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Utredning av spårvagnstunnel mellan Alelyckan Kortedala
Förslag till beslut
I trafiknämnden:

1. Trafiknämnden förklarar uppdraget att utreda en spårvagnstunnel mellan
Kortedala-Alelyckan (TN 2019-01-17, § 9) för fullgjort.

Sammanfattning

Under sammanträde den 17 januari 2019 beslutade trafiknämnden att trafikkontoret skulle
få i uppdrag att utreda en spårvagnstunnel mellan Kortedala-Alelyckan (TN 2019-01-17,
§ 9). Uppdraget är en del av budget för 2019.
Två förstudier har under 2019 tagits fram, en för spårvagnstunneln mellan Alelyckan Kortedala och en för Nylöseförbindelsen, detta som underlagsmaterial till det då
pågående planprogramsarbete för Kortedala och Kviberg. Nylöseförbindelsen är en lokal
fordonstunnel som behöver komma på plats för att avlasta Artillerigatan. Planprogrammet
drivs av stadsbyggnadskontoret med trafikkontoret som delaktig part och är för tillfället
pauserat sedan våren 2019 men förväntas startas upp under våren 2020.
I tidigare framtagna trafikutredningar, gjorda inom ramen för programarbetet, har det
framgått att det krävs nya trafiklösningar för att möjliggöra stadsutveckling inom
Kortedala och Kviberg. Detta med hänsyn till att Artillerigatan inte har tillräcklig
kapacitet att omhänderta mer trafik från de omkringliggande områdena. För att
möjliggöra en stadsutveckling inom östra Göteborg behöver Artillerigatan avlastas vilket
medför att det behövs andra tillfartsvägar som försörjer området och dess omgivningar.
Syftet med förstudien för spårvagnstunneln är att undersöka objektets effekter, nyttor och
kostnader. Utredningen beaktar också genomförande och om det är möjligt att anlägga en
tunnel eller ej. Ytterligare redovisas hur tunneln påverkar omkringliggande område, hur
en anslutning till Angeredsbanan sker, vilka restidsvinster som uppkommer och hur stora
exploateringsmöjligheter som är möjliga när tunneln finns på plats.
Spårtunneln finns utpekad i Målbild Koll2035 som ett av infrastrukturobjekten som
behöver komma på plats för att kunna ta hand om resor som tillkommande göteborgare
förväntas att göras fram till 2035. Med hänsyn till att trafikkontoret inte själva äger
spårtunnelobjektet avser förvaltningen i nästa steg beskriva hur Nylöseförbindelsen, med
och utan spårtunnel, påverkar östra Göteborg. För att spårtunneln ska kunna realiseras
behöver objektet hanteras och prioriteras inom pågående arbete med Handlingsplan
2020–2024 för att målbilden ska kunna realiseras. Stadstrafikforum är ansvariga för
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framtagningen av planen och är ett politiskt samverkansforum mellan Västra
Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Mölndals stad och Partille kommun.

Bedömning ur ekonomisk dimension

En tidig kostnadsbedömning för spårtunneln mellan Runstavsgatan-Nylöse redovisar en
totalkostnad inom intervallet 1,3–1,7 miljarder kronor. Se bilaga 1 för detaljerad
kostnadskalkyl.
Pågående bedrivs ett arbete med att ta fram en handlingsplan för Målbild Koll2035
genom Stadstrafikforum. Utveckling av spårvägsanläggningen och stadens
stadsutveckling är nära sammankopplade och både en förutsättning och följd av varandra,
och inför kommande handlingsplaner kommer det krävas en tät samverkan mellan
parterna och fortsatta förhandlingar avseende finansiering av nyinvesteringar för specifika
objekt och åtgärder. Större investeringar förutsätter troligtvis behov av statlig
medfinansiering. I nuläget är andra utredningar högre prioriterade och spårvagnstunneln
finns inte med bland de föreslagna objekten i handlingsplanen. Det finns således ingen
finansiering av objektet i dagsläget.

Bedömning ur ekologisk dimension

Runt om i världen, i synnerhet i städer, framhålls vikten av att utveckla kollektivtrafiken
som en nyckelfaktor för hållbar utveckling. Målbild Koll 2035 är med och bidrar till den
omställningen. För att skapa attraktiva centrumkärnor är satsningen på kollektivtrafiken
viktig för att boende, besökare och verksamma ska ställa bilen hemma och på ett smidigt
sätt kunna ta sig runt i staden. Göteborg behöver vara en del av denna utveckling och
satsa på att möjliggöra ett ökat kollektivtrafikresande där spårtunneln kan vara en del i
kedjan för att skapa en hållbar stad.
En satsning på kollektivtrafiken går i linje med de miljömål som regeringen och
Göteborgs stad beslutat. För att staden ska uppnå sina miljömål behöver det hållbara
resandet med gång, cykel och kollektivtrafik öka. Spårtunneln blir en del i att utveckla
och förbättra kollektivtrafiken som är ett färdmedel för den stora massan. Det är viktigt
att utveckla kollektivtrafiken så att fler människor vill och kan utnyttja den samtidigt som
miljön gynnas genom lägre utsläpp och mindre fordon på stadens gator. Specifikt ger
spårtunneln snabbare restider för resor mellan Bergsjön och centrum vilket kan
konkurrera med bilen.

Bedömning ur social dimension

En snabbare kollektivtrafik kan möjliggöra för att fler resor med spårvagn görs. Att
utveckla kollektivtrafiken är också en del i att göra den attraktiv för fler och på så sätt
gynna en mobilitet som främjar jämlika livsvillkor i staden.
Statistik synliggör att kvinnor reser mer med kollektivtrafik än män. Arbetsresor är den
vanligaste typ av resa både hos kvinnor och män, men det är något vanligare att kvinnor
även gör andra typer av resor, till exempel hämtar eller lämnar barn. Spårtunneln kan
medföra att resor in till centrum eller till den utpekade tyngdpunkten Gamlestaden blir
mer attraktiva på grund av en förkortad restid vilket skulle kunna attrahera män till att
resa med spårvagn.
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Bilagor
1.

Förstudie för spårvägstunnel Kortedala-Nylöse, Östra Göteborg (2019)
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Ärendet

Trafiknämnden beslutade på sammanträde den 17 januari 2019 att anta
investeringsbudget för kommande år. I budget för 2019 fick trafikkontoret vidare i
uppdrag att utreda en spårvagnstunnel mellan Kortedala-Alelyckan med anslutning till
snabbspåret Angeredsbanan (TN 2019-01-17, § 9).

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Behovet av att utreda nya tillfartsvägar för Östra Göteborg var känt innan det specifika
uppdraget gavs till trafikkontoret. En av katalysatorerna till att ta fram förstudien för
spårtunneln uppkom inom planprogramsarbete för Kortedala och Kviberg redan 2017. De
trafikutredningar som togs fram inom planprogramsarbetet visar att kommande
stadsutveckling inom området kräver nya infrastrukturlösningar. Det handlar bland annat
om Artillerigatans kapacitet och att tillkommande bostads- och verksamhetsexploatering i
Gamlestaden förväntas nyttja kvarvarande kapacitet. För att inte förvärra situationen
utmed Artillerigatan krävs andra lösningar för att möjliggöra en stadsutveckling inom
Östra Göteborg.

Utifrån problembilden ovan valde trafikkontoret således att utreda Nylöseförbindelsen,
som en separat studie, för att använda resultaten i då pågående planprogramsarbete. För
detaljerad beskrivning av Nylöseförbindelsen se avsnitt nedan ”Nylöseförbindelsen,
Göteborgs stads översiktsplan 2009”. Med tanke på att trafikkontoret har mål om att öka
antalet resor med hållbara färdmedel valde förvaltningen att parallellt ta fram en förstudie
för spårtunnel för att se på nyttan och effekterna av en sådan i området och hur området
påverkas av en Nylöseförbindelse med eller utan spårtunnel. Förstudien för
Nylöseförbindelsen ska således ses som den primära utredning som kommer användas
som kunskapsunderlag inför återstarten av planprogram för Kortedala och Kviberg vilken
kommer innefatta effekter och påverkan av en Nylöseförbindelse, med eller utan
spårtunneln. Förstudien för spårtunneln är en del i att förstå hur den spårbundna
kollektivtrafiken påverkar östra Göteborg och dess utvecklingspotential i kombination
med Nylöseförbindelsen.
Med hänsyn till att Nylöseförbindelsen och spårtunneln är lokaliserade till samma
geografiska område såg trafikkontoret behov av att utreda båda objekten för att få
förståelse kring nyttor, effekter och genomförande för varje enskilt objekt. Arbetet med
förstudierna har pågått under 2019.
Spårtunnel utpekad i Målbild Koll2035
Kollektivtrafiken är en bärande del av en enklare vardag för fler och en förutsättning för
en hållbar stads- och regionutveckling för att kunna omhänderta ett ökat invånarantal och
erbjuda möjligheten att resa inom staden och ut i regionen. Målbild Koll2035 (2018) är
benämningen på den gemensamt framtagna målbild för hur stadstrafikens stomnät
behöver utvecklas fram till 2035. Målbilden antogs av regionfullmäktige i april 2018 och
är sedan tidigare antagen av respektive kommunfullmäktige för Göteborg, Mölndal och
Partille.

Målbilden redovisar en ny spårvagnssträckning i en korridor som ansluter vid
Runstavsgatan och går sydväst, under mark, genom Kvibergs kyrkogård för att ansluta till
Angeredsbanan (se objekt 2 i figur 1). I målbilden beskrivs tunneln som en del i att öka
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tillgängligheten in till centrum för boende i Kortedala och Bergsjön eftersom restiden
minskar.

Figur 1. Förslag på förstärkningsåtgärder av stadsbane- och spårvägsnätet (Målbild Koll2035).

Nylöseförbindelsen, Göteborgs stads översiktsplan
I Göteborgs stads översiktsplan (2009) redovisas ytterligare en möjlig lösning till att
trafikförsörja området på nytt sätt via den så kallade Nylöseförbindelsen (se objekt 27b i
figur 2). Förbindelsen är en fordonstunnel och beskrivs som en lokal koppling för att
avlasta gatunätet kring Bellevue och Artillerigatan och behövs för att omhänderta trafik i
anslutning till den utbyggnad som sker i Gamlestaden. Markeringen i översiktsplanen
visar en förbindelse och inte ett exakt läge.
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Figur 2. Nylöseförbindelsen i föreslagen sträckning enligt objekt 27b (Översiktsplan, 2009).

Resultat från förstudien för spårvägstunneln
Förstudien för spårvägstunneln togs fram under 2019 med hjälp av konsultstöd. Nedan
presenteras några av de slutsatser som redovisas. Se bilaga 1 för fullständig rapport.

•

Förstudien har studerat 3 alternativa dragningar varav alternativ 1 förordas (se
figur 3).

Figur 3. Alternativa linjedragningar mellan Kortedala och med anslutning till Angeredsbanan som studerats i
utredningen.
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•

Spårtunneln ansluter Bergsjöbanan vid hållplatsen Runstavsgatan. Tunneln följer
sedan gränsen till Kvibergs kyrkogård för att undkomma påverkan på befintliga
gravfält. Spårsträckningen ansluter Angeredsbanan i höjd med Nylöse. Tunneln
är cirka 1 900 meter lång.

•

Utifrån genomförandeperspektiv behövs vidare undersökningar kring geotekniska
förutsättningar på ett antal platser där det finns osäkerheter kring berg- och
jorddjup.

•

Spårtunneln bidrar till restidsvinster på cirka 2-3 minuter mellan sträckan
Gamlestads torg - Kortedala torg. I norrgående riktning sparas cirka 3 minuter
och i södergående riktning cirka 2 minuter. Skillnaden i tid beror på att i
södergående riktning kör spårvagnarna på en ramp och korsar Angeredsbanan
som förlänger körsträckan eftersom spårvagnarna behöver hålla en lägre
hastighet.

•

Artillerigatan får minskad turtäthet (från 46 till 40 vagnar i maxtimmen) i båda
riktningar eftersom den nya sträckningen tar en del av det totala antalet
spårvagnar som ska trafikera Kortedala och Bergsjön.

•

Tillgängligheten till/från Kortedala och Bergsjön ökar i jämförelse med dagens
utbud i och med den nya spårsträckningen. Under maxtimmen förväntas
spårvagnarna från Kortedala avgå med treminuterstrafik och från Bergsjön med
sexminuterstrafik. Idag trafikeras Bergsjön i grunden med åttaminuterstrafik.

•

Utifrån teoretisk resenärskapacitet finns det möjlighet för cirka 62 000
kollektivtrafikresande per dygn vilket motsvarar en exploateringspotential med
cirka 31 000 bostäder. För att inte påverka Artillerigatan negativt med fler
fordonsrörelser behöver bostäderna placeras i kollektivtrafiknära lägen. Enligt
uppgifter som presenterats i planprogramsarbetet finns det utrymme för cirka 23 000 bostäder vid befintliga hållplatser. Möjligheten att bostadsexploatera inom
området ligger högre än de scenarion som arbetats fram i planprogrammet (6 500
bostäder respektive 10 500 bostäder). Spårtunneln i sig begränsar inte antalet nya
bostäder i området utan det som är begränsande är markanvändning, placering av
bostäder, kvarvarade kapacitet utmed Artillerigatan när Nylöseförbindelsen finns
på plats och topologiska förutsättningar.

•

Turtätheten utmed Angeredsbanan påverkas inte negativt om Målbild 2035
implementeras och spårvagnarna följer tidtabellsavgångarna.

•

Förslaget ger en totalkostnad på 1,3 - 1,7 mdkr, med en viss osäkerhet utifrån de
geotekniska förhållandena.

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande

7 (9)

Fortsatt arbete för trafikkontoret
Trafikkontorets fortsatta arbete kommer fokusera på att beskriva och tydliggöra nyttan av
Nylöseförbindelsen, med och utan en spårtunnel, i östra Göteborg. Detta har att göra med
att spårtunneln och de kommande vägval och beslut som behöver fattas inte enbart ägs av
trafikkontoret utan behöver hanteras gemensamt med berörda parter inom
Stadstrafikforum.

I och med att spårtunneln finns med som objekt i målbilden och att den framtagna
förstudien för spårvägstunneln påvisar ett antal nyttor med objektet avser trafikkontoret
hantera objektet i vidare arbete med den nya översiktsplanen som är under framtagande.
Ytterligare kommer trafikkontoret behöva beskriva effekterna av en Nylöseförbindelse,
med och utan spårtunnel för att se på den påverkan som objekten ger på östra Göteborg.
Förstudierna ska också betraktas och användas som underlagsrapporter till det pågående
arbete med Göteborgs stads nya översiktsplan. Ett uttalat mål för den nya översiktsplanen
är att den ska vara mer genomförandeinriktad vilket betyder att det som föreslås i
översiktsplanen ska kunna realiseras. Detta kräver i sin tur mer detaljerade studier
kopplade till översiktsplanearbetet vilka de båda förstudierna är med och bidrar till.
Fortsatta arbetet med objekten utpekade i Målbild Koll 2035
I december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om ”Samverkansavtal för
Stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille”. Ett syfte med avtalet är att säkerställa att
stadsplanering, infrastrukturplanering och kollektivtrafikens utveckling gå hand i hand.
Stadstrafikforum ska bereda och ta fram förslag till handlingsplan och prioriteringar för
hur stadstrafiken ska utvecklas för att nå de mål som satts upp i Målbild Koll2035 och
prioritera dem med fokus på åren 2020–2024.

I Stadstrafikforum sitter politiska representanter från Göteborg stad, Mölndal stad,
Partille kommun och Västra Götalandsregionen. Göteborgs Stads representanter är
utsedda av kommunstyrelsen. Kopplat till forumet finns en beredningsgrupp där
trafikkontorets direktör deltar. Arbetet med att ta fram ett förslag till handlingsplan pågår
i den tjänstemannaorganisation som är kopplad till beredningsgruppen.
Handlingsplanen ska följa samma fyraåriga tidscykel som Trafikförsörjningsprogrammet
för Västra Götaland. Den ska beskriva de aktiviteter (investeringar och utredningar) som
behöver påbörjas under perioden 2020–2024. Handlingsplanen ska också redogöra för
hur arbetet ska organiseras och finansieras, när det ska påbörjas samt ha en utblick mot
2035. Den planeras vara färdig våren 2020 för att därefter kunna fastställas i
regionfullmäktige och i respektive kommunfullmäktige.
För att spårtunneln mellan Alelyckan - Kortedala ska kunna realiseras behöver objektet
omhändertas i handlingsplanen för vidare utredning. En objektsprioriteringen görs således
inte enbart av trafikkontoret utan gemensamt med övriga berörda parter. Trafikkontoret är
en av de deltagande parterna som förbereder beslutsunderlag för forumet. Förhandlingar
kommer att behöva ske för att ta fram finansieringsförslag. De objekt som kvalificeras in i
den första handlingsplanen är framför allt objekt som redan är finansierade i
Sverigeförhandlingen och objekt som finns i trafikkontorets investeringsplan.
Spårtunneln är i nuläget inte prioriterad som ett objekt i handlingsplanen men möjlighet
finns att spela in objektet till kommande handlingsplaner.
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Förvaltningens bedömning

Trafikkontoret föreslår att uppdraget att utreda en spårvagnstunnel mellan Alelyckan Kortedala beaktas som fullgjort.
Trafikkontoret avser inte att utreda spårtunneln djupare i nuläget, utan ser istället att
pågående arbete med att ta fram Handlingsplan 2020–2024 för Målbild Koll2035 inom
Stadstrafikforum behöver omhändertas och arbetas vidare med. Detta i och med att staden
själva inte har rådighet över de åtgärdsobjekt som presenteras i Målbild Koll2035, varken
ur prioriterings- eller finansieringshänsyn.
Trafikkontoret kommer, i efterföljande arbete, fokusera på att pröva nyttan med
Nylöseförbindelsen med eller utan spårtunnel med hänsyn till pågående
översiktsplanearbete och återstarten av planprogram för Kortedala och Kviberg.

Jenny Adler
Avdelningschef

Nils-Gunnar Ernstson
Tf Trafikdirektör
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