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Syfte och avgränsningar 

 

Detta PM är framtagit av Magnus Ståhl, Trafikkontoret på uppdrag av Kanalmurs-
programmet, programledare Peter Terrs.  

Dokumentet har tagits fram ihop med Trafikkontorets spåransvariga, Mimmi Mickelsen 
och Jesper Olsson samt Göteborgs Spårvägars trafikutvecklingschef Kristian Berneclou 
Bohman. Principerna har också diskuterats och stämts av med Andreas Dahlgren på 
Västtrafik. 

Syftet med dokumentet är att ge en översiktlig bild av hur spårvägen på systemnivå kan 
komma att påverkas vid genomförandet av Kanalmursprogrammet. En målsättning har 
varit, att på ett tydligt sätt, beskriva behoven av åtgärder i stadens spåranläggning för att 
klara ett etappvis genomförande av kanalmursrenoveringarna. 

Busstrafiken och resenärsperspektiv och flera andra aspekter till exempel cykel hanteras 
inte i pm:et. Vidare utredningar och analyser krävs i kommande genomförandestudier.  

För det fortsatta arbetet med renoveringen av kanalmuren förbi Drottningtorget krävs 
mycket samordning med andra projekt. Framför allt behöver planeringen och 
genomförandet av Bangårdsförbindelsen och en eventuell spårväg i Alléstråket landa 
såväl vad det gäller utformning, som tidpunkt för genomförande. 
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Omfattning av kanalmursrenoveringarna 

Den fortsatta renoveringen av kanalmurarna i centrala Göteborg kommer att få stor 
påverkan på kollektivtrafiken. Framför allt är det spårvägstrafiken som kommer att 
påverkas. För att genomföra renoveringarna krävs det spontning och urschaktning likt de 
arbeten som genomfördes utmed Norra Hamngatan för ett par år sedan. När dessa arbeten 
genomförs på resterande sträckor kommer spårvägen på aktuella sträckor att rivas. 
Tidsaspekten på dessa arbeten är i storleksordningen ett år per delsträcka.  

 

Bild: Kanalmursrenovering Norra Hamngatan, Foto: Vårt Göteborg 

Utöver sträckorna utmed kanalmurarna behövs ett antal broar renoveras. 
Drottningtorgsbron, Kungsportsbron och Fontänbron över kanalen i Brunnsparken 
behöver samtliga rivas för att därefter återuppbyggas. Likt kanalmursrenoveringarna är 
detta projekt som tar lång tid att genomföra och som kommer att få en stor påverkan på 
spårvägstrafiken   

 

Bild: Återuppbyggnad av Vasabron, Foto: Trafikkontoret, Göteborgs Stad 
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Problematiska punkter 
Fyra delsträckor och tre broar har identifierats som de delprojekt som får störst påverkan 
på kollektivtrafiken. 

 

 

Förutsättningar i spårvägssystemet 

Renoveringarna av kanalmurarna på de kritiska sträckorna ligger efter färdigställandet av 
spårväg till Lindholmen och Engelbrektslänken, dvs 2027 och framåt. Båda objekt ger 
vissa möjligheter att hantera spårvägstrafiken under byggtiden. 

 
Bild: Dagens spårvägsnät från Göteborgs spårvägar 

Södra Hamngatan 

Norra Hamngatan Stampgatan 
Drottningtorget 

Kungsportsbron 

Drottningtorgsbron 
Fontänbron 
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Kapacitet - Resandeutveckling 
Resandet med spårväg har i modern tid ökat. Faktorer som medverkat till det ökande 
resandet med spårväg är bland annat 

• stadsutvecklingen i staden och regionen – fler möjliga resenärer 
• utveckling av spårvägssystemet, tätare trafikering, nya spåranläggningar och 

fordon med högre prestanda – bättre resande erbjudande 
• mer belastat vägnät, svårare att ta sig fram med andra trafikslag i innerstaden – 

ökad färdmedelsandel jämfört med övriga trafikslag 
• ökad miljömedvetenhet hos resenärerna – fler som väljer att åka spårvagn 

Sedan år 2000 har antalet spårvagnsresor ökat med 80% från 78 miljoner resor per år till 
141 miljoner resor per år. 

Kanalmursprogrammet sträcker sig runt 20 år fram i tiden och under denna tid kommer 
spårvägsresandet fortsätta öka. Till viss del kan det ökande resandet kompenseras med 
längre spårvagnar (45 meter) som redan är på väg att införas på två linjer. Nya spårlänkar 
som Lindholmsförbindelsen (tidigast 2035?) och spårväg i Alléstråket (tidigast 2029?) 
ökar också kapaciteten i spårvägsnätet.  

På sikt planeras det för nya spårvägsbanor in mot centrum från Eriksberg, Backa och Dag 
Hamarsköldsstaden. Dessa spårvägar är önskvärda ur flera aspekter men innebär också en 
ökad belastning på spårvägssystemet i innerstaden.  

För att minimera de störningar kanalmursrenoveringarna kommer att ha på 
spårvägstrafiken krävs en samplanering. Några delsträckor bör troligtvis genomföras 
snaras möjligt medan andra kan behöva invänta nya spårlänkar eller leverans av längre 
spårvagnar etc.  

Det kan också nämnas att trafikeringen av nya spårvägsbanor in mot centrum från 
Eriksberg, Backa och Dag Hamarsköldsstaden kan komma att begränsas av kanalmurs-
programmet om genomförandet av detta program drar ut på tiden. 

 

Bild: Resandeutveckling visas mycket översiktligt 
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Trafik – omledningar och påverkan 
 
Brunnsparken – Norra Hamngatan 
När spåren på Norra Hamngatan rivs finns spårväg till Lindholmen och 
Engelbrektslänken. 

En möjlig trafikering då är att linje 2 som trafikerar genom Brunnsparken delas upp i linje 
2 och linje 12 som båda dras ut till Lindholmen och därmed inte belastar 
brunsparkssnittet. Spårvägen till Lindholmen ersätter linje 16 som därmed också 
försvinner från Brunnsparken. Linje 6 kan gå till Hisingen via östra Hamngatan och en 
linje kan flyttas till Engelbrektslänken. Linje 3 har diskuterats sedan tidigare att trafikera 
denna väg. 

 

 

Med detta upplägg eller liknande bedöms avstängning av spårvägen i samband med 
kanalmursrenoveringen av Norra Hamngatan få en acceptabel påverkan på 
spårvägstrafiken utan att kräva någon ersättningstrafik eller tillfälliga spårutbyggnader. 
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Stampgatan 
Vid rivningen av spårvägen på Stampgatan finns redan idag möjligheten att trafikera med 
linje 1 och linje 3 från Redbergsplatsen till snabbspåret via förbindelsespåret vid Svingel. 
Alternativt skulle en av dessa linjer kunna trafikera Engelbrektslänken. 

Spårvagnar från Drottningtorget via Skånegatan (linje 12 och 13 år 2027) till Korsvägen 
behöver ledas om via Avenyn vilket tidigare skett vid större evenemang på Ullevi. En 
variant på detta upplägg är att dessa linjer trafikerar Engelbrektsgatan och Scandinaviums 
hållplats. 

 

 

Med detta upplägg eller liknande bedöms avstängning av spårvägen i samband med 
kanalmursrenoveringen av Stampgatan få en acceptabel påverkan på spårvägstrafiken 
utan att kräva någon ersättningstrafik eller tillfälliga spårutbyggnader.  

Ett alternativ till detta upplägg skulle kunna vara en permanent utbyggnad av spårväg i 
Ullevigatan före spåren rivs i Stampgatan. Detta upplägg påverkar eventuellt tidplanen 
för denna etapp av kanalmursprojektet. 
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Kungsportsbron 
Vid rivning av Kungsportsbron behöver de 5 linjer som går där idag ledas om. Linje 3 
kan dras via Engelbrektslänken, Linje 7 och 11 via Västra Hamngatan och linje 4 och 5 
via Skånegatan. Linje 10 går via Stenpiren för att avlasta Västra Hamngatan. 

 

 

Med detta upplägg eller liknande bedöms avstängning av spårvägen i samband med 
ombyggnaden av Kunsportsbron få en acceptabel påverkan på spårvägstrafiken. 
Kapaciteten i Skånegatan kan bli en utmaning då den redan trafikeras av fyra ordinarie 
linjer. Störst påverkan fås med detta upplägg på linje 4 som inte når Drottningtorget. 

  

11 
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Fontänbron 
Vid rivning av Fontänbron berörs direkt linje 5 och 10 som behöver ledas om via Nils 
Ericsonsplatsen. Samtliga linjer som trafikerar Norra Hamngatan i Brunnsparken (3,6,9) 
behöver flyttas till Södra Hamngatan. Även om man flyttar någon eller några linjer till 
exempel linje 3 till Engelbrektslänken bedöms spårkrysset vid Eggers och hållplatsläget 
Brunnsparken bli allt för överbelastade i högtrafik.   

 

 

Åtgärder för att avlasta detta område krävs. Exempel på åtgärder kan vara omfattande 
ersättningstrafik med buss. Klippa av spårvägslinjer och ”kortvända” vid Åkareplatsen 
och via västra Hamngatan – Stenpiren. Även en utbyggnad av spårväg i Alléstråket skulle 
kunna ge erforderlig avlastning.     
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Södra Hamngatan 
Om spåren på Södra Hamngatan rivs utan ersättningsspår behöver i stort sett samtliga 
spårvägslinjer läggas om och spårvägssystemet blir kraftigt överbelastat i flera 

punkter. 

Linjer som trafikerar Södra Hamngatan behöver flyttas till Kungsportspatsen och 
Vasagatan vilket i sin tur innebär att linjer som ditintills trafikerat Kungsportspatsen 
behöver flyttas till Skånegatan. Störst kapacitetsbrist uppstår vid Valand och in på 
Vasagatan men även situationen vid Ullevi blir ohållbar.   

 

 

Mer omfattande åtgärder krävs för att säkerställa spårvägsnätets funktion vid denna etapp 
av kanalmursprojektet. Exempel på åtgärder kan vara utbyggnad av tillfälliga spår i Norra 
Hamngatan och en tillfällig bro över Stora Hamnkanalen till Stenpiren. Ett annat 
alternativ är en utbyggnad av spårväg i Alléstråket.  

Utbyggnad av en Operalänk från Östra Hamngatan till Stenpiren är möjlig lösning. 
Operalänken skulle i detta skede ge en begränsad nytta då den inte ger spårkopplingar 
från Järntorget till Drottningtorget (svängmöjligheter saknas i Brunnsparken)     
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Drottningtorget – Åkareplatsen 
Om spåren över Drottningtorget och förbi Posthotellet rivs utan ersättningsspår behöver i 
stort sett samtliga spårvägslinjer läggas om och spårvägssystemet blir kraftigt 

överbelastat i flera punkter. 

Om spårvagnarna från nordöstra Göteborg inte kan trafikera in mot Drottningtorget 
innebär det att körvägen via Redbergsplatsen – Svingeln – Stampgatan och vidare mot 
Skånegatan är enda vägen in till staden. Totalt går 8 spårvagnslinjer till östra Göteborg. 

Även situationen vid Valand – Vasagatan bedöms bli en flaskhals i detta skede då 
flertalet linjer behöver dras via Engelbrektslänken för att nå innerstaden. 

 

Mer omfattande åtgärder krävs för att säkerställa spårvägsnätets funktion vid denna etapp 
av kanalmursprojektet. Exempel på åtgärder kan vara utbyggnad av tillfälliga eller 
permanenta spår förbi Centralen norr om Posthotellet. För att bygga och trafikera sådana 
spår krävs att Bangårdsförbindelsen är färdig och att buss (och bil) trafik kan flyttas dit. 
Tidplanen för denna etapp av kanalmursprojektet blir därmed högst osäker. 

Ett annat alternativ är en utbyggnad av en först etapp av spårväg i Alléstråket från Station 
Haga via Ullevigatan till en utvecklad bytespunkt med nya spårkopplingar vid Svingeln. 
Troligtvis krävs då också någon form av vändmöjlighet, dubbelriktningsvagnar eller 
vändslinga, på Åkareplatsen. Detta för att inte Stampgatan skall bli allt för överbelastad.  

Drottningtorgsbron 
För att riva och återuppbygga Drottningtorgsbron kräv med största sannolikhet en 
spåravstängning på Drottningtorget. Den naturliga lösningen blir då att genomföra detta 
delprojekt ihop med renoveringen av kanalmurarna på Drottningtorget. I avvaktan på den 
permanenta lösningen kan temporära förstärkningsåtgärder vara aktuella. 
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Slutsats 
För delsträckorna Norra Hamngatan- och Stampgatan kan spårvägstrafiken ledas om med 
begränsade störningar på systemnivå. Delprojektet Fontänbron i Brunnsparken kommer 
att få en stor påverkan på många spårvägslinjer och eventuellt kräva viss ersättningstrafik 
men kräver inga större spårutbyggnader.  

 

 

För delsträckorna Södra Hamngatan och Drottningtorget krävs utbyggnad av nya 
permanenta eller tillfälliga spår för att undvika en total kollaps av kollektivtrafiken i 
Göteborg. Nedan redovisas två alternativa spårlösningar.  

 



 

 

      13 (14)

  

  

Spårväg i Alléstråket 
Permanent utbyggnad av spårväg i Alléstråket och Ullevigatan och nya spårkopplingar 
vid Svingeln samt en tillfällig vändslinga på Åkareplatsen. 

 

 

Utbyggda av Spårväg i Allestråket med ett stadsbanekryss på Åkareplatsen finns med i 
målbilden för kollektivtrafiken i Göteborg. Alternativet innebär att renoveringen av 
kanalmurarna inväntar en första etapp av detta projekt. 
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Spårväg i Norra Hamngatan och spår norr om posthotellet 
Det andra alternativet innebär en utbyggnad av tillfälliga spår på Norra Hamngatan och 
en tillfällig spårvägsbro över Stora Hamnkanalen med koppling mot Stenpiren. Vilket är 
en möjlig men kostsam lösning för kanalmursrenoveringen av Södra Hamngatan. 

 

 

För att renovera kanalmurarna vid Drottningtorget behöver spåren Söder om Posthotellet 
rivas och då behövs permanenta eller tillfälliga spår mellan Posthotellet och Centralen. 
För att kunna bygga dessa spår behöver bil och busstrafiken som idag går där flyttas till 
den planerade Bangårdsförbindelsen. Alternativet innebär således att denna deletapp av 
kanalmursprojektet kan påbörjas förs när Bangårdsförbindelsen står färdig. 

Genomförandet av Bangårdsförbindelsen och spårvägen förbi Posthotellet bedöms i 
dagsläget kunna vara klara tidigast år 2040. Med en fortsatt resandeökning med spårvagn 
kan man inte, utan allvarliga konsekvenser, vänta med kanalmurarna på Drottningtorget 
till detta årtal (om inte Allélänken finns på plats då). 

 

 

 

 


