Trivector Traffic
Rapport 2019:79, Version 1.0

Förstudie för spårvägstunnel Kortedala –
Nylöse, Östra Göteborg

Trivector Traffic
Rapport 2019:79, Version 1.0

Dokumentinformation
Titel:

Förstudie för spårvägstunnel mellan Kortedala – Nylöse, Östra Göteborg

Serie nr:

2019:79

Projektnr:

19034

Författare:

Lina Dahlberg
Sebastian Fält

Medverkande:

Per Gunnar Andersson
Stig Hammarson

Kvalitetsgranskning:
Beställare:

Lena Richardson
Göteborgs Stad Trafikkontoret
Kontaktperson: Sara Hedenskog, tel 031-031-368 23 33

Dokumenthistorik:
Version
0.1

Datum
2019-06-20

Förändring
Första utkast

Distribution
Beställare

0.9

2019-10-25

Preliminär slutversion. Översyn
kostnader, figurer samt vissa
formuleringar.

Beställare

1.0

2020-01-09

Slutversion

Beställare

Trivector Traffic  Vävaregatan 21  SE-222 36 Lund / Sweden
Telefon +46 (0)10-456 56 00  info@trivector.se

Förord

Göteborgs Stad har inom arbetet med att finna nya områden för förtätning och
stadsutveckling identifierat att det finns potential för utbyggnad inom Kortedala
och Bergsjön. Transportkapaciteten på anslutande infrastruktur såsom Artillerigatan är dock inte tillräcklig för att utbyggnaden ska kunna genomföras. Därför
har Trafikkontoret inlett utredningsarbete för att se på möjligheterna att etablera
en spårvägstunnel Kortedala – Angeredsbanan respektive en biltunnel benämnd
Nylöseförbindelsen mellan Kortedala – Gamlestadsvägen. Trafikkontoret gav
våren 2019 Trivector Traffic i uppdrag att utreda förutsättningarna för spårvägstunneln. Trivectors projektgrupp har bestått av Per Gunnar Andersson (uppdragsansvarig), Lina Dahlberg, Sebastian Fält (projektledare) och Stig Hammarson.
Kontaktpersoner hos Trafikkontoret har varit Sara Hedenskog och Per Bratthammar. Under utredningsarbetet har även kontakter tagits med personal från bl a
Kretslopp och Vatten, Försvarsmakten och Kyrkogårdsförvaltningen för att kartlägga eventuella intressekonflikter som kan påverka möjligheterna att etablera
spårvägstunneln.

Göteborg, dec 2019

i
Trivector Traffic

Sammanfattning

I pågående programarbete för Kortedala och Kviberg synliggörs att dagens infrastruktur begränsar stadsutvecklingen inom områdena. Dagens trafiksituation
utmed Artillerigatan i Gamlestaden är en av aspekterna som begränsar utbyggnadspotentialen då denna är en av tillfartsvägarna för att nå Östra Göteborg.
Den pågående detaljplanen för Gamlestads torg, etapp 2 förväntas nyttja den
kvarvarande kapaciteten som finns i stråket.
För att möjliggöra en större stadsutveckling inom Kortedala, Kviberg och Bergsjön krävs således andra trafiklösningar än de befintliga. Utredningen syftar till
att försöka förstå om spårtunneln ens är möjlig att uppföra, hur stora investeringskostnader som krävs, vilken nytta den ger, samt om spårtunneln kan bidra
till ett större antal bostäder.

Resultatet från utredningen visar på att spårsträckningen är genomförbar
med följande förutsättningar:








Tunneln går huvudsakligen i berg, förutom fem delar där spårsträckningen potentiellt ligger för nära marknivån eller att det är för stort jorddjup till fast berg.
Spårvägslänken går ej över befintliga delar av Kvibergs kyrkogård, byggnation måste dock utföras på Kyrkogårdens premisser vilket beskrivs vidare i rapporten.
Hastigheten kan uppgå till 70 km/h i tunneldelen.
Spårvägslänken har möjlig anslutning till befintlig spårvägsbana.
Spårvägslänken korsar ett fåtal ledningar innan tunneldelens början. En
drickvattenledning bedöms behöva flyttas på samt några el- och nätverkskablar.

Det finns några aspekter som måste undersökas vidare för att få reda på vilken
byggnadsmetod som är mest lämplig och lokalisering i detalj. Förslaget i denna
utredning resulterar i följande nyttor och effekter:






Minskad restid med 2 - 3 minuter per riktning.
Möjlighet att öka turtätheten till Kortedala/Bergsjön och ökad kapacitet i
och med större vagnar.
Spårvägstunneln begränsar inte stadsutvecklingen utan kan teoretiskt
skapa möjlighet till att exploatera med 31 000 bostäder i Kortedala och
Bergsjön förutsatt att färdmedelsfördelningen ökar enligt målen i Trafikstrategin. Detta förutsätter i sin tur att dessa nya bostäder hamnar inom
god tillgänglighet till kollektivtrafiken samt att bilvägnätet klarar de tillkommande bilresor som exploateringen också skulle medföra.
Befintlig spårväg i Artillerigatan får minskad turtäthet från 46 till 40 vagnar i maxtimmen i båda riktningar.
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Förslaget ger en totalkostnad på 1,3 – 1,7 mdkr, med en viss osäkerhet pga. de
geotekniska förhållandena.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
I pågående programarbete för Kortedala och Kviberg synliggörs att dagens infrastruktur begränsar stadsutvecklingen inom området. I stadsutvecklingsprogrammet från Göteborgs stad är det planerat att det ska byggas 3 900 bostäder
efter år 2022 i Kortedala och Bergsjön1. I Göteborgs Stads trafikstrategi beskrivs tillkommande bostäder från 2016 till 2035 uppgå till motsvarande cirka
28 000 boende i Kortedala och Bergsjön totalt2. med Det är drygt tre gånger fler
bostäder i trafikstrategin jämfört med stadsutvecklingsprogrammet. Dagens trafiksituation utmed Artillerigatan (Gamlestaden) är en av aspekterna som begränsar utbyggnadspotentialen då denna är en av få tillfartsvägar för att nå
Östra Göteborg. Den pågående detaljplanen för Gamlestads torg, etapp 2 förväntas nyttja den kvarvarande kapaciteten som finns i stråket.
För att möjliggöra en större stadsutveckling inom Kortedala, Kviberg och Bergsjön krävs andra trafiklösningar än de befintliga. Utredningen syftar till att försöka förstå om spårtunneln ens är möjlig att uppföra, hur stora investeringskostnader som krävs, vilken nytta den ger, samt om spårtunneln kan bidra till ett
större antal bostäder.

1.2 Avgränsningar
Studien utgår från de i tidigare studier utpekade korridorerna för en spårtunnel,
vilket innebär en tunnelsträckning mellan Runstavsgatan/Nymånegatan till en
anslutning vid Angeredsbanan. Det geotekniska underlaget utgörs av SGU:s tidigare kartläggningar avseende bl a jorddjup. Inga fördjupade geotekniska undersökningar har genomförts i den här förstudien.

1.3 Syfte
Syftet med utredningen är att samla kunskap för att få en uppfattning om spårtunneln är genomförbar, främst med möjligheten att se om det är möjligt att
koppla på tunneln till Angeredsbanan. Ytterligare behöver kostnader, nyttor och
effekter kopplade till spår-tunneln belysas på en övergripande nivå. Utredningen ska utgöra ett underlag i arbetet med Göteborgs stads nya översiktsplan.
Målbild Koll 2035 har pekat ut spårtunneln som en viktig länk att utreda vidare,

1
2

Göteborgs stad (2014), Strategi för Göteborg 2035 utbyggnadsplanering. SBK DNR: 11/0477 Göteborg
https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_71_Framtida-fardmedelsandelar_2016-09.pdf
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och förstudien är en del av det arbetet för att utreda genomförbarhet och nyttan
för de angränsande områdena Kortedala och Kviberg.
Uppdraget genomförs fristående och resultatet kommer att spelas in som underlagsrapport till pågående arbete med Göteborgs nya översiktsplan.

Resultatet från förstudien kommer användas i pågående revidering av översiktsplanen från 2009 och pågående programarbetet för stadsutveckling i
Kortedala och Kviberg.

1.4 Metod
Förstudien har genomförts stegvis. De inledande studierna har bestått i analyser
av de geografiska och topografiska förutsättningarna för en tunnelsträckning.
Analyserna har genomförts med kommunens primärkarta som grund, geologiskt
kartunderlag från SGU och därtill har platsbesök genomförts på för tunneln kritiska platser.
Förslag till sträckning för tunneln har studerats i både plan och profil och underlaget har stämts av med Beställaren. Förslaget har även remitterats till Kretslopp och Vatten samt Försvarsmakten då det kommit till utredarnas kännedom
att det finns bergsanläggningar under Kvibergs kyrkogård som kan kräva särskild
hänsyn. Vidare har Kyrkogårdsförvaltningen informerats om utredningen med
anledning av att tunnelsträckningen berör delar av begravningsområdet.
Utifrån tunnelns geometri och anslutningsmöjligheter har spårvägens kapacitet
analyserats. Slutligen har en kostnadssammanställning tagits fram med preliminära kostnadsuppskattningar baserat på erfarenhetsvärden från liknande nordiska
spårvägsprojekt.
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2. Utredningsalternativ

Studien har undersökt tre alternativ utifrån förutsättningen att de ska gå mellan
Nylöse och Nymånegatan eller Runstavgatan. Analysen av alternativen har resulterat i ett huvudalternativ som beskrivs mer i detalj och ligger som grund för
senare utredningar av kapacitet, nyttor, effekter och kostnader, se följande kapitel.

2.1 Studerade alternativ
Samtliga spåralternativ ansluter till Angeredsbanan vid samma punkt. Denna
punkt är norr om bebyggelsen vid Nylöse och söder om kraftledningen som går
över spårvägen, se Figur 2-1.

Figur 2-1

Alternativa linjedragningarna mellan Nylöse och Kortedala.

Anslutning och sträckning över Kviberg till Bergsjöbanan sker på olika sätt för
alla alternativen, vilket beskrivs nedan.

Alternativ 1 Nylöse – Runstavsgatan
Sträckningen från väst till öst inleds med att spårvägen leds söder om kraftledningen och ledningsrätten ovan mark. Efter s-formade kurvor fortsätter spårvägstunneln med en stor radie över hela Kviberg, detta alternativ har en nordlig väg
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för att undkomma att bygga tunnel under Kvibergs kyrkogård. Spårvägen ansluter sedan med en snäv kurva vid hållplats Runstavsgatan.

Alternativ 2 Nylöse – Runstavsgatan
Detta sträckningsalternativ inleds också med att spårvägen håller sig söder om
kraftledningen och ledningsrätten. Istället för s-formad kurva för att ta den nordliga vägen över Kvibergs kyrkogård, går sträckningen en genare väg rakt över
Kvibergs kyrkogård. Sträckningen går norr om Kvibergs södra gravfält och viker
därefter åt höger för att gå söder om Kvibergs norra gravfält.
Med en snäv vänsterkurva går sträckningen in mot anslutning vid hållplats
Runstavsgatan. Anslutning till Bergsjöbanan sker strax efter mynningen till spårvägstunnel 49 norr om hållplats Nymånegatan.

Alternativ 3 Nylöse – Nymånegatan
Denna sträckning påbörjas på samma sätt som alternativ 2, men istället för att ta
vänster upp till Runstavsgatan kör den rakt fram och ansluter strax norr om Nymånegatan. Anslutningen sker till södra mynningen av spårvägstunnel 49, se Figur 2-1.

2.2 Genomförbarhet
För att säkerställa att det är genomförbart att bygga en spårvägslänk mellan
Angeredsbanan och Bergsjöbanan har förutsättningarna varit att:






Tunnel ska gå genom berg ej jordlager, helst endast behöva bygga en
mynning i vardera änden av tunneln.
Spårvägslänken får ej påverka Kvibergs kyrkogård, se Bilaga 1 för karta
av Kyrkogården.
Hastigheten ska uppgå till 70 km/h i tunneldelen.
Spårvägslänken ska ha möjlig anslutning till befintlig spårvägsbana.
Eventuella hinder eller andra intressen längs sträckningen såsom ledningsrätter mm skall i möjligaste mån undvikas.

2.3 Val av huvudalternativ
Genom att ta hänsyn till alla förutsättningarna i kap 2.2 Genomförbarhet kan ett
huvudalternativ identifieras. Huvudalternativet som denna utredning undersökt
vidare i detalj utifrån förutsättningarna ovan är alternativ 1.

Plan
Sträckningen från väst till öst, börjar med en tillskapad bro från Angeredsbanan
och över Gamlestadsvägen och in till tunnel i berget. Tunnelsträckningen är 1,9
km lång och består av två enkelspårtunnlar i berg hela vägen till Runstavsgatan
i öst. Beroende på jorddjupet finns möjlighet till fem tråg, mer information
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redovisas i nästkommande kapitel, benämnt Profil. Mer detaljerade geotekniska
undersökningar behöver genomföras innan det klargörs.
Stäckningen passerar strax norr om den nordvästligaste delen av Kvibergs kyrkogård. Den delen av gravfältet är ännu inte tagen i bruk men ska undersökas av
Kyrkogårdsförvaltningen för att, om möjligt, tas i bruk inom några år för kistgravar. Kontakt med kyrkogårdsförvaltningen behöver ske angående tidplan för
både kyrkogårdens utbyggnadsplan och tunnelns tidplan3. För att lösa Kyrkogårdens behov av mark för gravar skulle det underlätta om ett samarbete mellan
kommunen och Kyrkogårdsförvaltningen kan etableras. Det skulle kunna vara
en möjlig väg framåt för att freda marken för tunneln. Kyrkogårdsförvaltningen
nämnde att det är uteslutet att eventuell byggtrafik kan köra på kyrkogårdens
allmänna vägnät. Dvs byggtrafik behöver angöra västerifrån för att därigenom
minimera störningar på kyrkogården4. Vidare påtalades vikten av att inte ha bullerstörande anläggningsarbeten. Se Bilaga 1 - Kvibergs kyrkogård för placering
och utseende 2019.
Spårgeometrin håller radier på 300 meter i S-kurvan och radie 1000 meter fram
till anslutningen vid hållplats Runstavsgatan med en radie på 100 meter, se Figur
2-2. Radierna möjliggör hastigheter på 70 km/h i tunnel och en hastighet på 20
km/h vid inkörning till hållplats.

Figur 2-2

Planritning över huvudalternativ med information synlig från markytan.

3

Gravfrid gäller från att gravfältet är i bruk. Det innebär ingen förflyttning av kistan i höjdled och att det ska
vara stilla på kyrkogården på kvällar efter kl 17 och helger.
4

Eftersom det väster om själva kyrkogården finns en kompoststation respektive en korddepå som Kyrkogårdsförvaltningen disponerar och behöver ha tillgång till för att kunna bedriva sin verksamhet.
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Profil
Höjdprofilen för sträckan visas i Figur 2-3, den röda linjen visar höjdprofilen för
spåröverkant. Från väst till öst har bron en stigning på 2 procent lutning i båda
riktningar för att komma över befintlig spårvägslinje och Gamlestadsvägen. I en
höjd på +13 meter går sträckan in i berg vilket motsvara sex meter ovan vägen.

Figur 2-3

Planritning över huvudalternativet, röd linje är spårvägslinje, grön är marknivå. De två parallella orangea strecken visar intervall på jorddjup ner till fast berg. Större figur finns i Bilaga 6
– Profil.

Det geologiska underlaget för jorddjup har gett en noggrannhet på 5 - 20 meter
vilket visas med orangea linjer i Figur 2-3. Tunneln kräver ett bergslager på cirka
5 meter över tunnelöverkant och själva tunneln i sig kräver en höjd på cirka 5 6 meter. Det finns därav som tidigare nämnt möjlighet att tunneln går över mark
vid fem tillfällen. I dessa fall kan ett tråg behöva byggas istället för tunnel, vilket
kräver andra byggmetoder än tilltänkt tunnelbyggnad. Där tunneln inte går i berg
behöver andra metoder användas för att anlägga tunneln. Möjliga metoder är att
påla/sponta ner till tunnelmynningen med metoder såsom RD® pålvägg5, slitsmur och/eller avschaktning i ena riktningen. Avschaktning förutsätter att det inte
finns byggnader/verksamheter i närheten, därför fungerar det endast i ena riktningen. En annan metod är att frysa jordlagret och fortsätta tunnelbygget även
genom jordlagret6. Detta är ekonomiskt krävande metoder och bör beräknas av
geotekniker för exakt metod innan det påbörjas. De fem osäkra delarna visas i
Figur 2-5 och är:

1. 1200 - 1350 meter in i profilen kan det behöva schaktas. Påverkar inget befintligt i markplan.
2. GC-väg vid 1400 meter in i profilen skulle behöva justeras i
höjdled för att tunneln ska kunna gå enligt föreslagen sträckning. Vägen är inte med i stadens gc-stråk eller gc-mätningar.

5

Hämtad från: https://www.ssab.se/produkter/stalkategorier/infrastructure/produkter/retaining-walls-rd-pile-wall
Johansson (2005), Frysning av jord och berg vid tunnelbyggande - Studie av deformationer och spänningar,
etapp 1. KTH
6
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Utförligare undersökningar behöver göras för att ta ställning
till påverkan.
3. 1425 - 1475 meter in i profilen kommer behöva schaktas. Påverkar inget befintligt i markplan.
4. 2000 - 2050 meter in i profilen kommer behöva schaktas.
Detta ligger vid framtida gravfält. Här behöver det hittas nya
utbyggnadsområden för gravfältet. Enligt uppgifter från Kyrkogårdsförvaltningen ska gravfält inom rödmarkering användas 2020. Fälten inom blå markering ligger nyttjandemässigt
längre fram i tiden än år 2024 och kan eventuellt ersättas med
annan yta.

Figur 2-4

Kyrkogårdsförvaltningen utbyggnadsplaner.

5. 2375 - 2450 meter in i profilen kan behöva schaktas. Det är
villor längs med Klaras väg, tunnelns överkant ligger på 20
meters djup under mark och bergdjup på 10 - 20 meter. Det
behövs därför en grundligare geoteknisk undersökning för att
säga om detta går eller ej, vid 10 meters djup är det ok att
bygga, vid 20 meter djup är det på gränsen7.

7

Beroende på bergskvalité krävs olika bergshöjd över tunnel ett rimligt antagande är att det krävs minst 10
meter bergsdjup mellan tunneltak och marknivå för att berget ska hålla upp taket.
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Figur 2-5

Numrering av de fem osäkra delarna. Skala 1:5500.

Efter 1600 meter in i profilen påbörjas en stigning på 4 procent8 upp till Gregorianska gatan där spåren anpassas lutningsmässigt inför hållplatsen vid Runstavsgatan. Den blå linjen visar befintlig spårsträckning.
Innan Runstavsgatan övergår tunneln till tråg på grund av att erforderlig bergtäckning saknas. Runstavsgatan och Minutgatan behöver stängas av under byggskede och justeras efter byggnation.

8

Motsvarar maximalt tillåten lutning för nybyggnad spår enligt Banstandard.
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Anslutning Bergsjöbanan
De nya spåren kopplas på vid hållplats Runstavsgatan, se Figur 2-6 och Figur
2-7. Efter hållplatsen viker spåren västerut in i berget. På grund av lågt berg kommer spåren ledas i ett tråg till efter passage av Runstavsgatan.
För att möjliggöra detta förslag behöver hållplatslägena, gångväg till hållplats,
Minutgatan, parkering till industri och Runstavsgatan justeras.






Hållplatslägena kan justeras till mitt emot varandra till det hållplatsläget i
södergåenderiktningens höjdnivå, se Figur 2-6.
Gångväg kan ersättas med ramp på östra sidan och trappa på västra sidan.
Vid Minutgatan kan bro byggas över tråg.
Parkering kan ersättas på annat vis, t ex vid tomten på andra sidan av
Runstavsgatan.
För Runstavsgatan kan bro byggas över eller justeras eller dras om till där
tunneln har bergtäckning.

Runstavsgatan

Nytt hplläge

Figur 2-6

Dagens utformning av hållplats Runstavsgatan, bilden visas i riktning mot söder. Pilarna visar
var anslutningen för nya sträckningen ska ske. Fotograf: Stig Hammarson
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Figur 2-7

Anslutning vid Runstavsgatan. Blå linjer illustrerar befintliga spår och röda linjer illustrerar
alternativ spårsträckning. Likriktare är en station där växelström omvandlas till likström vilket
är en är förutsättning för att spårvägen ska kunna förses med ström.

Anslutning Angeredsbanan
Befintligt spår flyttas västerut för att skapa utrymme för det nya spåret i norrgående riktning utan att påverka befintliga byggnader längs spåren, se Figur 2-8
och Figur 2-9. Nya spåret kopplas på med en växel 400 meter söder om bensinstation vid Gamlestadsvägen 40 och påbörjar därefter en stigning i form av en
250 meter lång bro över Gamlestadsvägen.
I södergående riktning går en 250 meter lång bro över både Gamlestadsvägen
och de förflyttade spåren mot Angered. Efter ytterligare 500 meter ansluter det
nya spåret till Angeredsbanan i en växel västerifrån.
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Figur 2-8

Förändrad spårdragning längs Angeredsbanan. Blå linjer illustrerar befintliga spår och röda
linjer illustrerar föreslagen ny spårsträckning. Bensinstation på Gamlestadsvägen 40.
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Figur 2-9

Brospårdragning från Angeredsbanan över Gamlestadsvägen. Blå kurvan mellan 900 och
950 meter in på sträckningen visar var tunneln börjar. Blå linjer illustrerar befintliga spår och
röda linjer illustrerar föreslagen ny spårsträckning.

Beskrivning av de geotekniska förhållandena
Översta jordlagren för sträckningen är postglacial lera/sand/grus, morän omväxlande med sorterade sediment, sandig morän och urberg, se Figur 2-10. Urberget
ligger på ett jorddjup från 0 - 30 meter längs hela sträckningen, se Figur 2-11.
Det är en gnejsisk bergart med inslag av skiffer och intrusiva bergarter såsom
diabas, se Figur 2-12. Sträckningen korsar fem spröda till plastiska deformationszoner. Vid en skiftning av bergart eller plastisk deformationszon kan det uppstå svårigheter vid sprängning till tunnelbyggnad samt vattenläckage in till tunnel. Det behövs mer detaljerade undersökningar av både jorddjup till berg samt
sprickbildningar innan tunnelbyggnation påbörjas.
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Figur 2-10 Jordartskarta över Göteborg.
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Figur 2-11 Jorddjupskarta över Göteborg.
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Figur 2-12 Berggrundskarta över Göteborg.
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Förutsättningarna utifrån befintlig infrastruktur
Spårvägssträckningen korsar befintliga infrastrukturledningar under mark på de
delar som inte är i berg. Strax öster om Gamlestadsvägen går två 50 cm breda
dagvattenledningar, sju elledningar och tre nätverksledningar9. Spårvägssträckningen kommer passera över dessa ledningar på en bro, men fundament till bron
bör placeras så att de inte påverkar ledningarna, se Figur 2-13.

Figur 2-13 Illustration på när spårvägssträckningen går över Gamlestadsvägen och massa ledningar. De
röda ledningarna är elledningar, orangea och gröna är nätverk och blå är vattenledningar.
Skala 1:1000.

I öster, från ledningsrätten utpekad i Figur 2-2 fram till hållplats Runstavsgatan,
finns fem vattenledningar, 13 elledningar varav tre med fjärrvärme och två optokablar och sju nätverksledningar. De är inte definierade med höjdsättning och
kan behöva flyttas vid sprängning av tunneln. Vattenledningarna är höjdsatta
varav två ledningar som ligger närmast hållplatsen Runstavsgatan är en dricksvattenledning och en dagvattenledning som hamnar i konflikt med spårvägstunneln, se Figur 2-14 för exakt placering. Dricksvattenledningen är 100 mm i
9

Ledningskollen har samlat in information från aktörerna; Skanova, IP-only networks, Telenor Sverige, Ellevio,Göteborgs stad, Kretslopp och vatten, Göteborgs Energi, Vattenfall och Tele2 Sverige. Hämtad: 2019-1003
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diameter och dagvattenledningen är 300 mm i diameter. De behöver därför antingen läggas om eller placeras i nytt läge.

Figur 2-14 Illustration på när spårvägssträckningen går in i berget vid hållplatsen Runstavsgatan och
passerar ledningar. De röda ledningarna är elledningar, orangea och gröna är nätverk och
blå är vattenledningar. Skala 1:1000.
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2.4 Avskrivna alternativ
De andra två studerade sträckningsalternativen uppfyller inte möjlig anslutning
till befintlig spårvägsbana och har därmed avskrivits. I kapitlen som följer beskrivs närmare varför respektive alternativ inte är genomförbart.

Alternativ 2 Nylöse – Runstavsgatan
Alternativet innebär att spårvägen för Kortedalatunneln viker av strax söder om
hållplats Runstavsgatan, innan dagens Bergsjöbana viker av söderut, se bifogat
foto i Figur 2-15 nedan.

Figur 2-15 Foto: Stig Hammarson

I direkt anslutning till spåret är det berg, men till höger i bilden finns befintlig
flerbostadsbebyggelse med tillhörande parkeringsanläggning. Därtill befinner
sig befintligt spår i detta läge i lutning vilket innebär att det inte är möjligt att
anlägga växlar här (då spårväxlar kräver plan mark). Detta innebär sammantaget
att en ny spåranläggning inte kan anläggas på den här platsen. Utformningsalternativet har därför avskrivits.

Alternativ 3 Nylöse – Nymånegatan
I inledande studier av området strax norr om Nymånegatans hållplats identifierades platsen som en tänkbar anslutningspunkt för Kortedalatunneln. Vid platsbesök kunde det dock snabbt konstateras att närmiljön inte tillåter en spåranslutning i detta läge. Marken väster om befintligt spår utgör en sänka och närheten
till Kvibergs kyrkogård medger inte att ny spårväg hinner nå tillräckligt djup för
att kunna passera under kyrkogården. Detta åskådliggörs i Figur 2-16 nedan. Varken passage av befintlig väg eller passage under kyrkogården är möjlig i de här
lägena. Utformningsalternativet har därför avskrivits.

19
Trivector Traffic

Figur 2-16 Fotot är taget i sydvästlig riktning. Vid hållplats Nymånegatan hinner tänkt spårsträckning inte
tillräckligt djupt ner i marken inför passagen av kyrkogården. Foto: Stig Hammarson
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3. Kapacitet, nyttor och effekter

Kollektivtrafiksystemet ligger till grund för hur stor bostadsexploatering som är
möjlig i Kortedala och Bergsjön. I enlighet med målet för färdmedelsfördelning
för år 2035 ska kollektivtrafiken stå för 43 % respektive 49 % för Kortedala respektive Bergsjön vilket motsvarar en ökning med 10 - 12 procentenheter från
201610. Det kräver en kapacitetsökning i framförallt spårvägskapaciteten. Detta
analyseras närmare i detta kapitel tillsammans med nyttor och effekter av tunnelns kapacitetsökning för spårvägssystemet.

3.1 Kapacitet i kollektivtrafiken
Denna del analyserar möjlig kapacitet i spårvägsnätet utifrån parametrarna spårvagnsstorlek och turutbud med avseende på kritiska punkter i spårvägsnätet. Det
jämförs med dagens kapacitet.

Spårkapacitet
Idag är spårkapaciteten kritisk längs med Artillerigatan, i framtiden ökar turtätheten till Kortedala. Hälften av spårvagnarna i maxtimman fördelas över till
Angeredsbanan och minskar antalet turer längs Artillerigatan med sex turer i
maxtimmen. Den nya spårvägstunneln skapar ett antal nya punkter att studera för
att se hur spårvägstrafiken påverkas, de punkterna beskrivs här:
1. Anslutning från Angeredsbanan till och från tunneln:
Ej kritisk pga att tillskapad bro endast påverkar spårvagnar i södergående
riktning, om de följer tidtabell ska det ej påverkas.
2. Anslutning från Bergsjöbanan till och från tunneln:
Ej kritisk pga att spårvagnar håller låg hastighet vid hållplats och kan
därav anpassa sig utifrån justerbar stopptid på hållplats.
3. Hållplats i Gamlestaden på Angeredsbanan:
Kan bli kritisk pga den höga turtätheten vid hållplats.
4. Hållplats i Gamlestaden på Bergsjöbanan:
Ej kritisk pga att turtätheten längs Bergsjöbanan är lägre än på Angeredsbanan och hållplatsen kan därför anpassas bättre.
5. Växel med signal söder om Gamlestads torgets hållplats:
Kritisk pga den höga turtätheten och väntetid vid signal.

10

Hämtar från: https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_71_Framtida-fardmedelsandelar_2016-09.pdf (2018-05-27)

21
Trivector Traffic

Figur 3-1

Placering av de kritiska punkterna längst sträckan. Numreringens betydelse står i texten. Gråstreckad linje illustrerar alternativ sträckning.

Med växeln söder om hållplatsen Gamlestads torg som kritisk punkt klarar spårvägsnätet som max 64 turer i timmen. Uträkning och antaganden finns i Bilaga
3 – Uträkning av kapacitet.
Spårvagnarnas11 praktiska kapacitet idag är 136 resenärer medan det med 45 metersvagnar kan öka till 186 resenärer12. För 2018 var det cirka 12 000 personer
boende i Kortedala/Bergsjön som reste med kollektivtrafiken.
Fyllnadsgraden per vagn i maxtimma är idag 60 - 75 % för södergående spårvägslinjer vid Runstavsgatan och ökar sedan ytterligare fram till Gamlestads
torg13. Det går dock inte att med hjälp av dagens statistik identifiera antalet avstigande, som bör vara högt vid till exempel SKF. Slutsatsen är att i maxtimman
behövs en större kapacitet redan idag.

Framtida resande
Som tidigare nämnt ska kollektivtrafikandelen i färdmedelsfördelningen enligt
målbilden öka med 10 - 12 procentenheter för Kortedala och Bergsjön till 2035.
I de målen nämns även en boendeökning med 38 % respektive 42 %. Det förväntade antalet kollektivtrafikresenärer utifrån målen är 28 00014 jämfört med dagens 12 000 resenärer.

11

Dagens 30 meters spårvagnar (M31 respektive M32).
Det finns 98 sittplatser och 219 ståplatser i den nya M34 enligt mail från spårvägen 2019-03-26. Enligt studier används endast 40 % av ståplatserna vilket ger 186 platser totalt.
13 Uppgifter från startmöte med Trafikkontoret, 2019-01-30.
14
Uträknat från färdmedelsfördelningen av totala antalet boende för 2016 respektive 2035.
12
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Med turtäthet som spårvägsnätet klarar av finns möjlighet till 62 000 kollektivtrafikresande personer per dygn. Det är med antagandet att 12 % av det totala
dygnets resor sker under maxtimme och spårvagnarna har en fyllnadsgrad på 70
% under hela dygnet från Runstavsgatan15.

I denna utredning går vi vidare med antagandet om 62 000 kollektivtrafikresande personer per dygn. Med förbehåll att kollektivtrafikresenärerna är lika
många som målet för färdmedelsfördelningen. Det kräver att kollektivtrafiken byggs i attraktiva lägen.

3.2 Nyttor
Restid
Med den nya sträckningen sparar resenärerna tre minuter restid på sträckan mellan växeln söder om hållplatsen Gamlestads torg och hållplatsen Kortedala torg.
I motsatt riktning är det två minuter, se Tabell 3-1. Skillnad i tid beror på att i
södergående riktning kommer spårvagnarna köra på en ramp och korsa över
Angeredsbanan som förlänger körsträckan. Den nya sträckningen är ett snabbare
alternativ även om distansen är längre, vilket är ett resultat av att det går att hålla
en högre hastighet i tunneln eftersom det inte påverkas av omgivande faktorer.
Antaganden och förutsättningar för uträkningen går att läsa om i Bilaga 2 - Uträkning av restid.
Tabell 3-1 Restid och reslängd från växeln söder om Gamlestadstorget till Hållplats Runstavsgatan.

Norrut

Söderut

Bergsjöbanan

9 min/3,8 km

8 min/3,7 km

Nya sträckningen

6 min/4,0 km

6 min/4,0 km

Turutbud
Målbild Koll2035 har räknat med en turtäthet på 40 turer till Kortedala under maxtimme och 20 av de turerna går vidare till Bergsjön. För hållplats
Gamlestads torg ska det gå 44 turer (varav 20 går vidare till Kortedala) i
maxtimme på nya sträckningen och 20 på Bergsjöbanan, se

15

Hämtad från: http://media.sverigeforhandlingen.se/2017/06/170620-Faktablad-Go%CC%88teborg.pdf 201903-26
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Tabell 3-2. Utifrån att växeln söder om Gamlestadstorget är den kritiska punkten
i spårvägsnätet är målbilden genomförbar. Se figur i Bilaga 4 – Turtäthet enligt
Målbild Koll2035.
Bergsjöborna får bättre tillgänglighet. Det kommer flyta på bättre till följd av
lägre turutbud på idag hårt belastade sträckningar.
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Tabell 3-2 Antal turer per maxtimme enligt Målbild Koll2035 i en riktning samt uträknat enligt kapacitet.

Genom växeln

Kortedala

Bergsjön

Bergsjöbanan

20

20

10

Nya sträckningen

44

20

10

Totalt antal turer

64

40

20

Tillkommande bostäder
Enligt analysen under föregående rubrik Turutbud, ger spårvagnskapaciteten
möjlighet att utöka Kortedala och Bergsjön till 95 000 boende, vilket är en ökning med 150 %. Det förutsätter att färdmedelsfördelningen ökar enligt målen
samt att bostäder byggs enligt stationsnäraprincipen16. Tätare bebyggelse i stationsnära lägen för att uppnå högt resande över lag och erbjuda korta gångavstånd
till hållplats.
En slutsats är att spårtunneln i sig kommer inte begränsa antalet nya bostäder i
området utan snarare markanvändning placering av bostäder och topologiska förutsättningar.
Tabell 3-3 Boendekapacitet för Bergsjön och Kortedala utifrån målsatt färdmedelsfördelning och uträknat kollektivtrafikresande.

Antal turer per dygn
Antal kollektivtrafikresande
personer per dygn
Färdmedelsfördelning kollektivtrafik
[Kortedala/Bergsjön]
Boende i Bergsjön och Kortedala respektive teoretisk
framtidspotential****

2018

2035 målbild koll

360*

592***

12 000

62 000

33 % / 37 %

43 % / 49 %

33 500**

<95 000

*Från Västtrafik.
**Från SCB.
***Från Målbild Koll2035 Kollektivtrafikmodell i Visum.
****Antal boende som teoretiskt möjliggörs utifrån spårvägssystemets totala transportkapacitet.

16

Stationsnäraprincipen förklaras i KolTRAST - planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik
från Trafikverket, 2012
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3.3 Effekter
Påverkan på andra trafikslag
Artillerigatan är som tidigare nämnt flaskhalsen i dagens trafiksystem till/från
Kviberg, Kortedala och Bergsjön. Den signalprioriterade spårvagnen minskar
flödet för både cyklister och bilister vid en hög turtäthet. Med utredningens förslag på tunnel och turutbud kommer spårvagnsturtätheten minska från 46 till 40
turer i maxtimmen för båda riktningarna längs Artillerigatan. Det ger 12 sekunders längre gap mellan varje spårvagn. Dock är spårvagnarna 15 meter längre
vilket kan minska det gapet något.
Med den tillkommande exploateringen medföljer ökat antal invånare som vill
resa, inte bara kollektivt utan även med bil, cykel och till fots. Artillerigatan kommer fortfarande vara en flaskhals i trafiksystemet till Kviberg, Kortedala och
Bergsjön. Men med en ökad kapacitet och attraktivare restid för kollektivtrafiken
skapas det möjlighet för fler bilister att börja resa kollektivt. Erfarenheter från
andra kollektivtrafikprojekt visar på att det finns en risk att tillkommande resenärer är tidigare cyklister som börjar åka kollektivt istället för att cykla. I detta
fall är dock andelen cykelresor från Kortedala och Bergsjön tämligen låg varför
det kan förväntas att tillkommande resenärer i högre utsträckning är tidigare bilister17.
Genom att kombinera infrastrukturåtgärder med mjuka åtgärder såsom mobility
management18 kan den totala nyttan av infrastrukturen öka då mobility management är kostnadseffektiva åtgärder.

17

I Kortedala var det 19 % gång- och cykelandel 2015 och i Bergsjön 24 %. Enligt https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_71_Framtida-fardmedelsandelar_2016-09.pdf
18

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom
att förändra resenärers attityder och beteenden.
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4. Ekonomiska konsekvenser

Kostnader för en tidig uppskattning av planering, projektering och byggnation av
spårtunneln samt drift och underhållskostnader med dess tillkommande delar redovisas nedan.

4.1 Uppskattade kostnader
Investeringarna som tillkommer vid utbyggnad av föreslagen sträckning är:

19



Tunnel, genom berget enkelriktade i två tunneldelar. Kan bli två till sexdelad på längden på grund av att sträckningen ligger för nära markytan
alternativt att det är för stort jorddjup till fast berg.19.



Bro, i norrgående riktning från Angeredsbanan och upp över Gamlestadsvägen. I södergående riktning över Gamlestadsvägen och spåren från
Angeredsbanan för att sedan ansluta i Angeredsbanan västerifrån. I respektive riktning behövs en åtta meter bred bro20.



Banunderbyggnad, förstärkningsmaterial 0,5 meter under banvallen med
underballast och makadam. Används innan tunnel och bro.



Banöverbyggnad, spår och material för att säkerställa ett stabilt spårfäste.
Används längs med hela tillkommande sträckningen. Spår är av vignol för
att minska underhållskostnaden.



Likriktare och kabelnät för ström till likriktare. Det behövs två i tunneln
utöver den som finns idag vid hållplats Runstavsgatan. Det ingår anslutning till Göteborgs energi och övervakning. Alternativ elförsörjning bör
även inkluderas.



Kontaktledning som strömgivare till spårvagnar, sätts ut längs med hela
sträckan.



Signalsystem, för att möjliggöra flera spårvagnar i tunneln samtidigt. Sätts
ut 3 signaler i vardera riktningen i tunneln.



Banunder- och överbyggnad till flytt av befintligt spår längs Angeredsbanan innan/efter bro över till tunnel. Detta behövs för att få plats med bro
på befintlig yta. Nytt material används för att kunna driftsätta spårvägen
under byggnation.

Tunneln ska klara säkerhetsklassningen enligt TSFS 2017:119. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om personsäkerhet i tunnlar och plattformsrum för tunnelbana och spårväg.
20
Information från mail från Mats Larsson på Trafikkontoret, 2019-05-07.
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Bro och banöverbyggnad till befintlig enkelspårig bro norr om hållplats
Gamlestads torg. Utökas härmed till dubbelspårig bro för att klara kapaciteten.



Ersättning av väg för Runstavsgatan och GC-väg efter byggnation.

Nedan följer en sammanställning av kostnader för trafikförslaget inklusive investeringarna enligt ovan. För att bygga bansträckningen visar den översiktliga kalkylen på en kostnad i intervallet 1,3 – 1,7 mdkr, se
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Tabell 4-1. Kalkylen har utgått ifrån medelvärde från tidigare spårvägsprojekt21.
Varje spårvägsprojekt har olika förutsättningar och kan inte räknas på samma
sätt, därför har de projekt med mest relevanta förutsättningar tagits med samt
justerats något utifrån kostnadsposternas indelning. Det ska poängteras att risker
och osäkerheter är mycket stora vilket också påverkar kostnadskalkylens trovärdighet. Det har därför tagits fram ett spann på minsta samt högsta kostnaderna
för utvalda jämförelseprojekten. Det gav en osäkerhetsreserv på +/- tjugo procent. I tidiga skeden som denna utredning finns för lite underlag för att säkerställa
kostnaderna det kan därför både överskrida och underskrida angiven kostnadsbedömning.
Entreprenadkostnaden är baserad på summan av mängder av investeringsposterna med á-prislista i 2019 års prisnivå22.
Byggherre, inkl projekteringskostnader är satt till 13 procent av totala kostnaden
för projektet utan riskreserv, enligt jämförbara projekt låg kostanden på 8 - 18
procent.
Iordningställande av ytor för sträckning är ett schablonvärde från tidigare projekt som är en väldigt osäker siffra. De ytor som behöver ställas iordning är
främst in och ut från tunnel samt där schaktning behöver göras vid fem möjliga
ställen längs sträckningen.
En budgetreserv motsvarande 25 procent har adderats till det troliga värdet för
kalkylen. 25 procent är en standardfaktor för riskreservposten som ofta tillämpas
i arbete med Trafikkontoret, Göteborgs stad.

21

Information tagen från PM Benchmark avseende kostnader för utförda spårvagnsprojekt, Trivector. 2012.
De projekt som är medtagna är Bergen, Skånegatan, Solnagrenen, Heilbronn (stad i Tyskland) samt Chalmerstunneln från intervju med Mats Larsson, Trafikkontoret (2019-04-30).
22 Kostnaden från underlaget är skrivet i 2010 års prisindex, det har utifrån kalibrering mot kilometerkostnad
för spårvägsbygget i Lund år 2018 - 2019 gett en prisökning med 20 % sedan år 2010. I Lund är det dock gatuspår utan tunnel och utan bro. De delar för denna utredning anses ökat i samma takt som spår.
Kostnaden är även relaterbar mot (eller: går även att relatera till?) beräknad kostnad för Bybanen etapp Fyllingsdalen i Bergen där en kilometerkostnad ligger på 670 mnkr/km. Det är en 10 km ny spårväg varav 5 km
tunnel med 8 nya hållplatser varav minst en är i tunnel.
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Tabell 4-1 Kostnadsbedömning för sträckningsförslag mellan Nylöse och Runstavsgatan.

Kostnadsbedömning
Entreprenad

920

mnkr

Byggherre, inkl projektering

150

mnkr

Iordningställande av ytor för sträckning

120

mnkr

Summa troligt värde utan osäkerhetsreserv

1 200

mnkr

Osäkerhetsreserv (+/- 10 %)

250

mnkr

Budgetreserv (25%)

300

mnkr

Totalkostnad

1 300-1 700

mnkr

En mer specificerad tabell på kostnaderna går att hitta i Bilaga 5 – Kostnader.

4.2 Ändringar i driftkostnader
Den tilltänkta sträckningen medför tillkommande drift- och underhållskostnader.
De tillkommande kostnaderna är för växlarna för in- och utfart i/ur tunnel och
sträckan i tunneln med signaler och likriktarstationer. För tunneln bedöms kostnaden till 5,4 miljoner kronor per år fördelat på23:
Tunnel:



Driftkostnad på 2,5 mnkr/år
Underhållskostnad på 0,92 mnkr/år.

Bro till och från tunnel:
 Driftkostnad på 0,36 mnkr/år
 Underhållskostnad på 1,7 mnkr/år
Elkostnader är samma om de är på denna bana eller någon annan och räknas
därför inte med.

23

Information från mail från Mats Larsson på Trafikkontoret, 2019-05-07.
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5. Slutsats och rekommendation till fortsatt arbete

Syftet med utredningen var att se om spårtunneln är genomförbar och det
konstaterades att det är den med beaktande av följande aspekter:







Tunneln går i berg, förutom fem delar där spåren ligger för nära markytan
alternativt att det är för stort jorddjup till fast berg.
Spårvägslänken går ej över befintliga delar av Kvibergs kyrkogård, byggnation måste dock utföras på Kyrkogårdens premisser beskrivet tidigare i
rapporten.
Hastigheten kan uppgå till 70 km/h i tunneldelen.
Spårvägslänken har möjlig anslutning till befintlig spårvägsbana.
Spårvägslänken korsar ett fåtal ledningar innan tunneldelens början. En
drickvattenledning anses behöva flyttas på samt några el- och nätverkskablar.

Det finns några aspekter som måste undersökas vidare för att veta byggnadsmetod och lokalisering i detalj. Utifrån detta förslag har nyttorna och effekterna resulterat i:






Minskad restid med 2 - 3 minuter i vardera riktningen.
Ökad turtäthet till Kortedala och ökad kapacitet i och med större vagnar.
Det kan exploateras för 61 500 boende i Kortedala och Bergsjön om andelen kollektivtrafikresor i färdmedelsfördelningen ökar enligt målen och
spårvagnstunneln byggs.
61 500 boende motsvarar cirka 31 000 bostäder. Slutsatsen är att detta är
mer än vad staden har för planer. I programarbete för Kortedala och Kviberg har scenarion med tillkommande exploatering inom spannet 6 500 10 500 diskuterats. Enligt fastighetskontorets uppgifter finns mer bostadspotential och de har gjort en tidig bedömning att det skulle kunna byggas
cirka 14 000 bostäder inom Kortedala, Kviberg och Bergsjön (2018).
Artillerigatan får minskad turtäthet från 46 till 40 vagnar i maxtimmen i
båda riktningar när ny sträckning tar en del av det totala antalet spårvagnar
som ska trafikera Kortedala och Bergsjön.

Förslaget ger en totalkostnad på 1,3 – 1,7mdkr, med en viss osäkerhet utifrån de
geotekniska förhållandena. Det medför även en ökad drift- och underhållskostnad på 5,4 mnkr/år.
Fortsatt arbete som behöver göras är att:
 Göra geotekniska undersökningar på samtliga platser där en osäkerhet
finns.
 Om de geotekniska förhållandena är svåra, ta diskussion med geotekniker
om möjliga metoder. Diskutera även möjlig schaktning/borrningsmetod
vid kyrkogården.
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Hantera el- och nätverksledningar som kommer i vägen vid tunnelbyggnation.
Hantera dricksvattenledning som ligger på höjden +58,46 meter där tunneln ska gå på cirka +55 meter i nederkant.
Efter satt tidplan för projektet fortsätta diskussionen med Kyrkogårdsförvaltningen.
Ta diskussion med Kyrkogårdsförvaltningen om andra utbyggnadsalternativ för kyrkogården.
Ta beslut om påverkan på Runstavsgatan och GC-gata (på 1400 meter in
i profilen).
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Bilaga 1 - Kvibergs kyrkogård

Bild på Kvibergs kyrkogård, vilken visar vilka delar som används till begravningsplatser idag24. Den nordligaste är ännu inte belagd.

24

https://www.svenskakyrkan.se/filer/kviberg.pdf Hämtad:2019-05-22
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Bilaga 2 - Uträkning av restid

Beräkning av restid har genomförts i Trivectors eget gångtidsberäkningsprogram
STRUTS. Indata till beräkningen är tagen från säkerhetsordning för spårvägsbanan25 samt rapport om stopptider26. Följande indata har använts:










Gamlestaden – Angered C: 60 km/h (särskild banvall hela vägen, inga
plankorsningar)
Gamlestaden – Bellevue: 50 km/h (gatuspår, plankorsningar förekommer)
Bellevue – Bergsjön: 60 km/h (särskild banvall, inga plankorsningar)
15 m/h:
körning i vändslinga, körning genom motväxel i
kurva, vid tänd växelkontrollsignal
20 km/h:
inkörning till eller passage av hållplats i gatuspår
30 km/h:
inkörning till eller passage av hållplats på särskild
banvall
körning i spårkorsning där spåret är rakt
körning genom motväxel i rakspår, vid tänd växelkontrollsignal
körning genom medväxel, där spåret är rakt
körning genom växlar (både med- och motväxlar)
och spårkorsningar inom signalsäkrad sträcka
körning genom motväxlar och spårkorsningar där
spåret är rakt inom punktsignalsträcka
Beräknat tar det i genomsnitt 15 sekunder vid stopp på hållplats.
Fordons egenskaper är utifrån modellerna M98 eller M06, som har liknande egenskaper som den nya modellen M33.

Hastighetsprofil från beräkningen visas i Figur 0-1 och Figur 0-2. Det planeras en hastighetshöjning på Angeredsbanan till år 2020 samt på sikt även på
Bergsjöbanan27. Effektberäkningar av den höjningen är ej gjorda.

25

Mail från representant på företaget Crabat 14 februari 2019.
Wendle (1997). Vad fördröjer bussen? - en studie av stadsbusstrafikens framkomlighet och förslag till framkomlighetsfrämjande åtgärder. Thesis 92 Institutionen för trafikteknik Lunds Tekniska Högskola
27
Mail från representant på företaget Crabat 14 februari 2019.
26
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Hållplats Kortedala torg-Växel söder om hållplats
Gamlestads torg, fordon: M98,M06
Denna hastighet kan komma
att höjas till 70 km/h
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Figur 0-1

Hastighetsprofil för sträckan mellan hållplats Kortedala torg till växeln söder om hållplats
Gamlestads torg. Sträckan går på Bergsjöbanan, när hastigheten går till noll har spårvagnen
stannat vid hållplats.

Hållplats Kortedala torg-Växel söder om hållplats
Gamlestads torg, fordon: M98,M06
Denna hastighet kan
komma att höjas till 70km/h

STH

Körhastighet

80

hastighet (km/h)

70

Denna hastighet kan
komma att höjas till
70 km/h år 2020

60
50
40
30
20
10
0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

sträcka (km)

Figur 0-2

Hastighetsprofil för sträckan mellan hållplats Kortedala torg till växeln söder om hållplats
Gamlestads torg. Sträckan går på Angeredsbanan, när hastigheten går till noll har spårvagnen stannat vid hållplats.
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Bilaga 3 – Uträkning av kapacitet

Kapaciteten i spårvägsväxeln är beroende av antal spårvagnar som ska ta sig åt
respektive riktning. Det är antaget att 30 procent går i östlig/västlig riktning på
samma sätt som i Målbild Koll2035 och tidtabellen är med jämna tal per linje.

Figur 0-1

Schematiskbild över växeln söder om Gamlestadstorget, de blårutorna symboliserar spårvagnar, pilarna symboliserar riktning spårvagnen är på väg mot. 60 meter är avståndet från
signal till växelns slut och tiden är för en 45 meters vagn att ta sig genom växeln från att
fronten på spårvagnen åker genom växeln tills änden av spårvagnen passerat växelområdet.

Tider som använts vid beräkningen är:




Acceleration från 0 till 15 km/timmen förbi växeln tar 55 sekunder. Detta
sker i östlig och västlig riktning, spårvagn 1 och 3 i Figur 0-1.
Acceleration från 0 till 30 km/timmen förbi växeln tar 35 sekunder. Detta
sker i nordlig och sydlig riktning, spårvagn 2 och 4 i Figur 0-1.
Reglertid mellan två vagnar kan vara 9-10 sekunder28.

Med dessa data kommer 64 spårvagnar genom växeln under en maxtimme.

28

Från platsbesök. Mail från Spårvägarna 2019-04-01
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Bilaga 4 – Turtäthet enligt Målbild Koll2035

Utredningsalternativets spårvägs- och citybusslinjenät för Målbild
Koll2035. Linjenätet överensstämmer inte till fullo med Målbild Koll2035
där den viktigaste skillnaden är att modellen inte är kodad med Stadsbana i
Dag Hammarskjöldsleden. I utredningen är det linje 1 och 6 som använts.
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Bilaga 5 – Kostnader

Kostnader för projektet mer detaljerat än i rapporten.
Arbeten

Enhet

Mängd

A-pris

Total

Allmänt

st

150

st

120

Projektering, geotekniska undersökningar
Projektledning
Tillstånd (dpl + jvpl)
Iordningställande av ytor för sträckning
Markanskaffning och fastighetsåtgärder
Åtgärder på omgivande anläggningar
Ledningsflyttar, trafikomläggning
Ny bansträckning
Banunderbyggnad
km

1

52

52

Innan bro och innan hållplats Runstavsgatan, avstånd redovisat för en riktning

km

1.9

203

386

Kostnad för tunnel i båda riktningar, avstånd redovisat för en riktning

km

0.5

529

264

Avstånd redovisat för summa av båda riktningar,
pga två parallella broar

km

2.4

26

62

Avstånd redovisat för hela sträckningen

km

0.08

529

42

Befintlig enkelspårsbro utökas till dubbelriktadbro, avstånd redovisat för en riktning

km

0.08

26

2

Befintlig enkelspårsbro utökas till dubbelriktadbro, avstånd redovisat för en riktning

km

0.75

26

19

Förflyttning av befintligt spår för att få plats med
bro innan tunnel, avstånd redovisat för

Km

0.75

52

39

Likriktare med kabelnät

st

2

7

14

Kontaktledning

km

2.4

3

7

signaler i tunnel

st

2

4

8

Signaler i växel

st

4

6

24

Tunnel
Bro, inkl markförstärkning
Banöverbyggnad
Befintlig bansträckning
Bro, inkl markförstärkning
Banöverbyggnad
Banöverbyggnad
Banunderbyggnad
Övrigt

Totalt

1191

Osäkerhetsreserv

Budgetreserv
Totalt med reserv

+/- 10
%

248

25%

298
12521748

Finns en osäkerhet i beräkningen, detta värde är
utifrån andra projekts maxkostnader på vissa
poster.
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Bilaga 6 – Profil
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Bilaga 7 – Plan

