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Inriktningsbeslut Upprustning av kanalmurar 
längs Fattighusån och Stora Hamnkanalen 
 

Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget om att i 
samverkan med kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och 
övriga berörda samordna fem fördjupningsuppdrag innan vidare inriktningsbeslut 
kan tas (KF 2021-09-16, § 28) för fullgjort.  

2. Trafiknämnden förklarar uppdraget om att utreda om projektet kan beslutas om i 
etapper för att få en större hanterbarhet i beslutsfattandet (TN 2022-04-21, § 148) 
för fullgjort. 

3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att ge stadsmiljönämnden i uppdrag 
att äga programmet för upprustning av kanalmurarna längs Fattighusån och Stora 
Hamnkanalen. 

4. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna följande inriktningar 
för den fortsatta planeringen av upprustning av kanalmurarna längs Fattighusån 
och Stora Hamnkanalen: 

a. Aktuella kanalmurar och broar rustas upp till en sådan standard att 
konstruktionerna säkerställs för ytterligare 120 år. 

b. Kulturmiljön bevaras samtidigt som ett attraktivare stadsrum skapas 
längs kanalen och framkomligheten för gående och cyklister förbättras.  

c. Klimatanpassningsåtgärder inom aktuellt geografiskt område inkluderas, 
för att bidra till att skydda staden fram till 2070. 

d. Arbetet ska planeras för att genomföras under en 20-årsperiod, till cirka 
år 2043. 

e. Arbetet ska planeras för att genomföras till en utgift som maximalt 
uppgår till mellan 4,5 och 5 miljarder kronor i prisnivå 2020. 

5. Trafiknämnden översänder trafiknämndens beslut till park- och naturnämnden för 
kännedom. 

Trafikkontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-10-28 
Diarienummer 7501/19 
 

Handläggare 
Lovisa Berg/Trafikkontoret/GBGStad 
Telefon: 031-368 24 08 
E-post: lovisa.berg@trafikkontoret.goteborg.se  
 
Peter Terrs/Trafikkontoret/GBGStad 
Telefon: 031-368 26 95 
E-post: peter.terrs@trafikkontoret.goteborg.se  
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Sammanfattning 
Kanalmurarna längs Fattighusån och Stora Hamnkanalen är i behov av upprustning i 
närtid då det föreligger risk för ras som skulle föranleda mycket stora konsekvenser.  

Syftet med inriktningsbeslutet är att skapa en förankring kring upplägg, omfattning och 
tidiga tids- och kostnadsbedömningar för planering och upprustning av kanalmurarna. 
Inriktningsbeslutet omfattar kanalmursrenovering samt renovering av ett antal broar, 
slusskonstruktionen vid Drottningtorget samt kajmuren mellan Casinot och Stora 
Bommens bro. Arbetet föreslås omfatta skydds-/slussportar vid Stora Hamnkanalen då 
det ligger inom upprustningsarbetets geografi. Ambitionen är att i samband med 
renoveringen försöka höja standarden i det intilliggande stadsrummet vad gäller en 
attraktivare stadsmiljö och en förbättrad framkomlighet för fotgängare och cyklister. 
Åtgärderna bedöms kosta 4,5–5 miljarder kronor i prisnivå 2020. Grovt räknat bedöms 
planering och genomförande sträcka sig över en 20-årsperiod, fram till cirka år 2043. En 
första produktionsstart är uppskattad till 2026–2028.  

Inriktningsbeslutet omfattar inte åtgärder för omledning av kollektivtrafiken under 
renoveringen, vilket kommer krävas för att genomförandet ska vara möjligt. Ambitionen 
är att lösa omledning av kollektivtrafik med planerade investeringar. Åtgärderna bedöms 
ligga i storleksordningen 2–4 miljarder kronor beroende på alternativ.  

I tjänsteutlåtandet svarar trafikkontoret på de fem fördjupningsuppdrag trafiknämnden fått 
från kommunfullmäktige (KF 2021-09-16, § 28). Trafikkontoret anser att kontoret, med 
den remisshantering och de löpande samordningsmöten som varit, beaktat 
kommunfullmäktiges uppdrag om att samverka med berörda parter. Det kommer även 
fortsättningsvis att finnas ett stort behov av samverkan.  

Trafikkontoret bedömer att kontoret vid olika tillfällen kommer föreslå trafiknämnden att 
lyfta genomförandebeslut till kommunfullmäktige, där respektive genomförandebeslut 
omfattar olika delsträcksgrupper med ingående etapper. Med genomförandebeslut för 
olika delsträcksgrupper möjliggörs en flexibilitet vad gäller exempelvis 
genomförandetakt och en större hanterbarhet i beslutsfattandet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Arbetet med upprustning av kanalmurarna längs Fattighusån och Stora Hamnkanalen 
bedöms kosta 4,5–5 miljarder kronor i prisnivå 2020. För att genomförandet ska vara 
möjligt behövs ytterligare åtgärder i infrastruktur för kollektivtrafik. Dessa ytterligare 
åtgärder, vilka även har andra nyttor, redogörs för i bilaga 5 till tjänsteutlåtandet. Den 
totala kostnaden för redovisade förslag bedöms ligga i storleksordningen 2–4 miljarder 
kronor, beroende på alternativ. Inriktningsbeslutet omfattar inte dessa 
kollektivtrafikåtgärder.  

Trafikkontoret bedömer att de stora investeringsvolymerna kan ge påverkan på i vilken 
omfattning och takt andra investeringar kan genomföras. Trafikkontoret bedömer det 
dock nödvändigt att rusta upp kanalmurarna då de ligger centralt i staden och sträcker sig 
över ett stort område som till stora delar berör Göteborgs kollektivtrafiknav. Om inte 
kanalmurarnas funktion kan säkras ger det påverkan på tillgänglighet och framkomlighet i 
hela innerstaden. Vid ett större brott i konstruktionen riskerar även ledningar av olika slag 
som förser fastigheter med vatten, avlopp, el, fjärrvärme, fiber med mera att slås ut en 
längre tid. 
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En av de fem största riskerna som i dagsläget identifierats är att näringslivet samt 
besöksnäringen i centrum bedöms få en stor påverkan under 10–15 år. För att minimera 
påverkan bedöms samordning med Business Region Göteborg, Göteborg & Co och 
angränsande fastighetsägare vara viktigt. Under byggnationen behöver störning för 
befintlig verksamhet minimeras så att bland annat ljudnivåer hållas rimliga och tillträde 
till byggnaderna upprätthålls. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Kanalerna utgör begränsad naturresurs som den växande staden måste ta hand om och 
förvalta väl. Kanalerna 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.  

Klimatanpassningsåtgärder inom aktuellt geografiskt område föreslås inkluderas vid 
upprustningen. Detta för att bidra till att skydda staden fram till 2070 då de yttre skydds-
/slussportarna planeras för att komplettera stadens högvattenskyddsåtgärder. 

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. De 
formella kraven på miljöhänsyn kommer att bestämmas genom villkor i meddelat 
tillstånd. En tidig handlingsplan för ansökan om vattenverksamhet har tagits fram, se 
bilaga 12 till tjänsteutlåtandet. 

En reinvestering av kanalmurarna går inte att undvika, och med produktionen följer en 
miljöpåverkan. Trafikkontoret strävar efter att göra så kloka val som möjligt vad gäller 
bland annat materialval och produktionsteknik. 

Bedömning ur social dimension 
Kanalmurarna ligger centralt i staden och sträcker sig över ett stort område där gator och 
spårväg är i direkt anslutning till kanalmurarna. Under byggnationsskedena kommer 
därför en stor del av göteborgarna i alla åldrar, närboende och närliggande verksamheter 
påverkas under många år. Planering av bland annat etappindelning, utbyggnadsordning 
och trafikomläggningar är därför av stor vikt för att minska de olägenheter som 
upprustningsarbetena innebär för allmänheten. 

Ambitionen är att i samband med renoveringen försöka höja standarden i det intilliggande 
stadsrummet vad gäller en attraktivare stadsmiljö och en förbättrad framkomlighet för 
fotgängare och cyklister. Därmed ökar förutsättningarna för en hållbar mobilitet. 

Stora Hamnkanalen och dess historia utgör ett riksintresse för kulturmiljövården och är 
viktig att bevara. Stora Hamnkanalen är den enda kvarvarande kanalen av de 
ursprungligen fyra kanalerna och innebär därför i dag den enda och exklusiva möjligheten 
att uppleva en kanalmiljö tillhörande den ursprungliga kanalstaden från 1600-talet. 

Genom konstnärlig utsmyckning bidrar åtgärderna till att miljön upplevs mer mänsklig 
och skapa intresse för våra unika vattenmiljöer. 
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Förhållande till styrande dokument 

• Översiktsplan för Göteborg (KF 2022) 
• Åtgärderna väntas bidra till stadslivsstråket Norra Hamngatan – 

Friggagatan och det blågröna stråket längs Fattighusån. 

• En integrering av utbyggnadsplaneringen och renoveringen av 
kanalmurarna är viktig.  

• Förslag till översiktsplan för Göteborg – tillägg för översvämningsrisker (KF 
2019) 

• Åtgärderna väntas bidra till att skydda staden mot högt vatten och göra 
Göteborg robust mot dagens och framtidens översvämningar. 

• Trafikstrategin för en nära storstad (TN 2014) 

• Åtgärderna väntas bidra till att öka resorna till fots eller med cykel 
genom att öka framkomligheten för fotgängare och cyklister. 

• Åtgärderna väntas bidra till att gaturummen i innerstaden är attraktiva att 
vistas i. 

• En trygg och attraktiv stad med säkra gatumiljöer kräver drift och 
underhåll, såsom väl omhändertagna kanalmurar. 

• En av genomförandeprinciperna i trafikstrategin är att se till att det går att 
ta sig fram under tiden den nära storstaden byggs. Det finns dock en risk 
att det hållbara resandet inte utvecklas i linje med de uppsatta målen 
under upprustningen av kanalmurarna om inte kapacitetsstarka och 
attraktiva omledningsvägar tillskapas.  

• Cykelprogram för en nära storstad, 2015–2025 (TN 2015) 

• Viktiga åtgärdsområden inom Vallgraven är ”mer sammanhängande 
cykelvägnät utan avbrott” och ”fler cykelparkeringar”. I samband med 
kanalmursupprustningen föreslås inriktningen vara att öka 
framkomligheten för cyklister.  

• Målbild Koll2035 (KF 2018) 

• Åtgärder som pekas ut i målbilden kan minska de störningar i 
kollektivtrafiken som renoveringen av kanalmurarna medför och ge 
möjlighet att skapa en mer attraktiv stadsmiljö vid återställandet av 
kanalmurarna. 

• Göteborgs grönplan (PoNN 2022) 

• Strategin Förstärk och utveckla blågröna stråk behöver beaktas i fortsatt 
arbete. 

• Stadsmiljöplan inom Vallgraven (TN 2022) 

• När kanalmurarna rustas upp kan stadsmiljöplanen fungera som en 
inriktning för hur gaturummen kan utvecklas. 

• Göteborg Stads miljö- och klimatstrategiska program 2021 - 2030 (KF 2021) 

• Arbetet kommer att beröra miljömålen Göteborg har en hög biologisk 
mångfald, Göteborgs klimatavtryck är nära noll och Göteborgarna har 
en hälsosam livsmiljö. 
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• Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program (KF 2018) 

• Göteborgs Stads plan för en jämlik stad (KF 2018) 

• Utvecklingsplan för den befästa staden Göteborg 2018 – 2022 (Göteborgs Stad 
och Statens fastighetsverk) 

• Göteborgs stadsmiljöpolicy och Parkeringspolicy för Göteborgs Stad (KF 2009) 

• Göteborg - modig förebild inom arkitektur (BN 2018) 

Bilagor 
1. Underlag för besvarande av återremissyrkande avseende upprustning av 

kanalmurar längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen (2022-03-18) 
2. Sammanställning av remissvar till Kanalmursprogrammet (2022-09-21) 
3. Kartbilaga Kanalmursprogrammets område (2022-09-12) 
4. Trafikkontorets rutiner och åtgärder för drift och underhåll av Göteborgs 

inre kanalmurar (2022-09-12) 
5. Påverkan på spårväg i samband med kanalmursrenoveringar (2022-09-

09) 
6. Extern finansiering (2022-09-12) 
7. Planeringsförutsättningar Kanalmursprogrammet (2022-09-10) 
8. Mölndalsåsystemet och Göteborgs inre vattenvägar - utredning om skydd 

mot översvämningar fram till år 2150 (2021-06-30) 
9. Påverkan på dagvattensystem från högvattenskydd (2019-03-11) 
10. Dimensionering av kanalmurar (2021-12-22) 
11. Riskmatris (2022-09-19) 
12. Handlingsplan för vatten- och miljödom (2022-09-13) 
13. Inkomna remissvar 
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Ärendet  
Trafiknämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att samordna fem 
fördjupningsuppdrag inför inriktningsbeslut avseende upprustning av kanalmurar (KF 
2021-09-16, § 28). Trafikkontoret avser med ärendet besvara uppdraget samt föreslå 
trafiknämnden att föreslå kommunfullmäktige godkänna ett inriktningsbeslut. Syftet med 
inriktningsbeslutet är att skapa en förankring kring upplägg, omfattning och tidiga tids- 
och kostnadsbedömningar för planering och upprustning av kanalmurarna längs 
Fattighusån och Stora Hamnkanalen. I ärendet besvaras även det uppdrag trafiknämnden 
gett att utreda om projektet kan beslutas om i etapper för att få en större hanterbarhet i 
beslutsfattandet (TN 2022-04-21, § 148). 

Beskrivning av ärendet 
Behov av renovering av kanalmurarna 
Kanalmurarna längs Fattighusån och Stora Hamnkanalen byggdes av holländare när 
Göteborg anlades för 400 år sedan. De inre kanalerna förstärktes och byggdes om under 
mitten av 1800-talet fram till början 1900-talet. Endast delar av Fattighusåns norra 
kanalmur verkar vara kvar i original från 1600–1700-talet. När kanalmurarna byggdes såg 
trafiksituationen längs med murarna helt annorlunda ut än i dag då gatorna trafikerades av 
häst och vagn. Belastningen på gatorna, byggda på göteborgslera, och därmed också på 
kanalmurarna, har ökat allteftersom gatorna trafikeras av tyngre fordon som bussar, 
spårvagnar och lastbilar.  

 

Principskiss kanalmur med definitioner, ur Kulturmiljöutredning Antiquum, 2021-11-22  

I dag har röta identifierats på rustbädd och pålar, vilket yttrar sig genom skador på 
kanalmurarna. Stadsbyggnadskontorets stabilitetskartering och trafikkontorets 
inspektioner och kontrollavvägningar visar också på flera osäkra områden utmed 
kanalerna. 
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Pågående deformering av kanalmur 

 

  

Fotot visar en typskada på en rustbädd (vilket är en del av kanalmurens grundläggning), där bärlina och 
träpåle har ruttnat och saknar anläggning mot varandra 

Mätprogram, inspektioner samt beräkningar av särskilt ansatta partier ger trafikkontoret 
en bra bild över kanalmurarnas status på kort sikt, men att förutspå om ett framtida ras 
kommer ske är tyvärr inget som går att göra (se bilaga 4 till tjänsteutlåtandet). Utan 
åtgärder kommer risken för ras alltid att finnas. Det finns dock förebyggande åtgärder 
som kan användas för att reducera risken, som till exempel minskad trafikbelastning och 
temporära stödkonstruktioner. 

Återremiss vid förslag till inriktningsbeslut 
Trafiknämnden beslutade i mars 2021 att föreslå kommunfullmäktige besluta om 
inriktningen för den fortsatta planeringen och genomförandet av upprustningen av 
kanalmurarna.  

Stadsledningskontoret lyfte ärendet till kommunstyrelsen den 16 juni 2021 med 
beslutssatserna: 
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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. 
 

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige den 16 september 2021: 

Ärendet om upprustning av kanalmurar återremitteras med uppdrag till trafiknämnden, 
som i samverkan med kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och 
övriga berörda samordnar fördjupningar enligt följande, innan vidare inriktningsbeslut 
kan tas:  

a. Ska redovisa om alternativa investeringar i sträckningar för kollektivtrafik, som 
Operalänken med en koppling även till Hisingen och med möjlighet till förlängning 
genom Gullbergsvass samt Allélänken via allén och Åkareplatsen, kan innebära att 
renoveringen av kanalmurarna kan göras i mindre omfattning eller till lägre kostnad.  

b. Ska redovisa hur alternativa sträckningar för kollektivtrafik kan förbättra dess 
framkomlighet, samt framkomligheten för andra trafikslag såsom förbättrat stråk för 
cykel och gångtrafik längs med Stampgatan och Norra Hamngatan.  

c. Ska redovisa om kanalmurarna ändå behöver renoveras i samma omfattning oavsett 
bärighet av tunga trafikslag. Samt vilken skillnad i kostnad som en renovering med 
en utformning utan tunga trafikslag i så fall skulle innebära.  

d. Ska redovisa om andra åtgärder kan genomföras samtidigt med renoveringen av 
kanalmurarna, så som renovering av broar, bredare stråk och förbättrad stadsmiljö. 
Samt klimatanpassningsåtgärder såsom hantering av skyfall och höjda vattennivåer.  

e. Ska redovisa om vilka tänkbara möjligheter till extern finansiering som finns och 
eventuella samordningsvinster av att genomföra vissa närliggande projekt samtidigt 
eller kostnadsbesparingar genom att genomföra alternativa spårvagnsträckningar 
först.  

I syfte att redovisa den aktuella kunskapsbilden vad gäller de fem fördjupningsuppdragen 
har trafikkontoret tagit fram Underlag för besvarande av återremissyrkande avseende 
upprustning av kanalmurar längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen, bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet, 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, 
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HIGAB, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Göteborgs Spårvägar AB och 
Västtrafik AB.  

Trafiknämnden beslutade samtidigt: 

Trafikkontoret får i uppdrag att utreda om projektet kan beslutas om i etapper för att få 
en större hanterbarhet i beslutsfattandet. Detta kan redovisas till trafiknämnden i 
samband med sammanställningen av remissvaren. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är uppdelad i tre avsnitt. Det första avsnittet inleds med att 
beskriva det arbete som skett efter att trafiknämnden skickade Underlag för besvarande 
av återremissyrkande avseende upprustning av kanalmurar längs med Fattighusån och 
Stora Hamnkanalen på remiss. Avsnittet fortsätter sedan med en redogörelse av 
trafikkontorets svar på kommunfullmäktiges återremissuppdrag. 

Det andra avsnittet beskriver trafikkontorets förslag till inriktningsbeslut. 
Inriktningsbeslutet grundar sig i det förslag till inriktningsbeslut som lyftes till 
kommunstyrelsen den 16 juni 2021 men har tagit hänsyn till den kunskapshöjning som 
skett i och med nämndremiss, samordningsmöten och vidare arbeten. I avsnittet 
tydliggörs det vad inriktningsbeslutet omfattar och inte omfattar. Här redogörs det även 
för den fortsatta beslutsprocessen, vilket besvarar det uppdrag trafiknämnden gett att 
utreda om projektet kan beslutas om i etapper för att få en större hanterbarhet i 
beslutsfattande. 

Det tredje avsnittet innehåller en sammanfattande bedömning och beskrivning av de 
beslut som trafikkontoret föreslår fattas. 

Trafikkontorets svar på kommunfullmäktiges återremissuppdrag 
Under remissperioden har trafikkontoret haft löpande samordningsmöten för att besvara 
frågor från remissinstanserna. Generellt har många frågor ställts som kommer hanteras i 
kommande genomförandestudier. Behovet av samordning har ytterligare synliggjorts 
under dessa möten. Trafikkontoret har sammanställt och kommenterat inkomna 
remissyttranden, se bilaga 2 till tjänsteutlåtandet. Samtliga svarande remissinstanser 
ställer sig positiva till att en upprustning av kanalmurarna längs med Fattighusån och 
Stora Hamnkanalen genomförs. Medvetenheten är hög om de stora konsekvenser detta 
kommer att medföra. I samband med renoveringen ser alla remissinstanser möjligheter till 
att förbättra och höja kvaliteten inom sina respektive områden. Många remissinstanser 
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.  

Parallellt med att Underlag för besvarande av återremissyrkande avseende upprustning 
av kanalmurar längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen varit på remiss har 
trafikkontoret jobbat vidare med mindre utredningar och underlag för att fortsätta att öka 
kunskaperna inför föreslagen kanalmursrenovering: 

• En handlingsplan för vatten- och miljödom har tagits fram för att säkra 
framdriften av prövningen av vattenverksamhet (bilaga 12 till tjänsteutlåtandet).  
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• Ett PM har utarbetats vad gäller påverkan på spårväg i syfte att ge en översiktlig 
bild av hur spårvägen på systemnivå kan komma att påverkas vid genomförandet 
av Kanalmursprogrammet (bilaga 5 till tjänsteutlåtandet).  

• Planeringsförutsättningar vad gäller högvattenskydd har satts samman med syfte 
att översiktligt presentera en tidig uppskattning av förväntade kostnader och 
tidplaner som kan förväntas för de olika åtgärdsalternativen inom ramen för 
Kanalmursprogrammet (bilaga 7 till tjänsteutlåtandet). 

• En beskrivning av trafikkontorets rutiner och åtgärder vid drift och underhåll av 
Göteborgs inre kanalmurar har tagits fram (bilaga 4 till tjänsteutlåtandet). 

 

Nedan följer en redovisning av trafikkontorets svar på kommunfullmäktiges fem 
återremissuppdrag. Trafikkontoret har, för att förtydliga svaren, valt att redovisa vissa av 
uppdragen som deluppdrag. För vissa uppdrag och deluppdrag ges först ett kortfattat svar 
följt av en något längre fördjupning. 

 

A.1 Redovisning av om kollektivtrafikinvesteringar kan innebära att renoveringen 
av kanalmurarna kan göras i mindre omfattning eller till lägre kostnad 
Svar: Renoveringen av kanalmurarna och aktuella broar kommer att få stor påverkan på 
kollektivtrafiken, främst spårvägstrafiken, vilket beskrivs i Påverkan på spårväg i 
samband med kanalmursrenoveringar, bilaga 5 till tjänsteutlåtandet, framtagen av 
trafikkontoret. Ny tillfällig eller permanent spårväg är för vissa etapper en hjälp för att 
minska störningarna och är för andra etapper ett måste för att upprustningen ska vara 
genomförbar med fungerande kollektivtrafik. Inriktningsbeslutet omfattar inte åtgärder 
för omledning av kollektivtrafiken under renoveringen. Ambitionen är att lösa omledning 
av kollektivtrafik med planerade investeringar. Planerade kollektivtrafikinvesteringar 
påverkar inte behovet av upprustning av kanalmurarna. 

Fördjupning: Renoveringarna av kanalmurarna planeras i huvudsak att utföras efter 
färdigställandet av Spårväg till Lindholmen och Engelbrektslänken. Åtgärderna ger vissa 
möjligheter att hantera spårvägstrafiken under byggtiden.  

Utbyggnad av en Operalänk från Östra Hamngatan till Stenpiren skulle ge en begränsad 
nytta för att säkerställa spårvägsnätets funktion vid renoveringen av Södra Hamngatan. 
Operalänken bedöms inte kunna ansluta till Drottningtorget, till följd av stora kostnader 
och störningar i befintlig planering för Västlänken och detaljplan Norr om Nordstan. Det 
innebär att en Operalänk behöver ansluta Brunnsparken, och därmed blir avlastningen 
liten. Ärendet Svar på yrkande från (D) gällande kunskapsunderlag angående 
Operalänken (§ 570) hanterades på trafiknämnden den 16 december 2021. 

Spår i allén kan vara ett alternativ för att säkerställa spårvägsnätets funktion vid 
renoveringen av Södra Hamngatan. En första etapp av spårväg i Alléstråket från Station 
Haga via Ullevigatan till en utvecklad bytespunkt med nya spårkopplingar vid Svingeln 

a. Ska redovisa om alternativa investeringar i sträckningar för 
kollektivtrafik, som Operalänken med en koppling även till Hisingen 
och med möjlighet till förlängning genom Gullbergsvass samt 
Allélänken via allén och Åkareplatsen, kan innebära att renoveringen 
av kanalmurarna kan göras i mindre omfattning eller till lägre kostnad.  
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kan även vara ett alternativ säkerställa spårvägsnätets funktion vid renoveringen av 
sträckan Drottningtorget-Åkareplatsen. Troligtvis krävs då också någon form av 
vändmöjlighet, dubbelriktningsvagnar eller vändslinga på Åkareplatsen. Detta för att inte 
Stampgatan ska bli alltför överbelastad. Efter synpunkter från flera av stadens 
förvaltningar över den framtagna förstudien för Spår i allén pågår nu en kompletterande 
utredning. Utredningen ska identifiera alternativ till Spår i Allén som har likvärdig 
funktion som Spår i Allén och jämföra dem, för att säkerställa att Spår i Allén fortsatt är 
den bästa lösningen för staden. 

En permanent utbyggnad av spårväg i Ullevigatan innan spåren rivs i Stampgatan är ett 
alternativ för att hantera avstängning av spårvägen i samband med 
kanalmursrenoveringen av Stampgatan. 

Tillfällig eller permanent spårväg förbi Centralen norr om Posthotellet är exempel på 
åtgärder för att säkerställa spårvägsnätets funktion vid etappen Drottningtorget-
Åkareplatsen. En Bangårdsförbindelse hade underlättat en sådan åtgärd eftersom bil- och 
busstrafik då kan flyttas till en sådan förbindelse.  

Genomförandebeslut har fattats för Spår till Lindholmen (etapp Frihamnen-Lindholmen) 
och Engelbrektslänken. För övriga åtgärder har varken inriktningsbeslut eller 
genomförandebeslut fattats. 

 

B.1 Redovisning av kollektivtrafikåtgärder som ökar framkomligheten för 
kollektivtrafiken i stråket längs Stora Hamnkanalen och Fattighusån 
Svar: Trafikkontoret bedömer att Spår i allén, Bangårdsförbindelsen, Stadsbanekryss på 
Åkareplatsen, Ullevigatan, Engelbrektslänken, Spårväg till Lindholmen och 
Lindholmsförbindelsen är åtgärder som avlastar Brunnsparken och Drottningtorget och 
därmed ökar framkomligheten i stråket längs Stora Hamnkanalen och Fattighusån. 

Fördjupning: Nedan redovisas trafikkontorets bedömning av kollektivtrafikåtgärder för 
en förbättrad framkomlighet. 

Spår i allén avlastar Brunnsparken och Drottningtorget i öst-västliga riktning, vilket 
skapar ett mer robust spårvägssystem och ökar framkomligheten vid Brunnsparken och 
Drottningtorget. En kompletterande utredning till den framtagna förstudien för Spår i 
allén pågår. Utredningen ska identifiera alternativ till Spår i Allén som har likvärdig 
funktion som Spår i Allén och jämföra dem, för att säkerställa att Spår i Allén fortsatt är 
den bästa lösningen för staden. 

Syftet med Bangårdsförbindelsen är dels att skapa ökad tillgänglighet till 
stadsutvecklingsområden norr om bangården, dels att frigöra trafikala ytor (bil och buss) 
vid Nils Ericsonsplatsen och Drottningtorget för andra ändamål. Ett sådant ändamål 
skulle kunna vara ökad framkomlighet och robusthet för spårvagnstrafiken från Allén.  

I Målbild Koll2035 och Förstudie Spår i allén har ett stadsbanekryss på Åkareplatsen 
skissats fram som ersätter hållplatslägena på Drottningtorget. Det nya stadsbanekrysset 

b. Ska redovisa hur alternativa sträckningar för kollektivtrafik kan 
förbättra dess framkomlighet, samt framkomligheten för andra 
trafikslag såsom förbättrat stråk för cykel och gångtrafik längs med 
Stampgatan och Norra Hamngatan.  
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får en högre kapacitet i så väl spåranläggningen som att hantera resenärer genom större 
plattformar.  

Utbyggnad av spårväg på egen banvall i Ullevigatan innebär en kvalitetsförbättring vad 
gäller robusthet och framkomlighet i spårvägsnätet, jämfört med att spårvägen i dag går i 
blandtrafik på Stampgatan. 

Operalänken har potential att förbättra restiderna mellan Hisingen och Järntorget. 
Däremot bedöms den ge högst marginell avlastning av Brunnsparken och 
Drottningtorget. Dessutom kommer Operalänken inte ge några restids- eller 
kapacitetsvinster till och från östra och nordöstra Göteborg. Till och från dessa stadsdelar 
kan emellertid Allélänken medföra en påtaglig restidsvinst. Ärendet Svar på yrkande från 
(D) gällande kunskapsunderlag angående Operalänken (§ 570) hanterades på 
trafiknämnden den 16 december 2021.  

Engelbrektslänken ger ökad robusthet i spårvagnsystemet, men begränsad nytta vad gäller 
kapaciteten i systemet om länken inte nyttjas för ordinarie trafik. 

Spårväg till Lindholmen ersätter en stor del av busstrafiken till Lindholmen, vilket 
innebär en avlastning vad gäller Brunnsparken och Nils Ericssonplatsen. 

På systemnivå ökar Lindholmsförbindelsen kapaciteten i spårvägssystemen i både nord-
sydlig och öst-västlig riktning. Detta krävs för att långsiktigt klara en framtida önskvärd 
resandeutveckling utan att överbelasta Brunnsparken och Drottningtorget. 

B.2 Redovisning av vad kollektivtrafikåtgärder innebär för framkomligheten för 
cyklister och fotgängare längs med Stampgatan och Norra Hamngatan 
Svar: Trafikkontoret bedömer att om de större föreslagna kollektivtrafikinvesteringarna, 
såsom Spår i allén, Ullevigatan, nya spårkopplingar vid Svingeln, Bangårdsförbindelsen 
samt nytt stadsbanekryss på Åkareplatsen, genomförs, finns goda möjligheter att 
möjliggöra för ett högkvalitativt gång- och cykelstråk från den planerade gång- och 
cykelbron över älven till Gårda via Norra Hamngatan och Stampgatan. Stadsmiljöplan 
inom Vallgraven pekar dock ut att huvudcykelstråket förläggs söder om Fattighusån. 
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Karta med cykelstråk, Stadsmiljöplan inom Vallgraven 

Fördjupning: Spår i allén öppnar upp möjligheten att i dialog med berörda parter se över 
behovet av spåren i Norra Hamngatan. Ett sådant beslut behöver föregås av analyser och 
nyttobedömningar där olika intressen behöver vägas mot varandra. Ett borttagande av 
spåren skulle möjliggöra åtgärder för förbättrad framkomlighet för cyklister och 
fotgängare från den planerade gång- och cykelbron över älven till Drottningtorget. Även 
möjligheten för fotgängare och cyklister att passera i nord-sydlig riktning, från 
Fredsgatan till Nordstan samt i Östra Hamngatan, förbättras. 

Stadsbanekrysset med spårväg norr om Posthotellet möjliggör för en förbättrad 
framkomlighet för cyklister och fotgängare längs kanalen från Nordstan till 
Stampbroarna.  

Flytt av spårväg till Ullevigatan möjliggör för en förbättrad framkomlighet för cyklister 
och fotgängare längs Stampgatan från Stampbroarna till Gårda dämme. 
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C.1 Redovisning av upprustningens omfattning beroende på bärighet 
Svar: Lastbegränsningar bedöms i praktiken vara ett oacceptabelt alternativ då det 
påverkar möjligheten till godsleveranser, service-, väg- och spårtrafik. 

Fördjupning: Transportstyrelsen indelar svenska vägnätet i bärighetsklasser. 
Begränsningar på axel-, boggi-, eller trippelaxeltryck samt högsta bruttovikt för vägen 
beror på vägens bärighetsklass och avståndet mellan axlar. Det finns fyra bärighetsklasser 
enligt rangordningen BK4, BK1, BK2, BK3, där BK4 har högsta tillåtna vikter och BK3 
lägsta tillåtna vikter. Bärighetsklass BK4 tillkom 2018 och kan tillåta högre vikter än 
BK1. Konstruktioner som dimensioneras enligt senaste norm hamnar, till skillnad från 
tidigare, i BK4. 

I dag är det BK1 på Stampgatan och Ullevigatan och BK2 på resterade vägar längs 
kanalen. Det är generellt BK2 inom innerstadens gator. Folkungabroarna, Stampbroarna, 
Fontänbron, Kämpebron och Reidensbron har BK1 och övriga broar inom 
Kanalmursprogrammets omfattning har BK2 eller är dimensionerade för gång- och 
cykeltrafik. 

Vid dimensionering av nya broar eller andra byggnadsverk som kan påverkas av 
trafiklaster tillämpas föreskrivna lastmodeller, typfordon, eller när det är aktuellt; 
ekvivalent ytlast. Det leder till att konstruktionens framräknade bärighet motsvarar minst 
bärighetsklass 4, BK4. Vid behov av transporter med högre laster än vägens tillåtna laster 
behövs dispens från regelverket om tillåtna laster. De praktiska konsekvenserna av att 
lastbegränsa en anläggning som är belägen i stadsmiljö skulle bli stora och det skulle 
påverka möjligheten till godsleveranser, service-, väg- och spårtrafik med mera. 
Kanalmurarna föreslås renoveras utifrån bärighetsklass 4. För ytterligare information se 
bilaga 10 till tjänsteutlåtandet. 

C.2 Redovisning av skillnad i kostnad mellan bärighetsklass 4 och 3 
Svar: Besparingen av att välja BK3 före BK4 uppgår teoretiskt till 1 procent av 
byggkostnaden. 

Fördjupning: Det finns möjliga besparingar att göra med avseende på armering om en 
konstruktion skulle dimensioneras för en lägre bärighetsklass. Dock är dessa 
procentsatser inte så stora när hänsyn tas till projektets totala kostnad med schakt och 
fyllning, ledningsomläggningar, förorenad mark, geotekniska förstärkningsåtgärder, 
etableringskostnader samt trädflyttar. Det utgör endast en bråkdel av den totala kostnaden 
totalt sett. Kanalmurarna föreslås renoveras utifrån bärighetsklass 4. För fördjupning se 
bilaga 10 till tjänsteutlåtandet. I bilagan beskrivs också möjligheten till besparing med 
hänsyn till val av livslängd för konstruktionen (40, 80 eller 120 år). Vid valet att renovera 
kanalmurarna med kortare livslängsklass än 120 år skulle det innebära en teoretisk 
besparing på en bråkdel av totalkostnaden. Kanalmurarna föreslås renoveras med en 
livslängd om 120 år. 

c. Ska redovisa om kanalmurarna ändå behöver renoveras i samma 
omfattning oavsett bärighet av tunga trafikslag. Samt vilken skillnad 
i kostnad som en renovering med en utformning utan tunga trafikslag 
i så fall skulle innebära. 
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D.1 Redovisning av om andra åtgärder kan genomföras samtidigt med 
renoveringen av kanalmurarna, så som renovering av broar, bredare stråk och 
förbättrad stadsmiljö  
Svar: Andra åtgärder kan genomföras samtidigt med renoveringen av kanalmurarna. 

Fördjupning: Inriktningsbeslutet omfattar reinvesteringsåtgärder på Tyska bron, 
Fontänbron, Fredsbron och Drottningtorgsbron. Därtill omfattas förstärkningsåtgärder på 
Kvarnbron som behövs inför byggskedet på Norra Hamngatan då spårvagnslinjer troligen 
läggs om till Södra Hamngatan, söder om Palacehuset, vilket medför ökad belastning på 
Kvarnbron som då behöver förstärkas. Hur stort behovet är för respektive bro är svårt att 
svara på utan en fullständig teknisk utredning. Trafikkontoret vet att det finns skador men 
omfattningen är inte helt klarlagd. Fontänbron och Drottningtorgsbron är de broar som 
definitivt har ett omfattande renoveringsbehov. 

Vid renoveringen av Norra Hamngatans kanalmur renoverades inte Tyska bron då 
konsekvenserna på tid och kostnad skulle bli alltför stora. Detta visar att det är möjligt att 
byta ut kanalmurarna kring befintliga broar utan att behöva byta själva broarna. När det 
gäller Stampbroarna och Folkungabroarna så är dessa mer sentida än Tyska bron, vilket 
troligen gör dem lättare att undanta. Nödvändig renovering av vissa byggdelar kan bli 
aktuell. 

Utöver de broar som beskrivs ovan är även Kungsportsbron i behov av renovering. För att 
få största möjliga nytta och minsta möjliga störning samplaneras åtgärden med 
upprustningen av kanalmurarna.  

När kanalmurarna rustas upp kommer bland annat översiktsplanen och Stadsmiljöplan 
inom Vallgraven fungera som en inriktning för hur gaturummen kan utvecklas vad gäller 
ökad framkomlighet för fotgängare och cyklister och en attraktivare stadsmiljö. Vidare 
arbete och konkretisering av åtgärder sker i kanalmursupprustningens kommande 
genomförandestudier. 

Utflyttning av Södra Hamngatans mur för att underlätta produktion och stadsutveckling 
bedöms ej genomförbart på grund av risk för påtaglig skada på riksintresset för 
kulturmiljö. 

Slussen vid Drottningtorgets mittkonstruktion behöver åtgärdas då det i nuläget föreligger 
stora problem med underspolning. Renovering av slussen ingår i inriktningsbeslutet. 
Arbete pågår inom trafikkontoret med att ta fram akutåtgärd för att stabilisera slussens 
konstruktion. 

På vissa platser försvårar den rådande stabilitetssituationen den utveckling som 
fastighetsägare och staden önskar. I arbetet ingår att åtgärda bristfällig stabilitet för såväl 
kanalmurarna som för allmän platsmark bakom kanalmurarna. 

Ledningssamordning med ledningsägare så som kretslopp och vatten, Skanova och 
GENAB kommer att ske i genomförandestudieskedet. 

d. Ska redovisa om andra åtgärder kan genomföras samtidigt med 
renoveringen av kanalmurarna, så som renovering av broar, bredare 
stråk och förbättrad stadsmiljö. Samt klimatanpassningsåtgärder 
såsom hantering av skyfall och höjda vattennivåer.  
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Det finns möjlighet att genomföra dagvattenreningsåtgärder i samråd med kretslopp och 
vatten, miljöförvaltningen och park- och naturförvaltningen för att höja vattenkvaliteten. 

Kanalmuren mellan Casinobryggan och Stora Bommens bro omfattas av 
inriktningsbeslutet. 

Samordning med fler åtgärder kommer att ske under programmets genomförande. 

D.2 Redovisning av om klimatanpassningsåtgärder såsom hantering av skyfall 
och höjda vattennivåer kan genomföras samtidigt  
Svar: Klimatanpassningsåtgärder kan genomföras samtidigt och de åtgärder som omfattas 
av Kanalmursprogrammets geografiska område föreslås omfattas av inriktningsbeslutet, 
det vill säga skydds- eller slussportar i Stora Hamnkanalen och höjda kanalmurar till en 
nivå om + 2,3 meter. Motsvarande lösning för klimatanpassning som omhändertas inom 
Kanalmursprogrammets geografi behöver även utföras vid Rosenlundskanalen, vilket 
ingår i Högvattenskyddsprogrammet. 

Fördjupning: För det inre högvattenskyddet finns två möjliga lösningar för hantering av 
höjda vattennivåer: 

- Det ena är att bland annat bygga portar vid Stora Hamnkanalens mynning i älven 
och vid Vallgravens utlopp vid Rosenlund, för att stänga ute Göta älv vid högre 
vattenstånd (Protect-closed). 

- Det andra är att höja kaj- och kanalmurarna (Protect-open).  

 

”Uncertain Accelerated Sea-Level Rise, Potential Consequences, and Adaptive Strategies in The 
Netherlands”, Alphen et.al., 2022, (Bilaga 7 till tjänsteutlåtandet, Planeringsförutsättningar 
Kanalmursprogrammet) 

Alternativet med portlösning (Protect-closed) kan delas upp i två olika utföranden: 
skydds- eller slussportar. Fördelen med slussportar är att de ger möjlighet att slussa båtar 
samtidigt som portarna stänger ute vattnet från Göta älv. 

Även i detta alternativ behöver de lägsta kanalmurarna höjas. Detta för att minska 
portarnas stängningsfrekvens och därmed möjliggöra fiskvandring. Om kanalmurarna 
höjs till mer än +2,3 meter medför det att centrala staden får instängda vattenområden på 
allmän plats och i fastigheter. Förslaget är därför att kanalmurarna längs Stora 
Hamnkanalen och Fattighusån höjs till + 2,3 meter, vilket motsvarar nivån för högsta 
högvatten år 2070 (Tematiskt Tillägg till Översiktsplan (Översvämningsrisk)). Denna 
nivå på kanalmurarna kan också hantera avledning av höga flöden i Mölndalsån och 
intensiva regn- och skyfallsflöden som leds via de inre vattenvägarna. 
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Alternativet med höjda kanalmurar för att klara ett fullständigt skydd (Protect-open) 
bedöms som mycket kostnadsdrivande, se bilaga 7 till tjänsteutlåtandet. 

 
Översikt av utredningsområdet för höjda kanalmurar samt skydds- eller slussportar (rosa markering). Blå 
markering motsvarar Kanalmursprogrammets geografiska omfattning. Bilaga 7 till tjänsteutlåtandet. 

Oavsett lösning för hantering av höjda vattennivåer kommer dagvatten- och 
skyfallshantering att behöva hanteras. Influensområdet blir dock mindre vid en 
portlösning jämfört med höjda murar, vilket öppnar för lokala åtgärder. Det finns behov 
av att lägga om och dimensionera upp dagvattenledningar, både för att möta den 
pågående klimatförändringen och för att följa befintlig branschpraxis för dimensionering 
av dagvattensystem. Dessa åtgärder bör samordnas med upprustningen av kanalmurarna 
men omfattas inte av inriktningsbeslutet. För detta krävs beslut hos kretslopp och vatten. 
För fördjupning se bilaga 9 till tjänsteutlåtandet. 

 

E.1 Redovisning av tänkbara möjligheter till extern finansiering 
Svar: Tänkbara möjligheter till extern finansiering är statsbidrag naturolyckor, 
stadsmiljöavtal, regional transportinfrastrukturplan, bidrag till kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer, statsbidrag för stabilitetsförbättrande åtgärder längs Göta älv, klimatklivet, 
LOVA, LONA, banavgift, EU-finansiering – grön och robust stad samt fastighetsägare. 

Fördjupning: Trafikkontoret jobbar aktivt med att söka extern finansiering till projekt. Ett 
fördjupat kunskapsunderlag om tänkbara möjligheter till extern finansiering av 
upprustningen av kanalmurarna har tagits fram, se bilaga 6 till tjänsteutlåtandet. En 
övergripande bild av de olika finansieringskällornas volym och en bedömning av 

e. Ska redovisa om vilka tänkbara möjligheter till extern finansiering 
som finns och eventuella samordningsvinster av att genomföra vissa 
närliggande projekt samtidigt eller kostnadsbesparingar genom att 
genomföra alternativa spårvagnsträckningar först.  
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sannolikheten att erhålla bidrag presenteras också i det fördjupade kunskapsunderlaget. 
Vilken typ av åtgärder och kostnader som kan medfinansieras varierar mellan de olika 
finansieringskällorna och det är troligt att det är flera finansieringskällor som kommer 
ligga till grund för finansieringen av upprustningsarbetet. Det bör beaktas att Göteborgs 
Stad konkurrerar med andra aktörer om bidragen samt att det även inom Göteborgs Stad 
finns fler åtgärder som matchar mot de listade bidragen och kan konkurrera om medlen. 

E.2 Redovisning av eventuella samordningsvinster av att genomföra vissa 
närliggande projekt samtidigt  
Svar: Några exempel på samordningsvinster av att genomföra närliggande projekt 
samtidigt som kanalmurarna rustas upp är: 

• Samordning av projekt påskyndar och säkerställer stadsomvandling längs 
kanalerna, med bland annat utveckling av blågrönt stråk och ökad framkomlighet 
för fotgängare och cyklister. 

• Nya permanenta kollektivtrafikanläggningar möjliggör för omledning av trafik 
under kanalmursrenoveringen och programmet kan drivas mer rationellt med 
möjlighet till större deletapper. 

• Nya permanenta kollektivtrafikanläggningar möjliggör att trafikomläggningar 
blir mer permanenta och av bättre standard samt ligger kvar över tid, vilket 
gagnar boende, besökande och näringsliv. 

• En tydligare kommunikation om vilka åtgärder som ska utföras. 
• En miljödom kan nyttjas av flera projekt, till exempel Kanalmursprogrammet, 

högvattenskyddsåtgärder och upprustning av Kungsportsbron. 
• Förbättrad arbetsmiljö vid renoveringen av kanalmurarna genom att vattennivån 

kan regleras med skydds- eller slussportar vid Stora Hamnkanalens mynning och 
Rosenlundskanalens mynning. 

• Ledningssamordning medför ekonomiska vinster samt minskad trafikpåverkan. 
• Samma etableringsytor kan användas av flera projekt. 

E.3 Redovisning av kostnadsbesparingar genom att genomföra alternativa 
spårvagnssträckningar först  
Svar: Om kapaciteten i spårvägsnätet har förstärkts vid tidpunkten för renoveringen av 
kanalmurarna medför detta minskade störningar i kollektivtrafiken och därmed minskas 
till viss del även kostnader för tillfälliga trafikomläggningar och ersättningstrafik. 
Inriktningsbeslutet omfattar inte åtgärder för omledning av kollektivtrafiken under 
renoveringen. Ambitionen är att lösa omledning av kollektivtrafik med planerade 
investeringar. 

Trafikkontorets förslag till inriktningsbeslut 
Fler nyttor utöver att säkerställa kanalmurskonstruktionernas funktion 
Trafikkontoret bedömer att det finns ett stort värde i att tillvarata tillfället när 
kanalmurarna rustas upp till att göra ytterligare reinvesteringsarbeten, i bland annat broar 
och anslutande stadsrum. Utifrån upprustningens omfattning och utbredning ser 
trafikkontoret det även som nödvändigt att undersöka om ytor ska återställas till dagens 
form och funktion, eller om alternativa utformningar och funktioner ska eftersträvas och 
därigenom bidra till att realisera de utvecklingsidéer vad gäller det intilliggande 
stadsrummet som finns i stadens övergripande dokument om hållbar utveckling och goda 
livsmiljöer. 
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Följande förslag till inriktning har formulerats: 

• Aktuella kanalmurar och broar rustas upp till en sådan standard att 
konstruktionerna säkerställs för ytterligare 120 år. 

• Kulturmiljön bevaras samtidigt som ett attraktivare stadsrum skapas längs 
kanalen och framkomligheten för gående och cyklister förbättras.  

• Klimatanpassningsåtgärder inom aktuellt geografiskt område inkluderas, för att 
bidra till att skydda staden fram till 2070. 

Arbetets omfattning  
Arbetet omfattar upprustning av kanalmurarna längs med Stora Hamnkanalen och 
Fattighusån. Sträckan längs med Norra Hamngatan mellan Kämpebron och Fontänbron 
åtgärdades av trafikkontoret 2015. Sträckan längs Lilla Stampgatan rustades delvis upp på 
90-talet och 2007 gjordes även åtgärder på gatan intill för att avlasta muren. Arbetet 
omfattar därmed inte upprustning av dessa sträckor. Kanalmuren vid Palacehuset är 
privatägd och omfattas således inte av arbetet.  

Park- och naturnämnden framförde i sitt remissyttrande att kajmuren mellan 
Casinobryggan och Stora Bommens bro, en sträcka om cirka 50 meter, bör inkluderas i 
Kanalmursprogrammet. Anledningen är att kajmuren är i dåligt skick och belastad av 
tung trafik, samt är starkt beroende av intilliggande kanalmurars konstruktion. Arbetet 
föreslås framöver även inkludera denna kajsträcka. 

 

Gul markering visar sträckan mellan Casinobryggan och Stora Bommens bro.  

Arbetet omfattar reinvesteringsåtgärder på Tyska bron, Fontänbron, Fredsbron och 
Drottningtorgsbron. Därtill omfattas förstärkningsåtgärder på Kvarnbron. 

Slussen vid Drottningtorgets mittkonstruktion behöver åtgärdas då den har stora problem 
med underspolning. Renovering av slussen är inkluderat i arbetet. 

Ambitionen är att i samband med renoveringen försöka höja standarden i det intilliggande 
stadsrummet vad gäller en attraktivare stadsmiljö och en förbättrad framkomlighet för 
fotgängare och cyklister. Kvaliteten och den faktiska utformningen beror på vilka större 
kollektivtrafikåtgärder som genomförs och när i tid de finns på plats. 

Arbetet föreslås omfatta skydds-/slussportar vid Stora Hamnkanalen då det ligger inom 
Kanalmursprogrammets geografi. Motsvarande lösning behöver även utföras vid 
Rosenlundskanalen, vilket inte omfattas av inriktningsbeslutet. 
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Inriktningsbeslutet omfattar inte åtgärder för omledning av kollektivtrafiken under 
renoveringen, vilket kommer krävas för att genomförandet ska vara möjligt. Ambitionen 
är att lösa omledning av kollektivtrafik med planerade investeringar. 

 
Kartan (bilaga 3 till tjänsteutlåtandet) visar arbetets omfattning längs Stora Hamnkanalen och Fattighusån. I 
kartan visas även Högvattenskyddsprogrammets skydds-/slussportar vid Rosenlundskanalens mynning. 

Fyra delsträcksgrupper  
Kanalmursprogrammet är i dagsläget uppdelat i fyra delsträcksgrupper (DSG) som i sin 
tur innehåller ett antal olika etapper.  

Etappindelning och utbyggnadsordning beror bland annat av kanalmurarnas skick, 
påverkan på kollektivtrafiken, andra projekt, resurser och finansiering. Många olika 
samband och beroenden behöver beaktas i kommande planering. Utifrån hittills 
genomfört arbete konstateras att vissa etapper kan genomföras samtidigt, medan andra 
behöver hållas isär. 

 

Programmets föreslagna indelning i fyra delsträcksgrupper visualiseras genom de svarta 
ramarna. Färgerna på delsträckorna inom respektive delsträcksgrupp anger graden av påverkan 
på kollektivtrafiken, ju mörkare desto större påverkan. Gul cirkel avser skydds-/slussportar för 
högvattenskydd.  

Stora inskränkningar i trafiken under byggtid 
Upprustningen kommer att medföra stora inskränkningar för trafiken i området med 
kontinuerliga omledningar av befintliga trafikslag, vilket kan medföra längre restid. Detta 
gäller flertalet etapper under byggnationen av kanalmurar och broar. Längs de berörda 
kanalmurarna och broarna passerar de flesta av stadens spårvagnslinjer och 
stombusslinjer. För kollektivtrafiken är en tidig bedömning att påverkan från 
upprustningen är mycket stor. 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 
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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 kollektivtrafiken fortsatt är attraktiv för resenärerna. För att upprustningen ska 
vara möjlig att genomföra krävs utbyggnad av tillfällig eller permanent spårväg (se bilaga 
5 till tjänsteutlåtandet). Två alternativa spårvägslösningar redovisas i bilagan, vilken är 
framtaget av trafikkontoret. 

• Spårväg i Alléstråket och Ullevigatan och nya spårkopplingar vid Svingeln samt 
en vändslinga på Åkareplatsen. 

• Spårväg på Norra Hamngatan och spårvägsbro över Stora Hamnkanalen med 
koppling mot Stenpiren samt spårväg mellan Posthotellet och Centralen. För att 
kunna bygga spåren norr om Posthotellet behöver bil- och busstrafiken som idag 
går där flyttas till den planerade Bangårdsförbindelsen. 

Spårväg Alléstråket Haga-Nordstan och Bangårdsförbindelsen är upptagna i 
trafiknämndens investeringsplan men inriktningsbeslut eller genomförandebeslut är ännu 
inte fattade. Trafiknämnden har gett trafikkontoret i uppdrag att, i samverkan med 
stadsbyggnadskontoret, park- och naturförvaltningen och fastighetskontoret, genomföra 
en kompletterande utredning om Spår i Allén (TN 2022-08-25, § 257). Andra lösningar 
för att hantera kollektivtrafiken kan komma att föreslås i samverkan med Västtrafik och 
Göteborgs Spårvägar under kommande planering.  

Många berörda intressenter 
Planering och genomförande av upprustningen innebär en omfattande intressenthantering. 
Genomförd intressentkartläggning visar på att cirka 120 parter, föreningar, organisationer 
och grupperingar i olika former är berörda. Nyckelintressenter är Göteborgs Stads 
berörda förvaltningar och bolag, Västtrafik, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, 
Trafikverket, Transportstyrelsen, Göteborgs Spårvägar, Citysamverkan, Strömma 
Kanalbolag, närliggande bostadsrättsföreningar samt allmänheten som bor, arbetar, reser 
och rör sig längs dessa sträckor. En kommunikationsplan är framtagen och kommer att 
uppdateras löpande. 

Upprustningens organisering och styrning 
Efter årsskiftet kommer ansvaret för planering och genomförandet av upprustningen att 
ligga hos den nya nämnden stadsmiljönämnden. I bedömningen nedan har befintliga 
processer beskrivits inom trafiknämnden och Göteborgs Stad. Processer och 
delegationsordning kan komma att förändras i och med Ny organisation för 
stadsutveckling och stadsmiljönämndens övertagande av programmet.  

Inriktningsbeslut är beslut i tidigt skede om inriktning för det fortsatta planeringsarbetet 
avseende innehåll, tid och ekonomi. Efter att kommunfullmäktige beslutat om 
kanalmursupprustningens inriktning har politiken fortsatt flera möjligheter att ta ställning 
till arbetets framskridande.  

Med ett inriktningsbeslut till grund har trafiknämndens arbetsutskott möjlighet att fatta 
skedesbeslut för start av en eller flera genomförandestudier, så att staden kan fortsätta 
planeringsarbetet med kanalmursupprustningen. De av trafiknämnden godkända 
genomförandestudierna ligger därefter till grund för efterföljande genomförandebeslut av 



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 22 (26) 
   
   

kommunfullmäktige. Genomförandebeslut är beslut om fastställande av ramar för 
innehåll, tid och ekonomi inför ett fortsatt genomförande. Trafikkontoret bedömer att 
kontoret vid olika tillfällen kommer föreslå trafiknämnden att lyfta genomförandebeslut 
till kommunfullmäktige, där respektive genomförandebeslut omfattar olika 
delsträcksgrupper med ingående etapper. Med genomförandebeslut för olika 
delsträcksgrupper möjliggörs en flexibilitet vad gäller exempelvis genomförandetakt och 
en större hanterbarhet i beslutsfattandet. Uppstår högre prioriteringar av andra åtgärder 
under upprustningens livscykel har de politiska beslutsfattarna möjlighet att påverka 
genomförandetakten. Vid flera genomförandebeslut kommer respektive beslut beskrivas 
utifrån inriktningsbeslutet som helhet. Därtill kommer även beslut vad gäller åtgärder i 
kollektivtrafiken och klimatanpassningsåtgärder att krävas. 

Kanalmursprogrammet föreslås utformas med en sammanhållande 
programledningsorganisation och med ett antal underliggande projekt, vilka syftar till 
samma effektmål och etableras stegvis under åren. Programmet har en aktiv och 
kompetensmässigt bred styrgrupp. Styrgruppens sammansättning kommer anpassas 
utifrån programfaserna och behov. Arbetet kommer ställa stora krav på samverkan inom 
Göteborgs Stad, med Västra Götalandsregionen och med Länsstyrelsen. Detta innebär att 
resurser från andra förvaltningar kommer behöva vara delaktiga i de kommande skedena. 

Planering och genomförande över en 20-årsperiod 
Grovt räknat bedöms planering och genomförande av Kanalmursprogrammet stäcka sig 
över en 20-årsperiod, fram till cirka år 2043. Tidplanen är baserad på att ett 
inriktningsbeslut fattas under 2023. Bedömningen är gjord i ett mycket tidigt skede och 
kan behöva justeras när programmet har kommit längre i sin planering. Bedömningen är 
gjord under förutsättning att temporära åtgärder kan inrymmas inom befintlig detaljplan 
och järnvägsplan. 

Det föreslagna inriktningsbeslutet som lyftes till kommunfullmäktige våren 2021 angav 
en färdigställandetid till cirka år 2035. Den nu föreslagna tidplanen har justerats utifrån 
att en första miljödom bedöms ta tre till fyra år samt att genomförandet kräver andra stora 
investeringar såsom exempelvis Spår i allén eller Bangårdsförbindelsen. Osäkerheter 
kring dessa projekt påverkar tidsplanen. 

En första produktionsstart är uppskattad till 2026–2028. 

Ekonomi 
I förslag till inriktningsbeslut som lyftes våren 2021 angavs en uppskattad kostnad om 
3,5–4 miljarder kronor i prisnivå 2020 för planering och genomförande av upprustningen. 
Kostnaden för renovering av kanalmurarna bedöms nu uppgå till 4,5–5 miljarder kronor i 
prisnivå 2020. Inriktningsbeslutet omfattar inte åtgärder för omledning av 
kollektivtrafiken under renoveringen, vilket kommer krävas för att genomförandet ska 
vara möjligt. Den totala kostnaden för redovisade förslag bedöms ligga i 
storleksordningen 2–4 miljarder kronor, beroende på alternativ. Ambitionen är att lösa 
omledning av kollektivtrafik med planerade investeringar. 

I den tidigare kostnadsuppskattningen fanns kostnad medtagen för en höjning av 
kanalmurarna till nivån +2,3 meter. I nu föreslagna inriktningsbeslut har även kostnader 
för skydds- eller slussportar vid Stora Hamnkanalen inkluderats.  
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Trafiknämnden beslutade, i nämndens tidigare beredning, att den fortsatta planeringen 
även skulle omfatta en målsättning om förbättrad framkomlighet för fotgängare och 
cyklister. Dock justerades inte den ekonomiska beslutssatsen vad gäller de föranledda 
kostnaderna av målsättningen i förhållande till att återställa enligt nuvarande 
gatuutformning, vilket nu är upptaget i kostnadsbedömningen. 

Inriktningsbeslutet omfattar nu även kajmuren mellan Casinobryggan och Stora 
Bommens bro.  

Tyngden på kostnaderna ligger inom följande kostnadsområden: 

• utförandentreprenader 
• byggherrekostnader, genomförandestudier och projektering 
• övriga åtgärder enligt regelverk och överlämning, exempelvis miljöåtgärder och 

kompensationsåtgärder 

Osäkerheterna i denna översiktliga kostnadsuppskattning, som har tagits fram i tidigt 
skede, är mycket stora. Omfattningen av många av de faktorer som påverkar kostnaderna, 
till exempel flytt av ledningar, geoteknik, kulturmiljöpåverkan, arkeologi och 
upprustningstakt är inte tillräckligt undersökta eller utredda. Vidare spelar exempelvis 
faktorer som marknadsläge vid upphandling av konsulter och entreprenad in på de 
slutliga kostnadsbedömningarna, vilka kommer längre fram i tiden. 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. I samband med detta tjänsteutlåtande har 
inhämtning av kostnadsuppskattningar gjorts från pågående byggnationer vid 
Packhuskajen och Masthuggskajen. 

 

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

Trafikkontoret bedömer att kontoret kommer ha cirka 200 miljoner kronor i nedlagda 
kostnader från det att kommunfullmäktige fattar inriktningsbeslut fram till dess att 
kommunfullmäktige föreslås fatta genomförandebeslut. 

Omfattningen av Kanalmursprogrammet kan jämföras med reinvesteringsbehovet för 
trafiknämndens övriga anläggningar under perioden 2021–2032, vilket är uppskattat till 
drygt 6 miljarder kronor.  

Finansiering 
Finansiering av upprustningen sker i huvudsak genom trafiknämndens 
investeringsbudget. Behov av investeringsmedel finns aviserade i det namngivna 
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projektet Upprustning av kanalmurar i Trafiknämndens långsiktiga investeringsunderlag 
2021–2032, version 2022. Trafikkontoret kommer i kommande investeringsnominering 
justera medelsbehovet utifrån den kunskap som framkommit under året.  

Park- och naturnämnden finansierar åtgärderna för de ingående kanalmurskonstruktioner 
som park- och naturförvaltningen äger. Behov av medel är aviserat i Park- och 
naturnämndens Investeringsnomineringar 2023 inom investeringsområde Utveckling av 
park- och naturområden delområde kajer och kanalmurar. Åtgärderna ingår i den totala 
ekonomiska bedömningen, men i förhållande till trafiknämndens kostnader är park- och 
naturnämndens kostnader betydligt mindre. 

Behovet av investeringsmedel kontra driftmedel ska utredas i det kommande 
planeringsarbetet och fördelningen kommer att lyftas i samband med godkännande av de 
kommande genomförandestudierna. I nuläget bedöms kostnader för rivning, muddring 
och sanering till cirka 200 miljoner kronor, vilket finansieras av driftmedel de år 
kostnaden uppstår. 

När byggnationen pågår beräknas det ekonomiska behovet vara runt 200–300 miljoner 
kronor per år (2020 års prisnivå). 

Dialog har initierats med Västtrafik angående fördelning av kostnader kopplade till de 
åtgärder i spåranläggningen som föranleds av upprustningen av kanalmurarna. 

Förvaltningen ska aktivt arbeta för att hitta extern finansiering. 

Ökade kapitalkostnader 
Nuvarande anläggningar är till stor del avskrivna och upprustningen innebär därmed 
tillkommande kapitalkostnader. Arbetet planeras utföras i delsträcksområden. 
Allteftersom de olika delsträckorna 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 100 år, där majoriteten av kostnaderna väntas skrivas av på 100 år. 
För varje miljard som tillförs anläggningen i form av investeringsmedel belastas 
driftsekonomin med en genomsnittlig årlig kostnad till cirka 15 miljoner kronor. 
Driftskonsekvensen av investeringen påverkas av utvecklingen av ränteläget vilket gör att 
den årliga genomsnittliga kostnaden kan öka om internräntan höjs. 

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 kanalmurarnas 
skick och åtgärder av mer akut karaktär inte längre blir aktuella.  

Nya drift- och underhållskostnader tillkommer trafiknämndens och park- och 
naturnämndens driftbudget avseende klimatanpassningsåtgärder.  

Vidare är ambitionen att i samband med renoveringen försöka höja standarden i det 
intilliggande stadsrummet vad gäller en attraktivare stadsmiljö och en förbättrad 
framkomlighet för fotgängare och cyklister. Värdet av kommande förslag på åtgärder 
kommer att behöva vägas mot investeringen och dess eventuella tillkommande drift- och 
underhållskostnader. 
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Riskbedömning   
Kanalmursprogrammets komplexitet kommer att medföra ett stort antal risker av 
skiftande karaktär under hela programmets genomförande. Ett prioriterat arbete kommer 
därför vara att kontinuerligt identifiera och konsekvensuppskatta uppkomna risker i ett 
tidigt skede, för att sedan arbeta med systematisk riskminimering från planeringsskedet 
till färdigställande. I detta skede bedöms de fem största riskerna vara:  

• Svårighet av att fatta beslut som försenar Kanalmursprogrammets genomförande  
• Starkt beroende av samplanering och genomförande av andra 

infrastrukturåtgärder, såsom Högvattenskydd, Spår i Allén, Ullevigatan, 
Bangårdsförbindelsen och Åkareplatsen 

• Skred och rasrisk av kanalmur som förorsakar akutåtgärder innan 
Kanalmursprogrammet hinner genomföras 

• Kostnadsbedömningarna stämmer inte överens med kommande 
genomförandestudiers innehåll och genomförandeplanering, med avseende på 
lång genomförandetid 

• Stor påverkan på kollektivtrafiken, näringslivet och besöksnäringen i hela 
centrum under lång tid på grund av programmets trafikomläggningar 

De tio största riskerna beskrivs i bilaga 11 till tjänsteutlåtandet. Dessa risker har i 
dagsläget inte kostnadssatts. En begäran om riskreserv föreslås vid förslag till 
genomförandebeslut.  

Trafikkontorets sammanfattande bedömning och förslag till beslut 
Med redogörelserna ovan bedömer trafikkontoret att de fem fördjupningsuppdragen från 
kommunfullmäktige bör anses vara fullgjorda. Trafikkontoret bedömer att kontoret, med 
den remisshantering och de löpande samordningsmöten som varit, beaktat 
kommunfullmäktiges uppdrag om att samverka med berörda parter. Det kommer även 
fortsättningsvis att finnas ett stort behov av samverkan. Trafikkontoret bedömer att 
dialogen med Västtrafik och Göteborgs Spårvägar bör prioriteras och fördjupas då 
kollektivtrafikfrågorna är av stor vikt för att upprustningen av kanalmurarna ska kunna 
genomföras.  

Med den beskrivning av hur upprustningen av kanalmurarna planeras att organiseras och 
styras framgår det att politiken fortsatt har flera möjligheter att ta ställning till arbetets 
framskridande efter att kommunfullmäktige beslutat om kanalmursupprustningens 
inriktning. Trafikkontoret bedömer att kontoret vid olika tillfällen kommer föreslå 
trafiknämnden att lyfta genomförandebeslut till kommunfullmäktige, där respektive 
genomförandebeslut omfattar olika delsträcksgrupper med ingående etapper. Med detta 
bedömer trafikkontoret att uppdraget om att utreda om projektet kan beslutas om i etapper 
för att få en större hanterbarhet i beslutsfattandet bör anses vara fullgjort. 

Trafikkontoret inser att en upprustning av kanalmurarna längs med Fattighusån och Stora 
Hamnkanalen medför stora kostnader för Göteborgs Stad, vilka kan ge påverkan på i 
vilken omfattning och takt andra investeringar kan genomföras. Trafikkontoret bedömer 
det dock nödvändigt att rusta upp kanalmurarna då de ligger centralt i staden och sträcker 
sig över ett stort område som till stora delar berör Göteborgs kollektivtrafiknav. Om inte 
kanalmurarnas funktion kan säkras ger det påverkan på tillgänglighet och framkomlighet i 
hela innerstaden. Vid ett större brott i konstruktionen riskerar även ledningar av olika slag 
som förser fastigheter med vatten, avlopp, el, fjärrvärme, fiber med mera att slås ut en 
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längre tid. Trafikkontoret bedömer att upprustning av kanalmurarna är prioriterad och av 
mycket stor strategisk betydelse. Upprustningen behöver ske samordnat med den 
gemensamma planeringen i staden och i samsyn med utbyggnadsplaneringen. Den 
centrala placeringen och det vidsträckta området medför också att en stor del av 
göteborgarna och närliggande verksamheter kommer att påverkas under många år när 
kanalmurarna renoveras. 

Trafikkontoret rekommenderar trafiknämnden att föreslå kommunfullmäktige att ge 
stadsmiljönämnden i uppdrag att äga programmet för upprustning av kanalmurarna längs 
med Fattighusån och Stora Hamnkanalen, med inriktningen att aktuella kanalmurar och 
broar rustas upp till en sådan standard att konstruktionerna säkerställs för ytterligare 120 
år samt att kulturmiljön bevaras samtidigt som ett attraktivare stadsrum skapas längs 
kanalen och framkomligheten för gående och cyklister förbättras. Arbetet föreslås därtill 
inkludera klimatanpassningsåtgärder inom aktuellt geografiskt område, för att bidra till 
att skydda staden fram till 2070. 

Trafikkontoret rekommenderar även trafiknämnden att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta om att arbetet genomförs under de uppskattningsvis kommande 20 åren, till cirka 
år 2043. 

Slutligen rekommenderar trafikkontoret trafiknämnden att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta om att arbetet ska planeras för att genomföras till en utgift som maximalt uppgår 
till mellan 4,5 och 5 miljarder kronor i prisnivå 2020. 

 

 

 

Jenny Adler  
 
Avdelningschef Samhälle 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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