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Trafiknämnden 28 oktober 2021 

• Inledning

• De olika alternativen för 
Linnéplatsen som studerats: 
– Markplan
– Tråg i Rosengatan
– Tråg i västligt läge
– Tråg i östligt läge

• Slutsatser av arbetet

• Fortsatt arbete
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Alternativ som har studerats 
Markplan Tråg i västligt läge Tråg i östligt lägeTråg i Rosengatan
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Förutsättningar

Utredningsområde 
för tunnel/tråg
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Förutsättningar – Geoteknik

Utredningsområde 
för tunnel/tråg

Identifierade 
partier med stor 
mängd lera
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Geotekniska förutsättningar

Berg

Marknivå

Lerficka 
(preliminär utbredning)

Vegagatan
Berg

Tunnel: 

Alternativ Rosengatan (4,99% lutning)

Tunnel: 

Alternativ tråg i östligt läge (4% lutning)
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Markplan
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Alternativ markplan  

• Med hänsyn till de geotekniska förutsättningarna 
behöver tunneln byggas i öppen schakt vilket innebär 
stor påverkan på fastigheter (inlösen).

• Påverkan på riksintresset friluftsliv och kulturmiljö

• Avkall på stadsbanekvalitet:
– Korsande gående/cyklister i plan, inte i anslutning till hållplats 

(orange pil).
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Tråg i Rosengatan
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Alternativ tråg i Rosengatan

TN 2021-10-28

• Med hänsyn till de geotekniska förutsättningarna 
behöver tunneln byggas i öppen schakt vilket innebär 
stor påverkan på fastigheter (inlösen).

• Kraftig påverkan på stads- och kulturmiljön på 
Rosengatan.

• Avkall på stadsbanekvalitet:
– Korsande vägtrafik i plan, inte i anslutning till hållplats (blå pil)
– Korsande gående/cyklister i plan, inte i anslutning till hållplats 

(gul pil)
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Tråg i västligt respektive 
östligt läge 
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Tråg i västligt respektive östligt läge

Bergtunnel
Betongtunnel
Tråg
Hållplatsläge
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Sammanfattande bedömning

• Sammantaget bedöms alternativ tråg i västligt respektive östligt 
läge ha bättre förutsättningar att genomföra: 

– Går djupare under Vegagatan vilket skapar bättre förutsättningar att 
kunna bygga konventionellt i berg (inte i öppen schakt) med betydligt 
mindre påverkan på fastigheter.

– Mindre bedömd skada på riksintresset kulturmiljö och friluftsliv. Tråget 
och spåren lokaliseras i absolut närhet till befintligt trafikområde.

– Gående och cyklister passerar planskilt till/från Slottsskogen.

– Har bättre förutsättningar att uppnå stadsbanekvalitéer.

• Beslut i projektstyrelse 2021-09-24
Projektstyrelsen beslutar att genomförandestudien i det fortsatta arbetet 
studerar Alternativ tråg i västligt läge samt Alternativ tråg i östligt läge. 
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Fortsatt arbete
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Fortsatt hantering av alternativen för tråg

• Gå vidare med fördjupade studier kring genomförande 
av tråg i såväl västligt som östligt läge för att verifiera 
genomförbarheten. Exempel på viktiga frågeställningar:

– Bergets kvalité och profil
– Omgivningspåverkan på byggnader
– Trafik- och utformningsförslag
o Gestaltning
o Kapacitet och säkerhet för kollektivtrafik, gående och cyklister, 

vägtrafik
– Dagvatten- och skyfallshantering
– Barnkonsekvensanalys/social konsekvensanalys
– Påverkan på exploatering och eventuella intäkter
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       Över-
       prövning

                                                        Projektgenomförande (TK) – Upphandling, projektering, byggnation etc.

Preliminär tidsplan  

Genomförandestudie (TK)

2021 2024-12 2028-12 2036

Miljödom

Inriktningsbeslut XX

Detaljplaner (SBK)
- Tillstånd

B1

B

B3 B5B2

Beslut om tunnel Lindholmen-Linnéplatsen (KF)

Genomförandebeslut (KF)

Laga kraft för detaljplaner, miljödomar och 
tillstånd för byggnation

Trafiköppning 
Lindholmsförbindelsen

Antagande av detaljplaner (KF)

B1

B2

B3

B4

• Systemhandling
• Gestaltning
• Utformning
• Anläggning/Konstruktion
• Projektplan
• Tid/Kostnad
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2026-12

B4

B5
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Kontakt

Ma-Lou Wihlborg
ma-lou.wihlborg@trafikkontoret.goteborg.se
Trafikkontoret, Göteborgs Stad


