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1 Bakgrund 
Trafiknämnden beslutade i mars 2021 att föreslå kommunfullmäktige besluta 

om inriktningen för den fortsatta planeringen och genomförandet av 

upprustningen. Stadsledningskontoret lyfte ärendet till kommunstyrelsen i juni 

2021 och ärendet (§ 28, 0488/21) återremitterades av kommunfullmäktige i 

september 2021. Kommunfullmäktige gav trafiknämnden i uppdrag att i 

samverkan samordna fem fördjupningsuppdrag innan vidare inriktningsbeslut 

avseende upprustning av kanalmurar kan tas. 

Trafikkontoret har tagit fram ”Underlag för besvarande av återremissyrkande 

avseende upprustning av kanalmurar längs med Fattighusån och Stora 

Hamnkanalen”, vilket trafiknämnden i april 2022 beslutade att skicka på remiss 

till byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, kretslopp- och vattennämnden, park- 

och naturnämnden, miljö- och klimatnämnden, kulturnämnden, socialnämnd 

centrum, HIGAB, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Göteborgs 

Spårvägar AB och Västtrafik AB.  

1.1 Arbetssätt vid inhämtade av remissvar 
I ett program med den komplexitet som kanalmursrenoveringen, är en planering 

i samverkan en grundförutsättning. Detta dels, för att faktiskt nyttja all 

kompentens och erfarenhet som finns inom staden, dels för att i ett tidigt skede 

skapa den samverkanskultur som kommer att krävas för ett lyckat resultat.    

Under remissperioden har trafikkontoret haft löpande samordningsmöten för att 

besvara frågor från remissinstanserna. Generellt har många frågor ställts som är 

kopplade till nästa skede när genomförandestudierna är i gång och utredningar 

sker. Behovet av samordning tvärs hela staden för genomförande av 

upprustningen av kanalmurarna har ytterligare synliggjorts under dessa möten.  

Möten har hållits med: 

• Byggnadsnämnden 

• Stadsbyggnadskontoret 

• Miljöförvaltningen 

• Kulturförvaltningen 

• Park- och naturförvaltningen 

• Kretslopp och vatten 

• Västtrafik  

• Göteborgs spårvägar 

• Göteborg Energi AB 
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1.2 Syftet med redovisningen av remissvaren 
Nedan följer en sammanställning av samtliga inkomna remissvar. 

Sammanställningen syftar till att ge en översiktlig bild av prioriterade 

utmaningar och frågeställningar som behöver hanteras i den kommande 

processen. Med anledning av programmets komplexitet som kommer få stora 

konsekvenser på innerstaden ur ett antal aspekter, ser programledningen en 

nödvändighet i att samarbetet och samverkan med berörda intressenter 

fördjupas. Som redovisats ovan har ett gediget arbete gjorts under våren för att 

lägga grunden för kommande arbete och en styrgrupp med representanter från 

berörda förvaltningar har bildats och haft ett flertal möten hittills. Vid ett 

positivt inriktningsbeslut kommer programledningen att ta fram ett förslag till 

plan för när de prioriterade remissynpunkterna behöver hanteras, med vem och 

när. Planen redovisas i styrgruppen och efter godkännande formaliseras en 

samverkansplan som kommuniceras och samordnas med berörda intressenter.  

1.3 Översikt remissinstanser 
Remissvar från Socialförvaltningen Centrum, Kulturförvaltningen, Park- och 

naturförvaltningen, HIGAB, Miljöförvaltningen, Göteborgs spårvägar har 

beslutats i respektive nämnd. Remissvar från Västtrafik, Kretslopp- och Vatten, 

Stadsbyggnadskontoret, Göteborg Energi, Fastighetskontoret är 

tjänstepersonsyttrande. Business Region Göteborg har inte lämnat remissvar.   

2 Sammanfattande bedömning 
av remissvaren 
Samtliga remissinstanser ställer sig positiva till att en upprustning av 

kanalmurar längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen genomförs. 

Samtidigt är man mycket medveten om de stora konsekvenser detta kommer att 

medföra. I samband med renoveringen ser alla möjligheter till att förbättra och 

höja kvaliteten inom sina respektive områden. De flesta lyfter vikten av att 

blågröna stråk prioriteras i samband med programmets genomförande i enlighet 

med mål och inriktningar i stadens översiktsplan. Det betonas att programmets 

komplexitet kräver en effektiv samordning i form av samverkan och att alla 

parter behöver vara med i tidigt planeringsskede så att alla aspekter genomlyses 

och vägs samman för att få en helhetsbild av vad som är möjligt att åstadkomma 

och hur det bäst kan genomföras. 

Fastighetskontoret anser att det är högst angeläget att kanalmurarnas stabilitet 

åtgärdas där så behövs och att arbetet behöver ske skyndsamt. Men då 

renoveringsarbetet kommer att pågå under lång tid och ske etappvis anser 

fastighetskontoret att utbyggnaden behöver kopplas ihop med stadens arbete 

med högvattenskydd och kommande utbyggnadsplanering. Fastighetskontoret 

anser att stadens olika planerande förvaltningar behöver få insyn och ges 

möjlighet till delta med sina respektive kompetensområden för att säkerställa att 

arbetet följer stadens övergripande målbild och har ett helhetsperspektiv kring 

stadens utveckling.  
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Västtrafik betonar i sitt remissvar vikten av att möjliggöra en god 

kollektivtrafik under projektets genomförande. För detta krävs att programmet 

samordnas med övriga infrastrukturprogram som behöver genomföras för att 

möjliggöra nödvändiga trafikomläggningar. Vidare lyfter Västtrafik risken att 

kollektivtrafiken inte kommer att kunna utvecklas i den takt som planerats på 

grund av kanalmursrenoveringen. Västtrafik lyfter vikten av att en samplanering 

görs utifrån riktlinjerna i KomFram och målbilden i Koll 2035. 

Göteborg Energi lyfter vikten av god framförhållning för att säkerställa att 

kablar och ledningar hanteras säkert genom att en kontinuerlig dialog och 

avstämning upprättas under genomförandet. 

Göteborgs Spårvägar framhåller att Allélänken med tillhörande kopplingar är 

en kritisk förutsättning både för trafiklösningen under kanalmursprogrammet 

samt framkomlighet, kapacitet och robusthet i framtiden. Man lyfter också 

vikten av att delsträcksgrupperna behöver utföras i sin helhet med hänsyn till 

trafiklösningsperspektivet när delsträckornas prioritering fastställs. 

HIGAB ser en risk i att ett antal näringsverksamheter kommer att drabbas 

negativt med vikande kundunderlag under programmets genomförande. Arbeten 

behöver också bedrivas med stor försiktighet så att de kulturhistoriska värdena 

inte skadas. Ostindiska huset, Sahlgrenska huset och Rådhuset är samtliga 

byggnadsminnen och har därmed högt kulturhistoriskt skyddsvärde. Göta 

Källare och Hotell Eggers är också byggnader med högt kulturhistoriskt värde. 

Park- och Naturförvaltningen ser risker kring förslagets genomförbarhet då 

liggande förslag för kanalmursprogrammet är beroende av att andra 

infrastrukturprogram genomförs först. Man lyfter vikten av att blågröna stråk 

prioriteras i samband med programmets genomförande i enlighet med mål och 

inriktningar i stadens översiktsplan. Vidare anser man att fler utredningar bör 

göras och fler scenarier bör presenteras för att säkerställa att det blir tydligt vad 

som ger mest långsiktig nytta ur ett stadsmiljö-perspektiv. Sträckan mellan 

Casinobryggan och Stora Bommens bro redovisas i dagsläget inte som en del av 

kanalmursprogrammet och därmed inte heller som en del av den ekonomiska 

kalkylen. Programmet bör dock utökas till att även inkludera denna sträcka. 

Socialförvaltningen Centrum förhåller sig övervägande positiv till 

remissunderlagets förslag och betonar vikten av att de sociala värden och 

funktioner som kan tillskapas med kanalmursupprustningen prioriteras. 

Förvaltningens huvudsakliga bedömning är att det är viktigt att sociala aspekter 

finns med som en bedömningsgrund i kommande inriktningsbeslut. 

Förvaltningen vill betona vikten av att utformningen av kanalmursområdet 

beaktar både framkomlighet, tillgänglighet och vistelseplatser, det vill säga att 

både tydliga stråk för gång- och cykeltrafik tillskapas tillsammans med lugnare 

platser för vistelse och möten längs med vattnet. 

Kulturförvaltningen ser positivt på det utrymme som kulturmiljö ges i 

trafikkontorets underlag i ärendet då kanalmursprogrammet kommer att påverka 

flera stadsrum med mycket höga kulturhistoriska värden. Vidare betonar man 

vikten att minimering av ingrepp på bevarade lämningar måste vara prioriterat 

inom projektet och att de olika delsträckorna bör planeras och projekteras 

därefter. Man påpekar också att en konsekvensbedömning av alla projekt som 

programmet är beroende av enligt det förordade scenariot konsekvensbeskrivs 

som en helhet i relation till deras enskilda och sammantagna påverkan på 

kulturmiljön. 
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Miljöförvaltningen bedömer att det inom kanalmursprogrammet finns behov 

av att ta fram en dagvattenutredning. Behovet av dagvattenrening och 

ledningsnätsförnyelse behöver utredas tidigt i projektet för att säkra framtida 

möjligheter att implementera en långsiktigt hållbar dag- och 

spillvattenhantering i de avrinningsområden som berörs. Aktuella underlag i 

remissen behöver stämmas av mot beslutade aktuella miljö- och klimatmål i 

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021 - 2030. Även befintlig 

grönstruktur på land behöver värnas och utvecklas. Det pågår och planeras flera 

olika projekt i anslutning till de vattendrag som berörs av 

kanalmursrenoveringen. De kumulativa effekterna av till exempel grumling, 

utsläpp av länshållningsvatten och fysisk påverkan på växt- och djurliv i 

projekten behöver beaktas vilket kräver samplanering. Aktuella underlag i 

remissen behöver stämmas av mot beslutade aktuella miljö- och klimatmål. 

Stadsbyggnadskontoret betonar vikten av att en process som tar utgångspunkt 

i helheten krävs innan ekonomiska samordningsvinster mellan olika åtgärder 

kan bedömas. Fler kompetensområden inom stadens olika förvaltningar behöver 

få insyn och ges möjlighet till deltagande i det fortsatta arbetet. Detta för att 

bättre fånga upp och väga samman stadens övergripande målbild utifrån ett 

helhetsperspektiv, avseende stadsmiljön i form av grönstruktur, kulturmiljö, 

bebyggelse och trafik utifrån stadens övergripande målbild och styrdokument. 

Förslag på hur infrastrukturomläggningar mm kan genomföras, oavsett om de är 

tillfälliga eller permanenta, ska tydligt hänga samman med stadens 

övergripande målbild och tas fram i stadens ordinarie strukturer – såsom 

program och detaljplaner samt genom kontinuerlig dialog i olika 

samverkansforum. Frågor om organisation och ansvarsfördelning för den del av 

kanalmursrenoveringen som bedöms få inverkan på stadsmiljön behöver 

beredas i nuvarande stadsutvecklingsorganisation och tas till den nya 

organisation som startar upp efter årsskiftet 2022/2023.  

Kretslopp och Vatten lyfter vikten av att i samband med 

kanalmursrenoveringen vidta nödvändiga åtgärder för både VA-system, 

dagvatten- och skyfallshantering samt höga vattenflöden. Det kommer krävas 

fördjupade studier kopplat till dessa frågor och det är då viktigt att detta sker i 

samråd med Kretslopp och vatten. Frågor som behöver utredas vidare är bland 

annat kopplat till behov, risker, genomförande, finansiering och rådighet för 

hantering av skyfall och de delar som berör VA-huvudmannens ansvar. Det 

kommer att krävas en god framförhållning för att utreda lämpliga åtgärder på 

VA-systemet och för att Kretslopp och vatten ska kunna föra in åtgärder tillika 

kostnader i förvaltningens långsiktiga investeringsplan. 
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3 Redovisning av remissvar 
och programledningens 
kommentarer 
Nedan följer en mer detaljerad redovisning av samtliga instansers remissvar 

med programledningens kommentarer.   

3.1 Fastighetskontoret 

• Fastighetskontoret lämnar i detta PM inte detaljsynpunkter på specifika 

lösningsförslag/markanspråk/utbyggnadsordning utan bedömer att 

dessa frågor behöver hanteras gemensamt av stadens planerande 

förvaltningar i det fortsatta arbetet. 

 

• Kanalmursprojektet som helhet behöver belysas utifrån de synpunkter 

som Fastighetsnämnden tidigare lämnat på förstudien för spårväg i 

alléstråket och Övre Husargatan. 

 

• Utbyggnaden behöver hanteras ihop med kringliggande 

stadsutvecklingsprojekt. 

 

• Trafiklösningar och markanspråk i den täta staden måste hanteras och 

vara skalbara på systemnivå och samtidigt anpassas till den mänskliga 

skalan i staden. De måste stödja stadens övergripande målbild och 

översiktsplanens intentioner om en utvidgad innerstad.  

3.1.1 Programledningens kommentar 

Fastighetskontoret betonar vikten av samplanering och samverkan mellan 

stadens förvaltningar. Vi har stor respekt för programmets komplexitet och 

delar fastighetskontorets uppfattning att genomförandestudien måste göras i 

bred samverkan och där förvaltningarnas och övriga intressenter erfarenheter, 

kompetenser och aspekter, kommer in i rätt skede.    

3.2 Västtrafik 

• Västtrafik ser det som mycket viktigt att projektets tidplan utarbetas i 

samverkan med Västtrafik.  

 

• Planering och genomförande görs tillsammans med Västtrafik där 

kollektivtrafikens framtida behov av framkomlighet och kapacitet 

beaktas.  

 

• För att möjliggöra en god kollektivtrafik under projektets 

genomförande är det en förutsättning att det skapas ny infrastruktur för 

att möjliggöra omläggningar av trafiken.  

 

• Angående delfinansiering anser Västtrafik att varken spårvagnspott 

eller banavgiften ska ingå i finansieringen.  
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3.2.1 Är det någon mer aspekt vi ska väga in? 

Projektet måste synkas mot andra infrastrukturprojekt till exempel Västlänken, 

Allélänken, Bangårdsförbindelsen, och annan utveckling som sker i centrum. 

Projektets etapper behöver planeras in i Komfram:s huvudtidsplan för 

gemensam uppföljning av parterna.  

Det är mycket viktigt att hållbart resande med kollektivtrafik, gång och cykel 

prioriteras i genomförandet. Detta gäller körvägar för spårvagn och buss, och att 

det finns trygga och säkra gångvägar och hållplatsytor under byggtiderna.  

3.2.2 Ser ni idag några konflikter mellan föreslaget arbete och 
er verksamhet? 

• Beroende på hur och när projektet genomförs kan det bli mycket stora 

konflikter för vår verksamhet. 

 

• Västtrafik ser en stor risk för att det hållbara resandet inte kommer 

kunna öka i linje med de uppsatta målen under projektets genomförande 

eftersom det kommer vara mindre attraktivt med kollektivtrafik, gång 

och cykel under många av deletapperna.  

 

• Projektets långa genomförandetid och mycket stora påverkan medför att 

Västtrafik inte kan utveckla kollektivtrafiken i önskad takt då de 

centrala snitten främst i öst-västlig ledd kommer vara begränsade under 

många år.  

• Om inte kollektivtrafiken ges god framkomlighet för spårvagn kommer 

Västtrafik få kostnader för förstärkningstrafik med buss i högre 

utsträckning. Att på ett tillräckligt sätt förstärka eller ersätta 

spårvagnstrafik med buss kan skapa framkomlighetsproblem i andra 

delar av systemet då kapaciteten är begränsad.  

 

• Tidplanen för genomförandet så som den är presenterad i underlaget tar 

inte höjd för att Allélänken, eller annan alternativ körväg, ska hinna 

byggas. Allélänkens första etapp förväntas vara färdigställd tidigast 

2029. 

3.2.3 Finns det ytterligare samordningsvinster att beakta? 

• Generellt blir möjligheterna för kollektivtrafiken i Göteborgs centrum 

bättre ju längre det är möjligt att vänta med de svåraste deletapperna 

eftersom fler av de större investeringarna i infrastruktur hinner 

genomföras, som exempelvis Lisebergslänken och 

Lindholmsförbindelsen.  

• Det är viktigt att det inte genomförs avstängningar på båda sidor om 

kanalen samtidigt då den andra sidan behövs för omledning av trafik.  

• Analyser behöver genomföras för varje deletapp för att kunna beräkna 

effekterna för all trafik, inte bara kollektivtrafiken. Analyser bör också 

göras för att beskriva vilka effekter det får om avstängningarna 

genomförs utan att de större åtgärderna, exempelvis Allélänken, finns 

på plats, samt att samordningsmöjligheter tillvaratas.   
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• Inför varje deletapp krävs god framförhållning, i enlighet med 

riktlinjerna inom KomFram.  

 

• Trafikomläggningar av denna omfattning kräver mycket god 

framförhållning då de påverkar exempelvis ersättningen till 

trafikföretagen och kan kräva att nya fordon köps in. 

Trafikomläggningarna får en stor påverkan för resenärerna, vilket 

kräver att linjenätet kan förändras på ett sätt som är logiskt och upplevs 

som permanenta lösningar med full tillgänglighet för alla resenärer. 

Som exempel är det av stor betydelsen av god framkomlighet för 

kollektivtrafiken i Brunnsparken och på 

Drottningtorget/Centralstationen är nödvändigt för staden och 

kollektivtrafiken. 

  

• Det är viktigt att tillfälliga lösningar genomförs om de permanenta 

lösningarna inte hinner utföras i tid, men Västtrafik förordar att 

permanenta lösningar kommer på plats. 

 

• En viktig åtgärd inför och under hela byggperioden är att underhålla 

spår och ledningar under byggtiderna för att minimera akuta störningar i 

systemet. 

 

• DSG 1 (etapp 1 &2) Omfattar de mest västliga etapperna. Etapperna 

påverkar buss- och spårvagnstrafiken förbi Stenpiren. Busstrafiken 

behöver ledas om till att gå på den sidan av kanalen som är öppen, 

dessa etapper kan alltså inte utföras samtidigt. Spårvagnstrafiken leds 

om via befintliga spår i Västra och Östra Hamngatan. Dessa etapper ger 

en sämre redundans i systemet, och det är därför önskvärt att 

Engelbrektslänken är byggd innan dessa etapper genomförs. Det är 

också viktigt att befintliga spår är väl underhållna innan etapperna 

genomförs. Denna deletappsgrupp bör genomföras i ett tidigt skede då 

behoven av tillkommande infrastruktur är relativt små. 

  

• DSG 2 (etapp 3 till 7) Omfattar kanalmurarna runt Brunnsparken, samt 

Fontänbron. Etapperna påverkar en mycket stor del av buss- och 

spårvagnstrafiken i centrala Göteborg. För dessa etapper krävs att en 

stor del av trafiken flyttas bort från området, och att den återstående 

trafiken får ledas om via de kvarstående körvägarna i Brunnsparken. 

Allélänken med en koppling till Snabbspåret, eller en alternativ 

spårförbindelse är en förutsättning för att kunna genomföra dessa 

etapper och Lindholmsförbindelsen är önskvärd för dessa etapper. 

Dessa etapper får mycket stor påverkan på kollektivtrafiken, och 

konsekvenserna av en akut omläggning, eller en planerad avstängning, i 

andra delar av systemet får mycket stora negativa konsekvenser. Det är 

därför viktigt att planerat underhåll på övriga spårsträckor i centrala 

Göteborg genomförs innan dessa etapper. Denna deletappsgrupp bör 

genomföras i ett sent skede då behoven av tillkommande infrastruktur 

är mycket stora.  

• DSG 3 (etapp 8 till 11) Omfattar kanalmurarna förbi Drottningtorget 

och Posthotellet, samt söder om Drottningtorget. Etapperna påverkar en 

mycket stor del av spårvagnstrafiken i centrala Göteborg, samt dagens 

busslinje 60. Dessa etapper har mycket olika påverkan på 

kollektivtrafiken. För etapp 8 och 10 krävs att en del av 

spårvagnstrafiken flyttas bort från området, och att den återstående 

trafiken kan ledas om via nya spår norr om Posthotellet. Etapp 9 och 11 
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påverkar busstrafiken på dagens linje 60. För etapperna 8 och 10 är 

Allélänken med en koppling till Snabbspåret, eller en alternativ 

spårförbindelse är en förutsättning, och flera spårvagnslinjer behöver 

trafikera där. Det är också en förutsättning att Stadsbanekrysset och 

spår norr om Drottningtorget finns på plats. Lindholmsförbindelsen är 

önskvärd för dessa etapper, och skulle underlätta trafikeringen och 

skapa bättre redundans i systemet. Dessa etapper får mycket stor 

påverkan på kollektivtrafiken, och konsekvenserna av en akut 

omläggning, eller en planerad avstängning, i andra delar av systemet får 

mycket stora negativa konsekvenser. Det är därför viktigt att planerat 

underhåll på övriga spårsträckor i centrala Göteborg genomförs innan 

dessa etapper. Deletapp 8 och 10 bör genomföras sist i projektet då 

behoven av tillkommande infrastruktur är mycket stora.  För deletapp 9 

och 11 är påverkan på kollektivtrafiken mindre, men busstrafiken 

kommer behöva flyttas till området norr om kanalen vilket får en 

negativ påverkan för trafiken vid Centralstationen och Åkareplatsen då 

trafikflödena här är stora.  
  

• DSG 4 (etapp 12 till 14) Omfattar kanalmurarna vid Stampgatan och 

Ullevigatan. Etapperna påverkar en del av spårvagnstrafiken i centrala 

Göteborg, samt dagens busslinje 60. Dessa etapper har olika påverkan 

på kollektivtrafiken. Etapp 12 påverkar spårvagnstrafiken och linje 60 i 

Stampgatan. Etapp 13 och 14 påverkar busstrafiken på linje 60. 

Engelbrektslänken är en förutsättning för att kunna genomföra dessa 

etapper.  

Etapp 12 kräver spår i Ullevigatan för att kunna genomföras.  

Etapp 13 och 14 bör kunna genomföras utan större påverkan på 

busstrafiken, då befintlig vägbana ligger tillräckligt långt från 

kanalmurarna. Dessa etapper får stor påverkan på kollektivtrafiken, och 

konsekvenserna av en akut omläggning, eller en planerad avstängning, i 

andra delar av systemet får stora negativa konsekvenser. Det är därför 

viktigt att planerat underhåll på övriga spårsträckor i centrala Göteborg 

genomförs innan dessa etapper.  

Etapperna 13 och 14 bör genomföras i ett tidigt skede då de inte kräver 

tillkommande infrastruktur. Etapp 12 kräver spår i Ullevigatan och kan 

genomföras när dessa är byggda.  

3.2.4 Programledningens kommentar 

Vi är medvetna om de konsekvenser renoveringen kommer att innebära för 

kollektivtrafiken, samt gång- och cykelvägar. Vi är helt eniga med Västtrafik 

om att det kommer att krävas en minutiös planering. Vår ambition är att i nära 

samarbete och i tidigt skede påbörja denna, samt att vi gemensamt utifrån en 

helhetsplan sedan kontinuerligt planerar respektive deletapp med målet att 

minimera definierade risker. Vi behöver under denna planering även involvera 

de program som kanalupprustningen är beroende av för att säkerställa att de 

omläggningar som är nödvändiga kan genomföras enligt beslutad tidplan. Målet 

måste också vara att sträva efter permanenta lösningar i möjligaste mån och här 

kommer intentionerna i KomFram och Koll 2035 att ligga till grund.    

Vid renoveringen kommer befintlig spårväg att påverkas och ersättas. I de fall 

där det kan bli fråga om tidigarelagt underhåll eller reinvestering finansieras 

denna av banavgiften. I de fall Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad 

ser att en ny spårsträckning kan komma att bli aktuell kan denna finansieras via 

spårvägspotten, efter överenskommelse mellan parterna inom ordinarie forum. 
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3.3 Göteborg Energi 

• All kommunikation gällande remisser sker genom 

diariet@goteborgenergi.se om inget annat avtalats. Normal 

handläggningstid är 10 arbetsdagar om inte annat avtalats. 

 

• Kanalmursprogrammets arbeten är i konflikt med flera av GENAB:s 

befintliga ledningar. Kablarna får ej flyttas eller för övrigt behandlas 

utan samråd med GENAB. Vi uppmanar er att återkomma med en 

tydlig beskrivning av hur ni tänkt säkerställa att GENAB:s ledningar 

skyddas på ett betryggande sätt eller inte kommer till skada. 

 

• Göteborg Energi Fjärrvärme, Fjärrkyla och Gas har ledningar inom 

stora delar av arbetsområdet, både korsande och parallellförlagda 

ledningar. 

 

• Planering, projektering och genomförande bör ske i nära samverkan för 

att säkerställa att inga ledningar skadas och att eventuella 

ledningsflyttar planeras gemensamt i tidigt skede.  

 

• Inom planområdet har Göteborg Energi GothNet AB befintliga 

ledningar och kanalisation som måste beaktas och hanteras inom 

projektet  

3.3.1 Programledningens kommentar 

Vi ser ett samarbete med Göteborg Energi som en självklarhet för att säkerställa 

att inga ledningar skadas och att arbetet genomförs enligt gällande 

säkerhetsföreskrifter. 

3.4 Göteborgs Spårvägar 

• Bärighetsklass BK1 samt 120 års livslängd bör väljas.  

• Allélänken med tillhörande kopplingar är en kritisk förutsättning både 

för trafiklösningen under kanalmursprogrammet samt framkomlighet, 

kapacitet och robusthet i framtiden.  

• Spår norr om Posthotellet med koppling till och från samt mellan 

Nordstan, Södra Hamngatan, Snabbspåret, Ullevigatan och Allélänken 

måste vara anlagda innan spår längs med kanalen på Drottningtorget 

samt söder om Posthotellet tas bort.  

• Vändnings- och uppställningsmöjligheterna på Drottningtorget måste 

kvarstå alternativt ersättas på den östra sidan av Östra Hamngatan i 

centrum.  

• Spåret i Norra Hamngatan bör kvarstå, åtminstone som 

omläggningsväg. 

• Delsträcksgrupperna inte utförs i sin helhet utan att hänsyn tas till 

trafiklösningsperspektivet när delsträckornas prioritering fastställs. 
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3.4.1 Programledningens kommentar 

Då Spårvägarna kommer att få samma konsekvenser som Västtrafik, är det vår 

ambition att Spårvägarna ingår i kommande samplanering. Planeringen måste 

också ske i nära samverkan med de program som kanalmursrenoveringen är 

beroende av. Detta blir en viktig del i genomförandestudien att utreda, 

tydliggöra och besluta i samverkan.  

3.5 HIGAB 

• Föreslagen spårvagnsdragning på Drottningtorget bedöms kunna ha en 

negativ ekonomisk påverkan för den lokala näringsidkaren, Hotell 

Eggers, i form av minskat kundunderlag 

• De föreslagna åtgärderna längs sträcka DSG 2 berör ett antal av Higabs 

fastigheter. Under eventuell byggnation behöver störning för befintlig 

verksamhet minimeras. 

• När det gäller DSG 3 berörs såväl Hotell Eggers som Göta Källare. 

• Arbeten behöver också bedrivas med stor försiktighet så att de 

kulturhistoriska värdena inte skadas. Ostindiska huset, Sahlgrenska 

huset och Rådhuset är samtliga byggnadsminnen och har därmed högt 

kulturhistoriskt skyddsvärde. Göta Källare och Hotell Eggers är också 

byggnader med högt kulturhistoriskt värde. 

• När det gäller DSG 3 berörs såväl Hotell Eggers som Göta Källare. De 

föreslagna scenarierna för trafiklösning 1B, 3A och 3B antyder en 

spårvägsdragning på Drottningtorget som ”omfamnar” Hotell Eggers på 

väg till och från Åkareplatsen. Verksamhetens bedömning (Hotell 

Eggers) är att den föreslagna dragningen av spårväg i alternativ 1B, 3A 

och 3B har stor negativ inverkan. 

3.5.1 Programledningens kommentar 

HIGAB kommer att involveras i planeringen i det skede när de etapper som 

berör deras verksamhet startar. Vi behöver få in deras kunskap och krav för att 

minimera risken för skador på kulturminnesskyddade fastigheter samt hur vi 

bäst minskar ekonomiskt bortfall för näringslivet. 

3.6 Park- och Naturförvaltningen 
Följande delar behöver förtydligas eller utredas vidare i underlaget: 

• Förvaltningen bedömer att det finns stora frågetecken kring förslagets 

genomförbarhet då liggande förslag för kanalmursprogrammet förordar 

scenariot som bygger på Allélänken vilken fortfarande är under 

utredning. 

 

• Förvaltningen ser att underlaget är mycket omfattande och till stor del 

fokuserar på hur den trafikala situationen ska lösas under 

byggnadstiden. Hur urvalet av trafikscenarier gjorts framgår inte och 

ytterligare scenarier som skulle kunna vara möjliga har inte hanterats 

inom arbetet med trafikområdesplanen. 
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• Förvaltningen bedömer att det utifrån underlaget inte är möjligt att 

bedöma nyttor och konsekvenser av framtagna scenarier för en samlad 

önskvärd stadsutveckling och i vilken mån förslaget stödjer mål och 

inriktningar i stadens översiktsplan.  

 

• Förvaltningen bedömer att det sociala och ekologiska perspektivet inte 

har omhändertagits i önskvärd utsträckning i underlaget med en 

samordning av kanalmursupprustningen och utvecklingen av ett 

blågrönt stråk längs med Fattighusån i linje med utpekad inriktning i 

Göteborgs översiktsplan. 

 

• Sträckan mellan Casinobryggan och Stora Bommens bro redovisas i 

dagsläget inte som en del av kanalmursprogrammet och därmed inte 

heller som en del av den ekonomiska kalkylen. Programmet bör dock 

utökas till att även inkludera denna sträcka. Park- och 

naturförvaltningen har vid tidigare tillfälle informerat om behovet att 

inkludera denna sträcka i kanalmursupprustningen då den är i dåligt 

skick och belastad av tung trafik samt är starkt beroende av 

intilliggande kanalmurars konstruktion. 

 

• I översiktsplan för Göteborg 2022 pekas Fattighusån ut som ett blågrönt 

stråk med behov av att stärkas, tillgängliggöras och aktiveras i syfte att 

skapa en sammanhängande promenad nära ån med platsbildningar som 

möter vattnet. De blågröna stråken har stor potential till att bidra med 

ökade värden för såväl folkhälsa, en attraktiv stad för besökare och 

ekologiska värden. 

 

• En utveckling av stadens blågröna struktur är en del av en 

värdeskapande stadsutveckling och därför en betydelsefull del av en 

långsiktigt hållbar utveckling av Göteborg ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 

• I översiktsplan för Göteborg 2022 pekas Fattighusån ut som ett blågrönt 

stråk med behov av att stärkas, tillgängliggöras och aktiveras i syfte att 

skapa en sammanhängande promenad nära ån med platsbildningar som 

möter vattnet. Detta mål behöver kanalmursprogrammet ta hänsyn till 

och arbeta mot att uppnå. 

 

• I översiktsplan för Göteborg 2022 beskrivs Fattighusån hysa stor 

potential till att utvecklas, dels som ett blågrönt stråk mellan 

Mölndalsån och Göta Älv som kopplar samman målpunkter som 

Drottningtorget och Trädgårdsföreningen, dels som tillgång för 

närboende som har begränsad tillgång till parker. Genom att utveckla 

sociala och rekreativa värden längs med ån erbjuds möjlighet till 

vistelse och rörelse vilket är en tillgång för både boende och besökare 

inom stadsdelen.    

3.6.1 Förvaltningens övergripande synpunkter 

• Förvaltningen ser att underlaget är mycket omfattande och till stor del 

fokuserar på hur den trafikala situationen ska lösas under byggnadstiden 

vilket gör att målbilden för innerstaden i stadens översiktsplan hamnar i 

skymundan. Hur urvalet av trafikscenarier gjorts framgår inte och 

ytterligare scenarier som skulle kunna vara möjliga har inte hanterats 

inom arbetet med trafikområdesplanen. Förvaltningen ser ett behov av 

att utreda ytterligare scenarier för att undersöka vilka vinster som skulle 
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kunna genereras och vilket alternativ som ger mest långsiktig nytta ur 

ett stadsmiljöperspektiv. 

 

• Förvaltningen bedömer att det finns stora frågetecken kring förslagets 

genomförbarhet då liggande förslag för kanalmursprogrammet förordar 

scenariot som bygger på Allélänken som fortfarande är under utredning. 

Förvaltningen bedömer att Allélänken i detta tidiga skede måste 

hanteras i en separat process, och inte hanteras som en förutsättning för 

kanalmursprogrammets genomförande. Detta riskerar att skapa 

låsningar för kanalmursprogrammet och påverka framdriften negativt. 

Slutsatserna gällande Allélänken är bristfälliga och Allélänken behöver 

avvägas gentemot vad som är en samlad önskad långsiktig 

stadsutveckling för innerstaden i enlighet med översiktsplan för 

Göteborg 2022. Park- och naturnämndens yttrande gällande Förstudie 

ny spårväg i Alléstråket och Övre Husargatan från 2022-04-25 finns att 

läsa här: Yttrande till trafiknämnden över remiss gällande Förstudie ny 

spårvagn i Alléstråket och Övre Husargatan (goteborg.se)  

 

• Sekundäreffekter av en ny spårvagnsförbindelse längs med Ullevigatan 

bör studeras. Detta kan medföra en målkonflikt mellan ett blågrönt stråk 

längs med Fattighusån och en ny spårvagnsförbindelse. Vidare bör det 

studeras hur kanalmursupprustningen kan bidra till utvecklingen av de 

blågröna stråken oavsett trafiksituation. Sträckningen längs med 

Fattighusån utmed Ullevigatan har potential för att utvecklas till ett 

blågrönt stråk med både sociala och ekologiska värden, vilket även är 

förenligt med stadens översiktsplan.  

 

• I samband med kanalmursupprustningen finns möjlighet för att utveckla 

stadens blågröna struktur som både bidrar till sociala och ekologiska 

värden, vilket ligger i linje med översiktsplan för Göteborg 2022. 

Kanalmurarna är en del av riksintresset ur kulturmiljöaspekt och 

förutsättningarna för att utveckla ett blågrönt stråk längs kanalen skiljer 

sig åt mellan de olika delsträckorna. Vid de sträckor där det finns 

potential att utveckla ett blågrönt stråk krävs således högre 

ambitionsnivå för att kunna kompensera för de delsträckor där ett 

sådant stråk inte är möjligt att genomföra. En samordning av 

kanalmursupprustningen och utvecklingen av ett blågrönt stråk längs 

med Fattighusån utmed Ullevigatan skulle inte bara innebära en 

samordningsvinst utan även bidra till samhällsekonomiska vinster på 

längre sikt. Förvaltningen bedömer att utveckling av de blågröna stråk 

som pekas ut i översiktsplanen behöver samordnas med 

kanalmursupprustningen, för att säkerställa att en utveckling av de 

blågröna stråken inte hindras.  

 

• Sträckan mellan Casinobryggan och Stora Bommens bro redovisas i 

dagsläget inte som en del av kanalmursprogrammet och därmed inte 

heller som en del av den ekonomiska kalkylen. Programmet bör dock 

utökas till att även inkludera denna sträcka. Park- och 

naturförvaltningen har vid tidigare tillfälle informerat om behovet att 

inkludera denna sträcka i kanalmursupprustningen då den är i dåligt 

skick och belastad av tung trafik samt är starkt beroende av 

intilliggande kanalmurars konstruktion.  

https://www5.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/samrumportal.nsf/0/207ccf5fefcbae02c125882a002eca8d/$file/12_220425.pdf
https://www5.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/samrumportal.nsf/0/207ccf5fefcbae02c125882a002eca8d/$file/12_220425.pdf
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3.6.2 Programledningens kommentar 

Park- och naturförvaltningen anser att många frågeställningar som till exempel, 

gröna stråk, sociala och ekologiska perspektiv, beroenden av andra program, 

sträckan mellan Casinobryggan och Stora Bommens bro, behöver samordnas 

och utredas. Dessa kommer att beaktas i genomförandestudien och samverkan 

med berörda intressenter kommer ske innan beslut fattas. 

3.7 Socialförvaltningen Centrum 
Förvaltningen förhåller sig övervägande positiv till remissunderlagets förslag 

och betonar vikten av att de sociala värden och funktioner som kan tillskapas 

med kanalmursupprustningen prioriteras genom den fortsatta processen i 

planering och genomförande. Förvaltningen delar trafikkontorets bedömning att 

trafikeringsscenario 3B skapar mest nytta och bör förespråkas med nedan 

förtydligande punkter: 

• I upprustningen av kanalmurarna ska samordning ske med andra projekt 

som ligger utanför kanalmursprogrammets budget. 

 

• Upprustningen av kanalmurarna innebär en belastning på miljö och 

klimat genom exempelvis resursförbrukning och transporter. För att 

minska den negativa påverkan är det till exempel positivt om 

permanenta, i stället för temporära, lösningar kan väljas under byggtid, 

till exempel permanenta spårvagnssträckningar och hållplatser i stället 

för tillfälliga. 

 

• Att upprustningen möjliggör klimatanpassningsåtgärder bedömer 

förvaltningen som positivt för alla tre hållbarhetsdimensioner. Påverkan 

på kulturmiljön behöver hanteras i programmet då programområdet 

ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. 

 

• Utifrån en social dimension bedömer förvaltningen att förslaget 

möjliggör för flera förbättringar av stadsmiljön runt Fattighusån och 

Stora Hamnkanalen jämfört med idag. Förutsättningarna för gång-, 

cykel- och kollektivtrafik förbättras vilket ökar förutsättningarna för 

hållbar mobilitet. 

 

• Förvaltningen lyfter vikten av att sociala aspekter finns med som en 

bedömningsgrund i kommande inriktningsbeslut och att de sociala 

värden och funktioner som möjliggörs med upprustningen fortsätter 

prioriteras och resurssättas inom programmet över tid. 

•  

 

• Förvaltningen delar trafikkontorets bedömning att planering av 

etappindelning, utbyggnadsordning och trafikomläggningar därför är av 

stor vikt för att minska de olägenheter som upprustningsarbetena 

innebär för allmänheten. 

 

• Påverkan på kulturmiljön behöver hanteras i programmet då 

programområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. 

 

• De broar som hittills är inkluderade i projektet är Tyska bron, 

Fontänbron, Fredsbron och Drottningtorgsbron. Två broar som också 

kan vara i behov av åtgärder är Kvarnbron och Slussens 
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mittkonstruktion. 

 

• Förvaltningen ser positivt på att upprustningen av kanalmurarna i sin 

helhet tar ett större grepp om närområdet och utreder vilka värden och 

nyttor som upprustningen kan bidra till och samordnas med. 

 

• Förvaltningens huvudsakliga bedömning är att det är viktigt att sociala 

aspekter finns med som en bedömningsgrund i kommande 

inriktningsbeslut. 

 

• Förvaltningen ser positivt på att stadsmiljöplanens åtgärdsförslag är 

integrerade i kanalmursunderlaget och ser att flera av de synpunkter 

som förvaltningen lämnade på stadsmiljöplanen är relevanta också för 

kanalmursupprustningen. 

 

• Förvaltningen ser att förslag likt de som finns för Södra hamngatan i 

stadsmiljöplanen bör tas fram också för den sträcka i 

kanalmursprogrammet som inte ingår i stadsmiljöplanens geografi, för 

att även Fattighusåns närområde ska få förutsättningar att utvecklas till 

ett mer attraktivt stadsrum. 

 

• Förvaltningen ser positivt på om scenariot också kan möjliggöra de 

inriktningar för Fattighusån som översiktsplanen pekar ut, där det står 

att ”Det blågröna stråket längs Fattighusån behöver stärkas, 

tillgängliggöras och aktiveras i syfte att skapa en sammanhängande 

promenad nära ån med platsbildningar som möter vattnet”. 

 

• Översiktsplanen beskriver att en omdisponering av Ullevigatan skulle 

kunna innebära att ett tillgängligt gång- och cykelstråk kan tillskapas 

närmast vattnet längs med åns södra sida. Förvaltningen ser positivt på 

om kanalmursupprustningen på ett tydligare sätt kan möjliggöra detta. 

 

• Förvaltningen vill betona vikten av att utformningen av 

kanalmursområdet beaktar både framkomlighet, tillgänglighet och 

vistelseplatser, det vill säga att både tydliga stråk för gång- och 

cykeltrafik tillskapas tillsammans med lugnare platser för vistelse och 

möten längs med vattnet. Här ser förvaltningen att det är viktigt att 

minimera konfliktytor mellan de som vistas, går och cyklar och att 

behandla gång- respektive cykeltrafik som trafikslag med olika behov 

och förutsättningar. 

 

• Förvaltningen ser positivt på att broar längs kanalmursupprustningens 

delsträckor föreslås upprustas, då dessa är viktiga kopplingar i staden 

som minskar barriäreffekter och skapar identitetsbärande stadsrum. 

3.7.1 Programledningens kommentar 

Socialförvaltningen lyfter ett antal sociala aspekter som behöver beaktas i ett 

tidigt skede för att skapa förväntade nyttor. Dessa aspekter kommer vara en 

viktig del i genomförandestudien med fokus på att utreda hur störst nytta kan 

skapas ur den sociala aspekten i samband med upprustningen.   
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3.8 Kulturförvaltningen 
Kulturförvaltningen ser positivt på det utrymme som kulturmiljö ges i 

trafikkontorets underlag i ärendet då kanalmursprogrammet kommer att påverka 

flera stadsrum med mycket höga kulturhistoriska värden. Kulturförvaltningen 

föreslår att nämnden tillstyrker det förordade förslaget för upprustning av 

kanalmurarna längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen, under 

förutsättning att:  

• De framförda synpunkterna angående vikten av att kulturmiljö och 

arkeologi även fortsättningsvis ska beaktas och vara en central fråga 

genom hela kanalmursprogrammets genomförande. 

 

• En konsekvensbedömning av alla projekt som programmet är beroende 

av enligt det förordade scenariot konsekvensbeskrivs som en helhet i 

relation till deras enskilda och sammantagna påverkan på kulturmiljön. 

 

• Slussportar är den åtgärd som är att föredra ur kulturmiljösynpunkt och 

att gestaltnings- och placeringsfrågor bli en viktig del av ett eventuellt 

planerande och genomförande av slussportar. 

 

• Kulturmiljö fortsätter vara en central fråga inom 

kanalmursprogrammets planerings- och genomförandeskede. En bra 

utgångspunkt finns i det framtagna kulturmiljöunderlaget. Underlaget 

behöver fungera som ett levande arbetsdokument för att minimera 

påverkan på de utpekade värdena. 

 

• Minimering av ingrepp på bevarade lämningar måste vara prioriterat 

inom projektet och att de olika delsträckorna bör planeras och 

projekteras därefter. 

 

• Beslut om exakta placeringar av slussportarna tillsammans med 

gestaltningsfrågor kommer att utgöra ytterst viktiga aspekter för att 

uppnå en god anpassning till de kulturmiljöer de ska installeras inom. 

 

• Den riksintressanta kulturmiljön behöver ses som en miljö med flera 

uttryck. Att mildra påverkan i en del kan aldrig motivera att göra 

ingrepp som riskerar att medföra påtaglig skada i en annan del.  

 

3.8.1 Programledningens kommentar 

Då kanalmurarna är av stort kulturhistoriskt värde är en av de prioriterade 

nyttorna hur detta kan bevaras och förbättras vid en upprustning. 

Kulturförvaltningens synpunkter kommer vara ett av de prioriterade områdena i 

genomförandestudien.  
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3.9 Miljöförvaltningen 
Miljöförvaltningen bedömer att det inom kanalmursprogrammet finns behov av 

att ta fram en dagvattenutredning. Behovet av dagvattenrening och 

ledningsnätsförnyelse behöver utredas tidigt i projektet för att säkra framtida 

möjligheter att implementera en långsiktigt hållbar dag- och 

spillvattenhantering i de avrinningsområden som berörs. Aktuella underlag i 

remissen behöver stämmas av mot beslutade aktuella miljö- och klimatmål i 

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021 - 2030. 

 

• För att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna nås behöver hänsyn 

till våra vattenmiljöer vara en självklarhet som genomsyrar all 

samhällsutveckling i Göteborgs Stad. De naturliga systemen och deras 

ekosystemtjänster ska bibehållas och vid behov förbättras och 

utvecklas. 

 

• Även om Fattighusån är en konstgjord kanal så har det längs 

vattendragets norrsida gjorts åtgärder i vattenmiljön som har resulterat i 

heterogena murar, grundområden, riklig vegetation, rikt insektsliv, 

mycket fisk och flera rödlistade och sällsynta arter2. Det är av största 

vikt att dessa värden värnas och att åtgärder för att bibehålla och 

förbättra ekologiska funktioner i vattenmiljön genomförs i samband 

med kanalmursrenoveringen. 

 

• Även befintlig grönstruktur på land behöver värnas och utvecklas. 

Större andel träd på den södra sidan av Fattighusån samt åtgärder som 

skapar livsrum i kanalmurarna bör eftersträvas i projektet. 

 

• Stora Hamnkanalen omfattas inte av miljökvalitetsnormer, men även 

här krävs åtgärder i samband med kanalmursrenoveringen för att 

bibehålla och förbättra ekologiska funktioner. Innerstaden är det 

område i staden där det råder störst brist på ekosystemtjänster2. 

Miljöförvaltningen bedömer därför att det bör vara en utgångspunkt i 

projektet att utveckla de blågröna stråken och de ekosystemtjänster de 

levererar. I underlaget saknas helt förslag på grönstruktur på stora delar 

av sträckorna längs Stora Hamnkanalen. Miljöförvaltningen anser 

därför att möjligheten till att skapa mer grönska utmed vattnet bör 

utredas för att öka den biologiska mångfalden längs stråket. 

 

• Det pågår och planeras flera olika projekt i anslutning till de vattendrag 

som berörs av kanalmursrenoveringen. De kumulativa effekterna av till 

exempel grumling, utsläpp av länshållningsvatten och fysisk påverkan 

på växt- och djurliv i projekten behöver beaktas vilket kräver 

samplanering. Nödvändiga skyddsåtgärder och försiktighetsmått ska 

vidtas för att förhindra att vattenmiljöerna försämras på ett otillåtet sätt 

eller att möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna äventyras. Vid 

samplanering av projekt finns även möjligheter till samordningsvinster 

och smart finansiering av de åtgärder som krävs för att nå god 

vattenstatus i Göteborgs vattenförekomster. 

 

• Miljöförvaltningen bedömer att det inom kanalmursprogrammet finns 

behov av att ta fram en dagvattenutredning. Utredningen bör omfatta de 

avrinningsområden som berör Fattighusån och Stora Hamnkanalen. 
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• Avloppssystemet i de centrala delarna av staden består till stora delar av 

så kallat kombinerat ledningsnät där spillvatten och dagvatten avleds 

gemensamt. Det innebär att dagvattnet leds till Ryaverket och därmed 

bidrar till tillskottsvattenproblematiken på reningsverket. Förutom att 

tillskottsvatten försämrar reningseffekten så orsakar det onödig 

förbrukning av energi och kemikalier. Dessutom påverkar orenat 

dagvatten slamkvaliteten negativt vilket försämrar möjligheterna till en 

hållbar återföring av näringsämnen till jordbruksmark. 

 

• I anslutning till Brunnsparken finns ett flertal bräddpunkter där orenat 

avloppsvatten släpps ut till Stora Hamnkanalen vid hydraulisk 

överbelastning i det kombinerade ledningsnätet i samband med 

nederbörd. För att säkra framtida möjlighet att implementera en 

långsiktigt hållbar dag- och spillvattenhantering i berörda 

avrinningsområden behöver behovet av dagvattenrening och 

ledningsnätsförnyelse utredas i samband med kanalmursprojektet. 

Dagvattenhantering bör i första hand ske med gröna lösningar såsom till 

exempel regnbäddar eller i trädgropar med skelettjordar. I projektet bör 

även möjligheten att minska andelen hårdgjorda ytor i området utredas. 

 

• I den tätbebyggda staden kan både utrymmesbrist och befintlig 

höjdsättning utgöra en begränsning för möjligheten att omhänderta och 

rena dagvatten med ekosystembaserade gröna ytliga lösningar. På vissa 

platser kan det därför finnas behov av att anlägga dagvattenledningar 

och underjordiska dagvattenreningsanläggningar i anslutning till 

kanalmurarna innan avledning till recipient. Det är avgörande att dessa 

behov utreds i ett tidigt skede så att de kan lyftas in i projektet och 

skapa samordningsvinster. 

 

• Miljöförvaltningen förordar scenario 3B som frigör ytor för vistelse på 

södra delen av Drottningtorget och utanför Nordstan vilket skapar 

möjlighet till platsbildningar längs de blågröna stråken. 

Miljöförvaltningen anser att utgångspunkten bör vara att skapa gröna 

miljöer som bidrar med ekosystemtjänster i de vistelseytor som frigörs 

längs kanalmurarna i samband med kanalmursupprustningen. 

 

• Aktuella underlag i remissen behöver stämmas av mot beslutade 

aktuella miljö- och klimatmål. Det miljömål som miljöförvaltningen 

bedömer behöver beaktas i aktuellt ärende är: 

 

Göteborg har en hög biologisk mångfald med följande delmål:  

 

- Göteborgs Stad sköter och skyddar arters livsmiljöer så att 

naturvärdena utvecklas  

- Göteborgs Stad arbetar för renare hav, sjöar och vattendrag  

- Göteborgs Stad ökar den biologiska mångfalden i stadsmiljön  

 

              Göteborgs klimatavtryck är nära noll med följande delmål: 

- Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från transporter 

- Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från inköp 
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Göteborg har en hälsosam livsmiljö med följande delmål 

- Göteborgs Stad minskar användningen av skadliga ämnen 

- Göteborgs Stad säkrar en god luftkvalitet för göteborgarna  

- Göteborgs Stad säkrar en god ljudmiljö för göteborgarna  

- Göteborgs stad säkrar tillgången till grönområden och nyttjar 

ekosystem-tjänster  

 

• Miljöförvaltningen delar trafikkontorets bedömning att 

kanalmursprogrammet kommer att ställa stora krav på samverkan 

inom staden och förvaltningen är positiv till en fortsatt medverkan i 

arbetet. 

3.9.1 Programledningens kommentar: 

Miljöförvaltningen betonar vikten av att få med så många nyttor som möjligt ur 

ett miljöperspektiv vid upprustningen. Vidare anser man att utgångspunkten bör 

vara att skapa gröna miljöer som bidrar med ekosystemtjänster i de vistelseytor 

som frigörs längs kanalmurarna i samband med kanalmursupprustningen. De 

kumulativa effekterna av till exempel grumling, utsläpp av länshållningsvatten 

och fysisk påverkan på växt- och djurliv i projekten behöver beaktas vilket 

kräver samplanering. Programledningen kommer beakta samtliga aspekter i den 

kommande planeringen där Miljöförvaltningen och kretslopp- och vatten blir 

viktiga parter. 

3.10 Stadsbyggnadskontoret 
Sammanfattande synpunkter som ingår i stadsbyggnadskontorets bedömning: 

• De scenarier över trafiklösningar som ingår i remissmaterialet ger en 

ögonblicksbild över var utredningen befann sig i det aktuella skedet av 

arbetet. Stadsbyggnadskontoret lämnar därmed inte detaljsynpunkter på 

specifika lösningsförslag utan fokuserar på helheten och upplägget för 

det fortsatta arbetet. 

 

• Fler kompetensområden inom stadens olika förvaltningar behöver få 

insyn och ges möjlighet till deltagande i det fortsatta arbetet. Detta för 

att bättre fånga upp och väga samman stadens övergripande målbild 

utifrån ett helhetsperspektiv, avseende stadsmiljön i form av 

grönstruktur, kulturmiljö, bebyggelse och trafik. 

 

• Det behöver verifieras huruvida en spårväg i alléstråket är en 

förutsättning för att kanalmursrenoveringen ska kunna genomföras, så 

som det framställs i utredningen, eller om det finns andra alternativ som 

är mer fördelaktiga för stadsmiljön som helhet.  

 

• Kanalmursprojektet behöver belysas utifrån de synpunkter som 

byggnadsnämnden tidigare har lämnat på förstudien för spårväg i 

alléstråket och Övre Husargatan samt utifrån de resultat som höstens 

förestående alternativutredning för spårväg i allén kommer fram till.  

 

• Ett beslut kring systemval för minskning av översvämningsrisker bör 

tas i samband med kanalmursprogrammet i samverkan med 

högvattenskyddsprogrammet. 
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Översiktsplanen anger att utvecklingen av sammanhängande blågröna 

stråk ska vara styrande för stadsutvecklingen i innerstaden. 

Kanalmursrenoveringen innebär ett unikt tillfälle att beakta denna 

målsättning samt att utveckla de ekologiska och sociala funktionerna. 

Det behöver ses över hur ett sådant arbete ska organiseras. 

 

• Det är högst angeläget att kanalmurarnas stabilitet åtgärdas där så 

behövs. På många platser föreligger behovet av åtgärd oavsett vilken 

markanvändning närmast murarna staden planerar för.   

Projektdirektivet för det fortsatta arbetet behöver vara tydligt med att 

utredningsarbetet ska beakta helheten i stadsmiljön och väga av 

renoveringens inverkan på grönstruktur, kulturmiljö, trafiksystem och 

bebyggelse utifrån stadens övergripande målbild och styrdokument. 

 

• Förslag på hur infrastrukturomläggningar mm kan genomföras, oavsett 

om de är tillfälliga eller permanenta, ska tydligt hänga samman med 

stadens övergripande målbild och tas fram i stadens ordinarie strukturer 

– såsom program och detaljplaner samt genom kontinuerlig dialog i 

befintliga samverkansforum, till exempel organisationen för 

stadstrafiken inom GMP (Göteborg, Mölndal och Partille). 

 

• Nuvarande stadsbyggnadskontoret besitter kompetens som behöver 

vara en del av det fortsatta utredningsarbetet samt i utformningen av 

organisation och projektdirektiv.  

 

• Frågor om organisation och ansvarsfördelning för den del av 

kanalmursrenoveringen som bedöms få inverkan på stadsmiljön 

behöver beredas i nuvarande stadsutvecklingsorganisation och även tas 

till den nya organisation som startar upp efter årsskiftet 2022/2023.  

 

• En process som tar utgångspunkt i helheten krävs innan ekonomiska 

samordningsvinster mellan olika åtgärder kan bedömas. 

3.10.1 Programledningens kommentar 

Efter att remissmaterialet skickades ut har ett gediget arbete gjorts för att fånga 

upp information ur olika aspekter från samtliga förvaltningar och intressenter. 

En styrgrupp har bildats där ambitionen är att samtliga berörda förvaltningar ska 

vara representerade. Komplexiteten i programmet kräver nära samverkan inte 

minst i planeringsskedet, därför har programledningen som mål att redan från 

start skapa den samverkanskultur som vi är övertygade om krävs för att 

tydliggöra möjliga nyttor, avgränsningar och begränsningar med syfte att få ett 

översiktligt beslutsunderlag där alla parter får möjligheter att tycka till.   

3.11 Kretslopp och Vatten 

• Val av lösning i kanalmursprogrammet kommer att påverka 

höjdsättning av kanalmurar och därmed också behovet av att vidta 

åtgärder för både VA-system, dagvatten- och skyfallshantering samt 

höga vattenflöden. 
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• Det kommer krävas fördjupade studier senare i processen kopplat till 

dessa frågor och det är då viktigt att detta sker i samråd med Kretslopp 

och vatten. Frågor som behöver utredas vidare är bland annat kopplat 

till behov, risker, genomförande, finansiering och rådighet för hantering 

av skyfall och de delar som berör VA-huvudmannens ansvar. 

 

• Bedömning gör gällande att ett nytt dagvattensystem och ny 

skyfallshantering kommer att behöva planeras när ett nytt 

högvattenskydd eller höjda kanalmurar på sikt kommer att byggas. 

 

• Vid en samordnad ombyggnation av kanalmurarna bör Kretslopp och 

vattens intressen beaktas. Det gäller främst vid ledningsförnyelse och 

tillkommande nybyggnation av dagvatten- och skyfallshantering. 

 

Nedanstående punkter behöver beaktas i det fortsatta utredningsarbetet: 

 

• Inventera alla punkter där våra va-ledningar skär kanalmurarna. Finns 

högvattenluckor vid dagvattenutlopp där det finns risk för att vatten 

tränger in via dagvattensystemet vid höga nivåer i de inre 

vattenvägarna? 

 

• Inventera instängda områden som riskerar att ge översvämningar vid 

kraftiga regn som kan uppstå som en konsekvens av kanalmur. 

Omfattning på skyfallsöppningar behöver utredas. 

 

• Ev. behov av kapacitetshöjande åtgärder för vattendragen behöver 

utredas då de inre vattenvägarna är utpekade som skyfallsleder i 

Stadens strukturplaner. Breddning av vattendrag, muddring, omfattning 

av miljöaspekt. 

 

• Värdera behov av kapacitetshöjande åtgärder för vattendragen i syfte att 

skapa 

skyfallsleder. 

 

• Stora delar av befintligt va-nät är kombinerat. Separera de delar som 

blir tillgängligt vid ombyggnation. Kontroll av de ledningar som 

eventuellt passerar vattendrag där två ledningar behövs. 

 

• Delvis separerat va-nät. Kommer innebära behov av pumpning av 

dagvatten i 

framtiden då dagvatten vid höga nivåer riskerar att inte kunna avledas 

med självfall. Framtida plats för pumpstationer och avskärande 

dagvattenledningar för att minimera antal utlopp behöver utredas. 

 

• Värdera behov av uppdimensionering av va-nät när det ersätts. 

 

•  Effektiv rening av dagvatten. Olika åtgärder. 

 

• För att förhindra bakåtströmmande älvvatten behöver 

dagvattenutloppen stängas. Då dagvattenutloppen stängs vid hög nivå, 

kommer vattnet innanför, från exempelvisdränerings-vatten och 

dagvatten att ansamlas i dagvattensystemet. Finns högvattenlucka på 

utloppet kommer vattnet kunna tryckas ut så länge nivån i ledningsnätet 
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är högre än i älven. Men när nivån i älven stiger riskerar vattnet i 

ledningsnätet att översvämma platserna innanför ett högvattenskydd. 

 

• För att förhindra en översvämning behöver dagvattnet i 

dagvattensystemet innanför högvattenskyddet således pumpas. Där 

högvattenskydd anläggs och dagvatten behöver pumpas är det av 

intresse att minska antalet dagvattenutlopp   för att inte behöva pumpa 

varje utlopp. 

 

• Inom området för Kanalmursprogrammet finns det följaktligen ett 

behov av omläggning och uppdimensionering av dagvattenledningar 

både för att möta den pågående klimatförändringen och för att följa 

befintlig branschpraxis för dimensionering av dagvattensystem. 

3.11.1 Behov av dagvattenrening 

• Det finns ett behov av att i samband med upprustningen av 

kanalmurarna införliva åtgärder för dagvattenrening. Viktigt att hänsyns 

tas till ”Ramdirektivet för Vatten” och ”Åtgärdsplan god vattenstatus”, 

och att det ytbehov som beskrivs här beaktas. 

 

• Det finns idag ett flertal dagvattenutlopp längs med sträckan av 

kanalmuren och det dagvattnet som leds ut via dem genomgår idag 

ingen rening. Det är mycket svårt att hitta plats för 

dagvattenreningsåtgärder i en så tät urban miljö och det är därför 

mycket fördelaktigt att studera möjliga åtgärder i samband med 

kanalmurarna. Det bör studeras vilken typ av anläggning som passar att 

införliva i kanalmurarnas konstruktion och vilken effekt det kan ge. 

3.11.2 Påverkan på skyfallshantering 

• Befintliga dagvattenledningar har en bestämd avsedd kapacitet som de 

är dimensionerade för. När högvattenskydd anläggs kommer ett instängt 

område att skapas, från vilket vatten inte kan avrinna på ytan. I flera fall 

kommer detta medföra att risken för översvämning i själva verket ökar. 

 

• För att lösa detta behöver högvattenskydden vara försedda med 

öppningar så att ytvatten fritt kan strömma ut. Dessa lokaliseras vid 

lokala lågpunkter och vid de skyfallsleder (befintliga och framtida) som 

avleder skyfallsvatten ut i älven. Om översvämningsrisken uppstår som 

en konsekvens av kanalmurarna (hantering av befintlig situation för att 

inte skapa en försämring) ska åtgärderna ske inom ramen för 

programmet och om det är en del av stadens strukturella planer 

(framtida planer) för att skapa ett mer robust samhälle vid skyfall så 

hanteras detta i samråd med Kretslopp och vatten. 

 

• Eftersom de inre vattenvägarna är utpekade som skyfallsleder i Stadens 

strukturplaner för skyfallshantering bör kapacitetshöjande åtgärder för 

vattendragen utvärderas. 

 

• För att inte översvämning ska ske då älven stiger behöver 

skyfallsöppningarna stängas då varning för höga vattenstånd är 
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utfärdad. En variant är att använda permanenta grindar eller luckor som 

finns på platsen. Större öppningar kan behöva stängas på andra sätt. 

3.11.3 Inre vattenvägar 

• För de inre vattenvägarna inom kanalmursprogrammet finns två möjliga 

lösningar för hantering av höjda vattennivåer. Det ena är att höja 

kanalmurarna och det andra är att bygga portar vid Stora Hamnkanalens 

mynning i älven samt vid Vallgravens utlopp vid Rosenlund för att 

stänga ute Göta älv. 

 

• Portlösningen kan delas upp i två olika utföranden: slussport och 

skyddsbarriär, I båda anläggningarna ingår pumpstationer där syftet är 

att lyfta vatten till utsidan av högvattenskyddet när port/barriär är 

stängd. 

 

• Dagvatten-och skyfallshantering kommer att behöva beaktas både vid 

höjda murar och vid en portlösning. 

3.11.4 Behov av va-ledningsförnyelse 

• Det föreligger ett stort behov av ledningsförnyelse inom området för 

kanalmurarnas upprustning, både vad gäller avloppsnätet och 

vattenledningsnätet. 

 

• Det finns ett önskemål att separera det kombinerade va-nätet till dag- 

och spillvatten för att undvika risken för bräddningar och 

källaröversvämningar. Möjligheter att separera det kombinerande va-

nätet till dag- och spillvattenledningar återfinns på flera ställen inom 

Kanalmursprogrammet. 

 

• Både va-ledningsförnyelse och ledningsseparering är prioriterade 

åtgärder för va-huvudmannen. Det kräver god framförhållning för att 

hitta lämpliga ledningslägen och samordning med övriga 

teknikdiscipliner. 

 

• Det finns önskemål att förnya flera dricksvattenledningar inom området 

för kanalmursprogrammet. 

3.11.5 Bedömning ur ekonomisk dimension 

• Skyfallshantering - finansiering av klimatanpassningsåtgärder utöver 

föreslagen 

upprustning av kanalmurar kommer att innefatta mycket stora 

kostnader, med en idag osäker fördelning mellan exploateringsbidrag, 

skattekollektivet, taxekollektivet och ev. samfinansiering av annan part. 

 

• Fördröjning och rening av dagvatten – åtgärder för detta finansieras 

genom VA-taxa i kombination med skattemedel, med hänvisning till 

"Överenskommelse om samverkanangående dagvatten och vattendrag 

inom Göteborgs Stad". 

 

• Ledningsflytt och ombyggnad av ledningar - finansieras genom en 

kombination av VAtaxa och skattemedel, med hänvisning till 
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"Överenskommelse om samverkan" mellan Trafikkontoret och 

Kretslopp och vatten. Överenskommelsen ger en schablonisering av 

kostnader där Trafikkontoret står för 75 % och Kretslopp och vatten för 

25 %. Tillkommande merkostnader för förnyande och 

kapacitetshöjande åtgärder på ledningar och ledningstillbehör 

tillhörande VA-kollektivet och som kravställs av Kretslopp och vatten 

ska bekostas av Kretslopp och vatten. 

 

• Det krävs en god framförhållning för att utreda lämpliga åtgärder på 

VA-systemet och för att Kretslopp och vatten ska kunna föra in åtgärder 

tillika kostnader i förvaltningens långsiktiga investeringsplan. 

3.11.6 Bedömning ur ekologisk dimension 

• Det är viktigt att i framtida utredningar aktivt arbeta för att öka de 

ekologiska värdena. 

3.11.7 Bedömning ur social dimension 

• Det är viktigt att i framtida utredningar aktivt arbeta för att öka de 

sociala värdena. 

3.11.8 Programledningens kommentar:  

I kontakter mellan kretslopp- och vatten och programledningen har inledande 

diskussioner förts kring ovan nämnda punkter. Det har kunnat konstaterats att 

många av punkterna behöver utredas innan beslut kan fattas. Det kommer därför 

bli viktigt att dessa utredningar kan genomföras så fort som möjligt för att få ett 

konkret beslutsunderlag över vad som är praktiskt möjligt att genomföra 

kopplat till de nyttor det skulle ge.
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