Kanalbolag, närliggande bostadsrättsföreningar samt allmänheten som bor,
arbetar, reser och rör sig längs dessa sträckor.
Utöver detta är det ett stort antal pågående och planerade projekt och program som
arbetet behöver samverka och samplaneras med.
Det är också viktigt att tillfälliga omläggningar och åtgärder kommuniceras tidigt, tydligt
och tillgängliggörs på många olika sätt så att alla berörda intressenter kan ta del av
informationen på ett lättillgängligt sätt.
Tidiga kostnadsuppskattningar
En första översiktlig kostnadsuppskattning har tagits fram för planering och
genomförande av upprustningen, vilken bedöms ligga inom ett kostnadsspann mellan
cirka 3,5 till 4 miljarder kronor (2020 års prisnivå). Osäkerheterna i denna första
översiktliga kostnadsuppskattning är mycket stora och det grova kostnadsspannet behöver
justeras när planeringen kommit längre.

Omfattningen och många av de faktorer som påverkar kostnaderna, till exempel
trafikomläggningar/ersättningstrafik, flytt av ledningar, geoteknik och
kulturmiljöpåverkan, arkeologi, upprustningstakt och så vidare är inte tillräckligt
undersökta eller utredda. Den första översiktliga kostnadsuppskattningen är till stora delar
gjord på överslagsmässiga schablonvärden och insamlade erfarenheter från liknande
arbeten, men av betydligt mindre karaktär och påverkan på omgivningen. Vidare spelar
exempelvis faktorer som marknadsläge vid upphandling av konsulter, entreprenad och
indexförändringar in på de slutliga kostnadsbedömningarna, vilka kommer mycket längre
fram i tiden.

Osäkerheterna kopplat till exempelvis tid- och kostnadsbedömningar minskar över tid när arbetet drivs
framåt och kunskapsnivån ökar.

5

Gång och cykel, kollektivtrafik, näringslivets transporter, bil- och båttrafik.
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Upprustningen genomförs i programform
Trafikkontoret är ansvariga för planering och genomförandet av upprustningen.

Göteborgs Stad tillämpar XLPM som projektstyrningsmodell. Ett program enligt XLPM
är ett sätt att gruppera uppdrag/projekt (som alla syftar till samma effektmål) och hantera
dem på ett kontrollerat och samordnat sätt så programmets effektmål uppnås på ett för
organisationen och samhället hållbart sätt.
Programhantering syftar till att säkerställa en effektiv användning av resurser och att
nyttor uppnås på ett sätt som inte kunde ha uppnåtts om de ingående uppdragen,
projekten och andra ingående arbeten hanterades enskilt. Ett program är också ett sätt att
bryta ner stora, komplexa initiativ med eventuell stor osäkerhet och risk, i flera hanterbara
projekt och uppdrag.
Den hittills framarbetade övergripande strategin är att arbetet med upprustningen ska
genomföras i programform. Kanalmursprogrammet ska utformas med en
sammanhållande programledningsorganisation och med ett antal underliggande projekt
som etableras stegvis under åren.
Arbetet med upprustningen stäcker sig över ett geografiskt stort område, omfattningen är
komplex med många olika delsträckor och tidskrävande åtgärder som i sin tur har starka
beroenden mellan varandra i form av exempelvis tillfälliga spårvägsanläggningar,
miljödomar och eventuella detaljplaneprocesser och järnvägsplaner. Vidare finns få
ritningsunderlag och troligen ett flertal arkeologiska fynd att ta hänsyn till under
upprustningsarbetet liksom behovet av att bibehålla kanalmurarnas kulturhistoriska
karaktär.
Programledningen kommer bland annat att hantera gemensamt övergripande aktiviteter
och ska stötta projekten med gemensamma riktlinjer och strategier med mera för
exempelvis upphandling och avtal, resursallokering, kommunikation och dialog,
intressent- och riskhantering, projekt-, tids- och ekonomistyrning, rapportering,
kvalitetsledning, ändrings- och avvikelsehantering etcetera.
Projekten ska definieras och ges tydliga avgränsningar sinsemellan. Beroenden kommer
att finnas mellan de olika projekten, och i de sammanhangen är projektledarna ansvariga
för att hitta gränsdragningar och samordning mellan projekten för en tydlig aktivitets-,
roll-, mandats- och ansvarsfördelning. Programledningen stöttar projektledarna efter
behov i detta gränsdragnings- och samordningsarbete.
Programmet kommer att utföras i ett föränderligt Göteborg där ett stort antal
stadsutvecklingsprojekt pågår och är planerade, varför samplanering och samordning är
en framgångsfaktor.
Programmet har en styrgrupp bestående av representanter från trafikkontoret, park- och
naturförvaltningen samt Västtrafik.
Plan för genomförande
I enlighet med programmodellen (XLPM), kommer arbetet inom programmet att delas in
i ett flertal projekt innehållandes olika delsträckor av berört geografiskt område.
Projekten kommer att bestå av:

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande

10 (13)

•
•

Genomförandestudieprojekt – gör genomförande- och kollektivtrafikstudier för
de olika delsträckorna.
Projekterings- och Produktionsprojekt – projekterar och realiserar genomförandet
av de olika delsträckorna.

Några projekt kommer att löpa parallellt, andra löper efter varandra. Genom att dela upp
det geografiska området i olika projekt kan erfarenheter av de första projekten
återkopplas till programmet och kalibrering av det fortsatta arbetet möjliggörs i de
efterföljande projekten.
Grovt räknat bedöms planering och genomförande av Kanalmursprogrammet stäcka sig
över en 15-årsperiod, fram till cirka år 2035. Bedömningen är gjort i ett mycket tidigt
skede och kan behöva justeras när programmet har kommit längre i sin planering.
Vad gäller Produktionsprojekten har ett tidigt antagande gjorts att varje delsträcka kräver
cirka ett års avstängning. Vissa delsträckor kan med fördel genomföras samtidigt, medan
andra delsträckor behöver hållas isär för att säkra alternativa körvägar för trafiken. Om
det går att samordna flera delsträckor kan det minska den totala kalendertiden.
Samordningen mellan olika delsträckor, dess genomförandetider och påverkan på
omgivningen är några av de viktiga frågor som behöver utredas vidare i kommande
arbete.
Ett av de stora värdena av att genomföra upprustningen inom ett program med olika
projekt för olika delsträckor, är den flexibilitet som möjliggörs vad gäller exempelvis
genomförandetakt. Uppstår högre prioriteringar av andra åtgärder under
Kanalmursprogrammets livscykel har de politiska beslutsfattarna möjlighet att påverka
genomförandetakten inom programmet.
Prioritering av tid, kostnad och innehåll
Tid, kostnad och innehåll/kvalitet, programmets styrparametrar, är viktiga att klargöra för
vad som ska vara styrande i programarbetet och kring vad man kan göra kompromisser.

Programmets styrgrupp har beslutat om följande prioriteringsordning för programmet:
kostnad 50 %, innehåll/kvalitet 30 % och tid 20%.

Programmets prioriteringsordning

Kvaliteten på det som genomförs måste hålla en hög nivå, däremot kan omfattningens
innehåll justeras efter behov.
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En av fördelarna med programutformningen är att den möjliggör modulering av projekt
över tid. Det finns alltid möjlighet att exempelvis bromsa in, men ändå lyckas få en del av
nyttan realiserad. Styrgruppen har konstaterat att det inte finns någon anledning att styra
programmet utifrån tid ”bara för att”. På projektnivå kommer tidsparametern däremot
troligen att vara högst relevant på flera delsträckor.
På en övergripande nivå bedöms därmed kostnaderna vara viktigast att styra mot, medan
tid och innehåll är parametrar som anses möjliga att förändra vid behov.
Riskbedömning
Kanalmursprogrammet är stort och komplext i sin omfattning och när det gäller risker
finns det en hel del att beakta. Dels är det de tekniska utmaningarna i form av utförandet i
en komplex innerstadsmiljö med stabilitetsproblem, förekomst av rester av äldre
grundläggningar, föroreningar, eventuell arkeologi samt närhet till befintliga byggnader
och broar som inte får påverkas negativt i alltför hög grad.

Dels är det är många teknikområden som berörs, alltifrån spårväg till konstruktion, miljö,
klimatanpassning, kulturhistoria, el och belysning och geoteknik med flera, vilket ställer
stora krav på både beställare, konsulter och entreprenörer. Under produktionsarbetena
kommer dessutom påverkan på kollektivtrafiken att vara stor och många göteborgare
kommer att påverkas, vilket gör att programmet bedöms ha ett mycket stort
allmänintresse.
Mycket tidiga tids- och kostnadsbedömningar innebär alltid en stor risk. Vidare är inte
finansieringen för programmets planering och genomförande säkrad.
En annan stor risk för framdriften av programmet är tillgången till resurser internt på
trafikkontoret och i Staden samt externt i form av konsulter och entreprenörer.
Programmet ska utföras i en tid där ett stort antal stadsutvecklingsprojekt pågår och är
planerade. Programarbetet konkurrerar således med flera andra program och stora projekt
som alla kräver både resurser och en aktiv styrning under många år, till följd av dess
omfattning och komplexitet, för att nå goda resultat.
Programmet är också beroende av att andra infrastrukturprojekt genomförs, exempelvis
Engelbrektslänken och Allélänken som skapar en flexibilitet i kollektivtrafiksystemet när
delsträckor behöver stängas av och trafiken ledas runt. Om dessa projekt förflyttar sig i
tiden påverkas även upprustningsarbetet. Samverkan och samplanering med projekt och
program som påverkar eller påverkas av upprustningsarbetet är en framgångsfaktor för att
programmet ska lyckas genomföras.

Förvaltningens bedömning
Nuvarande kanalmurar mellan Fattighusån och Stora Hamnkanalen behöver åtgärdas. Ett
av de stora värdena av att genomföra upprustningen inom ett program med olika projekt
för olika delsträckor, är den flexibilitet som möjliggörs vad gäller exempelvis
genomförandetakt. Uppstår högre prioriteringar av andra åtgärder under programmets
livscykel har de politiska beslutsfattarna möjlighet att påverka genomförandetakten inom
programmet.
Trafikkontoret rekommenderar trafiknämnden att föreslå kommunfullmäktige att ge
trafiknämnden i uppdrag att ansvara för planering och genomförande av upprustning av
kanalmurarna mellan Fattighusån och Stora Hamnkanalen, med målet att dessa ska rustas
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upp till en sådan standard att kulturmiljön är bevarad och en fortsatt trafikering
möjliggörs på gator och spår, samtidigt som ett attraktivare stadsrum skapas längs
kanalen. I detta arbete ingår också upprustning av Tyska bron, Fontänbron, Fredsbron och
Drottningtorgsbron.
Trafikkontoret rekommenderar även trafiknämnden att föreslå kommunfullmäktige att
besluta om att arbetet genomförs under de uppskattningsvis kommande 15 åren, till cirka
år 2035.
Slutligen rekommenderar trafikkontoret trafiknämnden att föreslå kommunfullmäktige att
besluta om att arbetet genomförs till en kostnad mellan 3,5 och 4 miljarder kronor (2020
års prisnivå).
Trafikkontoret kommer att återkomma till trafiknämnden och kommunfullmäktige i
enlighet med beslutad investeringsstyrning och delegationsordning.

Jenny Adler

Kristina Lindfors

Avdelningschef Samhälle

Trafikdirektör
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