Kommunstyrelsen

Tilläggsyrkande
2021-05-28

Socialdemokraterna
Ärende nr 2.1.7

Tilläggsyrkande angående val av alternativ för
Lindholmsförbindelsen samt ny projektram
för Spårväg och citybuss Brunnsbo -Linné
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

1. Trafiknämnden får i uppdrag att genomförförandet av tunnelalternativet inte
ska omöjliggöra en framtida koppling med Järntorget exempelvis genom
anslutande tunnel vid stigberget.
2. Trafiknämnden får i uppdrag att i genomförandestudien särskilt omhänderta
och paketera, analyser samt information om trafikflöden, kostnader och
tidsberäkningar som skulle kunna ligga till grund för en alternativ gen koppling
mellan Lindholmen och Järntorget för spårvagn och GC-trafik. Som kan
användas om tunnelalternativet i ett senare skede skulle visa sig tekniskt,
ekonomiskt eller politiskt omöjligt.
Yrkandet
Remissinstanserna är övervägande positiva till tunnelalternativet. Enligt
utredningen så är det även det alternativ som innebär minst påverkan på riks- och
kulturintressena och som främst främjar det centrala i koll2035, nämligen en inre
stadsbana. Stadsbanan med dess kvaliteter är en central del för att få en attraktiv
kollektivtrafik för göteborgarna. Av dessa skäl och för att inte tappa fart i ett för
staden väldigt viktigt projekt så väljer vi att gå vidare med tunnelalternativet.
Detta ställningstagande är inte helt utan reservationer. Det finns fortfarande vissa
frågetecken reda ut och risker att tas om hand. Det är inte riskfritt att bygga en
tunnel under ett av våra mest tätbebyggda områden. Remissinstanser har också i
samband med utredningen om Lindholmsförbindelsen lyft frågan om att
möjliggöra en gen koppling mellan Haga/Järntorget och Lindholmen. Denna
koppling omhändertogs i Sverigeförhandlingens förslag genom den planerade
linbanan. I och med att linbaneprojektet avslutats så behövs alternativa lösningar
för att säkerställa den viktiga kopplingen mellan Haga/Järntorget och Lindholmen.
Den lösning som föreslagits hittills är att knyta samman dem via Linnéplatsen.
Som remissinstanser påpekat så innebär detta betydande restidsförluster jämfört
med en mer gen koppling.
Därför föreslår vi att man den information som framkommer i de analyser som
behöver göras i nästa steg genomförs på sådant sätt att information kan tas om
hand för att kunna ligga till grund för en alternativ lösning för att koppla samman
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Haga/Järntorget och Lindholmen i befintligt spårvagnsnät via Stigbergstorget. En
sådan lösning skulle på längre sikt även utgöra ett komplement till en
tunnellösning, exempelvis genom en bro över älven, om exempelvis brons
påverkan på riksintressen skulle förändras i framtiden. En annan lösning för en
koppning mot Järntorget skulle kunna vara genom anslutande tunnel under
Stigberget. Dessa analyser som skulle kunna ligga till grund för alternativ lösning
kan fungera som ett sekundärt alternativ om det skulle visa sig på ett eller annat
sätt att tunnelbygge vid Linnéplatsen, under Masthugget eller längs med Bangatan
inte skulle vara genomförbart. I det läget är det viktigt att utredningen om en
förbindelse mellan Lindholmen och Stigberget inte helt och hållet behöver börja
om från början. Oavsett bör man i tunnelalternativet inte bygga bort möjligheten
att i framtiden kunna koppla ihop Haga/Järntorget med gen sträckning till
Lindholmen om det skulle visa sig vara önskvärt.
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Kommunstyrelsen

REVIDERAT Yttrande
2021-05-28

(Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna)
Ärende nr 2.1.7

Yttrande angående – val av alternativ för
Lindholmsförbindelsen samt ny projektram
för Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné
Yttrande

Vi är positiva till att Lindholmsförbindelsen nu går vidare till kommunfullmäktige för
slutligt beslut. Innerstadsringen för spårväg innebär en kapacitetsstark och bekväm
kollektivtrafik med hög turtäthet. Spårvagnsringen ger snabbare och bättre kollektivtrafik
även för dem som inte bor i centrala delarna av staden genom att kunna undvika att åka
igenom den. Det innebär snabbare resväg till arbete, skolor och fritidsintressen. Vi vill
betona vikten av en innerstadsring som i olika delar är tänkt att trafikeras av både
stadsbane- och spårvagnslinjer, måste på ett smidigt sätt kopplas samman med resten av
stadens kollektivtrafiksystem utifrån arbetet med ett jämlikt Göteborg.
Vi rödgrönrosa och socialdemokrater utgår från att uppdraget som trafiknämnden gett
trafikkontoret om bergtunneln vid Lindholmen tas om hand i den kommande
genomförandestudien.
Uppdraget innebär att trafikkontoret i det fortsatta arbetet med Lindholmsförbindelsen
studerar hur en bergtunnel vid Lindholmen skulle kunna realiseras. För
Lindholmsförbindelsens tunnelalternativ finns två möjliga sträckningar mellan
Lindholmsallén och älven. En bergtunnel genom berget eller betongtråg/betongtunnel i
Kunskapsgatan. Hittills har fokus legat på det senare alternativet på grund av en svacka i
berget som komplicerar bergtunnel-alternativet. Det kan finnas både ekonomiska och
stadsbildsmässiga fördelar med en bergtunnel.
Av tidigare underlag framgår att oavsett val av alternativ påverkas exempelvis
Santosskolans verksamhet på Lindholmen såväl under byggtid som permanent. Mot
bakgrund av den stora brist på utbildningslokaler som finns i staden är det viktigt att
behov av skollokaler och plats för utevistelse omhändertas på ett bra sätt i det fortsatta
arbetet med Lindholmsförbindelsen.
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Kommunstyrelsen

Tilläggsyrkande
2021-05-17
Ärende 2.1.2

Tilläggsyrkande – Val av alternativ för
Lindholmsförbindelsen samt ny projektram
för Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné
Förslag till beslut

I Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige

1) Trafiknämnden i samarbete med berörda nämnder får i uppdrag att ta fram en
samlad helhetslösning för cyklister med fokus på framkomlighet, säkerhet samt
planskildhet med separata cykelkörfält i anslutning till följande projekt:
a) Lindholmsförbindelsen
b) Ny cykelbro mellan Lindholmen-Centrum
c) Nya Hisingsbron
d) Upprustning av kanalmurar längst Fattighusån och Stora Hamnkanalen
e) Operalänken
f) Allélänken
g) Centralstationen och Centralenområdet
h) Skeppsbroprojektet
i) Järnvågsgatan
j) Västlänken
2) Trafiknämnden får i uppdrag att projektera följande cykelstråk med fokus på
framkomlighet, säkerhet samt planskildhet med separata cykelkörfält
a) Operan-Brunnsparken-Kungsportsplatsen-Avenyn-Götaplatsen-Universitetet
b) Stenpiren-Brunnsparken-Drottningtorget-Ullevi-Liseberg
c) Drömmarnas kaj-Lilla bommen-Stenpiren-Skeppsbron-RosenlundMasthugget-Klippan-Långedrag
d) Rosenlund-Järntorget-Linnégatan- Slottsskogen-Högsbo-Askim-Hovås
3) Trafiknämnden får i uppdrag att göra en konsekvensanalys av att färdigställa
Lindholmsförbindelsen redan 2030 istället för nuvarande tidsplaneanalys 2036
4) Park- och natur får i uppdrag att ta fram en harmonisk och vacker entré för
Slottsskogen vid Linnéplatsens tunnelmynning
5) Park-och natur får i uppdrag att ta fram ett förslag på vackra och harmoniska
grönytor längst de nya cykelstråk som ska arbetas fram under punkt 1 och 2
6) I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet
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Yrkandet
Det är dags att bygga Lindholmsförbindelsen. En förkrossande majoritet av
remissinstanserna förordar tunnelalternativet. SLK slutsatser om att förorda en tunnel är i
stort sett korrekta.
Eftersom tunnelalternativet inte medger att cyklar kan nyttja förbindelsen så välkomnar
SD att det nu finns ett ärende med förslag på en cykelbro längre in i älven vid
Packhuskajen.
Det är många älvförbindelser på gång nu. Hisingsbron är snart klar och nu ska det
beslutas om en spårvagnstunnel under älven. En ny cykelbro kommer med stor
sannolikhet att byggas. Många stora stadsutvecklingsprojekt är på gång i anslutning till
dessa tre älvförbindelser. Hela älvstranden från Centralen till Stigberget kommer att
bebyggas och förändras.
Det är därför nu viktigare någonsin att ta ett samlat grepp om de möjligheter som finns
för att Göteborg ska bli Sveriges bästa cykelstad. Alla förutsättningar finns, men då måste
Trafiknämnden ta ett samlat grepp över Göteborgs cykelstråk. Alla projekt som nämnts i
tilläggsyrkandet måste inkluderas och man måste arbeta projektöverskridande.
Vidare måste cykelstråken vara gröna och inbjudande. (Se SD yrkande Bilaga1). SD
vill ge Park- och Naturnämnden det viktiga uppdraget att säkerställa detta.
Linnéplatsen och entrén till Slottsskogen är en plats som måste vara inbjudande, grön och
estetisk. Tunnelmynningen vid Linnéplatsen måste därför harmonisera med Slottsskogens
entré. SD anser att Park- och Natur ska få detta enormt viktiga uppdrag.
Till sist anser vi att man måste ställa högre krav på att färdigställa Lindholmsförbindelsen
tidigare än 2036. Särskilt nu när resurser från linbaneprojektet finns tillgängliga. SD anser
att Trafikkontoret ska få i uppdrag att göra en konsekvensanalys av att färdigställa
Lindholmsförbindelsen redan 2030. Vilka resurser krävs? Vilka avtal måste
omförhandlas? Vilka beslut måste tas? När måste besluten tas? Vilka instanser måste ge
grönt ljus för att tunneln ska stå klar 2030?

Bilagor
1) SD Yrkande 2020-05-15
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Kommunstyrelsen

Bilaga 1

Yrkande
2020-05-15
Ärende 2.1.13

Yrkande angående – Samordna cykelarbetet i
Göteborgs Stad
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1) Komplettera planen med uppdrag att lösa konflikter mellan cyklister och
fotgängare vid färjestationerna Stenpiren och Lindholmen.
2) Komplettera planen med uppdrag att lösa kö-problematiken vid på- och
avstigning av Älvsnabbare vid Stenpiren och Lindholmen
3) Planen kompletteras med ett särskilt uppdrag att tillse att följande cykelstråk
optimeras med avseende på framkomlighet och säkerhet. Konflikter med
fotgängare, bilar och spårväg ska undvikas när det är tekniskt möjligt.
a) Operan-Brunnsparken-Kungsportsplatsen-Avenyn-Götaplatsen-Universitetet
b) Stenpiren-Brunnsparken-Drottningtorget-Ullevi-Liseberg
c) Drömmarnas kaj-Lilla bommen-Stenpiren-Skeppsbron-RosenlundMasthugget-Klippan-Långedrag
d) Rosenlund-Järntorget-Linnégatan- Slottsskogen-Högsbo-Askim-Hovås
4) Komplettera planen med ett tydligt direktiv att införa enhetliga cykelstolpar i hela
staden som på ett yt-optimalt och smidigt sätt tillåter fastlåsning av cyklar på
båda sidor stolparna.
5) Komplettera planen med ett särskilt uppdrag till Park- och Natur om att separera
bil- och cykelbanor med staket, häckar och planteringar. Syftet är att skapa en
vacker, grön och inbjudande korridor för cyklister på pendelstråken.
6) I övrigt bifalla yrkandet
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Yrkandet
Det finns mycket att säga om cykelprogrammet. Man borde tala mer om konkreta förslag
på lösningar på de ställen som idag är röriga, svårframkomliga och farliga.
Därför föreslår SD att man koncentrerar arbetet på 4 stråk och där lägger ner resurser och
ansträngningar. Man måste lösa cykelproblemet vid Brunnsparken. Cyklar måste få egna
körfält här när det är tekniskt möjligt. Man måste arbeta lösningsorienterat.
Ett annat stort problem är kaoset vid på- och avstigningarna vid färjelägren Lindholmen
och Stenpiren. Det finns förbättringspotential för de ramper man byggt idag. Idag orsakar
dessa trängsel och irritation vid på- och avstigning. Vidare så korsas gångtrafikanternas
och cyklisternas stråk vid dessa stationer på ett farligt och ogenomtänkt sätt. Detta måste
lösas snarast.
Det är bra med cykelpendlingsstråk, men idag är de enformiga och sterila istället för
vackra och inbjudande. Dessutom går de ofta helt nära biltrafiken. Därför borde alla
cykelpendlingstråk separeras från bilkörfälten med gröna barriärer. Detta skulle skapa
trevliga, gröna och vackra stråk, som alldeles säkert skulle motivera fler att cykelpendla
till jobbet. Detta speciella uppdrag ska Park-och Natur ansvara för, och tilldelas resurser
så att uppdraget kan lösas inom förvaltningens ramar.
Ett annat område som kan förbättras är de undermåliga cykelparkeringarna som består av
två svarta böjda rör. Har man en cykelkorg kan man inte använda dom på ett bra sätt.
Detta är ett exempel på när man ignorerar brukarna, och istället kommer på något eget
utan en ordentlig analys.

Ineffektiva cykelstolpar som måste ersättas.

Två av åtgärdsområdena som är värt att kommentera är Stöd och tjänster samt
Kommunikation. Vad kostar egentligen Styr och ställ? Man borde överväga om det inte är
bättre att bygga fler riktiga cykelställ till pendlare och besökare som använder sina egna
cyklar. Nu tar styr och ställ upp väldigt mycket plats på centrala ställen.
Vi lever i ett informationssamhälle. Behöver vi då så många kommunikatörer? Alla kan
snabbt få den information dom vill via sina mobiler. Vissa av stadens appar till stöd för
cyklister är bra, men det här med kommunikation och kommunikatörer i Göteborg tar för
mycket plats. Det är bättre att prioritera bra cykelstråk i centrum än att producera
kostsamma och felriktade kampanjer.
Göteborgs Stad kommunstyrelsen

4 (4)

Stadsledningskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-04-26
Diarienummer 0646/21

Handläggare
Fredrik Nielsen
Telefon: 031-368 01 80
E-post: fredrik.nielsen@stadshuset.goteborg.se

Val av alternativ för Lindholmsförbindelsen
samt ny projektram för Spårväg och citybuss
Brunnsbo - Linné
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Förbindelsen mellan Lindholmen - Linnéplatsen ska vara tunnelalternativet i enlighet
med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
2. Göteborgs Stads kvarvarande medel från objektavtal linbana centrum på 401 mnkr
(prisnivå 2019-09) inom ramen för Sverigeförhandlingen överförs till objekt Spårväg
och citybuss Brunnsbo-Linné.
3. Projektramen för program Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné motsvarande
6 136 mnkr (prisnivå 2019-09) fastställs, förutsatt att Västra Götalandsregionens och
statens kvarvarande medel från objektavtal linbanan överförs till objekt Spårväg och
citybuss Brunnsbo – Linné. Göteborgs Stads del av ramen uppgår till totalt 1 679
mnkr (prisnivå 2019-09).
4. Kommunstyrelsen får mandat att besluta om kommande tilläggsavtal med Västra
Götalandsregionen och staten avseende justeringar i ramavtal och objektavtal inom
Sverigeförhandlingen.
5. Överenskommelsen om ekonomisk ansvarsfördelning mellan Göteborgs Stad och
Västra Götalandsregionen, i enlighet med bilaga 8 till stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande, godkänns.

Sammanfattning

Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné är ett av kollektivtrafikobjekten inom
storstadsavtalet med Sverigeförhandlingen. Föreliggande tjänsteutlåtande innefattar beslut
om val av alternativ för Lindholmsförbindelsen, godkännande av ny projektram för objekt
Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné samt överenskommelse om ekonomisk
ansvarsfördelning mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.
Förslaget till beslut innebär att tunnelalternativet väljs som passage under Göta Älv
mellan Lindholmen och Stigberget. Tunnelalternativet har förordats av trafiknämnden
mot bakgrund av att alternativet, gentemot de utredda broalternativen, bäst uppfyller
stadsbanekvaliteter för den kommande innerstadsringen för spårvägstrafiken, samt
innebär mindre påverkan på framtida exploatering, riksintresse sjöfart samt stadsmiljön.
Projektet som helhet har för närvarande en utökad kostnadsbedömning på 920 mnkr i
förhållande till den projektram projektet getts genom Sverigeförhandlingen. Behovet av
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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en utökad ram föreslås hanteras genom en överföring av kvarvarande medel från
objektavtal linbanan inom Sverigeförhandlingen, där parternas återstående medel är totalt
1 026 mnkr.

Bedömning ur ekonomisk dimension

En djupare genomgång av ekonomin kring projektet beskrivs nedan under
ärendebeskrivningen. Prisnivån i detta tjänsteutlåtande avser prisnivå 2019-09 om inte
annat anges.
Den nuvarande beslutade projektramen för objekt Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné
är i storstadsavtalet med Sverigeförhandlingen 4 800 mnkr i prisnivå 2016-01, med
50 procent medfinansiering från staten samt 25 procents finansieringsåtagande vardera
för Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. En uppräknad ram till prisnivå
2019-09 uppgår till 5 110 mnkr.
Utifrån trafiknämndens förslag att gå vidare med en planering av genomförande baserat
på föreslaget tunnelalternativ har en utgiftsram för de samlade åtgärderna bedömts till
6 030 mnkr. Detta innebär att det för närvarande saknas 920 mnkr i förhållande till den
uppräknade ramen om 5 110 mnkr. För att hantera finansieringen för den ökade
kostnadsomfattningen föreslås att kvarvarande medel från objektavtal linbanan överförs
till objekt Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné.
Göteborgs Stad har tillsammans med Västra Götalandsregionen inom styrelsen för
Sverigeförhandlingen lyft frågan om att överföra återstående medel från objektavtal
linbana centrum inom Sverigeförhandlingen. Återstående medel för linbanan uppgår till
1 026 mnkr, fördelat mellan Göteborg Stad med 401 mnkr, Västra Götalandsregionen
med 364 mnkr och staten med 261 mnkr. En överföring av medel innebär även att
Stadens bostadsåtagande för linbanan om 4 500 bostäder överförs till objekt Spårväg och
citybuss Brunnsbo – Linné.
Om beslut fattas att tillföra programmet medel från linbanan innebär det att ramen för
program Brunnsbo - Linné kan justeras från 5 110 mnkr till 6 136 mnkr för att möjliggöra
ett genomförande i enlighet med de nya kostnadsbedömningarna. Eventuella
överskridanden av denna ram ska hanteras genom besparingar inom programmet. För
Stadens del innebär förslaget ett samlat finansieringsåtagande om 1 679 mnkr.
Föreslagen finansiering och hantering innebär således inget ytterligare
finansieringsåtagande för staden i förhållande till avtalet med Sverigeförhandlingen som
helhet. Staden har inte avsatt några särskilda investeringsmedel för åtaganden inom
Sverigeförhandlingen, utan dessa investeringsvolymer hanteras likt övriga
investeringsbehov inom ramen för den årliga budgetprocessen och trafiknämndens
långsiktiga investeringsnomineringar och investeringsplaner.
I samband med avslut av linbaneprojektet lyfte trafiknämnden ut dessa
investeringsvolymer ur nomineringsunderlagen inför budget 2021. I det
nomineringsunderlag för budget 2022, som i skrivande stund ligger för beslut i
trafiknämnden, har de långsiktiga investeringsplanerna reviderats upp med det samlade
förslag till ram och förväntad medfinansiering som ligger till grund för detta ärende.
Avtalet med Sverigeförhandlingen baseras på fasta prisnivåer där statens finansiering
räknas upp med konsumentprisindex (KPI), medan de åtgärderna som genomförs inom
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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projektet har en prisutveckling som snarare följer entreprenadindex. Utifrån de senaste
årens utveckling där entreprenadindex varit högre än KPI, finns det en överhängande risk
att statens medfinansiering över tid inte kommer att stiga i paritet med projektets
prisutveckling. Detta är en risk och förutsättning som varit känd sedan avtalstecknandet.
För att förtydliga det ekonomiska ansvaret för dessa indexeffekter samt hantering av
fördyringar och avvikelser i objekten i Sverigeförhandlingen mellan Göteborgs Stad och
Västra Götalandsregionen har ett förslag till principöverenskommelse tagits fram i
enlighet med bilaga 8. Konkretiseringen innebär i stort att parterna aktivt ska verka för att
beslutade investeringsramar ska hållas och att indexeffekten och fördyringar eller
avvikelser som inte är påkallad av endera parten ska delas lika mellan parterna.
Ett beslut om projektram i enlighet med trafiknämndens förslag innebär fortsatt att det
kommer att krävas enskilda genomförandebeslut och objektsgenomförandeavtal för de
enskilda etapperna inför att en investering i anläggningarna kan starta. Sedan tidigare, har
genomförandebeslut fattats av kommunfullmäktige 2021-03-25 §16, avseende etapp
Frihamnen-Lindholmen som en del av åtgärderna inom ramen för föreliggande ärendes
samlade objektsåtagande.
Det samlade drift- och underhållsbehovet, för den del som avser det föreslagna
tunnelalternativet, har bedömts till 26 mnkr per år och ska finansieras av Västra
Götalandsregionen, i enlighet med det banavtal som reglerar ansvaret för drift, underhåll
och reinvesteringar i bananläggningen.
Trafiknämnden har i detta skede inte gjort någon bedömning av framtida
kapitalkostnadseffekter för åtgärderna som helhet för objekt Brunnsbo-Linné, utan dessa
kommer att arbetas fram inom ramen för genomförandestudierna. Ett framtida
genomförande innebär en betydande tillkommande kapitalkostnadsbelastning i takt med
att anläggningarna tas i bruk och kommer således behöva omhändertas inom ramen för
framtida budgetprocesser.

Bedömning ur ekologisk dimension

Trafikkontoret har i förstudien genomfört en klimatanalys för att uppskatta de olika
alternativens utsläpp av koldioxid. Kalkylen är gjord i ett mycket tidigt skede och
innehåller en rad osäkerheter och förenklingar. Utredningen visar att byggnation av
tunnel skulle medföra högst utsläpp av koldioxid, följt av byggnation av en 12 meters
öppningsbar bro. Det som är utslagsgivande är den mängd betong som används vid
konstruktionen av tunnlar samt underjordisk hållplats vid Stigberget.
Miljö- och klimatnämnden gjorde i sitt remissvar en bedömning utifrån den ekologiska
dimensionen av hållbarhet som visade följande:
Klimat och trafik - Tunnelalternativet bedöms möjliggöra bäst förutsättningar för snabb
och ostörd kollektivtrafik.
Ljudmiljö - Förbindelsen medför risk för exponering för buller och vibrationer på
befintliga fastigheter. Tunnelalternativet bedöms ge minst bullerpåverkan på
omgivningen. Påverkansgraden och skyddsåtgärder behöver utredas närmare för samtliga
alternativ.
Luftkvalitet - Luftkvaliteten kan bli ett problem om tunnelmynningar placeras på platser
med redan höga föroreningshalter eller där människor vistas.
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Markmiljö - Förekomsten av markföroreningar behöver utredas. Särskilt stor risk för
markföroreningar finns på Lindholmen som gammalt varvsområde.
Naturmiljö - Förbindelsen påverkar riksintresse för friluftslivet (Änggårdsbergen,
Slottsskogen, Fässbergsdalen) och behöver utredas ytterligare.
Fortsatta utredningar kommer att göras inom ramen för genomförandestudierna för
sträckan.

Bedömning ur social dimension

Flera remissinstanser har framfört att även de sociala aspekterna av att genomföra
Lindholmsförbindelsen behöver lyftas. Synpunkterna i remissvaren sammanfattas nedan
utifrån tre perspektiv; tillgänglighetsperspektivet, stads- och landskapsbild samt stadsliv
och stadsmiljö.
Tillgänglighetsperspektivet
Lindholmsförbindelsen är positiv ur ett tillgänglighetsperspektiv då
kollektivtrafikresenärer ges ökad tillgång till Lindholmen, Stigberget och Slottsskogen
som platser och som målpunkter. Tillgängligheten med kollektivtrafik till kulturella
mötesplatser och kulturmiljöer inom samtliga områden påverkas positivt, såsom
Slottsskogen, Gathenhielmska reservatet och Sjöfartsmuseet Akvariet. Detta bidrar också
till sammanhållningen i Göteborg med en mer jämlik tillgång till stadens utbud och
service då Hisingen och centrala Göteborg knyts närmare varandra, speciellt för barn och
unga och de som inte vill eller har möjlighet att välja bil som färdmedel. Slutsatsen är att
tillgänglighetsperspektivet inte är alternativskiljande för val av alternativ för
Lindholmsförbindelsen.
Stads- och landskapsbild
En snabb kollektivtrafikförbindelse mellan Lindholmen och fastlandet bidrar till att
koppla ihop norra älvstranden med innerstaden till ett gemensamt stadsrum. Det ökar
sammanhållningen av stadens delar på respektive sida av Göta älv och bidrar till en nära
och robust stad. Broalternativens påverkan på stadssiluetten mot Majorna och
Lindholmen samt siktlinjer över Göta älv är beroende av hur en eventuell bro skulle
utformas. En väl utformad bro kan vara positivt för att stärka det visuella sambandet över
Göta älv. Samtidigt riskerar broalternativen påverka siktlinjer och visuellt viktiga
utblickar negativt.

Vid Lindholmen kommer både samtliga alternativ att påverka stads- och landskapsbilden
och utgöra en barriär mellan bostads- och verksamhetsområde. Störst påverkan får en
27 meter bro och minst påverkan får en tunnel. Slutsatsen är att tunnelalternativet är att
föredra ur perspektivet stads- och landskapsbild.
Stadsliv och stadsmiljö
Stadslivet vid Stigbergstorget påverkas av nya flöden av trafik och människor och
platsens kapacitet att omhänderta olika flöden påverkas. Stigberget kommer att bli en
knutpunkt för resande och därmed underlätta för resande vidare mot centrum och
västerut. Bäst möjligheter att utveckla Stigbergstorgets stadsmiljökvaliteter har
tunnelalternativet genom att det upptar minst markyta samt påverkar befintliga byggnader
i mindre grad än broalternativen.
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Utformningen av Stigbergstorget och Bangatan vid en 27 m bro är utmanande genom
konkurrerande markanspråk för trafikytor och torgytor samt barriäreffekter utefter
Bangatans sträckning. Samtidigt skapas positiva möjligheter till förnyelse av området
kring Djurgårdsplatsen med exploatering och stadsmiljöutveckling.
På Lindholmen utgör broalternativen med dess tillhörande ramper ett större ingrepp än
tunneltråget med ökade risker för påverkan på planmönster, bebyggelsekaraktär och
stadsmiljö genom ökade barriäreffekter, skuggeffekter och buller.
Slutsatsen är att tunnelalternativet är att föredra ur perspektivet stadsliv och stadsmiljö.
Inom ramen för kommande genomförandestudier kommer en social konsekvensanalys att
genomföras.

Bilagor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Protokollsutdrag samt tjänsteutlåtande trafiknämnden 2021-03 18 samt 2021-02-11
PM: Sammanfattning av svar på remiss av Lindholmsförbindelsens förstudie
PM: Rekommendation att välja tunnelalternativet för Lindholmsförbindelsen
Protokollsutdrag samt tjänsteutlåtande trafiknämnden remiss Lindholmsförbindelsen
2020-08-27 § 302
Information från Trafikkontoret till Trafiknämnden avseende felaktigheter i
samhällsekonomisk analys
Samhällsekonomisk analys Brunnsbo - Linné
Brev 2021-01-13 till finansdepartementet och infrastrukturdepartementet avseende
omförhandling av storstadsavtal Göteborg inom Sverigeförhandlingen
Överenskommelse avseende ekonomisk ansvarsfördelning mellan Västra
Götalandsregionen och Göteborgs Stad

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

5 (16)

Ärendet

Ärendet innefattar beslut om tunnelalternativet för Lindholmsförbindelsen mellan
Lindholmen – Stigberget, godkännande av ny projektram för objekt Spårväg och citybuss
Brunnsbo – Linné samt överenskommelse om ekonomisk ansvarsfördelning mellan
Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.
Ärendet har ingen formell tidsgräns för beslut i kommunfullmäktige. Efter beslut i
kommun- samt regionfullmäktige ska skedesbeslut tas i trafiknämnden samt upphandling
ske inför igångsättning av genomförandestudien för Lindholmen – Vegasvackan.
Projektet beräknar att om beslut tas vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni så
kommer genomförandestudien kunna starta i januari 2022. Tas beslut i ärendet vid
kommunfullmäktiges sammanträde i september beräknas genomförandestudien kunna
starta i april 2022.

Beskrivning av ärendet

Projekt Lindholmen – Linnéplatsen är en av tre etapper inom Sverigeförhandlingsobjektet
Spårväg och citybuss Norra Älvstranden – centrala delen, numera benämnt Spårväg och
citybuss Brunnsbo – Linné. Övriga etapper är Frihamnen – Lindholmen samt Brunnsbo –
Hjalmar Brantingsplatsen.

Figur 1: Illustration objekt Brunnsbo - Linné
Etapp Lindholmen – Linnéplatsen utformas som en spårförbindelse med hög kapacitet
och korta restider genom planskildhet och egen bana, så kallad stadsbana. Etappen är en
nyckelinvestering för att åstadkomma den planerade innerstadsringen för
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spårvägstrafiken. Den knyter samman Lindholmen med Linnéplatsen via hållplats
Stigberget, och ska fungera som en tvärlänk med goda resenärskvaliteter som
överbryggar barriärerna Göta Älv och Stigberget. Åtgärden är en förutsättning för att
utveckla spårvägssystemet på Hisingen för att möta den pågående stadsutvecklingen på
norra älvstranden samt öka robustheten i spårvägssystemet. Prognosen är att cirka 30 000
– 35 000 kollektivtrafikresenärer per dygn kommer passera Lindholmsförbindelsen efter
färdigställandet.
Enligt den tidplaneanalys som trafikkontoret låtit genomföra bedöms tunneln kunna tas i
bruk under år 2036. En översyn av tidplanen kommer att göras inom ramen för
kommande genomförandestudie.
Remiss avseende val Lindholmsförbindelsen
Trafiknämnden genomförde under hösten 2020 en remiss avseende
Lindholmsförbindelsens utformning. Remissinstanserna har tagit ställning till tre
alternativa utformningar mellan Lindholmen – Linnéplatsen, där ett alternativ nu ska
väljas ut för genomförandestudier som är fördjupade utredningar inför kommande
genomförandebeslut. De tre alternativ som studerats i förstudien och hanterats i remissen
är:

•
•
•

Tunnel från Lindholmen till Linnéplatsen, men en underjordisk station vid Stigberget.
Öppningsbar bro på 12-meters segelfri höjd – motsvarande höjd som Hisingsbron –
från Lindholmen till Stigberget med tunnel från Stigberget till Linnéplatsen.
Ej öppningsbar bro på 27 meter från Lindholmen till Stigberget med fortsatt
sträckning ovan mark längs Bangatan till Djurgårdsplatsen där sträckningen går över
till tunnel till Linnéplatsen. Alternativet får i utredningen även ett hållplatsstopp vid
Djurgårdsplatsen.

En sammanställning av inkomna remissvar och förordat alternativ framgår av
nedanstående figur:

Figur 2: Sammanställning av vilket alternativ som förordas av remissinstanserna.
För en mer djupgående redogörelse och analys över inkomna remissvar, se
tjänsteutlåtande och remissredogörelse i trafiknämnden i enlighet med bilagor 1-2.
Trafikkontoret valde att föreslå för trafiknämnden att gå vidare med tunnelalternativet
utifrån att tunnelalternativet jämfört med broalternativen medför:
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Mindre påverkan på stadsbyggnad och på framtida exploatering. Genom val av
tunnelalternativet minskar konkurrerande ytanspråk med framtida stadsbyggnad och
exploatering på Lindholmen, Masthuggskajen och Stigbergstorget/Bangatan.
Mindre påverkan på riksintressen och specifikt på riksintresset sjöfart. Den
öppningsbara 12-meters bron innebär avsevärd påverkan på riksintresset sjöfart. Även en
27-meters bro skulle påverka möjligheterna att använda hamnanläggningarna i
innerhamnarna. Tunnelalternativet medför viss begränsad påverkan under byggtid men
det sker ingen påverkan på farleden eller fartygsrörelserna i Göteborgs innerhamn efter
byggnationen.
Mindre påverkan på stadsmiljön, på verksamheter och boende samt på riksintresset
kulturmiljö. Genom att välja tunnelalternativet med dess mindre ytanspråk ovan mark
minskar också tekniska risker och osäkerheter kopplat till kritiska passager av befintliga
fastigheter. Dock kvarstår ett antal kritiska passager, byggnadstekniska risker liksom
hantering av byggstörningar med tunnellösningen. Flera berörda fastighetsägare och
verksamhetsutövare menar att broalternativen skulle medföra oacceptabel påverkan på
byggnader. Även påverkan på riksintresset kulturmiljö begränsas med tunnelalternativet,
bland annat på Stigberget.
Bäst stadsbanekvaliteter för den framtida innerstadsringen och högst resenärsnytta.
Tunnelalternativet ger sammantaget bäst förutsättningar för kollektivtrafikens fortsatta
utveckling utifrån Målbild Koll2035, med stadsbanans egenskaper med hög kapacitet och
korta restider.
Restiderna för alternativen på sträckan Lindholmen - Linnéplatsen är:
•
•
•
•

Tunnel: 4 minuter 50 sekunder
12-meters öppningsbar bro: 5 minuter 10 sekunder. Vid broöppning mellan 9-13
minuter
18-meters öppningsbar bro: 6 minuter. Vid broöppning mellan 10-14 minuter
27-meters fast bro: 6 minuter 20 sekunder

För en djupare beskrivning av tunnelprojektet, se bilaga 3, PM ”Rekommendation att
välja tunnel för Lindholmsförbindelsen”.
Vid trafiknämndens sammanträde den 11 februari 2021 gav nämnden trafikkontoret i
uppdrag att redovisa ett fjärde alternativ avseende en öppningsbar bro med 18-meters
segelfri höjd. Trafikkontoret återrapporterade uppdraget i en presentation till
trafiknämnden i mars. Stadsledningskontoret har således inte mottagit någon skriftlig
dokumentation av studien av 18-metersbron i form av en rapport, PM eller liknande i de
handlingar som översänts från trafiknämnden. Stadsledningskontoret har dock tagit del av
den presentation som gavs trafiknämnden i mars avseende 18-metersbron, där
trafikkontoret konkluderade:
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•

•
•

•

18-metersbron medför något minskat antal broöppningar, främst för fritidsbåtar,
jämfört med 12-metersbron. 18-metersbron kommer under sommaren att medföra
ungefär dubbla antalet broöppningar jämfört med dagens Göta Älvbro1.
Det kommer att uppstå en målkonflikt mellan riksintresse sjöfart och
kollektivtrafikens framkomlighet.
Lindholmen och Stigberget påverkas av brons ytanspråk vilket medför försämrad
stadsmiljö, försämrade exploateringsmöjligheter och påverkan på riksintresset
kulturmiljö.
Broöppningar, längre restider och trafikkonflikter utefter Stigberget och Bangatan
medför att kvaliteter enligt Målbild Koll2035 inte uppnås.

Trafikkontoret har i samband med studien av 18-metersbron även studerat en koppling
mellan Lindholmen - Stigberget - Järntorget, via en ny koppling vid Stigberget.
Trafikkontorets slutsats var att kopplingen i sig skulle ha en kostnad på cirka 665 mnkr,
där cirka 200 mnkr av dessa är för fastighetsinlösen. Trafikkontoret sammanfattade också
att trafiklösningen ger stort ingrepp i riksintresset kulturmiljö samt stadsmiljön på
Stigberget utifrån:
-

Bostadshuset längs Stigbergsliden behöver lösas in och delvis rivas.
Sjömanskyrkan behöver lösas in och annexet rivas.
Spårkopplingar från Bangatan mot Stigbergsliden och mot Karl Johansgatan tas bort
med påverkan på nuvarande spårvägstrafikering.
Den nuvarande hållplatsen på östra delen av Stigbergsliden flyttas till västra delen av
Stigbergsliden mot Karl Johansgatan, vilket inverkar på torgytan vid Gathenhielmska.

Ett flertal remissinstanser har tryckt på behovet av en gång- och cykelförbindelse över
Göta älv. Föreliggande ärende har därmed ett nära samband med ärende
”Inriktningsbeslut avseende gång- och cykelbro Lindholmen – Centrum” (dnr 0637/21),
som förs fram till kommunstyrelsen parallellt med föreliggande ärende. Gång- och
cykelbron föreslås förläggas mellan Hugo Hammars kaj och Packhuskajen. Motiven till
föreslagen placering är bl.a. att placeringen innebär en stor nytta för gående och cyklister
i centrala Göteborg, att uppförandet inte påverkar kryssningsfartyg eller
Danmarkstrafiken samt att den föreslagna placeringen ansluter till befintliga nät för
gående och cyklister, samtidigt som påverkan på användbar kaj minimeras.
Linnéplatsen Vad avser Linnéplatsens framtida utformning har trafikkontoret under
hösten tagit fram en ny principutformning för Lindholmförbindelsens anslutning i
markplan till den framtida hållplatsen på Linnéplatsen. Detta har gjorts utifrån synpunkter
från bland annat stadsbyggnadskontoret och park- och naturförvaltningen.
Principlösningen innebär mindre påverkan på riksintressena kulturmiljö samt friluftsliv
1

Anledningen till att trafikkontoret räknar med cirka dubbla antalet broöppningar under sommaren
vid en 18-metersbro Stigberget - Lindholmen jämfört med dagens Göta Älvbro beror på den stora
mängd segelbåtar som har centrala Göteborg som målpunkt. Övrig tid under året innebär en 18metersbro ett något minskat antal broöppningar jämfört med 12-metersbron. Orsaken till att
skillnaden inte är så stor är att trafikkontoret har antagit att färre handelsfartyg kan fälla sin mast
2035 vilket medför att 2 av 3 fartyg kommer att kräva öppning vid 18-metersbro. Alla
handelsfartyg kräver öppning vid 12-metersbro. Antalet broöppningar för Göta Älvbron var under
år 2019 768 stycken, varav 306 öppningar var för segelbåtar.
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och att barriäreffekterna begränsas vid entrén till Slottsskogen i jämförelse med tidigare
lösning. Utformningen av anslutningen till Linnéplatsen fortsätter att studeras inom
ramen för pågående genomförandestudie för Vegasvackan – Linnéplatsen.
Påverkan sjöfart vid byggnation tunnel Inom ramen för förstudien har en utredning
genomförts för att tydliggöra vilken påverkan som kan förväntas av byggnationen av
tunnel under Göta Älv på sjöfarten på farleden och på användningen av Stigbergskajen
vid det södra tunnelpåslaget. Vad gäller påverkan på Stena Lines verksamhet ser
trafikkontoret att det finns möjliga lösningar att hantera byggnationen av
bergtunnelpåslaget vid Stigbergskajen samtidigt som Stena Line fortsatt bedriver sin
verksamhet. Ovanstående kommer att fördjupas i en påverkansstudie för att öka
kunskapen och identifiera verksamhetsbehov så att effekten av åtgärder för att begränsa
byggnationens verksamhetspåverkan kan säkerställas.
Kostnadsjämförelse och samhällsekonomisk analys
Trafikkontoret har i samband med utredningen av 18-meters öppningsbar bro gjort en
kostnadsjämförelse mellan de fyra alternativen för Lindholmsförbindelsen:

Figur 3: Kostnadsjämförelse för sträckan Lindholmen – Linnéplatsen för tunnel- och
broalternativen.
Avseende den samhällsekonomiska analysen framgick det av beslutsunderlaget till
trafiknämnden att de tre ursprungligen utredda alternativen samtliga hade ett positivt
nettonuvärde. Trafikkontoret har efter beslutet i trafiknämnden den 18 mars informerat
nämnden om att den samhällsekonomiska analysen innefattat ett programmeringsfel.
Nettonuvärdet, som i beslutsunderlaget till trafiknämnden beräknats till cirka 1,4 mdkr
för tunnel, cirka 0,5 mdkr för 12-meters öppningsbar bro och cirka 2,3 mdkr för
27-meters fast bro, blir efter den uppdaterade korrekta beräkningen plus/minus 0 för
tunnel, -0,8 mdkr för 12-meters öppningsbar bro samt 1,1 mdkr för 27-meters fast bro.
Anledningen till att en 27-meters fast bro bedöms ha störst samhällsekonomisk nytta är
främst att en hållplats vid Djurgårdsplatsen genererar en restidsnytta som inte de andra
alternativen skapar, samt att 27-metersbron genererar en högre restidsnytta vid byte på
Stigberget eftersom hållplatsen ligger i markplan, till skillnad från alternativen tunnel och
12-metersbro. För ytterligare information om felberäkningen samt trafikkontorets analys
av det nya resultatet, se bilaga 5 avseende den kompletterande information som getts till
trafiknämnden.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering av föreslaget alternativ
Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné, där projekt Lindholmen – Linnéplatsen ingår som
en av tre etapper, finansieras via Sverigeförhandlingens Ramavtal 7 - Storstad Göteborg.
Den tilldelade ramen inom Sverigeförhandlingen uppgår till 4 800 mnkr i prisnivå
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2016-01. Fördelningen i avtalet är att staten bekostar 2 400 mnkr, kopplat till ett
bostadsåtagande på 32 000 bostäder till år 2035, Västra Götalandsregionen 1 200 mnkr
och Göteborgs Stad 1 200 mnkr. Medelstilldelningen från staten inom
Sverigeförhandlingen räknas upp KPI. En uppräknad ram uppgår till 5 110 mnkr i
prisnivå 2019-09.
Den tilldelande ramen för etappen mellan Lindholmen - Linnéplatsen uppgår till 3 515
mnkr. Investeringsvolymen för tunnelalternativet Lindholmen – Linnéplatsen beräknas
enligt successivkalkyleringsmetoden till 4 548 mnkr. Den framräknade
investeringsvolymen innefattar osäkerhet och risk som är bedömd till 542 mnkr och en ny
principutformning för anslutning i markplan till den framtida hållplatsen på Linnéplatsen.
Beslut om riskreservens andel av den totala budgeten tas i samband med
genomförandebeslut för projektet, efter att genomförandestudien är färdigställd.
Den ursprungliga kostnadsbedömningen för sträckan Lindholmen-Linnéplatsen gjordes i
ett tidigt skede utifrån den kunskap som fanns då. Den nya kostnadsbedömningen är gjord
utifrån dagens förutsättningar med en ökad kunskap om projektets utmaningar. Kostnader
som påverkar bedömningen är bland annat fastighetsinlösen, detaljplanekostnader, ny
principutformning av Linnéplatsen samt projektets riskreserv.
Den totala investeringsvolymen för Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné beräknas nu
till 6 030 mnkr. Detta innebär att det för närvarande saknas 920 mnkr i förhållande till
den uppräknade ramen på 5 110 mnkr.
Överföring av kvarvarande linbanemedel till Brunnsbo - Linné
Under våren 2020 fattade kommunfullmäktige respektive regionfullmäktige beslut om att
avsluta objekt linbana centrum, mot bakgrund av stora fördyringar, samt inleda
omförhandling av avtalet med staten inom ramen för styrelsen i Sverigeförhandlingen.

Utifrån den uppkomna fördyringen för Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné har
Stadens och Västra Götalandsregionens representanter i styrelsen för
Sverigeförhandlingen lyft frågan om en överföring av kvarvarande medel för objektavtal
linbanan till objektavtalet för Brunnsbo – Linné.
En överföring av statens medel skulle innebära att bostadsåtagandet för objekt linbanan,
på 4 500 bostäder, överförs till objekt Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné. Göteborgs
Stad har i styrelsen för Sverigeförhandlingen fört fram att detta är fullt möjligt då
influensområdet för bostäderna i objekt linbanan redan ingår i samma influensområde
som bostadsåtagandet för objekt Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné. En överföring
av medel skulle också innebära att respektive parts totala åtagande enligt ramavtalet
skulle kvarstå. Staden och Västra Götalandsregionen har därmed inte begärt att staten ska
tillskjuta mer medel än de 3 220 mnkr (prisnivå 2016-01) som staten avtalat i
storstadsavtal Göteborg.
Statens representanter i styrelsen för Sverigeförhandlingen hänvisade under hösten 2020
till att de inte har mandat att föreslå överföring av medel mellan objekt inom ramavtalet,
utan att de avvaktade besked från infrastrukturdepartementet och finansdepartementet.
Mot bakgrund av omförhandlingen som pågått i styrelsen för Sverigeförhandlingen under
hösten 2020, att revidering av nationell plan för transportsystemet pågår samt att
respektive fullmäktige behöver ta ställning till en reviderad projektram för att hålla satt
tidplan skickade kommunstyrelsens ordförande och regionstyrelsens ordförande i januari
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2021 ett brev till finansdepartementet och infrastrukturdepartementet med önskan om
besked om överföringen av linbanemedlen (bilaga 7). Frågan har därefter på
tjänstepersonnivå lyfts vid ett flertal tillfällen med representanter för
Sverigeförhandlingen, som i skrivande stund fortsatt hänvisar till att de väntar på besked
från departementen.
Avslut av objektavtalet för linbanan och eventuellt överförande av medel och
bostadsåtagande ska slutligt bekräftas genom ett tilläggsavtal mellan berörda parter. I
samband med kommunfullmäktiges beslut om avslut av linbanan gavs stadsdirektören,
som stadens ledamot i styrelsen för Sverigeförhandlingen, i uppdrag att ”i styrelsen för
Sverigeförhandlingen förhandla fram tilläggsavtal som innebär avslut av objektavtal
Linbana centrum Järntorget-Wieselgrensplatsen inom Sverigeförhandlingen Ramavtal 7 –
Storstad Göteborg, samt genomföra nödvändiga justeringar av ramavtalet.
Kommunstyrelsen får mandat att fatta beslut om tilläggsavtal för justeringar av ramavtal
samt avslut av berört objektavtal”. Stadsledningskontoret har i förslag till beslut i detta
ärende valt att tydliggöra att kommunstyrelsen fortsatt ska ges mandat att fatta beslut om
tilläggsavtal, utifrån inriktningen i föreliggande tjänsteutlåtande.
Återstående medel för linbanan uppgår till 1 026 mnkr fördelat Göteborg Stad 401 mnkr,
Västra Götalandsregionen 364 mnkr och staten 261 mnkr. Orsaken till att Västra
Götalandsregionens summa är lägre än Göteborgs Stads är att regionen beslutat köpa in
ytterligare en färja, med sina kvarvarande medel från linbanan, för att möta behovet av
utökad kapacitet över älven.
Om beslut fattas att tillföra programmet medel från linbanan innebär det att ramen för
program Brunnsbo - Linné justeras från 5 110 mnkr till 6 136 mnkr. Kostnaden för
programmet beräknas till 6 030 mnkr. Kostnaderna inkluderar beräknade osäkerheter och
risk. Trafiknämnden föreslår att 6 136 mnkr utgör objektets projektram och att eventuella
överskridanden därefter får hanteras genom besparingar inom ramen för programmet. Av
nedanstående figur framgår förslag till projektram och kostnader för Spårväg och citybuss
Brunnsbo – Linné.

Figur 4: Föreslagen projektram och kostnad för Brunnsbo – Linné med
tunnelalternativet.
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Även om inte staten beslutar omfördela resterande medel till Brunnsbo – Linné på
261 mnkr föreslår trafiknämnden att kommunfullmäktige beslutar att Göteborgs Stads
återstående medel på 401 mnkr överförs till objektet.
Stadens ekonomiska åtagande
Utifrån tidigare finansieringsåtagande för objekt Brunnsbo-Linné samt en överföring av
kvarvarande medel avseende linbanan blir stadens samlade finansieringsåtagande för
projektet 1 679 mnkr av de 6 136 mnkr som föreslås utgöra objektets samlade utgiftsram.

Vad avser driftkostnadskonsekvenser har programmet i förstudien beräknat
Lindholmsförbindelsens drift- och underhållskostnad till ett årligt genomsnitt av cirka
26 mnkr per år. Kostnaden innefattar inte trafikering som Västtrafik ansvarar för. Drift,
underhåll och reinvesteringar av anläggningarna bekostas av Västra Götalandsregionen
enligt banavgiftsavtalet.
De samlade kapitalkostnaderna som uppstår av de samlade investeringarna i samband
med att anläggningarna stegvis tas i bruk finansieras löpande genom upplösning av
statens och regionens medfinansiering för att matcha kapitalkostnaderna under
avskrivningstiden. Trafiknämnden har i detta skede inte gjort någon bedömning av
framtida kapitalkostnadseffekter åtgärderna som helhet för objekt Brunnsbo-Linné, utan
kommer att arbetas fram inom ramen för genomförandestudierna. I samband med
genomförandebeslut för etapp Frihamnen-Lindholmen redovisades en bedömd initial
kapitalkostnadseffekt om cirka 9 mnkr per år för den aktuella sträckningen.
Överenskommelse avseende ekonomisk ansvarsfördelning mellan Göteborgs
Stad och Västra Götalandsregionen
Sverigeförhandlingens ramavtal reglerar parternas finansieringsåtagande, med en statlig
medfinansiering kopplat till ett bostadsåtagande för varje enskilt kollektivtrafikobjekt.
Statens medfinansiering ska årligen räknas upp med konsumentprisindex (KPI). Västra
Götalandsregionen och Göteborgs Stad finansierar övriga åtaganden med lika delar över
projektperioden som helhet.

De senaste åren har den faktiska prisutvecklingen för entreprenader, som motsvarar de
typer av åtgärder som ingår i Sverigeförhandlingsobjekten, haft en kraftigare
prisutveckling (entreprenadindex) än det mer generella KPI.
Statens avtalade finansieringsansvar innebär därmed en differens mellan faktisk och
prognostiserad prisutveckling för de planerade och pågående entreprenaderna. Denna
differens benämns som indexeffekten och den ger upphov till ett tillkommande löpande
finansieringsåtagande över tid som ska delas mellan Västra Götalandsregionen och
Göteborgs Stad, vilket har varit känt sedan Sverigeförhandlingens ramavtal beslutades år
2017.
Inom ramen för samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Staden har ett
gemensamt förslag om konkretisering av de ekonomiska ansvarsförhållandena mellan
parterna genom en principiell överenskommelse. Överenskommelsen i bilaga 8 syftar till
att konkretisera den ekonomiska ansvarsfördelningen enligt ramavtalet i
Sverigeförhandlingen, mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.
Överenskommelsen gäller samtliga kollektivtrafikobjekt inom Sverigeförhandlingen.
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Konkretiseringen avser företrädelsevis den ekonomiska ansvarsfördelningen för ökade
kostnader inom de avtalade objekten samt hantering av effekter av faktisk prisutveckling
(indexeffekten) i förhållande till den statliga medfinansieringen som regleras med
uppräkning utifrån KPI.
Trafikkontoret har gjort en grov beräkning för objekt Spårväg och citybuss Brunnsbo –
Linné fram till och med år 2035 som pekar på en samlad indexeffekt på i
storleksordningen 300 mnkr i löpande priser för den del som uppstår som en följd av att
den statliga medfinansieringen räknas upp med KPI. Denna prisutvecklingseffekt ska
således fördelas lika mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. För övriga
objekt inom Sverigeförhandlingen uppstår en liknande effekt, men i betydligt mindre
omfattning då investeringarna är betydligt lägre, har kortare genomförandetider och ligger
närmre i tid för genomförande än Brunnsbo – Linné. Effekterna för dessa åtgärder är inte
bedömda i detta skede.
Överenskommelsen innebär i korthet att Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen är
överens om att ökade kostnader och avvikelser i projekt som inte påkallats av endera
parten, liksom effekter av den generella prisutvecklingen och indexeffekten av statens
finansieringsåtagande ska fördelas lika mellan parterna.
Vidare ska parterna gemensamt verka för och prioritera att de beslutade ekonomiska
ramarna ska uppnås samt att de finansieringseffekter som följer av prisutvecklingen,
inklusive eventuell indexeffekt av statens medfinansiering, inte ska behöva omhändertas
inom projekten och därmed påverka projektens omfattning och åtagande. Denna
hantering ligger i linje med stadens nuvarande beslutsmodell, där investeringsbeslut på
fullmäktigenivå beslutas i fast prisnivå och där projekten i grunden därmed inte behöver
hantera effekter av den löpande prisutvecklingen inom projektet. Ansvarig nämnd
behöver dock fortsatt skapa utrymme och beskriva det löpande investeringsbehovet i
nämndens investeringsnomineringar och omhänderta dessa inom ramen för den ordinarie
budgetprocessen.

Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontoret bedömer att etapp Lindholmen – Linnéplatsen är en
nyckelinvestering för att utveckla kollektivtrafiksystemet i Göteborg. Etappen innefattar
en ny älvförbindelse som kommer att avlasta Hisingsbron, öka robustheten i
kollektivtrafiksystemet och är en del av att åstadkomma den planerade innerstadsringen
för spårvägstrafiken. Etappen bidrar också till en betydande minskning i restid mellan
Lindholmen – Stigberget – Linnéplatsen. Stadsledningskontoret delar trafiknämndens
bedömning avseende att förorda tunnelalternativet utifrån att alternativet bäst uppfyller
stadsbanekvaliteter för den kommande innerstadsringen för spårvägstrafiken, samt
innebär mindre påverkan på framtida exploatering, riksintresse sjöfart samt stadsmiljön.
Svaren från remissinstanserna visade också tydligt att tunnelalternativet är att föredra.
En negativ aspekt med tunnelalternativet är att etappen Lindholmen – Linnéplatsen enbart
kommer att trafikeras med spårväg och inte citybuss. Stadsledningskontoret ser dock att
Västtrafik som ansvarar för trafikeringen av kollektivtrafiken har förordat
tunnelalternativet utifrån att alternativet bäst uppnår kriterierna för stadsbana i Målbild
Koll2035. Avseende gång- och cykeltrafik förordar trafiknämnden att en ny gång- och
cykelförbindelse över älven planeras till sträckningen Packhuskajen – Hugo Hammars kaj
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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utifrån ärende ”Inriktningsbeslut avseende gång- och cykelbro Lindholmen – Centrum”
(dnr 0637/21).
Stadsledningskontoret anser att det är anmärkningsvärt att staten i styrelsen för
Sverigeförhandlingen fortsatt inte kunnat lämna besked om möjligheterna till överföring
av statens kvarvarande medel inom objekt linbanan till Spårväg och citybuss Brunnsbo –
Linné. Dialogen om överföringen av medel har pågått sedan början av hösten 2020, där
statens brist på besked nu innebär att föreliggande förslag till beslut fortsatt innefattar
osäkerheter kring om projektet kommer kunna förhålla sig beslutad projektram.
Stadsledningskontoret föreslår likväl att kommunfullmäktige fattar beslut i föreliggande
ärende, för att tydliggöra för projektet att Göteborgs Stads kvarvarande medel från
linbanan ska överföras till objektet, samt att de kan gå vidare med genomförandestudier
för sträckan baserat på tunnelalternativet, för att inte påverka tidplanen i avvaktan på
statens besked.
Om Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen beslutar att överföra kvarvarande
medel från linbanan, men staten inte gör det, faller enbart beslutssats 3 om ny projektram
på totalt 6 136 mnkr. Skulle detta inträffa får trafiknämnden, i samverkan med Västra
Götalandsregionen, återkomma med ett nytt förslag till projektram, som bör vara 5 875
mnkr utifrån att både Staden och Västra Götalandsregionen fattat beslut om att överföra
sina kvarvarande medel från objekt linbanan. Ett sådant förslag behöver därmed innefatta
förslag till besparingar i förhållande till nuvarande kalkyl på 6030 mnkr, för att projektet
ska kunna inrymmas inom den nya projektramen.
Stadsledningskontoret vill lyfta fram att den nya projektram som föreslås i detta ärende
innebär att projektet som helhet tillförs 106 mnkr mer än den kostnadsbedömning
projektet nu fört fram som grund för behovet av utökad projektram.
Stadsledningskontoret ser att projektet fortsatt är i ett tidigt skede, där bland annat
lösningen för Linnéplatsen ytterligare studeras i pågående genomförandestudie. samt att
det finns anledning att hålla samman kvarvarande medel och bostadsåtagande från
Sverigeförhandlingen i en samlad omförhandling med staten. En renodlad överföring av
kvarvarande medel från objektavtal linbanan, med tillhörande bostadsåtagande, innebär
också att den totala ramen för kollektivtrafikobjekten inom Sverigeförhandlingen kvarstår
vid de 7 mdkr i prisnivå 2016-01 och 45 680 bostäder som ingick i det grundläggande
ramavtalet mellan parterna. Göteborgs Stad behöver därmed inte skjuta till ytterligare
medel i förhållande till vad som redan avtalats i ramavtalet med Sverigeförhandlingen.
Stadsledningskontoret vill samtidigt påpeka att det är av stor vikt att trafiknämnden,
tillsammans med berörda parter, nu arbetar aktivt med kostnadskontroll inom projekt
Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné. Skulle ytterligare fördyringar uppstå som
överskrider den nya projektramen är det stadsledningskontorets bedömning att detta
behöver hanteras genom besparingar. Stadsledningskontoret förutsätter också att
trafiknämnden skyndsamt rapporterar om väsentliga avvikelser skulle uppstå i projektets
fortsatta arbete.
Stadsledningskontoret konstaterar att det är bra att lösningen för Linnéplatsen studeras
vidare inom ramen för pågående genomförandestudie Vegasvackan – Linnéplatsen. Det
är viktigt att berörda nämnder och bolag i staden involveras i arbetet för att, inom
projektets budgetram, uppnå en god lösning där kollektivtrafikens behov och entrén till
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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Slottsskogens kvaliteter samspelar. Stadsledningskontoret vill lyfta fram att beslut om
utformningen för objektets anslutning till Linnéplatsen kommer att underställas
kommunfullmäktige i samband med kommande genomförandebeslut, efter att
genomförandestudierna är avslutade. Utbyggnaden kräver också förändrad detaljplan
vilket innebär att intressen vägs samman i en samlad reglering av utformningen.
Stadsledningskontoret anser att det är bekymmersamt att trafiknämnden inte haft korrekt
information avseende den samhällsekonomiska analysen, utifrån den uppdaterade
information trafikkontoret levererade till nämnden (bilaga 5) efter att nämnden fattat
beslut om föreliggande ärende. Stadsledningskontoret ser dock inte att den nya
informationen förändrar förhållandet mellan alternativen på ett sätt som resulterar i att
stadsledningskontoret ska förorda ett annat alternativ än det som trafiknämnden gjort i
föreliggande beslut. Stadsledningskontoret delar också de bedömningar som
trafiknämnden gjort avseende att tunnelalternativet bör förordas utifrån att alternativet
bäst uppfyller stadsbanekvaliteter för den kommande innerstadsringen för
spårvägstrafiken, samt innebär mindre påverkan på framtida exploatering, riksintresse
sjöfart samt stadsmiljön. Svaren från remissinstanserna visade också tydligt att
tunnelalternativet är att föredra.
Om en 12- eller 18-meters öppningsbar bro skulle väljas påverkar det även ärendet om
inriktningsbeslut för en gång- och cykelbro mellan Hugo Hammars kaj och Packhuskajen.
Om Göteborgs Stad ska planera för två öppningsbara broar samtidigt i centrala Göteborg
bedöms riskerna i projektet öka, framförallt sett till tillståndsprocessen i förhållande till
riksintresse sjöfart.
Stadsledningskontoret vill i sammanhanget även påpeka att Göteborgs Stad och Västra
Götalandsregionen är jämbördiga parter i avtalet med Sverigeförhandlingen.
Regionstyrelsen fattade den 20 april 2021 beslut om att förorda tunnelalternativet, samt
överföra regionens kvarvarande medel från linbanan till Spårväg och citybuss Brunnsbo –
Linné. Ärendet ska slutligen avgöras vid regionfullmäktige den 18 maj 2021. Göteborgs
Stad och Västra Götalandsregionen behöver fatta likalydande beslut avseende alternativet
för Lindholmsförbindelsen för att nuvarande projekt ska kunna tas vidare.
Avseende bostadsåtagandet bedömer stadsledningskontoret att det är fullt möjligt att
överföra linbanans bostadsåtagande på 4 500 bostäder till objekt Spårväg och citybuss
Brunnsbo – Linné, då influensområdet för linbanans bostadsåtagande redan ligger inom
samma influensområde som gällande bostadsåtagande för objekt Brunnsbo – Linné.
Skulle överföringen godkännas av staten så innebär det att objekt Brunnsbo – Linnés
totala bostadsåtagande fram till och med år 2035 blir 36 500 bostäder. Fastighetskontorets
långsiktiga prognoser visar att det för närvarande saknas drygt 5 400 bostäder inom
influensområdet för Brunnsbo – Linné för att kunna uppnå ett bostadsåtagande på 36 500
bostäder till år 2035. I avtalet med Sverigeförhandlingen finns dock möjlighet till
förlängning att uppnå bostadsåtagandet till år 2040. Stadsledningskontoret gör
bedömningen att det därmed är rimligt att överföringen av bostadsåtagandet sker då
åtagandet som helhet bör kunna uppnås senast till år 2040.

Magnús Sigfússon

Eva Hessman

Direktör Samhälle och omvärld

Stadsdirektör
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Trafiknämnden

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-03-18

Bro eller tunnel mellan Lindholmen Stigberget. Synpunkter från remissinstanser
samt förslag till val av alternativ
§ 86, 4122/19
Beslut
1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att förbindelsen mellan
Lindholmen till Linnéplatsen ska vara tunnelalternativet i enlighet med
trafikkontorets tjänsteutlåtande.
2. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunens återstående
medel från objektavtal linbanan på 401 miljoner kronor (2019 års penningvärde)
inom ramen för Sverigeförhandlingen överförs till objekt Brunnsbo-Linné.
3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att kostnadsramen för
program Brunnsbo – Linne fastställes till 6 136 miljoner kronor (2019 års
penningvärde), förutsatt att Västra Götalandsregionens och statens kvarvarande
medel från objektavtal linbanan överförs till objekt Brunnsbo – Linné.
4. Trafiknämnden bordlägger för egen del tilläggsyrkande 7 a-e från (D) och
tilläggsyrkande från (S).
5. Trafiknämnden uppdrar för egen del åt trafikkontoret i det fortsatta arbetet med
Lindholmsförbindelsen att studera hur en bergtunnel vid Lindholmen skulle
kunna realiseras.
6. Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att återkomma till trafiknämnden
med information om beräknade kostnader i tid och pengar att utföra
utredningsuppdragen i samtliga tilläggsyrkanden.
7. Trafiknämnden förklarar för egen del att uppdraget, att hålla ett informationsmöte
för trafiknämnden innan nästa ordinarie nämndsammanträde, där
förutsättningarna för ett ca 19m öppningsbart broalternativ redovisas utifrån
”bedömda faktorer” i Teknisk förstudie för Lindholmsförbindelsen (TN 2021-0211 § 29), för fullgjort.

Tidigare behandling
Redogörelse TN 2021-03-12 § 77
Bordlagt TN 2021-02-11 § 29

Handlingar
Trafikkontorets skriftliga information från 2021-03-12
Yrkande 7 från (D) (protokollsbilaga 1 § 86)
Tilläggsyrkande 7a från (D) (protokollsbilaga 2 § 86)
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Trafiknämnden

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-03-18
Tilläggsyrkande 7b från (D) (protokollsbilaga 3 § 86)
Tilläggsyrkande 7c från (D) (protokollsbilaga 4 § 86)
Tilläggsyrkande 7d från (D) (protokollsbilaga 5 § 86)
Tilläggsyrkande 7e från (D) (protokollsbilaga 6 § 86)
Tilläggsyrkande från (S) (protokollsbilaga 7 § 86)
Yrkande från (MP), (V), (S) från 2021-02-11 (protokollsbilaga 8 § 86)
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-12-17

Yrkanden
Toni Orsulic (M) yrkar inledningsvis bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande från 202012-17 med justering av beslutssats 3 enligt trafikkontorets skriftliga information från
2021-03-12 samt att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. Toni Orsulic (M) yrkar
vidare avslag på yrkande 7 från (D) och tilläggsyrkande 7a-7e från (D) samt
tilläggsyrkande från (S). Toni Orsulic (M) yrkar avslutningsvis att trafiknämnden för
egen del förklarar uppdraget, att hålla ett informationsmöte för trafiknämnden innan nästa
ordinarie nämndsammanträde, där förutsättningarna för ett ca 19m öppningsbart
broalternativ redovisas utifrån ”bedömda faktorer” i Teknisk förstudie för
Lindholmsförbindelsen (TN 2021-02 § 29), för fullgjort.
Blerta Hoti (S) yrkar bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-12-17 med
justering av beslutssats 3 enligt trafikkontorets skriftliga information från 2021-03-12,
bifall till yrkande från (V), (MP) och (S) från 2021-02-11 samt att bordlägga
tilläggsyrkande 7a-7e från (D) samt tilläggsyrkande från (S).
Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall till trafikkontorets
tjänsteutlåtande från 2020-12-17 med justering av beslutssats 3 enligt trafikkontorets
skriftliga information från 2021-03-12 samt bifall till yrkande från (V), (MP) och (S) från
2021-02-11.
Henrik Munck (D) yrkar inledningsvis bifall till yrkande 7 från (D) om återremiss av
ärendet. Därefter yrkar Henrik Munck (D) avslag på Toni Orsulic (M) yrkande om att
trafiknämnden för egen del förklarar uppdraget, att hålla ett informationsmöte för
trafiknämnden innan nästa ordinarie nämndsammanträde, där förutsättningarna för ett ca
19m öppningsbart broalternativ redovisas utifrån ”bedömda faktorer” i Teknisk förstudie
för Lindholmsförbindelsen (TN 2021-02-11 § 29), för fullgjort.
Hans Arby (C) yrkar att trafikkontoret får i uppdrag att återkomma till trafiknämnden
med information om beräknade kostnader i tid och pengar att utföra utredningsuppdragen
i samtliga tilläggsyrkanden.

Ajournering
Trafiknämnden ajournerar sig under paragrafen (klockan 9.20-9.25).
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Trafiknämnden

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-03-18

Propositionsordning
Ordföranden Toni Orsulic (M) ställer inledningsvis proposition på bifall mot avslag på
yrkande 7 från (D) om återremiss. Han finner att trafiknämnden avslår yrkandet och att
ärendet ska behandlas på dagens sammanträde.
Omröstning begärs och verkställas.

Omröstning
Trafiknämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst innebär bifall till att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.
Nej-röst innebär bifall till yrkande 7 från (D) om att ärendet återremitteras.
Ja-röster lämnas av: Blerta Hoti (S), Gertrud Ingelman (V), Peter Lintin-Wold (L), Karin
Pleijel (MP), Ronny Svensson (S), Hans Arby (C), Leif Blomqvist (S) och Toni Orsulic
(M).
Nej-röster lämnas av: Henrik Munck (D).
Ordföranden finner att trafiknämnden med 8 ja-röster och 1 nej-röster beslutar att
ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.

Propositionsordning, fortsättning
Ordföranden Toni Orsulic (M) finner därefter att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-12-17 med justering av
beslutssats 3 enligt trafikkontorets skriftliga information från 2021-03-12, och att
trafiknämnden beslutar enligt det.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall mot avslag på yrkande från Blerta Hoti
(S) om bordläggning av tilläggsyrkande 7a-7e från (D) samt tilläggsyrkande från (S).
Ordföranden finner att trafiknämnden bordlägger samtliga tilläggsyrkanden.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall mot avslag på yrkande från (V), (MP)
och (S) från 2021-02-11. Ordföranden finner att trafiknämnden bifaller yrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall mot avslag på yrkande från Hans Arby
(C) om att trafikkontoret får i uppdrag att återkomma till trafiknämnden med information
om beräknade kostnader i tid och pengar att utföra utredningsuppdragen i samtliga
tilläggsyrkanden. Ordföranden finner att trafiknämnden bifaller yrkandet.
Ordföranden ställer slutligen proposition på bifall mot avslag på eget yrkande om att
trafiknämnden förklarar för egen del att uppdraget, att hålla ett informationsmöte för
trafiknämnden innan nästa ordinarie nämndsammanträde, där förutsättningarna för ett ca
19m öppningsbart broalternativ redovisas utifrån ”bedömda faktorer” i Teknisk förstudie
för Lindholmsförbindelsen (TN 2021-02 § 29), för fullgjort. Ordföranden finner att
trafiknämnden bifaller yrkandet.
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Trafiknämnden

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-03-18

Reservation/er
Henrik Munck (D) reserverar sig till förmån för yrkanden från (D).

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

Dag för justering
2021-03-25

Vid protokollet
Sekreterare
Jenni Hermansson

Ordförande
Toni Orsulic (M)

Justerande
Karin Pleijel (MP)
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Trafiknämnden 2021-03-18 protokollsbilaga 1, § 86

Yrkande
18 mars 2021

Demokraterna
Ärende nr 7

Yrkande – Lindholmsförbindelsen
Förslag till beslut i trafiknämnden:
1. Ärendet gällande Lindholmsförbindelsen återremitteras med uppdrag till
Trafikkontoret att komplettera beslutsunderlaget i enlighet med detta yrkande
gällande:
a. analys av resenärsnyttor
b. analys och förslag kring intilliggande infrastrukturinvesteringar
c. analys och förslag till utformning av Linnéplatsen
d. analys kring stadsutveckling och sociala dimensionen
e. analys av riksintressen gällande hamn och sjöfart
f. analys av klimatpåverkan
g. analys av framtida mobilitetslösningar
h. förtydliganden gällande jämförelse mellan utredningsalternativen
i. förtydliganden gällande investeringskostnad
j. förtydliganden gällande föreslagen tunnelutformning och säkerhet

Yrkandet

Lindholmsförbindelsen är ett viktigt kollektivtrafikprojekt som kan bidra till att
utveckla staden och underlätta resande för göteborgarna i vardagen.
Då det är ett stort projekt med stor betydelse under lång tid så är det angeläget
att beslutsunderlaget och beslutshandlingen kompletteras och förtydligas
gällande ett antal frågeställningar.
Projektets genomförandestudie planeras att löpa till år 2026, och dessa
frågeställningar behöver skyndsamt återrapporteras till trafiknämnden under
2021.
a. analys av resenärsnyttor
- möjliga resenärsnyttor om förbindelsen möjliggör buss-, gång- och cykeltrafik.
- specifik analys av möjliga resenärsnyttor kopplat till Biskopsgården respektive
Volvo Lundby.
- specifik analys av möjliga resenärsnyttor till/från Järntorget via Stigbergstorget,
respektive till/från Haga via en eventuell spårväg i Övre Husargatan.
b. analys och förslag kring intilliggande infrastrukturinvesteringar
- bedömning betydelse av Gropegårdslänk för spårväg och/eller buss.
- bedömning av betydelse av ny spårväg i Övre Husargatan och kostnad.
c. analys och förslag till utformning av Linnéplatsen
- en preliminär lösning som accepteras av PoN och BN, och som uppfyller
trafikbehoven, behöver tas fram.
Trafiknämnden
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d. analys kring stadsutveckling och sociala dimensionen
- Specifik analys ur sociala dimensionen av nytt snabbt kollektivtrafikstråk
Biskopsgården-Lindholmen-Järntorget/centrum.
- Specifik analys av stadsutveckling och sociala dimensionen om älvförbindelsen
möjliggör gång- och cykeltrafik.
- Specifik analys av möjligheten att, likt Hisingsbron, skapa en ny älvförbindelse
som är integrerad i stadsutvecklingen på båda sidor älven, samt som kan bli ett
nytt landmärke av hög klass.
e. analys av riksintressen gällande hamn och sjöfart
- Uppdaterad analys gällande riksintresse utifrån antagande om flytt av Stena
Line, samt att älvsjöfart likväl behöver passera de hårt trafikerade Hisingsbron
och Marieholmsbroarna.
f. analys av klimatpåverkan
- analys av byggperiodens klimatpåverkan i relation till minskad klimatpåverkan
efter trafikstart (livscykelanalys).
g. analys av framtida mobilitetslösningar
- analys av hur olika utformning av Lindholmsförbindelsen kan bedömas kunna
möta och fungera med framtida mobilitetslösningar och ny teknik inom
trafikområdet.
h. förtydliganden gällande jämförelse mellan utredningsalternativen
- tekniska förstudiens sammanställning av ”bedömda faktorer” behöver
uppdateras utifrån aktuella förutsättningar såsom möjlig flytt av Stena Line samt
att omgivande spårsystem i huvudsak inte planeras att byggas ut som fullvärdig
stadsbana.
- tekniska förstudiens sammanställning av ”bedömda faktorer” behöver viktas för
respektive faktor samt kvalitetssäkras.
i. förtydliganden gällande investeringskostnad
- beslutshandlingen behöver förtydligas gällande vilka delar som ingår i de
presenterade investeringskostnaderna, och var avgränsningen är kring vad som
inte ingår. Exempelvis gällande hållplatser.
j. förtydliganden gällande föreslagen tunnelutformning och säkerhet
- beslutshandlingen behöver förtydligas gällande den föreslagna
tunnelutformningen med två enkelspårstunnlar och vilka säkerhetskrav som den
möter.
Trafikkontoret behöver även fullgöra uppdraget som beslutades av nämnden
ang. att redovisa tekniska förstudiens ”bedömda faktorer” för ett 19m broalt.
Trafiknämnden
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Trafiknämnden 2021-03-18 protokollsbilaga 8, § 86

(MP, V, S)
Tilläggsyrkande
2021-02-11

Ärende nr 12

Justerat yrkande MP V S angående – Bro eller
tunnel mellan Lindholmen - Stigberget.
Synpunkter från remissinstanser samt förslag
till val av alternativ
Förslag till beslut
I trafiknämnden
1. Att uppdra åt trafikkontoret i det fortsatta arbetet med Lindholmsförbindelsen att
studera hur en bergtunnel vid Lindholmen skulle kunna realiseras.

Yrkandet
För Lindholmsförbindelsens tunnelalternativ finns två möjliga sträckningar mellan
Lindholmsallén och älven. En bergtunnel genom berget eller betongtråg/betongtunnel i
Kunskapsgatan. Hittills har fokus legat på det senare alternativet på grund av en svacka i
berget som komplicerar bergtunnel-alternativet. Eftersom det kan finnas såväl
ekonomiska som stadsbildsmässiga fördelar med en bergtunnel bör trafikkontoret i det
fortsatta arbetet med Lindholmsförbindelsen studera hur en bergtunnel skulle kunna
realiseras.

Trafikkontoret

TN-information
Utfärdat 2021-03-03
Diarienummer 4122/19

Handläggare
Ma-Lou Wihlborg/Trafikkontoret/GBGStad
Telefon: 031-368 2520
E-post: ma-lou.wihlborg@trafikkontoret.goteborg.se

Korrigering av ärende TN 2021-02-11 § 29
”Bro eller tunnel mellan Lindholmen Stigberget. Synpunkter från remissinstanser
samt förslag till val av alternativ”
I ärende 4122/19 ”Bro eller tunnel mellan Lindholmen - Stigberget. Synpunkter från
remissinstanser samt förslag till val av alternativ” som bordlades vid trafiknämndens
sammanträde 2021-02-11(§ 29) har trafikkontoret tyvärr identifierat ett syftningsfel i
beslutssats nr 3 (se nedan i rött).
3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att kostnadsramen för
program Brunnsbo – Linne fastställes till 6 136 miljoner kronor (2019 års
penningvärde), förutsatt att Västra Götalandsregionens och statens
kvarvarande medel från objektavtal linbanan överförs till objekt Brunnsbo –
Linné. Göteborgs Stads del av ramen uppgår till totalt 401 miljoner kronor
(2019 års penningvärde).
Felet gör att stadens totala ekonomiska åtagande i programmet kan missuppfattas. Vi
föreslår därför att beslutssats 3 ersätts med följande lydelse
3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att kostnadsramen för
program Brunnsbo – Linne fastställes till 6 136 miljoner kronor (2019 års
penningvärde), förutsatt att Västra Götalandsregionens och statens
kvarvarande medel från objektavtal linbanan överförs till objekt Brunnsbo –
Linné.
Övriga beslutssatser är oförändrade.
Förändringen ändrar inte beslutssatsens huvudsakliga innebörd, då denna syftar till att
fastställa projektets nya kostnadsram, villkorat av att samtliga parter i
Sverigeförhandlingen ställer kvarvarande medel från stadslinbanan till förfogande.

Christer Niland

Kristina Lindfors

Avdelningschef

Trafikdirektör
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Trafiknämnden

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-02-11

Bro eller tunnel mellan Lindholmen Stigberget. Synpunkter från remissinstanser
samt förslag till val av alternativ
§ 29, 4122/19
Beslut
1. Trafikkontoret ges i uppdrag att hålla ett informationsmöte för trafiknämnden
innan nästa ordinarie nämndsammanträde, där förutsättningarna för ett ca
19m öppningsbart broalternativ redovisas utifrån ”bedömda faktorer” i
Teknisk förstudie för Lindholmsförbindelsen.
2. Trafiknämnden bordlägger ärendet till nästa ordinarie sammanträde.

Handlingar
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-12-17
Yrkande från (D) (protokollsbilaga 1, § 29)
Yrkande från (MP), (V) och (S) (protokollsbilaga 2, § 29)

Yrkanden
Peter Lintin-Wold (L) yrkar bifall till yrkandet från (D).
Blerta Hoti (S) yrkar bifall till yrkandet från (MP), (V) och (S) samt bifall till yrkandet
från (D).
Margareta Broang (M) yrkar bordläggning till yrkandet från (MP), (V) och (S) samt bifall
till yrkandet från (D).
Gertrud Ingelman (V) yrkar avslag till yrkandet från (D), bifall till trafikkontorets förslag
samt bifall till yrkandet från (MP), (V) och (S).
Henrik Munck (D) yrkar bifall till beslutssats 2 i yrkande från (D) som innebär att
trafikkontoret ges i uppdrag att hålla ett informationsmöte för trafiknämnden, där
förutsättningarna för en ca 19 m öppningsbart broalternativ redovisas utifrån ”bedömda
faktorer” i Teknisk förstudie för Lindholmsförbindelsen. Han gör tillägget till det
skriftliga yrkandet att informationsmötet ska hållas innan nästa ordinarie sammanträde.
Henrik Munck (D) yrkar att övriga beslutspunkter och förslag bordläggs till nästa
ordinarie sammanträde.
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till tilläggsyrkande från (MP), (V) och (S). bifall till
trafikkontorets förslag samt bifall till yrkandet från Henrik Munck (D).
Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokollsutdrag
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Trafiknämnden

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-02-11

Propositionsordning
Karin Pleijel (MP) ställer proposition på bifall mot avslag till beslutssats 2 i yrkande från
(D) som innebär att trafikkontoret ges i uppdrag att hålla ett informationsmöte för
trafiknämnden innan nästa ordinarie nämndsammanträde, där förutsättningarna för ett ca
19m öppningsbart broalternativ redovisas utifrån ”bedömda faktorer” i Teknisk förstudie
för Lindholmsförbindelsen. Hon finner att trafiknämnden bifaller yrkandet.
Karin Pleijel (MP) ställer proposition på bifall mot avslag mot yrkandet från Henrik
Munck (D) gällande bordläggning av övriga beslutspunkter och förslag. Hon finner att
trafiknämnden bordlägger ärendet till nästa ordinarie sammanträde.

Dag för justering
2021-02-18

Vid protokollet
Sekreterare
Sara Olsson

Ordförande
Karin Pleijel (MP)

Justerande
Peter Lintin-Wold (L)
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Trafikkontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2020-12-17
Diarienummer 4122/19

Handläggare
Ma-Lou Wihlborg/Trafikkontoret/GBGStad
Telefon: 031 – 368 2520
E-post: ma-lou.wihlborg@trafikkontoret.goteborg.se

Bro eller tunnel mellan Lindholmen Stigberget. Synpunkter från remissinstanser
samt förslag till val av alternativ
Förslag till beslut
I trafiknämnden:
1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att förbindelsen mellan
Lindholmen till Linnéplatsen ska vara tunnelalternativet i enlighet med
trafikkontorets tjänsteutlåtande.
2. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunens återstående
medel från objektavtal linbanan på 401 miljoner kronor (2019 års penningvärde)
inom ramen för Sverigeförhandlingen överförs till objekt Brunnsbo-Linné.
3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att kostnadsramen för
program Brunnsbo – Linne fastställes till 6 136 miljoner kronor (2019 års
penningvärde), förutsatt att Västra Götalandsregionens och statens kvarvarande
medel från objektavtal linbanan överförs till objekt Brunnsbo – Linné. Göteborgs
Stads del av ramen uppgår till totalt 401 miljoner kronor (2019 års
penningvärde).

Sammanfattning
Trafiknämnden föreslås besluta att rekommendera kommunfullmäktige att fatta beslut om
att förbindelsen mellan Lindholmen till Linnéplatsen ska vara en tunnel. Trafikkontoret
ser att tunnelalternativet jämfört med broalternativen medför:
-

-

-

Bättre stadsbanekvaliteter för den framtida innerstadsringen och högst
resenärsnytta. Tunnelalternativet ger sammantaget bäst förutsättningar för
kollektivtrafikens fortsatta utveckling utifrån Målbild Koll2035.
Mindre påverkan på stadsbyggnad och på framtida exploatering.
Tunnelalternativet ger minst konkurrens om ytanspråk med framtida
stadsbyggnad och exploatering både på Lindholmen, på Masthuggskajen och på
Stigbergstorget/Bangatan.
Mindre påverkan på riksintressen och specifikt på riksintresset sjöfart. Den
öppningsbara 12 meters bron innebär avsevärd påverkan på riksintresset sjöfart.
Även en 27 meters bro skulle påverka möjligheterna att använda
hamnanläggningarna i innerhamnarna. Tunnelalternativet medför viss begränsad
påverkan under byggtid men det sker ingen permanent påverkan på farleden eller
fartygsrörelserna i Göteborgs innerhamn efter byggnationen.
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-

Mindre påverkan på stadsmiljön, på verksamheter och boende samt på
riksintresset kulturmiljö. Genom att välja tunnelalternativet med dess mindre
ytanspråk ovan mark minskar tekniska risker och osäkerheter kopplat till kritiska
passager av befintliga fastigheter. Dock innebär även tunnelalternativet ett antal
kritiska passager, byggnadstekniska risker liksom hantering av byggstörningar.
Även påverkan på riksintresset kulturmiljö begränsas, bland annat på Stigberget.

Det som lyfts fram i trafikkontorets förstudie bekräftas och förstärks av
remissinstansernas synpunkter. Tunnelalternativet förordas av samtliga 40 inkomna
remissvar som tar ställning i valet av alternativ. Cykelfrämjandet förordar
tunnelalternativet enbart i kombination med en separat gång- och cykelbro mellan
Lindholmen – Stigberget. För sammanställning av samtliga remissvar samt
trafikkontorets bemötande av synpunkterna, se bilaga 1, ”Sammanfattning av svar på
remiss av Lindholmsförbindelsens förstudie”. För motiveringar till val av alternativ se
bilaga 2, ”Rekommendation att välja tunnelalternativet för Lindholmsförbindelsen”.
Flera av remissinstanserna har uttryckt oro över att utformningen av
Lindholmsförbindelsens anslutning till Linnéplatsen medför barriäreffekter och risk för
negativ påverkan på riksintressen för friluftsliv och kulturmiljö. Trafikkontoret har tagit
fram ett nytt principförslag som minskar såväl barriäreffekter som påverkan på
riksintressen genom att spåret korsar det befintliga gång- och cykelstråket till
Slottsskogen i ett tråg.
Vad avser tunnelprojektets tid, kostnad och innehåll uppskattas kostnaden för att
genomföra program Brunnsbo – Linné till sammanlagt 6 030 miljoner kronor, varav
tunnel mellan Lindholmen – Linnéplatsen beräknas till 4 548 miljoner kronor. (Alla
belopp i detta tjänsteutlåtande avser 2019-09 års prisnivå där annat ej anges.) Förutsatt att
parterna i Sverigeförhandlingen beslutar att omfördela resterande medel från objektavtal
linbanan på 1 026 miljoner kronor så uppgår kostnadsramen för programmets alla delar
till 6 136 miljoner kronor som också föreslås utgöra programmets kostnadstak. Eventuella
överskridanden av kostnadstaket får hanteras genom besparingar inom ramen för
programmet. Trafikkontoret föreslår också att trafiknämnden beslutar att Göteborgs Stads
återstående medel i objektavtal linbanan på 401 miljoner kronor överförs till program
Brunnsbo – Linné.
För samtliga objekt i Sverigeförhandlingen ska ett genomförandeavtal godkännas av
kommun- och regionfullmäktige. Genomförandeavtalet för program Brunnsbo – Linné
via Lindholmen kommer att färdigställas när kostnadsramen för programmet har
fastställts.
I Målbild Koll2035 beskrivs Lindholmsförbindelsen med två möjliga trafikslag; spårväg
och citybuss. Förstudien för Lindholmsförbindelsen visade att tunnelalternativet har bäst
stadsbanekvaliteter och därmed högst resenärsnytta. Förstudien visade också på stora
utmaningar med att trafikera broalternativen med buss, bland annat genom att buss i
spårvagnsspåret medför sämre stadsbanekvaliteter på innerstadsringen samt större
påverkan på stadsmiljön på Lindholmen och Stigberget.
Sammantaget bidrar tunnelalternativet bäst till att uppfylla de övergripande målen med
Målbild Koll2035 och tillhörande kvalitetsmål ur resenärsperspektivet. Kontinuerlig
dialog har förts med tjänstepersoner på Västtrafik och Västra Götalandsregionen som
Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande
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framfört att tunnel är det enda alternativet som ger stadsbanestandard utmed hela
sträckan. En tunnel ger en kapacitetsstark kollektivtrafik som innebär att kvalitetsmål som
restid, turtäthet, pålitlighet, komfort och stadsutveckling uppsatta i Målbild Koll2035 kan
uppnås.
Den samhällsekonomiska analysen visade att Lindholmsförbindelsen är lönsam med
enbart spårväg oavsett vilket alternativ som väljs. (Den samhällsekonomiska analysen
bilägges, bilaga 5.)
Enligt den tidplaneanalys som trafikkontoret låtit genomföra bedöms tunneln kunna tas i
bruk under 2036. En översyn av tidplanen kommer att göras inom ramen för
genomförandestudien.
När trafiknämnden beslutade remittera förstudien vid trafiknämndens sammanträde 202008-27 § 302 förtydligade trafiknämnden genom ett yrkande från (MP, V, M, L, C, S) att
det pågår ett arbete med en ny gång- och cykelbro uppströms i Göta älv och att
Lindholmsförbindelsen och processen med en ny gång- och cykelbro behöver löpa
parallellt. (Se bilaga 4.) Så har också skett och trafikkontoret föreslår i ett separat
beslutsärende att planeringen av en gång- och cykelbro fortsätter i ett läge öster om den
framtida Lindholmsförbindelsen.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Kostnad program Brunnsbo – Linné via Lindholmen
Program Brunnsbo-Linné, där projekt Lindholmen – Linnéplatsen ingår, finansieras via
Sverigeförhandlingens Ramavtal 7 - Storstad Göteborg. Den tilldelade ramen inom
Sverigeförhandlingen uppgår till 4 800 miljoner kronor i prisnivå 2016–01.
Medelstilldelningen inom Sverigeförhandlingen kompenseras med konsumentprisindex
(KPI). En uppräknad ram uppgår till 5 110 miljoner kronor.
Inom Styrelsen för Sverigeförhandlingen har frågan lyfts att överföra återstående medel
från linbanan till program Brunnsbo-Linné. Återstående medel för linbanan uppgår till
1 026 miljoner kronor. Statens andel av återstående medel för linbanan uppgår till 261
miljoner kronor, Göteborg Stads andel är 401 miljoner kronor och Västra
Götalandsregionens andel uppgår till 364 miljoner kronor. Orsaken till att Västra
Götalandsregionens summa är lägre än Göteborgs Stads är att regionen beslutat köpa in
ytterligare en färja, med sina kvarvarande medel från linbanan, för att möta behovet av
utökad kapacitet över älven.
Den primära anledningen att omfördela medlen är att säkerställa genomförandet av
Lindholmsförbindelsen. Den tilldelande ramen för projektet tunnel mellan Lindholmen Linnéplatsen uppgår till 3 515 miljoner kronor. Kostnaderna för projekt Lindholmen –
Linnéplatsen beräknas enligt successivkalkyleringsmetoden till 4 548 miljoner kronor. I
kostnaden innefattas osäkerhet och risk som är bedömd till ca 542 miljoner kronor och en
ny principutformning för anslutning i markplan till den framtida hållplatsen på
Linnéplatsen.
Den ursprungliga kostnadsbedömningen för sträckan Lindholmen-Linnéplatsen gjordes i
ett tidigt skede utifrån den kunskap som fanns då. Den nya kostnadsbedömningen är gjord
utifrån dagens förutsättningar med en ökad kunskap om projektets utmaningar. Kostnader
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som påverkar bedömningen är bland annat fastighetsinlösen, detaljplanekostnader, ny
principutformning av Linnéplatsen samt projektets riskreserv.
Om beslut fattas att tillföra programmet medel från linbanan innebär det att ramen för
program Brunnsbo - Linné justeras från 5 110 miljoner kronor till 6 136 miljoner kronor.
Kostnaden för programmet beräknas till ca 6 030 miljoner kronor. Kostnaderna
inkluderar beräknade osäkerheter och risk. Beslut om riskreservens andel av den totala
budgeten görs i samband med att genomförandestudien är klar och då investeringsbeslut
om projektgenomförande fattas.
Trafikkontoret föreslår att 6 136 miljoner kronor utgör programmets kostnadstak och att
eventuella överskridanden därefter får hanteras genom besparingar inom ramen för
programmet. Av nedanstående figur framgår förslag till ekonomisk ram och kostnader för
program Brunnsbo – Linné.

Även om inte staten beslutar omfördela resterande medel till program Brunnsbo – Linné
på 261 miljoner kronor så föreslår trafikkontoret att trafiknämnden beslutar att Göteborgs
Stads återstående medel på 401 miljoner kronor överförs till programmet. Göteborgs
Stads och Västra Götalandsregionens representanter i Sverigeförhandlingens styrelse är
överens om att parternas resterande medel från linbanan ska omfördelas till program
Brunnsbo – Linné.
Om Västra Götalandsregionen och staden beslutar omfördela resterande medel från
linbanan till programmet, men inte staten, så bör respektive fullmäktige istället fatta
beslut om att sätta programmets kostnadstak till 5 875 miljoner kronor. Förändring av
beslutssats får i så fall ske vid behandling till kommunstyrelsen, om staten meddelar sitt
beslut efter behandling i trafiknämnden. Bedömningen är att staten kommer kunna fatta
beslut om eventuell överföring av kvarvarande medel under kvartal 1 år 2021.
Skulle staten inte godkänna överföring av kvarvarande medel så kommer det att behöva
göras besparingar inom ramen för program Brunnsbo – Linné som kommer att påverka
omfattningen av infrastruktursatsningen. Kostnadstaket kommer då att uppgå till 5 875
miljoner kronor för program Brunnsbo – Linné medan kostnaderna beräknas till 6 030
miljoner kronor. Trafikkontoret har tagit fram ett förslag till möjliga besparingar i dialog
med tjänstepersoner från Västtrafik och Västra Götalandsregionen.
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Om samtliga parter i Sverigeförhandlingen beslutar att överföra kvarvarande medel från
objektavtal linbanan så ska överföringen bekräftas av parterna genom tilläggsavtal till
gällande ramavtal i Sverigeförhandlingen.
Kostnad för drift och underhåll
Programmet har i förstudien beräknat Lindholmsförbindelsens drift- och
underhållskostnad till ett årligt genomsnitt av ca 26 miljoner kronor per år i prisnivå
2019. Kostnaden innefattar inte kostnaden för trafikering. Drift- och underhåll av
anläggningarna bekostas av Västra Götalandsregionen enligt banavgiftsavtalet. Den nya
principutformningen av Linnéplatsen bedöms ha en marginell påverkan på drift- och
underhållskostnader.

Bedömning ur ekologisk dimension
Trafikkontoret har i förstudien låtit genomföra en klimatanalys för att uppskatta de olika
alternativens utsläpp av koldioxid. Kalkylen är gjord i ett mycket tidigt skede och
innehåller en rad osäkerheter och förenklingar. Utredningen visar att byggnation av
tunnel skulle medföra högst utsläpp av koldioxid, följt av byggnation av en 12 meters bro.
Det som är utslagsgivande är den mängd betong som används vid konstruktionen av
tunnlar samt underjordisk hållplats vid Stigberget.
Miljö- och klimatnämnden gjorde i sitt remissvar en bedömning utifrån den ekologiska
dimensionen av hållbarhet som visade följande:
Klimat och trafik - Tunnelalternativet bedöms möjliggöra bäst förutsättningar för snabb
och ostörd kollektivtrafik.
Ljudmiljö - Förbindelsen medför risk för exponering för buller och vibrationer på
befintliga fastigheter. Tunnelalternativet bedöms ge minst bullerpåverkan på
omgivningen. Påverkansgraden och skyddsåtgärder behöver utredas närmare för alla
alternativen.
Luftkvalitet - Detta kan bli ett problem om tunnelmynningar placeras på platser med redan
höga föroreningshalter eller där människor vistas.
Markmiljö - Förekomsten av markföroreningar behöver utredas. Särskilt stor risk för
markföroreningar finns på Lindholmen som är ett gammalt varvsområde.
Naturmiljö - Förbindelsen påverkar riksintresse för friluftslivet (Änggårdsbergen,
Slottsskogen, Fässbergsdalen) och behöver utredas ytterligare.
Fortsatta utredningar kommer att göras inom ramen för genomförandestudierna för
sträckan.

Bedömning ur social dimension
Flera remissinstanser har framfört att även de sociala aspekterna av att genomföra
Lindholmsförbindelsen behöver lyftas. Synpunkterna i remissvaren sammanfattas nedan
utifrån tre perspektiv; tillgänglighetsperspektivet, stads- och landskapsbild samt stadsliv
och stadsmiljö.
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Tillgänglighetsperspektivet
Lindholmsförbindelsen är positiv ur ett tillgänglighetsperspektiv då
kollektivtrafikresenärer ges ökad tillgång till Lindholmen, Stigberget och Slottsskogen
som platser och som målpunkter. Tillgängligheten med kollektivtrafik till kulturella
mötesplatser och kulturmiljöer inom samtliga områden påverkas positivt, såsom
Slottsskogen, Gathenhielmska reservatet och Sjöfartsmuseet Akvariet.
Detta bidrar också till sammanhållningen i Göteborg med en mer jämlik tillgång till
stadens utbud och service då Hisingen och centrala Göteborg knyts närmare varandra,
speciellt för barn och unga och de som inte vill eller har möjlighet att köra bil.
Slutsatsen är att tillgänglighetsperspektivet inte är alternativskiljande för val av alternativ
för Lindholmsförbindelsen.
Stadsmiljö och landskapsbild
En snabb kollektivtrafikförbindelse mellan Lindholmen och fastlandet bidrar till att
koppla ihop Norra Älvstranden med innerstaden till ett gemensamt stadsrum. Det ökar
sammanhållningen av stadens delar på respektive sida av Göta älv och bidrar till en nära
och robust stad.
Broalternativens påverkan på stadssiluetten mot riksintressena Majorna och Lindholmen
samt siktlinjer över Göta älv är beroende av hur en eventuell bro skulle utformas. En väl
utformad bro kan vara positivt för att stärka det visuella sambandet över Göta älv.
Samtidigt riskerar broalternativen påverka siktlinjer och visuellt viktiga utblickar utifrån
riksintressemiljön negativt.
Vid Lindholmen kommer både samtliga alternativ att påverka stads- och landskapsbilden
och utgöra en barriär mellan bostads- och verksamhetsområde. Störst påverkan får 27 m
bron och minst påverkan får tunneln.
Trafikkontorets slutsats är att tunnelalternativet är att föredra ur perspektivet stadsmiljö
och landskapsbild.
Stadsliv och stadsmiljö
Stadslivet vid Stigbergstorget påverkas av nya flöden av trafik och människor och
platsens kapacitet att omhänderta olika flöden påverkas. Stigberget kommer att bli en
knutpunkt för resande och därmed underlätta för resande vidare mot centrum och
västerut. Bäst möjligheter att utveckla Stigbergstorgets stadsmiljökvaliteter har
tunnelalternativet genom att det upptar minst markyta samt påverkar befintliga byggnader
i mindre grad än broalternativen.
Utformningen av Stigbergstorget och Bangatan vid en 27 m bro är utmanande genom
konkurrerande markanspråk för trafikytor och torgytor samt barriäreffekter utefter
Bangatans sträckning. Samtidigt skapas positiva möjligheter till förnyelse av området
kring Djurgårdsplatsen med exploatering och stadsmiljöutveckling.
På Lindholmen utgör broalternativen med dess tillhörande ramper ett större ingrepp än
tunneltråget med ökade risker för påverkan på planmönster, bebyggelsekaraktär och
stadsmiljö genom ökade barriäreffekter, skuggeffekter och buller.
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Trafikkontorets slutsats är att tunnelalternativet är att föredra ur perspektivet stadsliv och
stadsmiljö.
Inom ramen för genomförandestudien kommer en social konsekvensanalys att göras.

Förhållande till styrande dokument
I Målbild Koll2035 beskrivs Lindholmsförbindelsen med två möjliga trafikslag; spårväg
och citybuss. Då Målbild Koll2035 arbetades fram antogs att Lindholmsförbindelsen
skulle kunna utformas för både spårväg och buss - oavsett om förbindelsen byggdes som
bro eller tunnel. Detta antagande visade sig vara orealistiskt. I riskutredningen av
tunnelalternativet, som var en del av förstudien för Lindholmsförbindelsen, framkom att
spårväg och buss av säkerhetsskäl endast är tekniskt möjligt om trafikslagen hålls åtskilda
i separata tunnelrör – något som inte är ekonomiskt realistiskt givet avsatt
investeringsram.
Förstudien för Lindholmsförbindelsen visade att tunnelalternativet har bäst
stadsbanekvaliteter och därmed högst resenärsnytta jämfört med broalternativen.
Förstudien visade också på stora utmaningar med att trafikera broalternativen med buss,
bland annat genom att buss i spårvagnsspåret medför sämre stadsbanekvaliteter på
innerstadsringen samt ger högre påverkan på stadsmiljön vid Lindholmen och på
Stigberget. Sammantaget bidrar tunnelalternativet bäst till att uppfylla de övergripande
målen med Målbild Koll2035 och tillhörande kvalitetsmål utifrån resenärsperspektivet.
Kontinuerlig dialog har förts med tjänstepersoner på Västtrafik och Västra
Götalandsregionen som framfört att tunnel är det enda alternativet som ger
stadsbanestandard utmed hela sträckan. En tunnel ger en kapacitetsstark kollektivtrafik
som innebär att kvalitetsmål som restid, turtäthet, pålitlighet, komfort och stadsutveckling
uppsatta i Målbild Koll2035 kan uppnås. I en protokollsanteckning på projektstyrelsen
2020-05-27 för Brunnsbo – Linné tydliggjorde Västtrafik och Västra Götalandsregionens
representanter att bussförbindelsen är lägre prioriterad och att fokus ska ligga på att ta
fram en effektiv och kapacitetsstark stadsbana.
Den samhällsekonomiska analysen visar att Lindholmsförbindelsen är lönsam med enbart
spårväg oavsett vilket alternativ som väljs (se bilaga 5).
Enbart spårtrafik över Lindholmsförbindelsen är också en förändring i förhållande till
avtalet med Sverigeförhandlingen där även citybuss ingår. Göteborgs Stads och Västra
Götalandsregionens representanter har på Sverigeförhandlingens styrelsemöten
informerat staten om den tänkta utformningen utan citybuss utmed denna delsträcka.
Efter beslut i respektive fullmäktige bör parterna också formellt slutligt bekräfta
förändringen i styrelsen för Sverigeförhandlingen.

Bilagor
1.

PM. ”Sammanfattning av svar på remiss på Lindholmsförbindelsens
förstudie”

2.

PM. ”Rekommendation att välja tunnelalternativet för
Lindholmsförbindelsen”

3

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från trafiknämndens sammanträde 202008-27 § 302
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4.

Protokollsutdrag från trafiknämndens sammanträde 2020-08-27 § 302 med
protokollsbilagor

5.

Samhällsekonomisk analys för Brunnsbo - Linné
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Ärendet
I ärendet redovisas trafikkontorets förslag till val av alternativ mellan Lindholmen till
Linnéplatsen utifrån trafikkontorets förstudie samt remissinstansernas synpunkter.
Trafiknämnden beslöt 2020-08-27 § 302 remittera förstudien för projekt Lindholmen –
Linnéplatsen. Remissinstanserna har tagit ställning till tre alternativa utformningar mellan
Lindholmen - Linnéplatsen - tunnel, öppningsbar bro på 12 meter samt en fast bro på 27
meter – och ett alternativ ska väljas ut för fortsatt genomförandestudie. Ärendet ska också
beslutas av kommunfullmäktige under kvartal 2 år 2021.
Detta är ett investeringsobjekt i Sverigeförhandlingen vilket innebär att även Västtrafik
och slutligen regionfullmäktige ska fatta beslut om val av alternativ. Ett beslut i
Västtrafiks styrelse planeras till februari månad.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Projekt Lindholmen – Linnéplatsen är en del av program Brunnsbo – Linné som
finansieras av Sverigeförhandlingen, varav staten finansierar 50 procent, Västra
Götalandsregionen 25 procent och Göteborgs Stad resterande 25 procent.
Lindholmsförbindelsen är en spårförbindelse med hög kapacitet och korta restider, så
kallad stadsbana, i halva den planerade innerstadsringen. Den knyter samman
Lindholmen med Linnéplatsen via hållplats Stigberget, och ska fungera som en tvärlänk
med goda resenärskvaliteter som överbryggar de naturgivna barriärerna Göta älv och
Stigberget. Åtgärden är en förutsättning för att utveckla spårvägssystemet på Hisingen för
att möta den pågående stadsutvecklingen på Norra Älvstranden samt öka robustheten i
dagens system.
Remissinstanserna har tagit ställning till tre alternativa utformningar mellan Lindholmen
– Linnéplatsen och ett alternativ ska väljas ut för fortsatt genomförandestudie som är en
fördjupad utredning inför investeringsbeslut. De tre alternativ som studerats i förstudien
är följande:
-

Tunnel från Lindholmen och hela vägen till Linnéplatsen.
Öppningsbar bro på 12 meter – motsvarande höjd som Hisingsbron – från
Lindholmen till Stigberget med tunnel från Stigberget till Linnéplatsen.
Ej öppningsbar bro på 27 meter från Lindholmen till Stigberget med fortsatt
sträckning ovan mark längs Bangatan till Djurgårdsplatsen där sträckningen går
över till tunnel till Linnéplatsen.

Trafiknämnden remitterade 2020-08-27 § 302 förstudien med trafiknämndens yrkanden
och yttranden till 35 remissinstanser. I remissen formulerades följande frågeställningar
för remissinstanserna att ta ställning till:

-

Hur påverkar de olika alternativen er verksamhet?
Vilket alternativ förespråkar ni?

Remissinstansernas synpunkter
En sammanställning av inkomna remissvar och förordat alterantiv framgår av
nedanstående figur:
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Synpunkter från remissinstanserna
Antal

Remissinstans

Tunnel

Bro

19

Kommunala nämnder och bolag

12

3

Statliga och regionala myndigheter

3

14

Kommuner/myndigheter/intressenter längs
Göta Älv och Vänern

10

4

Intressenter som berörs av sträckningen
samt intresseorganisationer

3

1(*)

6

Övriga intressenter

3

1

Inget förordande/
Avstår från yttrande

7

4

2

(inte formella remissinstanser)

(*): Cykelfrämjandet förordar tunnel enbart i kombination med separat cykelbro mellan
Utöver dessa- svar
har det inkommit ca 150 synpunkter från allmänheten där majoriteten förordar
Lindholmen
Stigberget.
tunnel.

Tunnelalternativet förordas av samtliga 40 inkomna remissvar som tar ställning i valet av
TN 2020-12-17
Hållbar stad – öppen för världen
alternativ. Cykelfrämjandet förutsätter en gång- och cykelbro i samma
läge. För
sammanställning av samtliga remissvar samt trafikkontorets bemötande av synpunkterna,
se bilaga 1, PM ”Sammanfattning av svar på remiss på Lindholmsförbindelsens
förstudie”.
Samtliga kommunala nämnder och bolag som har förordat ett alternativ förespråkar
tunnelalternativet. De menar bland annat att broalternativen inte kan rekommenderas då
det leder till svårlösta frågeställningar och intressekonflikter inom Göteborgs Stad som
kommer att innebära stora kostnader, betydande tidsfördröjningar i planeringen samt
medföra risker för kompromisslösningar som kan minska nyttan av investeringen.
De statliga och regionala myndigheterna Sjöfartsverket, Trafikverket och Länsstyrelsen
förordar samtliga tunnelalternativet. Trafikverket menar att en tunnel har bäst
förutsättningar för hög kollektivtrafikeffektivitet och kapacitet samt påverkar
riksintressen i minsta möjliga mån. Sjöfartsverket förordar ”tunnel då den har i särklass
minst påverkan på riksintressena” och pekar på svårigheten att hantera de risker och
målkonflikter mellan sjöfarten och kollektivtrafiken som uppkommer med öppningsbara
kollektivtrafikbroar över Göta älv.
Samtliga kommuner/myndigheter/intressenter längs Göta älv och Vänern som förespråkar
ett alternativ framhåller tunnelalternativet utifrån påverkan på riksintresset sjöfart.
Remissinstanserna pekar bland annat på att den förhandling i miljödomstolen som
kommer att krävas vid ett val av en öppningsbar bro kommer att bli komplicerad, ta tid
och resurser i anspråk och att det är osäkert om ett utfall kommer att ge de förutsättningar
för kollektivtrafik över bron som krävs för att uppfylla Målbild Koll2035.
Av intressenterna som berörs av sträckningen samt intresseorganisationer förordar Stena
Line, Gotenius varv samt Västsvenska handelskammaren tunnelalternativet. Stena Line
menar att den verksamhet som Stena Line bedriver måste flytta till annat läge innan
byggnationen påbörjas även av en tunnel, på grund av risk för påverkan på den operativa
fartygs- och hamnverksamheten. Cykelfrämjandet förordar tunnel enbart under
förutsättning att den kombineras med en gång-och cykelbro i samma geografiska läge.
Om inte detta är möjligt förordas alternativet öppningsbar bro på 12 meter.
Av de övriga intressenterna är det enbart Naturskyddsföreningen som menar att
broalternativet är att föredra utifrån att en bro ger möjlighet att trafikera med alla hållbara
transportslag. Alexanderssons fastigheter, Tibergs Möbler samt bostadsrättsföreningen
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Lindholmsdockan menar att broalternativen inte är rimliga utifrån den stora negativa
påverkan byggnationen får på närmiljön. (B)id Stigberget samt Spårvägssällskapet
Ringlinjen tar inte ställning i frågan om bro eller tunnel.
Parallellt med remissen har dialog hållits med boende och verksamma längs med sträckan
Lindholmen-Linnéplatsen samt med övriga intresserade medborgare. Dialogen visar att
tunneln föredras i de flesta fall.
Remissinstanserna lyfter också vissa frågeställningar som de menar är viktiga att belysa
och beakta för trafikkontoret i den fortsatta projektplaneringen. De frågeställningar som
lyfts är bland annat följande:
-

Planerna på en gång- och cykelbro
Framtida utformning av Linnéplatsen
Projektets kostnadsram
Påverkan på sjöfartstrafiken under byggnation
Behov av en samhällsekonomisk analys

Flera remissinstanser har tryckt på behovet av en gång- och cykelförbindelse över Göta
älv. Förutom val mellan bro eller tunnel kommer trafiknämnden föreslås fatta ett
inriktningsbeslut för en framtida gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo
Hammars kaj där kommunfullmäktige uppdrar åt trafiknämnden att fortsätta planera för
en gång- och cykelbro med vissa inriktningar.
Vad avser Linnéplatsens framtida utformning har trafikkontoret under hösten tagit fram
en ny principutformning för Lindholmförbindelsens anslutning i markplan till den
framtida hållplatsen på Linnéplatsen. Detta har gjorts utifrån synpunkter från bland annat
stadsbyggnadskontoret och park- och naturförvaltningen. Principlösningen innebär
mindre påverkan på riksintressena kulturmiljö samt friluftsliv och att barriäreffekterna
begränsas vid entrén till Slottsskogen.
Kostnaden för att genomföra program Brunnsbo – Linné via Lindholmen uppskattas till
6 030 miljoner kronor medan den tilldelade ramen uppgår till 5 110 miljoner kronor.
Förutsatt att parterna i Sverigeförhandlingen beslutar omfördela resterande medel från
objektsavtal linbanan på 1 026 miljoner kronor så uppgår den ekonomiska ramen för
programmets alla delar till 6 136 miljoner kronor. Kostnaderna för projekt Lindholmen –
Linnéplatsen uppskattas till 4 548 miljoner kronor av de 6 030 miljoner kronorna.
Inom ramen för förstudien har en utredning genomförts för att tydliggöra vilken påverkan
som kan förväntas av byggnationen av tunnel under Göta älv på sjöfarten på farleden och
på användningen av Stigbergskajen vid det södra tunnelpåslaget. Vad gäller påverkan på
Stena Lines verksamhet ser trafikkontoret att det finns möjliga lösningar att hantera
byggnationen av bergtunnelpåslaget vid Stigbergskajen samtidigt som Stena Line fortsatt
bedriver sin verksamhet. Ovanstående kommer att fördjupas i en påverkansstudie för att
öka kunskapen och identifiera verksamhetsbehov så att effekten av åtgärder för att
begränsa byggnationens verksamhetspåverkan kan säkerställas.
Vad avser den samhällsekonomiska analysen var inte denna färdigställd när förstudien
skickades på remiss. Denna är nu avslutad och visar att samtliga tre alternativ är
samhällsekonomiskt lönsamma, se bilaga 5.
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Remissinstanserna har också tryckt på behovet av fortsatt dialog i det fortsatta arbetet. Så
kommer också att ske, blanda annat inom ramen för den fortsatta genomförandestudien
samt detaljplanearbetet.

Förvaltningens bedömning
Fördelar med tunnelalternativet
Trafikkontoret ser att tunnelalternativet jämfört med broalternativen medför:
Mindre påverkan på stadsbyggnad och på framtida exploatering. Genom val av
tunnelalternativet minskar konkurrerande ytanspråk med framtida stadsbyggnad och
exploatering både på Lindholmen, på Masthuggskajen och på Stigbergstorget/Bangatan.
Mindre påverkan på riksintressen och specifikt på riksintresset sjöfart. Den
öppningsbara 12-meters bron innebär avsevärd påverkan på riksintresset sjöfart. Även en
27 meters bro skulle påverka möjligheterna att använda hamnanläggningarna i
innerhamnarna. Tunnelalternativet medför viss begränsad påverkan under byggtid men
det sker ingen påverkan på farleden eller fartygsrörelserna i Göteborgs innerhamn efter
byggnationen.
Mindre påverkan på stadsmiljön, på verksamheter och boende samt på riksintresset
kulturmiljö. Genom att välja tunnelalternativet med dess mindre ytanspråk ovan mark
minskar också tekniska risker och osäkerheter kopplat till kritiska passager av befintliga
fastigheter. Dock kvarstår ett antal kritiska passager, byggnadstekniska risker liksom
hantering av byggstörningar med tunnellösningen. Flera berörda fastighetsägare och
verksamhetsutövare menar att broalternativen skulle medföra oacceptabel påverkan på
byggnader. Även påverkan på riksintresset kulturmiljö begränsas, bland annat på
Stigberget.
Bäst stadsbanekvaliteter för den framtida innerstadsringen och högst resenärsnytta.
Tunnelalternativet ger sammantaget bäst förutsättningar för kollektivtrafikens fortsatta
utveckling utifrån Målbild Koll2035.
Frågan om val av alternativ har också behandlats i projektstyrelsen för Brunnsbo – Linné
som består av tjänstepersoner från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.
Projektstyrelsen beslöt 2020-12-04 rekommendera trafiknämnden och Västtrafiks styrelse
att förbindelsen mellan Lindholmen till Linnéplatsen ska vara en tunnel. Slutligt beslut
fattas i kommunfullmäktige och regionfullmäktige.
För en beskrivning av tunnelprojektet, se bilaga 2, PM ”Rekommendation att välja tunnel
för Lindholmsförbindelsen”.
Projektets tid, kostnad och innehåll
Trafikkontoret har låtit analysera förutsättningarna att klara tidplanen för projekt
Lindholmen-Linnéplatsen då mål för trafikstart angetts till 2035 i Sverigeförhandlingen.
Bedömningarna har gjorts på en övergripande nivå, innan beslut om alternativ fattats och
utan att i detalj studera varje aktivitets bakomliggande förutsättningar. Enligt
tidplaneanalysen bedöms tunneln kunna tas i bruk under 2036. En fördjupad
tidplaneanalys kommer att genomföras inom ramen för genomförandestudien.

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande
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Vad gäller kostnad ser trafikkontoret att projekt Lindholmen – Linnéplatsen ryms inom
ramen för program Brunnsbo – Linnés ram, förutsatt att resterande medel från objektavtal
linbanan i Sverigeförhandlingen omfördelas till program Brunnsbo - Linné. Den nya
ramen föreslås också utgöra programmets kostnadstak vilket innebär att eventuella
överskridanden av kostnadstaket får hanteras genom besparingar inom ramen för
programmet. Om Västra Götalandsregionen och Staden beslutar omfördela resterande
medel från linbanan till programmet, men inte staten, så bör respektive fullmäktige
istället fatta beslut om att sätta programmets kostnadstak till 5 875 miljoner kronor.
Skulle staten ej godkänna överföring av kvarvarande medel så kommer det att behöva
göras besparingar inom ramen för program Brunnsbo – Linné som kommer att påverka
omfattningen av infrastruktursatsningen.
Vad avser projektets innehåll ser kontoret att tunnelalternativet sammantaget är den
lösning som bäst uppfyller Målbild Koll2035 och resenärskvaliteterna restid, turtäthet,
pålitlighet och robusthet.
Gång – och cykelbro
Trafiknämnden förtydligade i ett yrkande från (MP, V, M, L, C, S) 2020-08-27 § 302 (se
bilaga 4) att arbetet med en ny gång- och cykelbro uppströms i Göta älv och
Lindholmsförbindelsen behöver löpa parallellt. Så har också skett och i ett parallellt
beslutsärende föreslås trafiknämnden fatta ett inriktningsbeslut för en framtida gång- och
cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj.

Christer Niland

Kristina Lindfors

Avdelningschef

Trafikdirektör

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande
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SAMMANFATTNING

Lindholmsförbindelsen är en del i kollektivtrafikobjektet Brunnsbo-Linné som
avtalats mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och svenska staten inom
Sverigeförhandlingen. Den knyter samman Lindholmen med Linnéplatsen via
hållplats Stigberget och är en del av innerstadsringen som ska skapa kapacitet och
snabba restider i kollektivtrafiksystemet för Göteborgs stadsutveckling.
Projektet har genomfört en förstudie som beskriver tre alternativ. Ett alternativ ska
väljas ut för genomförandestudie (GFS), en fördjupad utredning inför
investeringsbeslut att genomföra projektering och byggnation av anläggningen.
Trafiknämnden remitterade 2020-08-27 förstudien med trafiknämndens yrkanden
och yttranden till 35 remissinstanser1. I remissen formuleras följande
frågeställningar för remissinstanserna att ta ställning till:

•
•

Hur påverkar de olika alternativen er verksamhet?
Vilket alternativ förespråkar ni?

Följande alternativ beskrivs av förstudien att ta ställning till:
Tunnel: Tunnel längs hela sträckningen mellan Lindholmen och Linnéplatsen.
Öppningsbar 12 m bro: Öppningsbar bro från Lindholmen till Stigberget, tunnel
mellan Stigbergstorget och Linnéplatsen.
Fast 27 m bro: Inte öppningsbar bro mellan Lindholmen och Stigberget, spår i
Bangatan till Djurgårdsplatsen. Tunnel mellan Djurgårdsplatsen och Linnéplatsen.
Denna rapport med tillhörande bilagor sammanfattar inkomna svar från
remissförfarandet samt parallellt genomförd medborgar- och intressentdialog.
Remissförfarandet pågick till 2020-10-30. Remissvar med tillhörande protokollsanteckningar och yttranden/yrkanden biläggs i bilaga A, sist i detta dokument.
Samtliga remissvar och inkomna skrivelser är i sak positiva till en
Lindholmsförbindelse. Tunnelalternativet förordas av samtliga 40 inkomna
remissvar som tar ställning i alternativvalet. Cykelfrämjandet förordar tunnel
enbart i kombination med separat cykelbro. För de 6 skrivelserna från intressenter
som inte är formella remissinstanser förordar samtliga som tar ställning i
alternativvalet utom en tunnelalternativet.
Parallellt med remissen har dialog hållits med boende och verksamma längs med
sträckan Lindholmen-Linnéplatsen samt med övriga intresserade medborgare.
Dialogen visar att tunneln föredras i de flesta fall.

Genomgående framhåller remissinstanserna att tunneln ger mindre komplicerat
genomförande, de bästa förutsättningarna för kapacitetsstarkt och effektivt resande
på Lindholmsförbindelsen samt bäst förutsättningar för god stadsmiljöutveckling.

1

Protokoll trafiknämnden 2020-08-27, § 302 4122/19
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Då tunnelalternativet inte möjliggör gång- och cykelförbindelse över älven
kommer frågan om gång- och cykelbro över älven även fortsättningsvis hanteras av
trafikkontoret i ett parallellt projekt, med syftet att maximera nyttan för cyklister
samt minimera påverkan på sjöfarten.
Remissvaren framhåller också frågeställningar som är viktiga att belysa och beakta
för trafikkontoret i den fortsatta projektplaneringen. Trafikkontoret kommer att
hantera dessa i samråd med berörda inom ramen för den genomförandestudie
(GFS) av valt alternativ som föregår investeringsbeslut om projektgenomförande.
Alla alternativ har utmaningar i genomförandet. Flera intressenter uttrycker oro för
verksamhetspåverkan och negativ påverkan på närmiljön vid byggnationen.
För broalternativen accentueras oron av att störningarna i högre grad2 kvarstår
permanent. För broalternativen betonas flera svårlösta kvarstående utmaningar med
målkonflikter med sjöfarten, innerhamnarnas nyttjande, stadsutvecklings- och
exploateringsintressen samt ökad påverkan på riksintressen. Utmaningarna som
remissinstanserna pekar ut för broalternativen har tidigare beskrivits i [REF-R1]
men ges av remissvaren en utvecklad och förstärkt beskrivning av konsekvenser
utifrån respektive parts perspektiv.
Av remissförfarandet kan följande slutsatser dras:
•

Tunnelalternativet tillvaratar flest intressen på bäst sätt
Tunnel är det alternativet som ger bäst stadsbanekvaliteter samt minst
permanent negativ påverkan på riksintressen, stadsutvecklings- och
exploateringsintressen samt på intressenter.

•

Framtida planer för en separat gång- och cykelbro bör tydliggöras.
En del remissinstanser har efterfrågat ett tydliggörande av planer för gång- och
cykelförbindelse över Göta älv inför beslut om alternativ för
Lindholmsförbindelsen. Även tydliggörande av hanteringen av riksintressen
vid Linnéplatsen har efterfrågats inför beslut om projektgenomförande.

•

Tunnelalternativet är det mest genomförbara alternativet.
Flertalet tunga intressenter och samverkanspartners har redovisat målkonflikter
och permanent negativ påverkan på sin verksamhet och på viktiga funktioner
om ett av broalternativen väljs – till en grad att praktisk genomförbarhet av
broalternativen kan bedömas som lägre. Val av broalternativ medför
målkonflikter som riskerar projektets genomförande.

I enlighet med trafikkontorets förstudie och slutsatser från remissförfarandet väljer
projektstyrelsen att rekommendera tunnelalternativet för Lindholmsförbindelsens
fortsatta genomförandeförstudie3.
Rekommendation utvecklas vidare i ett separat dokument, Rekommendation att
välja tunnelalternativet för Lindholmsförbindelsen se [REF-R2].

2
3

På Stigberget och Lindholmen
Projektstyrelsemöte 2020-12-04.
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1 INLEDNING
1.1 Bakgrund
Lindholmsförbindelsen pekas ut i Göteborg Stads gällande översiktsplan som
reservat för kommunikation och i Målbild Koll 2035 som kollektivtrafikstråk för
stadstrafikens stomnät (stadsbana, citybuss) samt ingår i avtal om statlig
medfinansiering genom Sverigeförhandlingen. Lindholmsförbindelsen omfattar
halva den planerade innerstadsringen. Den knyter samman Lindholmen med
Linnéplatsen via hållplats Stigberget med en tvärlänk med goda resenärskvaliteter
som överbryggar de naturgivna barriärerna Göta älv och Stigberget, se Figur 1.

Figur 1 Restid Frihamnen- Korsvägen- Linnéplatsen är idag ca 18 min, att jämföras med
Frihamnen-Lindholmen-Linnéplatsen via den planerade Lindholmsförbindelsen (röd
linjesträckning) som blir ca 8,6–16,8 min beroende på alternativ.

Projektets utmaning är att skapa en snabb, kapacitetsstark och pålitlig
innerstadsring i stadsmiljö – en stadsbana - så att en god livsmiljö och
stadsutveckling kan uppnås för de som bor, vistas och verkar i staden – såväl
under som efter projektgenomförandet.

För vidare information se [REF-R1] och [REF-R2] och övriga referenser.
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1.2 Rapportens syfte och mål
I denna rapport sammanställs de remissvar som inkommit inom remissförfarandet
av Lindholmsförbindelsens förstudie hösten 2020 samt parallellt genomförd dialog
med medborgare och verksamma. Målgruppen för rapporten är de intressenter,
beslutsfattare och samarbetspartners som önskar en överblick av inkomna
synpunkter kring val av alternativ för Lindholmsförbindelsen.
Rapportens syfte är att ge en samlad bild av inkomna synpunkter samt
trafikkontorets bemötanden och förtydliganden relaterat till synpunkterna.
Rapporten kommer att utgöra en del av beslutsunderlaget för val av alternativ.
Rapporten har som mål att ge överblick och en samlad bild av de aspekter som är
alternativskiljande mellan de tre alternativen samt att sammanfatta de
frågeställningar där förväntningar från remittenter hanteras i kommande
projektfaser.

1.2.1 Avgränsningar och begränsningar
I rapporten kondenseras femtitalet remissvar. Avsikten är att spegla
alternativskiljande synpunkter kortfattat, transparent och värderingsfritt. För
djupare analys hänvisas till respektive remissvar som är bilagda denna rapport.
En översiktlig kännedom om förstudien och det underlag som ingår i remissen
förutsätts för att kunna hålla framställningen någorlunda kortfattad, se [REF-R1].
Sedan remissförfarandet startades har den samhällsekonomiska analysen, [REF-R3]
tagits fram som ger kompletterande information med kvantitativa beräkningar
kring nyttor och egenskaper för de olika alternativen. Den samhällsekonomiska
analysen är inte en del av remissunderlaget men refereras för att bemöta remissvar.

1.3 Underlagsrapporter samt process Göteborgs Stad
Denna rapport och dess referenser sammanfattar trafikkontorets remissförfarande
för Lindholmsförbindelsen hösten 2020.
Parallellt pågår arbetet med översiktsplanen (ÖP) samt den fördjupade
översiktsplanen (FÖP) för centrala Göteborg - där rekommenderat alternativ för
Lindholmsförbindelsen ska beskrivas med syfte, användning och läge (sträckningar
ovan/under mark). Byggnadsnämnden planerar att fatta beslut i mars 2021 om att
genomföra utställning av FÖP utifrån tunnelalternativet.
Beslut om val av alternativ planeras andra kvartalet 2021 och fattas då parallellt av
Stads kommunfullmäktige
samt Västra Götalands regionfullmäktige.
TidplanGöteborgs
för fortsatt
arbete
Detta åskådliggörs i nedanstående figur:

Lindholmen – Linnéplatsen (rev. 2020-03-30/04-15/05-25)
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Efter val av alternativ fortsätter projektet genomförandestudien (GFS). Parallellt
fortgår stadsutvecklingsprocessen genom ett programarbete för att bland annat
hantera markanspråken och stadsmiljön kring Linnéplatsen samt genom att påbörja
detaljplaner utmed den planerade sträckningen.

1.4 Övriga förutsättningar
1.4.1 Fristående gång- och cykelbro över Göta älv
Val av alternativ för Lindholmsförbindelsen har en tydlig koppling till Göteborgs
Stads planer att förbättra gång- och cykelförbindelserna över Göta älv. Parallellt
med beslutsärenden att välja tunnelalternativet för Lindholmsförbindelsen bereds
också beslut som ger trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro
mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. Gång- och cykelbrons planering
bedrivs i ett separat projekt och ingår inte i projekt Lindholmsförbindelsen.
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2 LINDHOLMSFÖRBINDELSENS
ALTERNATIV
Remissunderlaget presenterar tre alternativ för Lindholmsförbindelsen; ett tunneloch två broalternativ, och redovisar egenskaper för respektive alternativ.
De tre alternativen har grundläggande skillnader. Tunnelalternativet har goda
stadsbanekvaliteter4 och ger bäst förutsättningar för spårbunden kollektivtrafik
utefter sträckan5. Broalternativen medför stopp vid broöppning eller lägre
hastigheter6 och har inte samma stadsbanekvaliteter som tunnelalternativet.
Broarna innebär också en ökad konkurrens om markanvändning samt påverkar
farleden Göta älv och stadsmiljön i högre utsträckning.
Samtliga alternativ utformas för spårbunden kollektivtrafik. Eventuella
tilläggsfunktioner för buss eller gång- och cykelöverfart är möjliga för
broalternativen, men inte för tunnelalternativet.
Ett val av alternativ ska balansera kostnad/nytta för alternativets funktioner med
projektrisker, andra genomförbarhetsaspekter samt drift och underhållskostnader
över anläggningens livscykel.
En översikt över alternativens sträckningar och de fyra områden i Göteborg där
stadsmiljön påverkas presenteras i nedanstående figur:

1. Södra Lindholmen
2. Göta älv
3. Stigberget
(och Bangatan)

4. Linnéplatsen
(inte alternativskiljande)
Figur 3 Ortofoto över Lindholmsförbindelsens sträckning och påverkade platser.
Tunnelalternativet i rött, 12 m bro markerat i blått och 27 m bro i gult.

Alternativens egenskaper och skillnader beskrivs i [REF-R1] med tillhörande
bilagor.

4

Stadsbana är kapacitetsstark spårväg med korta restider och hög pålitlighet.
Se remissöversikten, [REF-R1]
6
Bl a plankorsningar med annan trafik efter Bangatans sträckning, kurvradier, etcetera
5
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3 ÖVERSIKT AV
REMISSSYNPUNKTER
Detta kapitel sammanfattar remissvar, inkomna skrivelser och genomförd
medborgardialog.
Remissen skickades ut till 35 instanser som beslutats av Trafiknämnden. Utöver de

Synpunkter
från
remissinstanserna
40 remissvaren7 har
skrivelser
inkommit från företag och intresseorganisationer
utefter Lindholmsförbindelsens sträckning vilket åskådliggörs nedan:
Antal

Remissinstans

Tunnel

19

Kommunala nämnder och bolag

12

3

Statliga och regionala myndigheter

3

14

Kommuner/myndigheter/intressenter längs
Göta Älv och Vänern

10

4

Intressenter som berörs av sträckningen
samt intresseorganisationer

3

1(*)

6

Övriga intressenter

3

1

Bro

Inget förordande/
Avstår från yttrande

7

4

2

(inte formella remissinstanser)

Figur 4 En sammanställning av inkomna remissvar och förordat alternativ.

Utöver dessa svar har det inkommit ca 150 synpunkter från allmänheten där majoriteten förordar
(*): Cykelfrämjandet förordar tunnel i kombination med separat cykelbro i samma läge.
tunnel.

Det har också förts dialog med boende- och verksamma längs med sträckan
TN 2020-12-17
Lindholmen-Linnéplatsen samt med övriga intresserade medborgare
- som
inkommit med ca 150 synpunkter och där majoriteten förordar tunnel.

Hållbar stad – öppen för världen

Inkomna remissvar sammanfattas i underkapitel indelade i kategorier enligt
ovanstående tabell. I varje underkapitel sammanfattas först remissvaren i en lista. I
listan färgmarkeras de av trafiknämnden utsedda remissinstanserna (gulmarkerade
) och de som inte inkommit med svar (rödmarkerade ). Synpunkterna i
remissvaren sammanfattas och kommenteras av trafikkontoret, till exempel i de fall
trafikkontoret har kompletterande fakta, gör en annan analys än remittenten eller
ser att tydliggörande behövs för att förenkla förståelsen för hela rapportens
målgrupp.
Följande frågeställningar som är återkommande i remissvaren utvecklas i kapitel 4:
• Samhällsekonomisk analys av Lindholmsförbindelsen
• Principutformning för Lindholmsförbindelsens anslutning till Linnéplatsen
• Lindholmsförbindelsen och alternativvalets påverkan ur social dimension
• Påverkan på sjöfarten i Göta älv och innerhamnarna under byggnationen

7

Bland annat har några kommuner utefter Göta älv/Vänern svarat både via sina
samverkansorganisationer samt också separat att de ställer sig bakom
samverkansorganisationens svar. Därav fler svar än remissinstanser.
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3.1 Göteborgs Stads nämnder och bolag
Detta avsnitt sammanfattar inkomna remissvar från Göteborgs Stads nämnder och
bolag8.
Nämnder och bolag som är remissinstanser har valts ut av trafiknämnden utifrån att
de har stadenövergripande uppdrag och ansvar för olika funktioner eller bedriver
verksamhet som kan komma att påverkas av Lindholmsförbindelsens alternativval.
En bred förankring av alternativvalet ger goda förutsättningar för att gemensamt
hantera genomförande av Lindholmsförbindelsen på ett effektivt sätt.

3.1.1 Översikt över inkomna remissvar
Totalt 19 kommunala nämnder och bolag har lämnat remissvar. Av dessa förordar
12 tunnelalternativet och 7 tar inte ställning. Ingen av de kommunala nämnderna
eller bolagen förordar något av broalternativen.
En sammanställning ges nedan där också eventuella yttranden/yrkanden och
protokollsanteckningar framgår9:

Nr. Instans

Bro eller tunnel

Yttranden/Yrkanden

1

Byggnadsnämnden

Tunnel

2

Fastighetsnämnden

Tunnel

Protokollsanteckning (M), (L)
och (D). Yttrande (MP) och
(V).
Tilläggsyrkande (MP) och (V)
Yttrande (MP) och (V)
Yttrande (M), (KD), (L) och (D)

3

Miljö- och klimatnämnden

4

Park- och Naturnämnden

5
6

Idrott- och
föreningsnämnden
Kulturnämnden

Tar inte ställning till
bro eller tunnel.
Tunnel har fler
förtjänster men
förordar inte något
av alternativen i sin
helhet.
Tar inte ställning till
bro eller tunnel.
Tunnel

7

Förskolenämnden

Tunnel

8

Grundskolenämnden

9

Utbildningsnämnden

Tar inte ställning till
bro eller tunnel.
Tunnel

10
11

Kretslopp och vatten
nämnden
SDN Lundby

12

SDN Majorna Linné

Tjänstemannasvar.

Protokollsanteckning om att
(D) reserverar sig mot
beslutet
Inte beslutad i nämnden
utan delegationsbeslut.
Protokollsanteckning om att
(D) inte deltar i beslutet.

Tunnel
1. Tunnel
2. 12 m bro
Tar inte ställning till
bro eller tunnel.

Kommentar

Inte beslutad i nämnden
utan delegationsbeslut.
Yttrande från (MP) och (V).
Yrkande från (M), (L) och (C).
Yttrande från (M)
Yttrande från (D)
Yttrande från (MP) och (V)
Yttrande från (S)

Nämnden beslutade
översända
förvaltningens svar med
undantag av tillägg och
justeringar som framgår

8

Nämnder styrs politiskt och drivs enligt reglemente fastställt av kommunfullmäktige.
Kommunala nämnder är separata remissinstanser.
9
Yttranden/yrkanden och protokollsanteckningar tydliggör politiska ställningstaganden.
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13

Älvstranden Utveckling AB

Tunnel

14
15

Göteborgs Stads Parkering
AB
Göteborgs Hamn AB

Tar inte ställning till
bro eller tunnel.
Tunnel

16

Göteborg Energi

17

BRG

Tar inte ställning till
bro eller tunnel.
Tunnel

18

Higab

Tunnel

19

Göteborgs Spårvägar AB

Tunnel

av yrkandet från (M), (L)
och (C).
Information till
styrelsen. Beslut av VD.
Tjänstemannasvar.
Styrelsebeslut 201023

Inte beslutad i styrelsen
utan tjänstemannasvar.
Förlängd remisstid.
Inte beslutad i styrelsen
utan tjänstemannasvar.

Figur 5. Remissvar från kommunala nämnder och bolag.

De olika remissvaren sammanfattas och kommenteras nedan.

3.1.2 Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden ansvarar med hjälp av stadsbyggnadskontoret för regleringen
av bebyggelse, mark och vatten inom Göteborg. I detta innefattas bland annat de
detaljplaner, marklov och bygglov som ger tillåtlighet att genomföra projektet.
Byggnadsnämnden bedömer tunnelalternativet som bäst lämpat att välja för fortsatt
utredning inför investeringsbeslut.
Stadsbyggnadskontoret har tillsammans med fastighetskontoret och Älvstranden
Utveckling AB tagit fram den stadsbyggnads- och exploateringsanalys som ingår i
remissen. I remissen redogörs för att tunneln har bäst stadsbanekvaliteter och att
tunnel innebär lägst negativ påverkan utifrån stadsbyggnads- och
exploateringsaspekter samt innebär minst påverkan på riksintressen, bland annat
för kulturmiljövård och kommunikationer (sjöfart). ”Stadsbyggnadskontoret gör
ingen annan bedömning än den som redan redovisats och ser därmed
tunnelalternativet som bäst lämpat att fortsätta utreda.”
Byggnadsnämnden noterar ett flertal aspekter att hantera i fortsatt arbete, bland
annat:
• Gestaltning av hållplatslägen och omkringliggande platser, så att
kollektivtrafiken kan utgöra en del av en attraktiv stadsmiljö, där
stadsbyggnadskontoret bedömer Linnéplatsen som särskilt komplex.
• Behov av att belysa de sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionerna
utifrån behovet och nyttan av en gång- och cykelförbindelse i området.
Stadsbyggnadskontoret ser att behovet av en gång- och cykelförbindelse i ett
östligt läge ”behöver hållas isär givet behovet av en gång- och cykelförbindelse
mellan Stigberget och Lindholmen som konstaterats”.
• Att hållbarhetsbedömning av valt alternativ kommer göras i fördjupad
översiktsplan (FÖP) för centrala Göteborg.
Trafikkontorets kommentar:
Trafikkontoret kommer efter beslut om alternativ göra en genomförandestudie för
att skapa ett underlag för beslut om projektgenomförande. Detta arbete kommer att
genomföras i samråd med berörda förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad.
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När det gäller Linnéplatsen planerar byggnadsnämnden att starta ett
programarbete för att hantera markanspråk, riksintressen och stadsmiljö. I såväl
genomförandestudien som i programarbete och detaljplaner utvecklas
utformningen av Lindholmsförbindelsens angöring till Linnéplatsen. Det finns
möjlighet att ansluta nedsänkt i tråg som undviker betydande barriäreffekter i det
kritiska stråket till Linnéplatsen samt minskar påverkan på riksintressena. Denna
nya principutformning beskrivs i kapitel 4.2.
Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj.

3.1.3 Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden ansvarar med hjälp av fastighetskontoret för Göteborg Stads
mark- och exploateringsverksamhet vilket bland annat innefattar att förvärva mark
för exploateringsprojekt och att skapa förutsättningar för nya bostäder.
Fastighetsnämnden förordar tunnelalternativet då det har minst negativ påverkan på
stadsutvecklings- och exploateringsaspekterna.
Fastighetskontoret har tillsammans med stadsbyggnadskontoret och Älvstranden
Utveckling AB tagit fram den stadsbyggnads- och exploateringsanalys som ingår i
remissen och baserar sitt remissvar på den.

3.1.4 Miljö- och Klimatnämnden
Miljö- och klimatnämnden kontrollerar att lagar som rör miljöskydd, hälsoskydd
och livsmedel följs. Nämnden har också uppdraget att driva och samordna
Göteborgs Stads arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling.
Miljö- och klimatnämnden har bedömt remissen utifrån den ekologiska
dimensionen av hållbarhet. Bedömning är att nämndens verksamhet inte berörs
direkt av alternativen. En bedömning av alternativen har gjorts utifrån respektive
miljöområde och sammanfattas nedan:
•

Klimat och trafik
Tunnelalternativet bedöms möjliggöra bäst förutsättningar för snabb och
ostörd kollektivtrafik. Vid val av tunnelalternativ kvarstår utmaningen att
hantera behovet av en gång- och cykelförbindelse över Göta älv.
Broalternativen möjliggör gång- och cykeltrafik men en separat gång- och
cykelförbindelse, i ett mera östligt läge, bedöms ge störst nyttor utifrån ett
gång- och cykelperspektiv.

•

Ljudmiljö
Förbindelsen medför risk för exponering för buller och vibrationer på
befintliga fastigheter. Tunnelalternativet bedöms ge minst bullerpåverkan på
omgivningen. Påverkansgraden och skyddsåtgärder behöver utredas närmare
för alla alternativen.
Luftkvalitet
Detta kan bli ett problem om tunnelmynningar placeras på platser med redan
höga föroreningshalter eller där människor vistas, exempelvis Linnéplatsen.
Markmiljö
Förekomsten av markföroreningar behöver utredas. Särskilt stor risk för
markföroreningar finns på Lindholmen som är ett gammalt varvsområde.
Naturmiljö

•

•

•
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Förbindelsen påverkar riksintresse för friluftslivet (Änggårdsbergen,
Slottsskogen, Fässbergsdalen) och behöver utredas ytterligare. Anslutningen
av Lindholmsförbindelsen vid Linnéplatsen utgör ett ingrepp i entré till
Slottsskogen och det värdefulla park- och naturområde som finns här.
Trafikkontorets kommentar:
Trafikkontoret kommer efter beslut om alternativ göra en genomförandestudie för
att skapa ett underlag för beslut om projektgenomförande. Detta arbete kommer att
genomföras i samråd med berörda förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad.
Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj.
Parallellt planerar byggnadsnämnden starta ett programarbete för att hantera
markanspråk, riksintressen och stadsmiljö kring Linnéplatsen.
I både genomförandestudien och i programarbetet utvecklas även
utformningsmöjligheten att Lindholmsförbindelsens angör Linnéplatsen i tråg
vilket bedöms tekniskt möjligt och samtidigt minskar påverkan på platsen och
riksintressen, se kapitel 4.2.

3.1.5 Park- och Naturnämnden
Park- och Naturnämnden ansvarar med hjälp av park- och naturförvaltningen för
att förvalta park- och naturområden. I stadsplaneringen bevakar nämnden att naturoch kulturvärden, samt estetiska och sociala värden bevaras.
Park- och Naturnämnden ser att alternativet med en tunnel under Göta älv har
större förtjänster än de två broalternativen, men förvaltningen kan inte förorda
något av alternativen i sin helhet. Detta baseras bland annat på:
• Ny spårvägskoppling och ett hållplatsläge på Linnéplatsen ovan mark
anses inte möjligt med hänsyn till den betydande och bestående påverkan
som detta skulle medföra för Slottsskogens parkmiljö och därmed för
riksintressena för kulturmiljö och friluftsliv i vilka Slottsskogen ingår.
• Samtliga alternativ har bedömts innebära ett överskridande av projektets
investeringsram.
• Tunnelalternativet innebär ett kvarstående olöst behov av en viktig gångoch cykelförbindelse över Göta älv.
Park- och naturförvaltningen rekommenderar framtagandet av ett planprogram
bland annat för att förtydliga vilka stadsbyggnadskvaliteter Göteborgs Stad vill
värna och utveckla på Linnéplatsen samt väga av konkurrerande
markanvändningsanspråk vid Linnéplatsen och utefter Övre Husargatan och Dag
Hammarskiöldsleden.
Remissvaret omfattar också en bedömning av Lindholmsförbindelsens negativa
påverkan på Slottsskogen med avseende på bland annat håltagning i berg,
borttagande av värdefulla träd och barriär i markplan i form av ny spårväg.
Trafikkontorets kommentar:
Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj.
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Trafikkontoret kommer efter beslut om alternativ göra en genomförandestudie för
att skapa ett underlag för beslut om projektgenomförande. Detta arbete kommer att
genomföras i samråd med berörda förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad.
Parallellt planerar byggnadsnämnden ett programarbete för att hantera
markanspråk, riksintressen och stadsmiljö kring Linnéplatsen. I både
genomförandestudien och i programarbetet utvecklas även ett principförslag för
Lindholmsförbindelsens angöring till Linnéplatsen i tråg vilket är tekniskt möjligt
och samtidigt minskar påverkan på platsen och på riksintressen, se kapitel 4.2.

3.1.6 Idrotts- och föreningsnämnden
Idrotts- och föreningsförvaltningen skapar förutsättningar så att fler göteborgare
kan leva aktiva och hälsosamma liv, stöttar Göteborgs föreningar och ansvarar för
kommunala idrotts- och motionsanläggningar.
Idrotts- och föreningsförvaltningen har inga synpunkter på remissen.

3.1.7 Kulturnämnden
Kulturnämnden har ett övergripande ansvar för kulturverksamhetens inriktning i
Göteborg. Nämnden arbetar för ett brett konst- och kulturliv för alla att delta i samt
har uppdrag att bidra till och säkerställa utvecklingen av kulturvärden i
stadsutvecklingen.
Kulturnämnden anser att tunnelalternativet är det alternativ som bör
rekommenderas.
Utifrån de olika alternativen ser kulturförvaltningen att alternativet hög bro innebär
störst negativ påverkan utifrån samtliga platser. Därefter anses alternativet låg bro
utgöra störst påverkan, och minst påverkan förväntas tunnelalternativet innebära.
Kulturförvaltningen ser att fördjupad utredning och analys bör genomföras utifrån
ett bredare kulturperspektiv av det valda alternativets påverkan på kulturmiljö och
konst, befintliga kulturverksamheter, kultur som en av stadens identitetsbärare,
kulturella näringar och kulturella mötesplatser inom de områden som berörs.
Nedan sammanfattas övergripande de utpekade riksintressen och tillhörande
kulturmiljöer som kulturnämnden framhåller i remissvaret riskerar att påverkas av
Lindholmsförbindelsen:
•

Lindholmen: Risk för negativ påverkan på Slotts- och Gateberget inklusive
planmönster och bebyggelsekaraktär som utgör lämningar av varvsmiljön.
Utformning och lokalisering av broalternativen bedöms påverka siktlinjer och
visuellt viktiga utblickar utifrån riksintressemiljön.

•

Älvrummet: Risk för negativ påverkan på landskapsbilden och på siktlinjer
över Göta älv och stadssiluetten mot riksintressena Majorna och Lindholmen.

•

Stigberget: Risk för negativ påverkan på omkringliggande miljöer vid
Stigbergstorget som innehåller symboler för sjöfararnas Göteborg som
Sjömanskyrkan och Gathenhielmska kulturreservatet. Även Bangatan med dess
kulturhistoriska miljöer.

•

Linnéplatsen: Risk för negativ påverkan på Slottsskogen, som utöver
planmönster och byggnader från Slottsparkens tillkomst även innefattar
riksintresse för friluftslivet genom att vara en grön kil som går in från Mölndal.
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Linnéplatsen är inte alternativskiljande men särskilt viktig att studera vidare
utifrån barriäraspekter i markplan vid spårvägstunnelns mynning som kan bli
en barriär i det stora rörelsestråk till och från parken som går genom
Linnéplatsen. Detta kan också leda till att platsens historia inte längre blir
tydlig. I vilken grad platsen påverkas av Lindholmsförbindelsen hänger i hög
grad samman med vidare arbete med utformningen av platsen.
Av de tre områden som direkt påverkas av Lindholmsförbindelsen bedöms
Linnéplatsen ha störst risk för negativ påverkan då ”entrén riskerar att skäras av
genom kollektivtrafikbarriärer på Linnéplatsen”.
Kulturnämnden noterar också bland annat att följande ur den sociala dimensionen:
• Smidiga kollektivtrafiklösningar och en ny koppling över älven bidrar till
att det fysiska avståndet minskas. På sikt skapar detta förutsättningar för att
minska mentala avstånd och skapa en mer jämlik stad.
• Lindholmsförbindelse bedöms positiv ur tillgänglighetsperspektiv, då
kollektivtrafikresenärer ges en ökad tillgång till Lindholmen, Stigberget
och Slottsskogen som platser och som målpunkter. Tillgängligheten till
kulturella mötesplatser och kulturmiljöer inom samtliga områden påverkas
positivt, såsom Slottsskogen, Gathenhielmska reservatet och
Sjöfartsmuseet Akvariet.
Kulturförvaltningen noterar i sitt remissvar noterar också:
• ”Inom ramen för uppdrag i kommunfullmäktige (2009-10-08) och
byggnadsnämnden (2011-10-04) pågår arbete med att bilda ett
kulturreservat för Slottsskogen med syfte att säkerställa ett långsiktigt
skydd för parken samt möjliggöra vård, bevarande och utveckling av
områdets kultur- natur- och rekreativa värden. Det framtida arbetet med
Lindholmsförbindelsen behöver också ta hänsyn till och kopplas samman
med detta pågående uppdrag”
Trafikkontorets kommentar:
Trafikkontoret kommer efter beslut om alternativ göra en genomförandestudie för
att skapa ett underlag för beslut om projektgenomförande. Detta arbete kommer att
genomföras i samråd med berörda förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad.
Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj.
Trafikkontoret noterar de sociala/kulturella aspekter som lyfts av remissvaret för
det fortsatta arbetet med genomförandestudien.

3.1.8 Förskolenämnden
Förskolenämnden ansvarar för de kommunala förskolorna, familjedaghemmen och
öppna förskolorna.
Förskolenämnden bedömer tunnelalternativet som mest fördelaktigt utifrån bland
annat följande:
• Minskad bullerrisk jämfört med broalternativen minskar behov att
investera i bullerdämpande åtgärder och minskad risk för så kallat
bullerregn som riskerar att hamna över närliggande förskolor.
• Risk för köbildning med tillhörande buller och utsläpp vid broöppning av
12 m bro undviks med tunnelalternativet.
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Förskoleförvaltningen noterar också:
• Att förskolan Kunskapsgatan 3A ligger i tillfälliga lokaler på den plats där
samtliga förslag angör Lindholmen och kommer att behöva ersättas på
annan plats i närområdet.
• Att förskolan Rosengatan 6 ligger i närheten av den plats där tunneln angör
Linnéplatsen och att det behöver beaktas i kommande arbete.
Trafikkontorets kommentar:
Trafikkontoret kommer efter beslut om alternativ göra en genomförandestudie för
att skapa ett underlag för beslut om projektgenomförande. Detta arbete kommer att
genomföras i samråd med berörda förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad.
Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj.

3.1.9 Grundskolenämnden
Grundskolenämnden/grundskoleförvaltningen ansvarar för den kommunala
grundskolan, grundsärskolan och fritidshem.
Grundskoleförvaltningen ser positivt på Lindholmsförbindelsens syfte att knyta
samman områden på varsin sida om Göta älv och tar inte ställning i alternativvalet.
Grundskoleförvaltningen noterar bland annat att:
• Gång- och cykeltrafik skulle tillföra ett stort mervärde för elever och
personal och möjliggöra flera olika färdsätt över älven, utan kostnader för
kollektivtrafik.
• För broalternativen behöver utformning av brofästen samt buller utredas
och vilka konsekvenserna blir för Santosskolans inne- och utemiljö.
Trafikkontorets kommentar:
Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj.
Bullerfrågor kommer att utredas inom genomförandestudien och förväntas bli en
större fråga för närliggande verksamheter på Lindholmen om något av
broalternativen väljs.

3.1.10

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för den kommunala gymnasieutbildningen,
gymnasiesärskola samt viss kommunal vuxenutbildning. Förvaltningen ansvarar
också för modersmålsundervisning, studie- och yrkesvägledning, skolutveckling
och det kommunala uppföljningsansvaret.
Utbildningsnämnden bedömer att tunneln kommer att ge minst påverkan även om
verksamheten sannolikt kommer att påverkas under genomförandet. Det noteras
bland annat:
•
•
•

Flera verksamheter påverkas, främst de som ligger längs Kunskapsgatan i hus
Santos och Lindholmens tekniska gymnasium.
Att något av broalternativen sannolikt ger störst påverkan på verksamheternas
inne- och utemiljö med tanke på buller och placering av brofästen.
Gång- och cykeltrafik på broarna skulle tillföra ett mervärde för elever och
personal eftersom det möjliggör fler färdsätt över älven. En möjlighet som
saknas i tunnelalternativet.
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Trafikkontorets kommentar:
Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj.
Bullerfrågor kommer att utredas inom genomförandestudien och förväntas bli en
större fråga för närliggande verksamheter på Lindholmen om något av
broalternativen väljs.

3.1.11

Kretslopp- och vattennämnden

Kretslopp- och vattennämnden ansvarar för att göteborgarna alltid ska ha rent
vatten i kranen, att soporna tas om hand på ett miljövänligt sätt och att stadens
avloppsvatten leds bort till reningsverket.
Kretslopp och vatten förespråkar tunnelalternativet och noterar i remissvaret
förslag på hantering i den fortsatta stadsutvecklingsprocessen för att säkerställa
sina huvudfunktioner; VA-ledningar och anslutning, brandvatten, dagvatten- och
skyfallshantering, höga vattennivåer i hav och vattendrag.
Kretslopp och vatten noterar också att underjordisk anläggning finns inom området
som innebär restriktioner vid byggande och markarbeten.

3.1.12

Stadsdelsnämnd Lundby

Stadsdelsnämnd Lundby ställer sig i första hand bakom tunnelalternativet och i
andra hand alternativet öppningsbar bro under förutsättning att framförda
synpunkter beaktas. Bedömning är att tunnelalternativets påverkan på framtida
exploatering på Lindholmen samt påverkan på riksintressen är minst.
Stadsdelsnämnd Lundby noterar bland annat att:
• Gång- och cykelkoppling mellan Lindholmen och Stigberget är viktig och
att arbetet med en sådan lösning, bro eller skyttelfärja, bör påbörjas
skyndsamt.
• 12 m bron har positiva effekt genom att den blir en synlig
barriäröverbryggare och medger gång- och cykeltrafik samtidigt som
Älvsnabbens linjedragning (Klippan – Lilla Bommen) kan kräva
broöppning om inte befintlig färjeflotta byts till lägre båtar.
• Stadsdelsförvaltningen ställer sig undrande kring om stadsbana med höga
hastigheter är ett bra alternativ för en stad som redan lider av effekterna
från stora trafikala barriärer, särskilt när vi strävar mot att bygga samman
staden.
Trafikkontorets kommentar:
Trafikkontoret kommer efter beslut om alternativ göra en genomförandestudie för
att skapa ett underlag för beslut om projektgenomförande. Detta arbete kommer att
genomföras i samråd med berörda förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad.
Trafikkontoret ser att behovet av en stadsbana med korta restider och hög
kapacitet är en förutsättning för att kunna nå målpunkter i staden med
kollektivtrafik på ett effektivt sätt när antalet invånare ökar och staden växer – och
att innerstadsringen är ett av de viktigaste infrastrukturprojekten för att bygga
ihop staden enligt Målbild Koll 2035.
Barriäreffekterna av stadsbanan är viktiga att minimera och tunnelalternativet
medför mindre barriäreffekter än broalternativen.
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Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj.

3.1.13

Stadsdelsnämnd Majorna - Linné

Stadsdelsnämnd Majorna – Linné ser positivt på Lindholmsförbindelsen och
förordar inget alternativ framför något annat. Bland annat noterar
stadsdelsnämnden:
• Att man vill att lösningen för gång- och cykeltrafik löses i ett ärende
parallellt med Lindholmsförbindelsen så att man kan finna bästa lösningen
för båda.
• Att de båda broalternativen medför att stora ytor på vardera sida älven blir
oanvändbara för kommersiell användning och att buller från spårvagnar
kommer medföra att man inte kommer kunna bo eller arbeta speciellt nära
ramperna. Kajen och närheten till vattnet är det finaste Göteborg har – den
aspekten måste tas med i bedömningen.
• Att det är en risk att den sociala analys som planeras tillkomma i
genomförandestudien kommer att komma in alltför sent i processen, när
många beslut redan är fattade.
• Att det är en viss risk för tillkommande barriäreffekter på de platser som
påverkas, bland annat på Stigbergstorget och Linnéplatsen. På Stigberget
gäller det framförallt vid val av alternativet 27 m bro, där stadsbanan
planeras gå på egen banvall i Amerikagatan och Bangatan från Stigberget
till Djurgårdsplatsen.
• Att sträckningen från tunnelmynningen i berget under Naturhistoriska
muséet fram till Linnéplatsen riskerar att skapa en stark barriär mellan
Linnéstaden och Slottsskogen. Förvaltningen anser att påverkan på
Linnéplatsen och Slottsskogen är en viktig fråga för projektet att
omhänderta, även om påverkan inte är beroende av vilket alternativ som
väljs
Trafikkontorets kommentar:
Trafikkontoret kommer efter beslut om alternativ göra en genomförandestudie för
att skapa ett underlag för beslut om projektgenomförande. Detta arbete kommer att
genomföras i samråd med berörda förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad.
Trafikkontoret delar stadsdelsnämndens bedömning att barriäreffekter och
trafiksituation kommer att bli mer utmanande på Stigberget och Bangatan om
alternativet 27 m bro väljs.
Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj.
Trafikkontoret noterar de sociala aspekter som lyfts av remissvaret för det fortsatta
arbetet med genomförandestudien.
Parallellt planerar byggnadsnämnden starta ett programarbete för att hantera
markanspråk, riksintressen och stadsmiljö kring Linnéplatsen. I både
genomförandestudien och i programarbetet utvecklas även ett utformningsförslag
för Lindholmsförbindelsens angöring till Linnéplatsen i tråg vilket är tekniskt
möjligt och samtidigt minskar påverkan på platsen och på riksintressen. Se
trafikkontorets kommentar till byggnadsnämndens remissvar ovan.
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3.1.14

Älvstranden Utveckling AB

Älvstranden utveckling AB är ett bolag som ägs av Göteborgs Stad och som
arbetar med att förverkliga Vision Älvstaden och som är mark- och fastighetsägare
i området.
Älvstranden Utveckling AB förespråkar tunnelalternativet och har ett antal
synpunkter främst på det förespråkade alternativet vilka sammanfattas nedan:
•

•

•

”I det fall det blir ett tunnelalternativ avser Älvstranden Utveckling att
exploatera ovanpå tunneln. Därför önskar vi10 att möjligheterna att bygga
ovanpå utreds liksom frågan om det kommer att innebära restriktioner att
bygga i närheten av tunneln. Finns det i den kostnadsbedömning som är gjord,
kostnader för grundförstärkning av tunneln?”
Inget av de tre alternativen möjliggör för en optimal koppling för gående och
cyklister. Älvstranden Utveckling ser vikten av en attraktiv lösning för dessa
resealternativ och att de inte tappas bort/prioriteras bort i stadens process.
En aspekt som saknas i underlaget för påverkan på sjöfarten är att ökade
regleringar för fritidsbåtar sannolikt minskar fritidshamnarnas
tillgänglighet/attraktivitet och kan därmed bidra till minskade
fritidsbåtsrörelser i älvens hamnar.

Utöver ovanstående har Älvstranden Utveckling AB flera ingående synpunkter på
genomförande och utformning och synpunkter på olika aspekters beskrivning i
remissunderlaget. Bland annat på stadsmiljöpåverkan på Lindholmen, påverkan på
stråket som idag består av Plejadgatan, verksamhetspåverkan på Santosskolan,
gestaltning av tunneltråg, användning av klimatsmarta lösningar vid byggnation,
hantering av förorenade massor i anslutning till tidigare varvsverksamhet samt
barriäreffekter utefter Bangatan om 27 m bro väljs.
Trafikkontorets kommentar:
Trafikkontoret noterar de sociala aspekter som lyfts av remissvaret för fortsatta
arbetet med genomförandestudien.
Trafikkontoret kommer efter beslut om alternativ göra en genomförandestudie för
att skapa ett underlag för beslut om projektgenomförande. Detta arbete kommer att
genomföras i samråd med berörda förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad.
Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj.
Trafikkontoret noterar angående Älvstrandens ambition att exploatera på
tunneltråget att särkostnaden för förstärkning av tunneltråg för att hantera
exploateringslaster inte ingår i projektets kostnadsförutsättningar.

3.1.15

Göteborgs Stads Parkering AB

Göteborgs Stads Parkering är ett bolag som ägs av Göteborgs Stad som förvaltar
och äger parkeringslösningar.
Göteborgs Stads Parkering AB har inga synpunkter på alternativvalet och noterar
att strategisk lokalisering av parkeringar förenklar bytet från bil till kollektivtrafik

10

I citatet avser ”vi” Älvstranden Utveckling AB
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och bör ses som en del av stadens mobilitetslösning. Parkeringar bör därför finnas i
direkt närhet längs kollektivtrafikens prioriterade stråk.
Trafikkontorets kommentar:
Trafikkontoret noterar att avvägningen mellan olika markanvändningsanspråk
hanteras i detaljplaneskedet.

3.1.16

Göteborgs Hamn AB

Göteborgs Hamn AB är ett bolag som ägs av Göteborgs Stad och som underhåller,
utvecklar och marknadsför hela hamnen som det självklara godsnavet för
sjötransporter i Skandinavien och som ett nationellt logistiskt centrum.
Ur Göteborgs Hamns perspektiv är tunnelalternativet bäst. I remissvaret noteras
också bland annat:
• Att ”båda broalternativen kommer att förutsätta att trafiken som angör
Masthugget och Stigbergskajen avvecklas. Det kan i dagslägen inte avgöras
om tunnelalternativet, under byggtiden, kräver ett uppehåll av verksamheten
vid Masthugget och Stigbergskajen.”
• Göteborgs Hamn arbetar i samverkan med stadsbyggnadskontoret,
fastighetskontoret och trafikkontoret samt Stena Line för att söka
ersättningsläge för Stena Lines Danmarksterminal i ytterhamnarna. ”Det tänkta
läget kommer medföra att ett kryssningsläge vid ytterhamnarna stängs ned.”
• ”Bevarandet av Stigbergskajen medger en fortsatt maritim verksamhet som
återspeglar ett historiskt arv och en stadsbild som Hamnbolaget uppfattar är
efterfrågad.” Stigbergskajen är en attraktiv tillgång för bland annat kryssning,
yachter, skolfartyg, örlogsfartyg som 2018 upprustades till nuvarande skick.
Möjligheten att skapa ett nytt läge innanför Älvsborgsbron är en stor utmaning
och kostnaden uppskattas till hundratals miljoner. Om något av broalternativen
väljs förutsätter Göteborgs Hamn stöd för att ersätta befintligt kryssningsläge
vid Stigbergskajen med ett lämpligt nytt läge.

3.1.17

Göteborg Energi AB

Göteborgs Energi AB är ett bolag som ägs av Göteborgs Stad och som bland annat
levererar el, fjärrvärme, fjärrkyla och stadsfiber.
Göteborgs Energi AB förespråkar inget alternativ och noterar att:
• Det förekommer flera konflikter med ledningar och anläggningar för samtliga
tre alternativ att ta hänsyn till i den fortsatta planeringen.
• Telia har en underjordisk anläggning i området där även Göteborg Energi AB
hyr in sig som är i konflikt med samtliga tre alternativ.
• Kontakt bör tas med Telia och Göteborg Energis angivna kontaktpersoner för
detaljer.
Trafikkontorets kommentar:
Trafikkontoret kommer efter beslut om alternativ göra en genomförandestudie för
att skapa ett underlag för beslut om projektgenomförande. Detta arbete kommer att
genomföras i samråd med berörda förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad.

3.1.18

Business Region Göteborg AB (BRG)

Business Region Göteborg AB ansvarar inom Göteborgs Stad för
näringslivsutvecklingen i Göteborg samt representerar 13 kommuner i regionen.
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BRG förespråkar tunnelalternativet utifrån att det ger bäst förutsättningar för
planerad bebyggelse och exploatering, kortast restider och minst påverkan på Göta
älvtrafiken och innerhamnstrafiken.
BRG ger också en utvecklad beskrivning som poängterar Lindholmsförbindelsen
som en nyckelåtgärd för exploateringen, näringslivsutvecklingen och
stadsutvecklingen utefter stråket från Lindholmen och upp till Selma Lagerlöfs
torg.

3.1.19

Higab

Higab är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad och som bland annat äger
flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader, bland annat Gathenhielmska och
Naturhistoriska museet.
”Higabs bedömning är att staden längs den föreslagna sträckningen ur ett socialt
perspektiv blir en trevligare miljö att vistas i med tunnelalternativet.”
Higab noterar bland annat att:
• Alternativet 27 m bro skulle medföra betydande ingrepp kring
Stigbergstorget som inte går att återställa.
• Higab ser positivt på att inrymma entréfunktion till underjordisk hållplats
Stigberget i befintliga byggnader
• Barken Viking (högsta masten 55,5 meter över däck) behöver kunna
transporteras till varv för underhållsåtgärder ungefär var femtonde år.

3.1.20

Göteborgs Spårvägar AB

Göteborgs Spårvägar AB är ett offentligt bolag som ägs gemensamt av Göteborgs
Stad (majoritetsägare) samt Västtrafik AB och är trafikutövare för all
spårvagnstrafik i Göteborg och Mölndal. Trafiken bedrivs på uppdrag från
kollektivtrafikhuvudmannen i Västra Götaland, Västtrafik AB.
Göteborgs Spårvägar förordar alternativet tunnel och framför bland annat:
•

”att tunnelalternativet sammantaget har de bästa stadsbaneegenskaperna. Detta
alternativ ger också staden möjlighet att utan geografisk låsning utreda
optimala alternativ för gång- och cykelförbindelser över Göta älv.
Tunnelalternativet är även att föredra sett till trafiksäkerhet då det inte finns
konfliktpunkter med andra trafikslag samt fotgängare.”

•

”Alternativet med högbro och anslutning i gatunivå på Stigbergstorget har flera
nackdelar. Högbrons sträckning ger både låg reshastighet och reskomfort.”

•

”För 27 m bron är risken stor för omfattande kapacitets- och framkomlighetsproblem med tät spårvagnstrafik på Stigbergstorget i korsningen
Stigbergsliden/Bangatan/Karl Johansgatan och där kopplingar som idag finns
mellan Bangatan och Stigbergsliden samt Karl-Johansgatan måste tas bort.
Med busstrafik på högbron accentueras detta problem ytterligare.”

•

GSAB som trafikoperatör gärna medverkar i fortsatta utredningar och noterar
specifikt behovet av vändslingor och dess utformning.

Trafikkontorets kommentar:
Trafikkontoret instämmer i Göteborgs Spårvägars bedömning att utmaningen att
utforma Stigbergstorget för alternativet 27 m bro är betydande och att några av de
relationer som finns idag i så fall riskerar att försvinna för att säkerställa kapacitet
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och framkomlighet för stadsbanan. Samtidigt skapas nya resmöjligheter genom
etablering av Djurgårdsplatsen vilket totalt sett ökar tillgängligheten till området.

3.1.21

Sammanfattning, Göteborgs Stads nämnder och bolag

Samtliga kommunala remissinstanser som tar ställning förordar tunnelalternativet.
Viktiga remissinstanser vars delaktighet krävs i beslut uttrycker svårhanterliga
negativa effekter av bägge broalternativen.

En slutsats av remissvaren från kommunala nämnder och bolag är att ett val av
något av broalternativen inte kan rekommenderas då det leder till svårlösta
frågeställningar och intressekonflikter inom Göteborgs Stad som kommer att
innebära stora kostnader, betydande tidsfördröjningar i planeringen samt medföra
risker för kompromisslösningar som minskar nyttan av investeringen.

3.2 Statliga och regionala myndigheter
Detta avsnitt sammanfattar inkomna remissvar från statliga och regionala
myndigheter.
En samsyn med stat och region är en förutsättning bland annat då
Lindholmsförbindelsen delfinansieras genom Sverigeförhandlingen där Västra
Götalandsregionen11 och staten som representeras av Trafikverket tillsammans med
Göteborgs Stad ingår.

3.2.1 Översikt över inkomna remissvar
Totalt har 3 instanser lämnat remissvar. Samtliga förordar tunnelalternativet:

Nr. Instans

Bro eller tunnel

Kommentar

20

Sjöfartsverket

Tunnel

Tjänstemannasvar.

21

Trafikverket

Tunnel

22

Länsstyrelsen Västra
Götaland

Tunnel

Tjänstemannasvar.
Beslut av regionchef.
Tjänstemannasvar.

Figur 6. Remissvar från statliga och regionala myndigheter

De olika remissvaren sammanfattas och kommenteras nedan.

3.2.2 Sjöfartsverket
Sjöfartsverket är ett statligt affärsverk med ansvar för att utveckla transport- och
sjöfartspolitiken i linje med riksdagens och regeringens beslut. Sjöfartsverket
ansvarar för att sjövägarna är framkomliga, tillgängliga och säkra.
Sjöfartsverket förordar ”tunnel då den har i särklass minst påverkan på
riksintressena”12och pekar på svårigheten att hantera de risker och målkonflikter
mellan sjöfarten och kollektivtrafiken som uppkommer med öppningsbara
kollektivtrafikbroar över Göta älv:

11

Västra Götalandsregionen inklusive Västtrafik ingår i programmets styrelse och ledning
och är därför inte en formell remissinstans.
12
Riksintressen som nämns av Sjöfartsverket: Farled 955 (Göta Älv) och Göteborgs
innerhamn
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•

Spärrtider för öppningsbara broar13 är ett stort hinder för sjöfarten då dessa
skapar kumulativa effekter i hela transportkedjan.

•

Ledverk14 eller väntekajer behövs på var sida av en öppningsbar bro för att
hantera plötsligt uppkomna situationer då bron inte går att öppna. Ledverk
medför fysiska hinder som kan påverka sjösäkerheten.

•

En öppningsbar 12 m bro innebär att farledsbredden blir så smal att Stena Line
inte längre kan använda Danmarksterminalen. Kryssningsterminalen vid
Amerikaskjulet kommer inte heller att kunna användas då fartygen på grund av
farledsbredden inte kan använda vändytan uppströms.

”Sjöfartsverket konstaterar därmed att vid en framtida förväntad ökning av såväl
kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik som sjötrafik kommer de störningar en
öppningsbar bro får för samtliga berörda trafikslag bli avsevärda.”
Sjöfartsverket ser också att ”nya älvförbindelser för gång- och cykeltrafik i största
möjliga mån bör ske med färjeskyttlar.”
Sjöfartsverket noterar att: ”En fast bro på 27 meter innebär att Stena Lines
Danmarksterminal samt kryssningsterminalen vid Amerikaskjulet inte kommer
kunna användas. En fast bro omöjliggör även för eventuella projektlaster etc. till
kajer i den inre delen av hamnen mellan Älvsborgsbron och Hisingsbron då den
fysiskt begränsar de fartyg som trafikerar farleden.”
Sjöfartsverket noterar också att eventuella broar måste dimensioneras för
framtidens fartyg enligt nu gällande regler och anger kravet på farledsbredd till
cirka 40 meter vilket är mer än broarna i förstudien för Lindholmsförbindelsen
utformats för.
Trafikkontorets kommentar:
Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj.
Trafikkontoret noterar att de i förstudien framtagna broalternativen utgår från
farleden för befintliga broar, Hisingsbron och Marieholmsbron. Om något av
broalternativen beslutas för Lindholmsförbindelsen kommer brons och farledens
utformning att hanteras i fördjupad dialog med Sjöfartsverket.

3.2.3 Trafikverket
Trafikverket är ett statligt verk med uppdrag att ansvara för den långsiktiga
infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för
byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket är också statens
representant och därmed medfinansiär av Lindholmsförbindelsen genom
Sverigeförhandlingen.
Trafikverket förordar ”tunnel då denna har bäst förutsättningar för hög
kollektivtrafikeffektivitet och kapacitet samt påverkar riksintressen i minsta
möjliga mån.”
”Trafikverket anser inte att en brolösning som leder till påtagligt försvårande av
tillkomst eller utnyttjande av Göteborgs innerhamn innan en alternativ lokalisering
13

Spärrtid är då en öppningsbar bro inte öppnas för att prioritera trafiken över bron på
bekostnad av trafiken på farleden.
14
Ledverk är påkörningsskydd i vattnet kring brokonstruktionen
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har reserverats för ändamålet och en plan för hur det alternativa läget kan utnyttjas
är lämplig15.”
”Trafikverket anser på grund av dess påverkan på sjöfartsintressena, att
öppningsbar bro är det minst eftersträvansvärda alternativet. Detta då
kollektivtrafikeffektivitet och kapacitet blir hämmad samt att det kraftigt påverkar
flera riksintressen för kommunikationer.” Trafikverket noterar bland annat följande
angående 12 m bron:
• ”Trafikverket anser att öppningsbara broar generellt innebär ett hinder för
sjöfarten vilket bör undvikas. En prövning om en öppningsbar bros
lämplighet måste göras då det kan innebära påtagligt försvårande av
tillkomst eller utnyttjande av riksintresset som är farleden.”
• ”Öppningsbar bro kommer enligt materialet innebära att stadsbanestandard
inte kommer att kunna uppnås. Trafikverket anser att stadsbanestandard
vore önskvärt ur kollektivtrafiksynpunkt.”
• ”Brostöd och eventuella anslutningar för buss samt gång och cykel ska
anpassas för att Oscarsleden kommer kunna vara i fortsatt drift.”
Trafikverket noterar att brostöd kan komma att påverka farledens bredd.
Trafikverket hänvisar till Sjöfartsverket för vidare information gällande
farledsbredder.
Trafikverket ser att hög kapacitet och effektivitet är viktiga faktorer att ta hänsyn
till i alternativvalet för att hantera den kapacitetsbrist i kollektivtrafiken som
identifierats i Nationell plan för transportinfrastruktur 2018–2029. Trafikverket
framhåller också behovet av samhällsekonomisk analys och att välja det alternativ
som ger störst nyttor för samhället i relation till investeringskostnad.
Trafikverket anser även att det är av stor vikt att en eventuell gång- och
cykelkoppling över älven placeras på den mest strategiska platsen samt på ett
långsiktigt hållbart sätt. Detta då konflikter med farleden kan vara svåra att
undvika.
Trafikverket pekar i sitt remissvar också på positiva erfarenheter från byggnation
av Marieholmstunneln och Hisingsbron från arbete i Göta älv som trafikkontoret
kan beakta i genomförandeplanering, oavsett val av alternativ.
Trafikkontorets kommentar:
Trafikkontoret delar Trafikverkets syn på behovet av en effektiv och kapacitetsstark
innerstadsring och noterar att den samhällsekonomiska analysen bland annat visar
att samtliga alternativ är lönsamma. Den samhällsekonomiska analysen
sammanfattas i [REF-R3].
Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj.

3.2.4 Länsstyrelsen Västra Götaland
Länsstyrelsen har ett brett och komplext statligt uppdrag som bland annat innefattar
att samordna den statliga verksamheten i länet och se till att beslut från riksdag och

15

Utöver de riksintressen som Sjöfartsverket noterat utvecklar Trafikverket i sitt remissvar
också de utmaningar som föreligger för broalternativen att hantera Oscarsleden/E45.
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regering genomförs. Ett deluppdrag är att stödja, granska och vid behov överpröva
kommunernas planeringsarbete.
”Länsstyrelsen ser utifrån redovisat underlag att en tunnel sammantaget förefaller
ha den minsta förutsebara påverkan på berörda intressen.”
Bland annat följande påverkan på riksintressen noteras i remissvaret:
• Göteborgs Hamn, riksintresse för kommunikationer
Broalternativen medför negativ påverkan på Stena Lines
Danmarksterminals verksamhet som är en del av riksintresset.
• Göta älv/Trollhätte kanal, riksintresse kommunikation, Sjöfart – farled
Broalternativen har negativ påverkan på sjöfarten som är en del av
riksintresset. Bland annat efterfrågar Länsstyrelsen att kommunen
redovisar eventuella kumulativa effekter16 vid flera broar.
• Oscarsleden E45, riksintresse för kommunikationer
Osäkerheter i påverkan bland annat vid anpassning av brostöd samt även
frågeställningar kring genomförbarheten för den lägre 12 m bron med
avseende på påverkan på väg E45.
• Majorna och Lindholmen, riksintresse kulturmiljövård
Broalternativens negativa påverkan på landskapsbild och siktlinjer samt
även på Gathenhielmska och gatusamband.
• Slottsskogen/Linnéplatsen, riksintresse friluftsliv samt kulturmiljövård
Länsstyrelsen betonar vikten att Göteborgs Stad inom ramen för pågående
översiktsplan fortsätter att beskriva hur riksintresset ska tillgodoses och
vilka lösningar det finns för att minska påverkan.
En tunnel kan inte kombineras med gång- och cykeltrafik och därför anser
Länsstyrelsen att Göteborgs Stad behöver tydliggöra vad ett sådant val får för
följdeffekter. Fler gång- och cykelstråk över älven är, vad Länsstyrelsen erfar,
efterfrågat av Göteborgs Stad. Länsstyrelsen anser därför att man bör vidga
perspektivet innan man väljer utformningen av förbindelsen över älven.
Länsstyrelsen förutsätter att detta görs i det pågående översiktsplanearbetet, FÖP
centrala staden och den kommunomfattande Översiktsplanen.
I Länsstyrelsens remissvar delges också synpunkter från Sjöfartsverket, Swedavia,
Sveriges geotekniska institut (SGI), Luftfartsverket samt Försvarsmakten som
framhåller fördelar med tunnelalternativet framför broalternativen.
Länsstyrelsen noterar också frågeställningar kring miljökvalitetsnormer för luft
(luftföroreningar vid tunnelmynningar, kombination med flera trafikslag på
förbindelsen, utsläpp (från fartyg som inväntar broöppning), riskhantering och
säkerhetskoncept (bland annat med avseende på räddningstjänst och
tunnelutrymning), översvämning (hantering i tunnelalternativet), geotekniska
utmaningar (stabilitet, buller, stomljud), föroreningar och miljögifter i massor.
Trafikkontorets kommentar:
Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj.

16

Kumulativa effekter är de summerade följdeffekter som ineffektivitet i transportkedjan
leder till, exempelvis ackumulerade förseningar vid broöppningar, störningar i
logistikflöden, osäkerhet i leveransprecision, minskad attraktivitet och konkurrenskraft.
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I Länsstyrelsens remissvar ingår synpunkter som rör utformning, bland annat från
Luftfartsverket samt Försvarsmakten, som Trafikkontoret kommer att hantera i
samråd med berörda myndigheter under den kommande genomförandeförstudien
(GFS), efter att alternativval är beslutat.
Inom ramen för genomförandestudien kommer också en miljökonsekvens
beskrivning (MKB) att genomföras.

3.2.5 Sammanfattning, Statliga och regionala myndigheter
Sammanfattningsvis så föredrar samtliga remissinstanser tunnelalternativet.
Med tydlighet från flera remissinstansers ställningstagande framgår att den
förhandling i miljödomstolen som kommer att krävas vid ett val av 12 m bro
kommer att bli komplicerad, ta tid och resurser i anspråk och att det är osäkert om
ett utfall kommer att ge de förutsättningar för kollektivtrafik över bron som krävs
för att uppfylla Målbild Koll 2035.

Statliga remissinstanser vars delaktighet i beslut krävs för genomförandet av
Lindholmsförbindelsen förordar tunnel och framhåller så stor negativ påverkan på
riksintressen om en 12 m bro byggs att det alternativet inte kan rekommenderas.

3.3 Större intressenter längs Göta älv och Vänern
Detta avsnitt sammanfattar inkomna remissvar från kommunala och regionala
myndigheter samt samverkansorganisationer med intressen längs Göta älv och
Vänern.
En samsyn med dessa intressen kan förenkla den miljödomshantering för arbete i
Göta älv som riskerar ha en påtaglig påverkan på projektets tidplan,
genomförbarhet eller samhällsnytta.

3.3.1 Översikt över inkomna remissvar
Totalt har 12 instanser lämnat remissvar. Samtliga förordar tunnelalternativet.
Några kommuner har lämnat remissvar som hänvisar till samverkansorganisations
remissvar och tre kommuner har meddelat att de avstår från att yttra sig.
Detta sammanställs nedan:

Nr. Instans

Bro eller
tunnel

Kommentar

23

Länsstyrelsen Värmland

Tunnel

Beslut av länsråd.

24

Region Värmland

Regionala
utvecklingsnämnden

25

Vänersamarbetet
(Grums, Grästorp, Gullspång,
Götene, Hammarö, Karlstad,
Kristinehamn, Lidköping,
Mariestad, Mellerud
Säffle, Vänersborg, Åmål)
Vänersborgs kommun

1. Tunnel
2. Högbro
Tunnel

Tunnel

Kommunstyrelsens
arbetsutskott hänvisar till
Vänersamarbetets remisssvar.

26
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27

Grums kommun

28

Säffle/Åmål kommun

29

Åmål kommun

30

Mellerud kommun

31

33

Skaraborg kommunalförbund
(Grästorp, Gullspång, Mariestad,
Götene, Lidköping)
Vänerhamn
(Karlstad, Lidköping, Kristinehamn,
Gullspång, Vänersborg, Åmål,
Lantmännen)
Karlstads kommun

34

Ale kommun

Avstår från att yttra sig.

35

Trollhättan kommun

Avstår från att yttra sig.

36

Kungälv

Inte inkommit

37

Lilla Edet

Inte inkommit

38

Vänerregionens näringslivsråd
(Erik Thun AB, Ahlmarks Lines AB,
Stora Enso Skog AB,
BillerudKorsnäs,
Handelskammaren i Värmland,
Valmet, Vänerhamn AB,
Tågoperatörerna, Zinkgruvan,
Sveriges Åkeriförening Värmland,
Svenska Foder AB, Nordic Paper,
Moelven, Lantmännen, Reppe,
Lantmännen Lantbruk,
Vargön Alloys.)

32

Tar inte ställning
till bro eller
tunnel.
1.Tunnel
2. Bro 12 m.

Kommunstyrelsen hänvisar till
Region Värmland och
Vänersamarbetets remissvar.
Teknik- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsens
ordförande på delegation.
Avstår från att yttra sig
Kommuncheferna hänvisar till
Vänersamarbetets remissvar.

Tunnel

Hänvisar till Vänersamarbetets
remisssvar.

Tunnel

Tunnel

Figur 7. Remissvar från intressenter längs Göta älv och Vänern

De olika remissvaren sammanfattas nedan. Trafikkontoret utvecklar påverkan på
sjöfarten under byggnationen i kapitel 4 och har i övrigt inga kommentarer till
remissvaren.

3.3.2 Länsstyrelsen Värmland
Länsstyrelsen har ett brett och komplext statligt uppdrag som bland annat innefattar
att samordna den statliga verksamheten i länet och se till att beslut från riksdag och
regering genomförs.
Länsstyrelsen Värmland noterar att viktiga delar av Värmlands industri är beroende
av väl fungerande sjötransporter som i flera fall inte kan överföras till väg eller
järnväg. Det är därför av stor vikt att tillkommande älvförbindelser sker med en
bevarad och utvecklingsbar sjöfart på Vänern och Göta älv som en förutsättning.
Av förslagen som har utretts framstår därför alternativet med en tunnel som avgjort
bäst ur detta perspektiv.
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3.3.3 Region Värmland
Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional
utveckling och kollektivtrafik i Värmland.
Region Värmland förordar tunnel, 27 m bro i andra hand och ser att 12m bro skulle
skapa ohållbara transportkonflikter mellan kollektivtrafiken och sjöfarten i
Göteborg.

3.3.4 Vänersamarbetet
Vänersamarbetet är en ekonomisk förening med representation från de tretton
kommunerna kring Vänern som listas i Figur 7. Syftet med Vänersamarbetet är att
bidra till maritim tillväxt och utveckling för samhällets bästa. Flera i
Vänersamarbetet ingående kommuner har genom egna remissvar tydliggjort att de
ställer sig bakom Vänersamarbetets remissvar.
Vänersamarbetet nämner de transportpolitiska målen och den nationella
godsstrategins linje med överflytt av godstransporter från land- till sjöfart. De
understryker också att det är av yttersta vikt att nya förbindelser över Göta älv inte
ytterligare påverkar sjöfarten negativt.
Såsom tunnelalternativet presenterats i nuläget identifierar Vänersamarbetet ingen
påverkan på Vänersjöfarten samt att risk för incidenter eller driftproblem ur ett
sjöfartsperspektiv minimeras. För 27m bro framhålls, beroende på hur bred
farleden under bron blir, att detta kan utgöra ett problem för fartygen. Detta bör
utredas ytterligare, i nära dialog med rederier som trafikerar Göta älv och Vänern.
12m öppningsbar bro bedöms ha stor påverkan på sjöfarten till och från Göta älv
och Vänern då det medför väntetid och stora störningar för både gods- och
passagerartrafik.
”Mot bakgrund av ovanstående förespråkar Vänersamarbetet tunnelalternativet, då
det troligtvis inte kommer att påverka sjöfarten och enligt förslaget också har en
mindre kostnad än den öppningsbara 12 m bron samt att det minskar risken för
incidenter och driftproblem utifrån ett sjöfartsperspektiv.”

3.3.5 Vänersborgs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar Vänersamarbetets yttrande, som förespråkar
tunnelalternativet, över Lindholmsförbindelsen som sitt eget.

3.3.6 Grums kommun
Grums kommun ställer sig bakom Region Värmlands och Vänersamarbetets
yttranden och förordar tunnelalternativet.

3.3.7 Säffle-Åmåls kommuner
Teknik och fritidsförvaltningen i Säffle-Åmåls ser att samtliga föreslagna
alternativ har låg eller ingen påverkan på Åmål eller Säffle kommuns
verksamheter. Teknik- och fritidsnämnden kan av detta skäl inte förespråka något
av alternativen framför något annat.

3.3.8 Åmåls kommun
Åmåls kommun kompletterar tidigare inskickat gemensamt svar som inskickats
tillsammans med Säffle kommun:
Åmåls kommun utreder för närvarande möjlighet att utöka affärsverksamheten i
Åmåls djuphamn. En förutsättning för genomförandet är att större båtar har
möjlighet att angöra hamnen. Åmåls kommun förespråkar därför tunnelalternativet
i första hand och öppningsbar 12 m bro i andra hand.

29 (49)

S A M M A N FAT T N I N G AV S VA R P Å R E M I S S AV L I N D H O L M S F Ö R B I N D E L S E N S F Ö R S T U D I E
VERSION 1.01

3.3.9 Karlstad kommun
Karlstad kommun förespråkar tunnel som det bästa alternativet och 27 m bro som
det näst bästa alternativet. Kommunens bedömning är att öppningsbar 12 m bro
inte är realistisk med avseende på de uppenbara konflikterna mellan sjöfarten och
kollektivtrafikens intressenter.
Karlstad kommun poängterar att det är viktigt att främja åtgärder som gynnar en
omställning från lastbils- till sjöfartstransporter och ser att sjöfarten har stor
potential att minska utsläpp, buller och trängsel samtidigt som det är ett
kostnadseffektivt transportmedel i förhållande till väg och järnväg.

3.3.10 Vänerregionens näringslivsråd
Vänerregionens näringslivsråd (VNR) består av de privata arbetsgivare samt de tre
intresseorganisationerna Handelskammaren i Värmland, Sveriges Åkeriföretag
samt Tågföretagen som listas i Figur 7.
VNR:s ”bestämda uppfattning är att en tunnel är det bästa alternativet ur sjöfartens
synpunkt, såväl under byggtiden som i färdigt skick.”
VNR framhåller bland annat:
• Det transportpolitiska målet att flytta godsflöden från land till sjöfart för att
minska klimatpåverkan.
• Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för Göta älv – Vänerstråket med prognosen om
50 procent större godsvolymer år 2040 jämfört med 2014.
• Att ett helhetsperspektiv behövs av alla planer och visioner som i dagsläget
finns gällande samtliga förbindelser mellan Hisingen och centrala Göteborg.
• Att bygget av Hisingsbron haft märkbar negativ påverkan på transporterna på
Göta älv.
• Att effekten av spärrtiderna för Hisingsbron måste studeras noga under
prövotiden till 2026 och utvärderas innan ytterligare broar projekteras på
samma höjd.
• Att det är en förutsättning att spärrtiderna inte utökas även om flera broar
byggs för att hålla flödet intakt på farleden intakt.

3.3.11 Sammanfattning, intressenter längs Göta älv och Vänern

Samtliga remissinstanser som tagit ställning föredrar tunnelalternativet. Tunga
remissinstanser framhåller också så stor negativ påverkan på sin verksamhet om
en 12 m bro byggs att det alternativet inte kan rekommenderas.

Med tydlighet framgår i flera remissinstansers ställningstagande att den
förhandling i miljödomstolen som kommer att krävas vid ett val av 12 m bro
kommer att bli komplicerad, ta tid och resurser i anspråk och att det är osäkert om
ett utfall kommer att ge de förutsättningar för robust och kapacitetsstark
kollektivtrafik över bron som krävs för att uppfylla Målbild Koll 2035.

3.4 Intressenter som berörs av sträckningen samt
intresseorganisationer
Detta avsnitt sammanfattar övriga remissinstanser, primärt utefter
Lindholmsförbindelsens sträckning samt intresseorganisationer. Genom sin
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verksamhet i närområdet är de direkt berörda, både av projektgenomförandet och
av den färdiga infrastrukturen.

3.4.1 Översikt över inkomna remissvar
Totalt 4 remissvar har inkommit. Med ett undantag förordas tunnelalternativet av
samtliga remissinstanser som tar ställning i alternativvalet. En sammanställning ges
nedan:

Nr. Instans

Bro eller tunnel

Kommentar

39

Stena Line AB

Tjänstemannasvar.

40

AB Gotenius Varv

Tunnel vilket
förutsätter
omlokalisering av
Stena Line.
Tunnel

41

Västsvenska
handelskammaren
Cykelfrämjandet Göteborg

Tunnel

Tjänstemannasvar av
ansvarig för infrastruktur.

42

1. Tunnel med
separat cykelbro
bredvid.
2. 12 m bro
3. 27 m bro
4. Tunnel
Figur 8. Remissvar från intressenter utefter Lindholmsförbindelsen

De olika remissvaren sammanfattas och kommenteras nedan.

3.4.2 Stena Line AB
Stena Line AB bedriver färjetrafik och arrenderar Masthuggskajen och
Stigbergskajen av Göteborgs Hamn AB för Danmarksterminalen där färjetrafiken
med Fredrikshamn anlöper. Göteborgs Stad samverkar med Stena Line för att
tillsammans utreda möjligheterna för ett permanent ersättningsläge i
ytterhamnarna.
Om något av broalternativen väljs förutsätter Stena Line kompensation och
ersättningslägen för omlokalisering av verksamheten vid Danmarksterminalen.
Stena Line kommenterar inte broalternativen utöver detta.
Stena Line gör bland annat följande noteringar angående tunnelalternativet:
• För att säkra verksamhetens fortlöpande trafik utan avbrott och störningar
menar Stena Line att ersättningslägen behövs, antingen tillfälligt eller
permanent. Detta då osäkerhetsfaktorer under byggnationen bedöms mycket
stora kopplat till trafikomläggningar, släntstabilitet vid Stigbergs- och
Masthuggskajen, affärsrisk under genomförandet och verksamhetskostnader
kopplat till anpassningar och ändringar.
• Ansvarsfördelning för arrendeytor som tunnelprojektet behöver ta i anspråk
behöver överenskommas mellan Göteborgs Hamn och Stena Line.
• Ingreppen under byggtid på Stigbergskajen minskar
uppställningsmöjligheterna och kan påverka nyttjandet av Stenas befintliga
anläggningar. Om det påverkar kunders behov för kör- och vilotidsefterlevnad
eller medför störningar i etablerade logistikflöden kommer Stena Line som
transportör, och hamnen, tappa attraktion på marknaden. Detta ger risk för
kommersiell påverkan på kort och lång sikt.
• Emigrantvägen är tillfart till Stena AB-koncernens huvudkontor och behöver
hanteras.
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•

•

Under byggtiden kan fartygsoperativa risker uppkomma, speciellt den gir som
angränsar tunnelpåslaget samt på grund av begränsad farled, nedstängning av
farled, fartbegränsningar som resulterar i minskade säkerhetsmarginaler. Detta
medför risk för förseningar och kostnader för ökad bunkerförbrukning.
Stena Line föreslår att en påverkansstudie genomförs som tydliggör de
tillfälliga lösningar som ska minimera störningar på terminalverksamheten och
sjöfarten.

Stena Line sammanfattar sin bedömning av verksamhetspåverkan för
tunnelalternativet enligt följande:
”Mot bakgrund av den förväntade negativa påverkan samt att osäkerhetsfaktorerna
är så svåra att bedöma i dagsläget, borde en omlokalisering av verksamheten även
vid tunnelalternativet vara den mest lämpliga lösningen att utreda och arbeta för.
En omlokalisering av Stena Lines verksamhet till ett nytt hamnområde i
ytterhamnarna med motsvarande villkor och funktioner som innehas på
Masthuggskajen, detta innan arbetena med Lindholmsförbindelsen påbörjas, kan
förväntas begränsa påverkan på Stena Lines verksamhet och med det tillföljande
kostnader för projektet. Det skulle också begränsa nödvändigheten för fortsatta
utredningar för att hantera angivna osäkerheter i remissvaret.”
Trafikkontorets svar:
Göteborgs Stads avsikt är att Lindholmsförbindelsen ska kunna byggas enligt
tidplan utan stopp i Stena Lines verksamhet förutom vid de tre till fyra tillfällen om
vardera en veckas tid då sänktunneln byggs och farleden stängs av. Trafikkontoret
kommer efter beslut om alternativ göra en genomförandestudie för att skapa ett
underlag för beslut om projektgenomförande. En påverkansstudie kommer att
genomföras för att öka kunskap och identifiera verksamhetsbehov så att effekten av
åtgärder för att begränsa byggnationens verksamhetspåverkan kan säkerställas.
Det pågår också ett arbete som Göteborgs Stad (Göteborgs Hamn,
Stadsbyggnadskontoret. Fastighetskontoret samt Trafikkontoret) driver
tillsammans med Stena Line AB för att skapa ett permanent ersättningsläge för
Stena Line i ytterhamnarna.

3.4.3 AB Gotenius Varv
Gotenius Varv ligger uppströms Hisingsbron och är beroende av broöppning av
Hisingsbron idag för att ta in reparenter till varvet.
Gotenius hänvisar i remissvaret till en särskild överenskommelse med
trafikkontoret som möjliggör en öppning av Hisingsbron för att vid behov tillåta
passage av fartyg med en höjd mellan 27 m och 31,5m.
Om en fast 27m bro väljs för Lindholmsförbindelsen går varvet miste om de
återkommande varvsbesök av bulklastfartyg och tankfartyg som idag förlitar sig på
specialöppning av Hisingsbron vilket enligt Gotenius remissvar äventyrar varvets
ekonomi och existens.
Om en 12 m öppningsbar bro väljs får detta ringa påverkan på Gotenius under
förutsättning ”att bredden på den öppningsbara delen överensstämmer med
Hisingsbrons och att öppning kan ske när som”.
Gotenius förordar därför tunnel då konflikt med sjöfarten eller historiska
byggnader undviks.
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Trafikkontorets kommentar:
Det är korrekt att det finns tekniska möjligheter att öppna Hisingsbrons över
normala 28 m och att trafikkontoret håller på att utarbeta ett dispensförfarande för
broöppning upp till 31,5 m. Ett sådant förfarande kommer att kräva särskild
hantering och särskild bemanning med tillhörande planering och kostnader.
När Lindholmsförbindelsens höjder utreddes utgick projektet från riksintresset för
farleden. Trafikkontoret bedömer att det inte är tekniskt möjligt med en fast, icke
öppningsbar 31,5 m bro för Lindholmsförbindelsen. Detta beroende på
geometriska begränsningar från kurvradie i angöringen till Amerikagatan,
platsbehov på grund av lutningskrav för spårvägsbanan och ramper.
Lindholmsförbindelsens val av 27 meter kommer att prövas i den
miljödomsprocess som följer om beslut fattas att alternativet för
Lindholmsförbindelsen blir 27 meters bron.

3.4.4 Västsvenska Handelskammaren
Västsvenska Handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende
näringslivsorganisation med närmare 3 000 medlemsföretag från hela Västsverige.
Västsvenska Handelskammaren förordar tunnelalternativet och framhåller att
förbindelsen byggs är viktigare än hur den utformas eftersom Göteborg behöver
fler förbindelser över älven.
Enligt Handelskammaren är en förutsättning för ett val av tunnelalternativet att det
anläggs en ny gång- och cykelbro längre österut.
Handelskammaren önskar också en tydligare uppskattning av livscykelkostnaden
för de olika alternativen samt att företag och verksamheter som direkt berörs
konsulteras, specifikt nämns Stena Line.
Trafikkontorets kommentar:
Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj.
Trafikkontoret och Göteborgs Stad välkomnar och har en aktiv dialog med direkt
berörda intressenter till Lindholmsförbindelsen, däribland Stena Line.
En uppskattning av kostnader i denna projektfas avser att vara alternativskiljande
och tas fram utifrån övergripande beskrivningar. Mer utvecklade
kostnadsuppskattningar av ingående mängder redovisas av den
genomförandestudie som görs av valt alternativ och som ligger till grund för
investeringsbeslutet att genomföra projektet.

3.4.5 Cykelfrämjandet i Göteborg
”Cykelfrämjandet är en ideell förening som drivs av en övertygelse om att cykeln
kan förvandla våra städer, vårt land och hela världen.”17
Cykelfrämjandets anser att ”en högbro är jobbigare för cyklister att använda sig av
eftersom höjden övervinns med pedalkraft och en lågbro är därmed det bästa
alternativet för cyklister. Detta ger följande prioritering av alternativen: 1) Tunnel
med cykelbro, 2) 12 m bro, 3) 27 m bro och 4) Tunnel utan cykelbro.”
Cykelfrämjandet framför vidare följande i remissvaret:
17

https://cykelframjandet.se/
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Givet kostnadsuppskattningar från trafikkontoret beräknas en tunnel i
kombination med en egen cykelbro ha ungefär samma kostnad som 12 m
broalternativet.
Det finns exempel på öppningsbara lågbroar utefter Göta älv-Vänern, t ex
Marieholmsbron, Gropbron i Vänersborg och Olidebron i Trollhättan.
Fast cykelförbindelse behövs för att uppnå målen i trafikstrategin.
Cykeltrafiken ökar inte i den takt som krävs för att nå målen i
trafikstrategin, till skillnad från kollektivtrafiken.

Cykelfrämjandet menar att cykelförbindelsen ska hanteras inom projekt
Lindholmsförbindelsen för att säkerställa cykelförbindelsen.
Cykelfrämjandet ifrågasätter siffrorna i [REF-R1] där antalet cyklister jämförs med
antalet spårvagnsresenärer över Lindholmsförbindelsen.
Trafikkontorets kommentar:
Trafikkontoret delar Cykelfrämjandets syn att en gång- och cykelförbindelse över
Göta älv är prioriterad men ser att frågeställningen om en gång- och cykelbro bäst
hanteras i ett separat projekt. På så sätt undviks en geografisk låsning av
cykelbrons lokalisering – som då kan ges den placering och utformning som
maximerar nyttan för cyklister i Göteborg.
Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj.
Cykelfrämjandet noterar att trafikkontoret jämfört siffror – på ett icke korrekt sätt för att söka avspegla att storleksskillnaden i resenärspotential för cyklister och
kollektivtrafikresenärer över Lindholmsförbindelsen är en faktor som påverkar
samhällsnyttan. Dessa siffror har korrigerats i motsvarande text i [REF-R2].
En samhällsekonomisk analys har nu genomförts som visar att samtliga alternativ
är samhällsekonomiskt lönsamma, se vidare [REF-R3].
Trafikkontoret noterar utan djupare analys av cykelfrämjandets restidsanalyser att
dessa inte innefattar alternativ där cykel tas med på gratisfärjan LindholmenStenpiren (Västtrafiks linje 286). Trafikkontorets uppskattningar är att av ca
10 000 vardagsresenärer på linje 286 har ca 27 procent cykel med sig.

3.4.6 Sammanfattning, intressenter utefter Lindholmsförbindelsen
Sammanfattningsvis så föredrar samtliga fyra instanser tunnelalternativet,
Cykelfrämjandet med förbehåll att det kombineras med en separat cykelbro.
Slutsatsen är att endast tunnelalternativet kan rekommenderas med hänsyn tagen
till ovanstående intressenter som tydligt bekräftar, utvecklar och förstärker de
utmaningar med broalternativen som tidigare redovisats i remissöversikten.
Frågeställningen om flytt av Stena Lines verksamhet hanteras av Göteborgs Hamn
AB i samverkan med Stena Line AB och övriga aktörer inom Göteborgs stad.

3.5 Allmänheten och övriga intressenter
Detta avsnitt sammanfattar inkomna skriftliga synpunkter från intressenter som inte
utsetts som remissinstanser av trafiknämnden och sammanfattar den
medborgardialog som förts under hösten 2020.
Följande intressenter har lämnat skriftliga synpunkter:
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Nr. Instans

Bro eller tunnel

43
44

Naturskyddsföreningen i
Göteborg
Alexandersson fastigheter AB

Bro med gång- och
cykelmöjlighet.
Tunnel

45

Tibergs möbler

Tunnel

46

BiD Stigberget

47

Spårvagnssällskapet
Ringlinien
Brf Lindholmsdockan

Tar inte ställning till
bro eller tunnel.
Tar inte ställning till
bro eller tunnel.
Tunnel

48

Kommentar

Spårutvecklingsgruppen.

Figur 9. Inkomna skriftliga synpunkter från övriga intressenter som inte är remissinstanser.

3.5.1 Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen är en ideell förening och Sveriges största
miljöorganisation.
”Föreningen anser att Lindholmsförbindelsen mellan Stigbergstorget och
Lindholmen behöver byggas som en bro över älven för att kunna inkludera alla
hållbara trafikslag.”
Som grund för detta anför Naturskyddsföreningen bland annat att följande
ståndpunkter (som utvecklas i remissvaret):
• Stadsplanering i första hand ska utgå ifrån gående och cyklister.
• Kostnaden för en tunnel och en cykelbro är högre än för en öppningsbar 12
m bro med tilläggsfunktionen gång- och cykel. En multifunktionell bro
möjliggör att göteborgare kan ta sig över gåendes, med cykel eller buss när
spårvagnarna står stilla.
• Att tidsvinsten för cyklister blir betydande vid en 12m bro och mycket
större än för en spårvagnsresenär, jämfört med tunnelalternativet.
• Att 12 m bron kan byggas i klimatsmart betong och delvis i trä för att
minska CO2 utsläpp i byggfasen.
• Att tunnelöppningen vid Linnéplatsen kommer att medföra betydelsefull
påverkan på värdefulla naturmiljöer och stora värdefulla träd.
Avslutningsvis framför Naturskyddsföreningen en idé om en öppningsbar 12 m bro
som landar uppe på Stigbergstorget med de fördelar som en anslutning i markplan
ger.
Trafikkontorets kommentar:
Trafikkontoret noterar inledningsvis att gående och cyklister är prioriterade i
stadsplaneringen. Trafikkontoret ser inget motsatsförhållande till att skapa
tillförlitliga kollektivtrafiklösningar för de snabba förflyttningar av stora mängder
människor över större avstånd som krävs för att knyta samman stadens målpunkter
i en växande storstad – ett behov som Göteborgs Stad och övriga remissinstanser
ser är högt prioriterat och en förutsättning för en sammanhållen, nära och robust
stad.
Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj.
Naturskyddsföreningen nämner två särnyttor med 12 m bron, ”att göteborgare kan
ta sig över … när spårvagnarna står stilla” och att tidsvinsten för cyklister blir
betydande vid en 12m bro. Trafikkontoret noterar att med den höga tillförlitlighet
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som spårvägssystemet har i Göteborg, och som förväntas öka med de förbättringar
som görs för att förbättra robusthet och kapacitet, är marginalnyttan av att kunna
ta sig över när spårvagnarna står stilla försumbar i sammanhanget.
Trafikkontoret delar Naturskyddsföreningens bedömning att restidsvinsten av en
cykelbro över älven är betydande även om möjligheten som finns redan idag att ta
cykeln med på färjan18 gör att olika cykelrutter med målpunkter på Lindholmen i
praktiken får betydligt mindre tidsvinst än Naturskyddsföreningen uppskattar i sitt
remissvar. Göteborgs Stad ser att frågeställningen om en separat gång- och
cykelbro bör hanteras fristående.
Klimatsmart betong är en intressant idé. Trafikkontoret kommer att beakta
möjligheten att använda klimatsmarta materialval i kommande projektfaser,
oberoende av vilket alternativ som väljs för Lindholmsförbindelsen.
Trafikkontoret delar Naturskyddsföreningens syn att frågeställningarna kring
Linnéplatsen och Slottsskogen är utmanande men konstaterar att dessa utmaningar
inte är alternativskiljande då samtliga alternativ (även 12 m bro och 27 m bro)
angör Linnéplatsen i tunnel.
Avslutningsvis så konstaterar Trafikkontoret att Naturskyddsföreningens idé om en
12 m bro som ansluter i markplan i Amerikagatan på Stigberget har studerats även
om den inte ingått remissen. Idén är tekniskt möjlig så länge det bara är spårväg
på bron. Att inkludera gång, cykel och buss utöver spårväg skulle medföra flera
svårlösta frågeställningar. Begränsande är då bland annat rivning av
Sjömanskyrkan, att utforma Stigbergstorget där flera trafikslag ska ha tillgång till
bron med tillhörande plankorsningar (inklusive oskyddade trafikanter) är svårlöst
samt att stadsmiljökvaliteter på torget och riksintressen påverkas negativt. Så även
om själva brofunktionen är tekniskt möjlig är det mycket svårt att skapa
tilläggsfunktioner med tillräckliga kvaliteter så att idén blir ett attraktivt alternativ.

3.5.2 Alexandersson fastigheter AB
Alexanderssons fastigheter är ett privatägt fastighetsbolag och äger bland annat de
direkt berörda fastigheterna Stigberget 4:6 (Bengans) och Majorna 404:13
(Hemköp) vid Stigberget. De omfattar totalt ca 200 bostadslägenheter, ca 60
lokaler och drygt 150 garageplatser med en uthyrningsbar yta om ca 28 000 kvm.
Alexanderssons bedömning är att endast tunnelalternativet har förutsättningar att
bli acceptabelt. Bägge broalternativen medför oacceptabel negativ påverkan på
Alexanderssons fastigheter och hyresgäster.
Alexanderssons fastigheter ger synpunkter att beakta i det fortsatta arbetet med
utformning avseende säkerställande av funktion för deras underjordiska garage och
hantering av eventuella konflikter med entréer och angöring till fastigheterna.
Alexanderssons noterar också vikten av omsorg i utformning av Stigbergstorget
med avseende på trygghet och stadsmiljö och för att undvika en svåröverblickbar
trafiklösning. Specifikt noteras behov av översyn av placering av uppgångar till
den underjordiska hållplats Stigberget.
Vidare framhålls att stationslägesplaceringen över Oscarsleden för 12 m bron leder
till en oattraktiv och svårtillgänglig hållplats från Stigbergssidan

18

Alla älvfärjor medger att cykeln tas med och en gratisfärja finns mellan Stenpiren och
Lindholmen.
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Trafikkontorets kommentar:
Trafikkontoret noterar synpunkterna. Utformningsfrågor hanteras i den
genomförandestudie som följer efter beslut om alternativ.

3.5.3

Tibergs möbler

Tibergs möbler förordar tunnelalternativet då det gör mycket mindre skada på
fastigheterna runt Stigbergstorget och Bangatan.
Tibergs möbler noterar också möjligheten att med en designad entré till den
underjordiska hållplatsen ihop med bland annat ombyggnaden av Sjöfartsmuséet
kan bidra att Stigbergstorgets positiva utveckling.
Trafikkontorets kommentar:
Trafikkontoret noterar synpunkterna. Utformningsfrågor hanteras i den
genomförandestudie som följer efter beslut om alternativ.

3.5.4 BID Stigberget
BID Stigberget är en ideell intresseförening av medlemmar från fastighetsägare,
näringsidkare, organisationer/föreningar och boende i området. Syftet med
föreningen är att främja en god utveckling för området och höja dess attraktivitet. I
föreningen ingår bland annat representanter för de största fastighetsägarna i
området; Wallenstam, Higab, Familjebostäder och Alexanderssons.
BID Stigberget förordar inget alternativ utan betonar att de mjuka värdena
trygghet/trivsel och gestaltning beaktas och ges fokus i den fortsatta planeringen av
Lindholmsförbindelsen för att utveckla Stigbergstorgets attraktivitet och
stadsmiljökvaliteter.
BID Stigberget önskar bli registrerad som en viktig dialogpartner för trafikkontoret
i den fortsatta planeringsprocessen.
Trafikkontorets kommentar:
Trafikkontoret ser positivt på fortsatt dialog med BID Stigberget.
Utformningsfrågor kopplat till Stigbergstorget och uppgångar hanteras i den
genomförandestudie som följer efter beslut om alternativ.

3.5.5 Spårvägssällskapet Ringlinien
Spårvägssällskapet Ringlinien är en ideell förening i Göteborg som förvaltar
veteranspårvagnar, driver spårvägsmuseet och aktivt satsar på att bevara
kollektivtrafikens historia.
Spårvägssällskapet Ringlinien väljer att inte ta ställning för något av alternativen
och framför bland annat följande synpunkter på förbättringsmöjligheter:
• Om sträckningen för tunnelalternativet justeras österut och hållplats
Stigberget förskjuts till Johannesplatsen kan avståndet till markytan
minska från 35m till ca 20m. I kombination med att en ythållplats på linjen
Järntorget – Majorna återöppnas vid Johannesplatsen kan bytesrelationen
och kopplingen till Järntorget stärkas.
Spårvägssällskapet Ringlinien ser också behov av fördjupad utredning:
• Det är angeläget att ytterligare utreda kopplingen Lindholmen - Järntorget
– Hagastationen och en direktkoppling mot Järntorget. När stadslinbanan
nu är avförd, bör spårväg med motsvarande restid byggas mellan dessa två
platser. Denna förbindelse bör planeras in från början och restidsanalyseras
innan alternativ väljs.
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Lindholmsförbindelsen når sin fulla potential när den kompletteras med en
spårvägsförbindelse Lindholmen - Volvo Lundby - Gropegårdsgatan
(Gropegårdslänken).

Trafikkontorets kommentar:
Trafikkontoret noterar att Ringlinien framför en idé om en alternativ sträckning av
Lindholmsförbindelsen i tunnel som ansluter på fastlandssidan vid
Johannesplatsen (istället för Stigbergstorget) och som innefattar en koppling till
Järntorget. Resonemang om denna idé har förts inom förstudien och förkastats
bland annat för att den inte ryms inom ramen för aktuellt uppdrag.
En komplettering med Gropegårdslänken ligger längre fram i framtiden än
Lindholmsförbindelsen och ingår inte Sverigeförhandlingen eller Målbild
Koll2035. Även om synpunkten om Gropegårdslänken är intressant kan den därför
inte hanteras inom remisshanteringen för Lindholmsförbindelsen.

3.5.6

Bostadsrättsföreningen Lindholmsdockan

Brf Lindholmsdockan består av 86 lägenheter om 7566 kvm19 som ligger i
Kunskapsgatans södra ände, i anslutning till vattnet och i direkt anslutning till
Lindholmsförbindelsens angöring på Hisingen.
Brf Lindholmsdockan utrycker i remissvaret oro för en kraftigt försämrad
boendemiljö eller begränsad tillgänglighet till garage eller fastigheter, samt risk för
skador, sättningar med mera på fastigheter kopplade till byggnationen.
Brf Lindholmsdockan tydliggör synpunkter avseende broalternativens påverkan
med avseende på värdeminskning på fastighet och lägenheter och negativ påverkan
på kulturmiljön på Lindholmen.
Brf Lindholmsdockan förordar tunnel och föreslår en översyn av det planerade
läget för en tunnel tätt inpå ett bostadsområde och mitt i ett skolområde.
Trafikkontorets kommentar:
Trafikkontoret noterar synpunkterna. Utformningsfrågor hanteras i den
genomförandestudie som följer efter beslut om alternativ.

3.5.7 Dialog med och synpunkter från allmänheten
Liksom under våren 2020 har det varit viktigt att möta och ta emot frågor och
synpunkter från boende och verksamma längs med sträckan LindholmenLinnéplatsen i valet av bro eller tunnel över Göta älv. Berörda intressenter längs
med sträckan Göta älv och Vänern har denna gång hanterats inom remissen. Att
detta är ett viktigt inspel är något som trafiknämnden återkommit till under våren.
Även medborgare och intressenter har uttryckt att det är positivt att trafikkontoret
efterfrågar vad de tycker i en så viktig fråga för Göteborg.
Digitalt upplägg istället för fysiskt
Eftersom Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kvarstod efter
sommaren fick dialogen bli digital även under hösten. Istället för att fysiskt möta
människor har projektet deltagit på digitala möten och presenterat alternativen. En
presentation filmades för att berätta om de tre alternativen och som därefter delades
från https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/brunnsbo-linne/.
Information om filmen och möjlighet att lämna synpunkter har spridits på olika
sätt. Bland annat med hjälp av utskickade vykort i berörda områden, skyltar på
19

Källa: https://lindholmsdockan.com/F%C3%B6reningens%20byggnader.html
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plats vid Lindholmen, Stigbergstorget och Slottsskogens entré samt sociala medier
och traditionell media. För att det skulle kunna bli en dialog ordnades olika sätt för
att alla skulle kunna ställa frågor och/eller lämna sina synpunkter. Projektet erbjöd
framför allt e-post och telefon som alternativ. På grund av förseningar som uppstod
i postutdelningen av vykortet kunde inte telefontiderna nyttjas i samma
utsträckning som i våras.
Efter informationen till trafiknämnden genomfördes en information till media som
gav stor uppmärksamhet. En uppmärksamhet som också kunde ses över tid då olika
medier har skrivit om valet av alternativ vid olika tillfällen under hösten.
Det här har man tyckt om det digitala upplägget
Flera har kommenterat att upplägget med presentation, e-post och utskick med
information om detta, har fungerat bra. De som valde att använda möjligheten att
ringa var också mycket nöjda över att den möjligheten fanns.
Resultat
Under tiden som dialogen varit aktiv, ca 9 veckor, har det inkommit drygt 150
frågor och synpunkter på mejl. På telefon inkom bara en synpunkt denna gång.
Trolig anledning är det försenade vykortsutskicket. Som beskrivits ovan har de
allra flesta varit tacksamma för att bli inbjudna till dialog och nöjda med formen
för dialogen.
Den största andelen av de som har hört av sig har tyckt att en tunnel vore det bästa
alternativet. Något färre tycker att en 12 meters bro med gång- och cykelmöjlighet
är det bästa alternativet. Som tredje alternativ önskar man en 27 meters bro.
Gemensamt för nästan alla synpunkter som kommit in är att de lagt ner ett stort
engagemang och argumenterat för sin åsikt på ett sätt att projektet fått bra insyn i
vad som är viktigt, för vem och hur alternativen påverkar lokalt. Ett bra inspel till
det fortsatta arbetet. I referens [REF-R4] är en delmängd av synpunkterna samlade
som exemplifierar vad som är viktigt för de intressenter som har hört av sig.

3.5.8 Sammanfattning, allmänheten och övriga intressenter
Av de intressenter som inkommit med remissliknande skrivelser förordar samtliga
tunnelalternativet utom Naturskyddsföreningen som förordar en 12 m bro med
gång- och cykelöverfart.
Flera av intressenterna som inkommit med remissliknande skrivelser är antingen
fastighetsägare eller verksamhetsutövare som idag äger fastigheter och mark som
projektet behöver tillgång till för genomförandet. Att dessa uppfattar projektets
påverkan på sin verksamhet som hanterbar förbättrar möjligheterna att undvika
utdragna prövningsprocesser20 för att få rådighet och beslut för genomförandet.
Den största andelen allmänheten som har hört av sig har tyckt att en tunnel vore det
bästa alternativet. Något färre tycker att en 12 meters bro med gång- och
cykelmöjlighet är det bästa alternativet. Som tredje alternativ önskar man en 27
meters bro.

Sammanfattningsvis är cykelintresset en stark gemensam nämnare
för de som förordar 12 m broalternativet.

20

Exempelvis för detaljplaner, marklov, bygglov eller vattendomar
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4 NÅGRA FRÅGESTÄLLNINGAR
INFÖR GENOMFÖRANDESTUDIEN
I detta kapitel utvecklas några av de frågeställningar som varit aktuella i remissen
vilket är en mindre delmängd av de frågeställningar som kommer att hanteras inom
GFS:en.
I genomförandestudien, (GFS), planeras och bereds projektet inför
investeringsbeslutet att genomföra detaljprojektering och byggnation. I GFS
studeras befintliga förhållanden, förutsättningar och utformningar ur de olika
perspektiv som behöver belysas för att skapa en projektplanering och ett
beslutsunderlag för projektgenomförandet med hanterbar osäkerhet och risk, se
Figur 10. I ett omfattande projekt som Lindholmsförbindelsen är GFS:en
omfattande och tas fram i samverkan med förvaltningar och bolag inom Göteborgs
externa intressenter som besitter domänexpertis eller vars
XxxStad samt medi bedömningar
Osäkerhet
delaktighet behövs för projektgenomförandet.
Xxxxx

Lindholmsförbindelsen

Figur 10. Lindholmsförbindelsens aktuella osäkerhetsnivå som efter GFS ska minskat så att
detaljprojektering och byggnation kan genomföras.

De frågeställningar som utvecklas i kapitlet är:
• Samhällsekonomisk analys av Lindholmsförbindelsen
Beskriver att samtliga tre alternativ för Lindholmsförbindelsen är
samhällsekonomiskt lönsamma.
• Principutformning av Lindholmsförbindelsens anslutning till Linnéplatsen
Beskriver en principutformning för anslutning till Linnéplatsen som minskar
barriäreffekter i stråket mellan Slottsskogen och Linnéplatsen.
• Lindholmsförbindelsen och alternativvalets påverkan ur social dimension
Beskriver utifrån remissvaren översiktligt tre perspektiv ur den sociala
dimensionen och Lindholmsförbindelsens påverkan - att beakta vidare i GFS.
• Påverkan på sjöfarten i Göta älv och innerhamnarna under byggnationen
Påverkan på sjöfartstrafiken under genomförandet och mer specifikt om Stena
Lines möjligheter att bedriva verksamhet under tiden som tunneln byggs.
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4.1 Samhällsekonomisk analys av Lindholmsförbindelsen
En samhällsekonomisk analys har genomförts av Lindholmsförbindelsens tre
alternativ21. Slutsatser från den samhällsekonomiska analysen är att:
•

Alla tre alternativen är samhällsekonomiskt lönsamma.
Tunnel samt 27 m bro är något mer lönsamma än 12 m bro. Det går i
nuvarande utredningsskede inte att avgöra om tunnel eller 27 m bro är mest
samhällsekonomiskt lönsam.

•

Avlastningen av Hisingsbron är ungefär lika stor oavsett alternativ22

•

Kortare restid, minskad trafikeringskostnad samt minskade förseningar
är de nyttor som ger störst samhällsekonomiskt bidrag.
Tunnel genererar stor del av nyttan genom förkortad restid på hela sträckan
Lindholmen – Linnéplatsen. 27 m bro genererar stor del av nyttan genom ökad
tillgänglighet till området kring hållplats Djurgårdsplatsen.

Restiden mellan hållplatser, gångavstånd vid hållplatser samt trafikering har
avgörande påverkan på de kalkylerade nyttorna och beror av linjenät och
trafikering. Först då kollektivtrafikutbudet optimeras kan resenärsnyttan av den nya
Lindholmsförbindelsens korta restider och kapacitet maximeras23. Ytterligare
samhällsvinster, som inte är kalkylerade i den samhällsekonomiska analysen som
genomförts, kan då uppnås.

4.2 Principutformning av Lindholmsförbindelsens anslutning
till Linnéplatsen
Flera av remissinstanserna har uttryckt oro över att utformningen av Lindholmsförbindelsens
anslutning till Linnéplatsen medför barriäreffekter och risk för negativ påverkan på
riksintressen för friluftsliv och kulturmiljö.
Trafikkontoret har därför tagit fram ett nytt principförslag med mindre barriäreffekter som
innebär begränsad påverkan på riksintressen och på gång- och cykelstråket från Linnégatan.
Utifrån synpunkter från bland annat stadsbyggnadskontoret och park- och
naturförvaltningen har trafikkontoret tagit fram en ny principutformning för
Lindholmförbindelsens anslutning i markplan till den framtida hållplatsen på
Linnéplatsen.
Principutformningen bygger på att spårvägen korsar det befintliga gång- och
cykelstråket till Slottsskogen under mark. Detta minskar barriäreffekter och
minskar påverkan på riksintressen vid Linnéplatsen och Slottsskogen jämfört med
den skiss som tidigare kommunicerats i förstudien. Trafikkontoret har översiktligt
bedömt den nya principutformningen som tekniskt genomförbar och den nya
principutformningen innefattas i de kostnadsuppskattningar som anges i [REF-R2].
Principutformningen kommer att utvecklas i både genomförandestudien och i det
programarbete som genomförs parallellt på byggnadsnämndens uppdrag för att
hantera Linnéplatsen utifrån de olika anspråk som finns på platsen. Exempel på
andra projekt som beaktas i programarbetet är Dag Hammarskiölds Boulevard,
kulturreservat i Slottsskogen samt ny entré till Slottsskogen.

21

se [REF-R3], Sammanfattande PM, Samhällsekonomisk analys Brunnsbo – Linnéplatsen.
(ca 20 000 resor/dygn)
23
På s30 i [REF-R3] indikeras att kvarvarande restidsnyttor som kan uppnås med ett
optimerat linjenät kan skapa betydande samhällsvinster utöver de som beräknats.
22
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En tidig skiss av principutformningen åskådliggörs i nedanstående bild:
Framtida
utformning av Linnéplatsen

Bergtunnel
Betongtunnel
Betongtråg

Hållbar stad – öppen för världen

TN 2020-12-17

Figur 11. Tidig skiss över ny principutformning för anslutning till Linnéplatsen i tråg och
med minskade barriäreffekter (bakgrund är befintlig – utformningen av platsen kvarstår)

4.3 Lindholmsförbindelsen ur den sociala dimensionen

En översiktlig analys, bland annat utifrån de inkomna remissvaren, indikerar att
tunnelalternativet ger bäst möjligheter till en sammanhållen, nära och robust stad
med minst negativ påverkan på stadsmiljön i de olika platserna som påverkas.
Det slutgiltiga resultatet beror av utformningen av respektive plats.

Flera remissvar har kommit med synpunkter på de sociala aspekterna av att
Lindholmsförbindelsen genomförs. Dessa beaktas vidare i genomförandestudien.
Synpunkterna i remissvaren sammanfattas nedan utifrån tre perspektiv;
tillgänglighetsperspektivet, stads- och landskapsbild samt stadsliv och stadsmiljö.
Tillgänglighetsperspektivet
Lindholmsförbindelsen är positiv ur ett tillgänglighetsperspektiv då
kollektivtrafikresenärer ges en ökad tillgång till Lindholmen, Stigberget och
Slottsskogen som platser och som målpunkter. Tillgängligheten med kollektivtrafik
till kulturella mötesplatser och kulturmiljöer inom samtliga områden påverkas
positivt, såsom Slottsskogen, Gatenhielmska reservatet och Sjöfartsmuseet
Akvariet.
Detta bidrar också till sammanhållningen i Göteborg med en mer jämlik tillgång
till stadens utbud och service då Hisingen och centrala Göteborg knyts närmare
varandra, speciellt för barn och unga och de som inte vill eller har möjlighet att
köra bil. Detta innefattar förbättrad tillgänglighet till skolor och universitet,
arbetsplatser och även till Sahlgrenska sjukhuset. På sikt bidrar detta också till att
minska mentala avstånd i staden och uppmuntra social blandning och integration
bland de som annars rör sig i mer homogena områden. Utifrån detta är kopplingar
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från övriga delar av Lundby samt Hisingen till Lindholmsförbindelsen också
viktiga framtida komplement.
Trafikkontoret ser att tillgänglighetsperspektivet inte är alternativskiljande24
för val av alternativ för Lindholmsförbindelsen.
Stadsmiljö och landskapsbild
En snabb kollektivtrafikförbindelse mellan Lindholmen och fastlandet bidrar till att
koppla ihop Norra Älvstranden med innerstaden till ett gemensamt stadsrum. Det
ökar sammanhållningen av stadens delar på respektive sida av Göta älv och bidrar
till en nära och robust stad.
Broalternativens påverkan på stadssiluetten mot riksintressena Majorna och
Lindholmen samt siktlinjer över Göta älv är beroende av broutformningen. En väl
utformad bro kan vara positivt för att stärka det visuella sambandet över Göta älv.
Samtidigt riskerar broalternativen påverka siktlinjer och visuellt viktiga utblickar
utifrån riksintressemiljön negativt.
Vid Lindholmen kommer både samtliga alternativ att påverka stads- och
landskapsbilden och utgöra en barriär mellan bostads- och verksamhetsområde.
Störst påverkan får 27 m bron och minst påverkan får tunneln.
Trafikkontoret ser att tunnelalternativet är att föredra ur perspektivet
stadsmiljö och landskapsbild.
Stadsliv och stadsmiljö
Stadslivet vid Stigbergstorget påverkas av nya flöden av trafik och människor och
platsens kapacitet att omhänderta olika flöden påverkas25. Stigberget kommer att
bli en knutpunkt för resande och därmed underlätta för resande vidare mot centrum
och västerut. Bäst möjligheter att utveckla Stigbergstorgets stadsmiljökvaliteter har
tunnelalternativet genom att det upptar minst markyta samt påverkar befintliga
byggnader i mindre grad än broalternativen.
Utformningen av Stigbergstorget och Bangatan vid en 27 m bro är utmanande
genom konkurrerande markanspråk för trafikytor och torgytor samt barriäreffekter
utefter Bangatans sträckning. Samtidigt skapas positiva möjligheter till förnyelse
av området kring Djurgårdsplatsen med exploatering och stadsmiljöutveckling.
På Lindholmen utgör broalternativen med dess tillhörande ramper ett större
ingrepp än tunneltråget med ökade risker för påverkan på planmönster,
bebyggelsekaraktär och stadsmiljö genom ökade barriäreffekter, skuggeffekter och
buller.
Stadslivet på Linnéplatsen med dess koppling till Slottsskogen är beroende av
fortsatt arbete för att hitta en utformning som minimerar barriäreffekter i stråket
mellan Linné och Slottsskogen och som säkerställer rörelsestråk kring parkens
entré. Det fortsatta arbetet med Linnéplatsen är inte alternativskiljande.

24

I bedömning innefattas att planeringen av en separat gång- och cykelbro fortskrider.
Då utformning av platserna ännu inte är gjord saknas en analys av flöden och stråk och
den mänskliga dimensionen att vistas i miljön. Avsaknad av sådan analys är i sig inte
alternativskiljande eftersom frihetsgraderna att skapa goda stadsmiljökvaliteter är bättre
för tunnelalternativet med dess avsaknad av ytanspråk.
25
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Trafikkontoret ser att tunnelalternativet är att föredra ur perspektivet
stadsliv och stadsmiljö.26

En sammanvägd bedömning av de tre perspektiven är att tunnelalternativet
ger bäst möjligheter att bygga en sammanhållen, nära och robust stad med
minst negativ påverkan på stadsmiljön i de olika platserna som berörs.

4.4 Projektpåverkan på sjöfarten under byggtid
En utredning har genomförts för att tydliggöra vilken påverkan som kan förväntas
av byggnationen av tunnel under Göta älv på sjöfarten på farleden och på
användningen av Stigbergskajen vid det södra tunnelpåslaget.
Trafikkontoret gör i utredningen av det södra tunnelpåslaget27 den sammanfattande
bedömningen att sjöfarten Göta älv och i innerhamnen kommer att påverkas av
byggnationen vid ca fyra avstängningstillfällen om vardera ca en veckas tid.
Vad gäller påverkan på Stena Lines verksamhet ser trafikkontoret att det finns
möjliga lösningar att hantera byggnationen av bergtunnelpåslaget vid
Stigbergskajen samtidigt som Stena Line fortsatt bedriver sin verksamhet.
Målsättningen är att etablera Danmarkstrafiken från och med 2027 i ett nytt läge
och att tysklandstrafiken kan omlokaliseras i takt med stadsutvecklingen.
Nyetablering av Stena Line i ytterhamnarna drivs separat och ingår inte i projekt
Lindholmsförbindelsen.28

4.4.1 Påverkan på sjöfartstrafiken
I detta avsnitt sammanfattas känd påverkan på sjöfarten i Göta älv under
byggnationen av tunnelalternativet.
Sänktunnel
Tunneln under Göta Älv blir en sänktunnel, med en total bredd på ca 15 meter, som
utformas så att ingen permanent påverkan sker på farleden – däremot kommer det
att bli en viss påverkan på farleden under byggnationen. Sänktunneln kommer att
utformas med två separata trafikutrymmen för spårväg med en bredd på drygt 5
meter på respektive teknikutrymme och med en mellanliggande utrymningsväg.
Längden förväntas till ca 240 meter uppdelat på tre eller fyra separata
sänktunnelelementen. Innan sänktunnelelementen placeras i sitt permanenta läge
krävs förberedande arbeten i form av muddring. Muddringsarbetena inom farleden
förväntas kunna planeras så att det inte blir större påverkan på sjöfartstrafiken.

26

Bedömningen är att de positiva visuella effekterna av bro inte står i proportion till de
negativa effekterna på stadsmiljö, riksintressen, stadsutveckling och exploatering som
brofästen och ramper medför – speciellt på Lindholmssidan. Detta baseras på
beskrivningar och analys som utvecklas i REF-R1, REF-K1 och REF-K2.
27
Se [REF-K8] i [REF-R1].
28
I samband med att Stena Lines avtal med Göteborgs Hamn gällande driften vid
terminalen vid Masthugget förlängdes 2016–2017, togs det höjd för en framtida
stadsutveckling som kunde komma att kräva en flytt av verksamheten. Mot denna
bakgrund har Göteborgs Stad, via Göteborgs Hamn, och Stena Line en samverkan kring
ersättningsläge vid Ytterhamnarna på Hisingen. Parterna har en ömsesidig uppfattning att
det finns goda förutsättningar att möjliggöra en positiv stadsutveckling samt stärka
Göteborg som ett nordiskt godsnav genom en öppen och tidig dialog.
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Grundläggningsarbeten – en fråga som utreds först i genomförandestudien förväntas medföra avstängning av minst halva farleden och att både norrgående
och södergående sjöfartstrafik får samsas i den delen av farleden som är öppen.
När arbetena är klara så öppnas den avstängda farledshalvan och fartygstrafiken
leds om så att den andra halvan kan stängas av. Avstängningarna kommer att pågå i
längre perioder.
När sänktunnelelement bogseras, sänks ner och förankras kommer hela älvens
bredd att behöva stängas av för fartygstrafik. Om tunneln utformas med tre eller
fyra sänktunnelelement så innebär det tre eller fyra avstängningstillfällen om
vardera ca 1 veckas tid.
Bergpåslag
Övergången från betongtunnel till bergtunnel kräver en övergångskonstruktion. I
övergången slås en spont ner från markytan till berg som sedan tätas i botten och
förankras med stag. Schaktning inom sponten utförs sedan ner till berg där ett
bergpåslag sprängs fram. Efter det byggs en betongkonstruktion som ansluter
sänktunnelelementen till bergstunneln.
Arbeten med bergpåslagen vid både norra och södra delen av tunneln ligger utanför
gränsen för farleden och bedöms inte påverka farleden. Däremot kommer området
runt Stigbergskajen samt Kunskapsgatan/Stapelbädden på Lindholmssidan att
påverkas under en längre tid, ca 2 år.

4.4.2 Påverkan på Stena Line vid Stigbergskajen29
Det södra tunnelpåslaget kommer att medföra påverkan på Stena Lines
terminalverksamhet för Danmarkstrafiken.
Landytan som omfattar Stena Lines Danmarksverksamhet sträcker sig ca 1
kilometer från Järnvägsmotet i öst till Fiskhamnsmotet i väster. In- och utfart till
området finns i öster vid Järnvägsmotet samt i väster vid Fiskhamnsmotet. Söder
om terminalområdet löper Emigrantvägen samt en dubbelriktad cykelbana. I väster
återfinns utfart från färjorna samt magasin för lastbilar och personbilar i väntan på
att få köra ombord.
I dagsläget finns två körfält för utfart från Danmarksterminalen. Magasinet för
uppställning av lastbilar omfattar tre körfält. Personbilstrafiken har fyra fält till
förfogande. Kapaciteten i befintliga magasin är inte kartlagd.
I nedanstående bild visas med pil var på Stigbergskajen som tunnelpåslaget är
planerat.

29

Trafikkontoret har låtit ta fram en underlagsrapport som beskriver och analyserar hur
byggnation av en tunnel påverkar området avgränsat till Stena Lines Danmarksverksamhet
i öster, kryssningsterminalen i väster samt E45 i söder. Ingen bedömning har gjorts av
påverkan på färjetrafikeringen. Analysen har gjorts baserad på en bedömd bergmodell
som ännu inte är validerad med fältundersökningar. (Se vidare REF-K8 i REF-R1)
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Figur 12. Det planerade tunnelpåslagets ungefärliga placering på Stigbergskajen.

För byggnationen av det södra bergtunnelpåslaget med tillhörande betongelement
behöver ett arbetsområde tas i anspråk som nyttjas under delar av byggtiden.
Arbetsområdet sträcker sig ca 40 meter ut i Göta älv och bredden på området är ca
180 meter. Detta medför påverkan på de dubbla körfälten för utfart samt magasinen
för lastbilar och personbilar.
En möjlig lösning har tagits fram inom utredningen (se REF-K8) för att översiktligt
beskriva konsekvenserna för Stena Lines verksamhet. Förslaget går ut på att
körfälten för utfart flyttas söderut och följer arbetsområdet och att Emigrantvägen
hålls intakt. Förslaget innebär att ytan för magasinering av lastbilar kommer att
reduceras från dagens ca 1 750 m2 till ca 1 400 m2. För personbilar innebär
förslaget att ytan reduceras från ca 2 750 m2 till 2 470 m2. Se skiss nedan på möjlig
lösning.

Figur 13. Skiss över påverkan på Danmarksterminalens magasinering vid tunnelpåslaget.

Trafikkontoret gör i utredningen den sammanfattande bedömningen att Stena Lines
Danmarksverksamhet kommer att påverkas under byggnationen främst då
sänktunneln placeras på plats, dvs vid tre eller fyra tillfällen under ca en veckas tid.
I utredningen visas också på möjliga lösningar att hantera byggnationen av
bergtunnelpåslaget vid Stigbergskajen under en tidsrymd på ca 2 år samtidigt som
Stena Line fortsatt bedriver sin verksamhet.
Ovanstående bör fördjupas i en påverkansstudie för att öka kunskap och identifiera
verksamhetsbehov så att effekten av åtgärder för att begränsa byggnationens
verksamhetspåverkan kan säkerställas.
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Det pågår också ett arbete där Göteborgs Hamn, i samverkan med förvaltningar i
Göteborgs Stad (stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret), har
som mål att skapa ersättningslägen för Stena Lines färjeverksamheten vid
Danmarks- och Tysklandsterminalen. Detta behöver ske senast 2035 då avtalet
mellan Göteborgs Hamn och Stena Line löper ut. I samband med att Stena Lines
avtal för Masthugget och Majnabbe förlängdes 2016–2017 togs det höjd för
eventuell avflyttning innan avtalens utgång mot bakgrund av stadsutvecklingen i
området.
Göteborgs Hamns inriktning är att Stena Lines verksamhet över tid ska förläggas
till Ytterhamnarna på Hisingen. Det nya läget kommer medföra att ett
kryssningsläge vid Ytterhamnarna stängs ner. Det är Göteborgs Hamns avsikt att
erbjuda Stena Line ett nytt gemensamt läge för bägge verksamheterna
(DK/Masthugget och DE/Majnabbe). Ett nytt läge är möjligt givet att parterna
kommer överens om de kommersiella förutsättningarna. Målsättningen är att
etablera Danmarkstrafiken från och med 2027 och att tysklandstrafiken kan
omlokaliseras i takt med stadsutvecklingen.
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6 BILAGA A: REMISSVAR
(Blanksida p g a sammanläggning av separata pdf-filer.
Efter denna sida biläggs ca 267 sidor som omfattar remissförteckning med
numrering av remissvar följt av samtliga remissvar inklusive tillhörande
protokollsanteckningar och yttranden/yrkanden.)
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Trafikkontoret

Sammanställning av svar på remissen eller
valet av bro eller tunnel Lindholmsförbindelsen
Sammanlagt skickades remissen till 35 remissinstanser. I några fall, där det finns
samverkan mellan kommuner, har de enskilda kommuner svarat på egen hand. Dessa har
vi valt att betrakta som remissinstanser. Utöver detta har dialog förts med flera
intressenter som inkommit med remisssvarsliknande skrivelser. Dessa finns med i denna
sammanställning men räknas inte som remissinstans. Svaren är indelade enligt följande:
•
•
•
•
•
•

Kommunala nämnder och bolag
Statliga och regionala myndigheter
Kommuner/myndigheter/intressenter längs Göta älv och Vänern
Intressenter som berörs av sträckningen
Övriga intressenter
Allmänheten – ca 150 synpunkter, redovisas separat

•
•
•

Förlängd remisstid
Inte inkommit
Remissinstans

Göteborgs Stads nämnder och bolag
Nr. Instans

Bro eller tunnel

Yttranden/Yrkanden

1

Byggnadsnämnden

Tunnel

2

Fastighetsnämnden

Tunnel

Protokollsanteckning (M),
(L) och (D).
Yttrande (MP) och (V).
Tilläggsyrkande (MP) och
(V). Yttrande (MP) och (V).
Yttrande (M), (KD), (L) och
(D)

3

Miljö- och
klimatnämnden

4

Park- och Naturnämnden

5
6

Idrott- och
föreningsnämnden
Kulturnämnden

Tar inte ställning
till bro eller tunnel.
Tunnel har fler
förtjänster men
förordar inte något
av alternativen i
sin helhet.
Tar inte ställning
till bro eller tunnel.
Tunnel

7

Förskolenämnden

Tunnel

Kommentar

Tjänstemannasvar.

Protokollsanteckning om
att (D) reserverar sig mot
beslutet
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8

Grundskolenämnden

Tar inte ställning
till bro eller tunnel.

9

Utbildningsnämnden

Tunnel

10

Kretslopp och vatten
nämnden

Tunnel

11

SDN Lundby

12

SDN Majorna Linné

1.Tunnel
2. 12 m. bro
Tar inte ställning
till bro eller tunnel.

13

Älvstranden Utveckling
AB

Tunnel

14

Göteborgs Stads
Parkering AB

15

Göteborgs Hamn AB

Tar inte ställning
till bro eller tunnel.
Tunnel

16

Göteborg Energi

17

BRG

Tar inte ställning
till bro eller tunnel.
Tunnel

18

Higab

Tunnel

19

Göteborgs Spårvägar AB

Tunnel

Inte beslutad i
nämnden utan
delegationsbeslut.
Protokollsanteckning om
att (D) inte deltar i beslutet.
Inte beslutad i
nämnden utan
delegationsbeslut.
Yttrande från (MP) och (V).
Yrkandet från (M), (L) och
(C).

Nämnden beslutade
översända
förvaltningens svar
med undantag av
tillägg och justeringar
som framgår av
yrkandet från (M), (L)
och (C).
Information till
styrelsen. Beslut av
VD.
Tjänstemannasvar.
Styrelsebeslut.

Inte beslutad i
styrelsen utan
tjänstemannasvar.
Inte beslutad i
styrelsen utan
tjänstemannasvar.

Sammanfattning
Av 19 inkomna svar har:
•
•

12 svarat tunnel
7 förordar inte något av alternativen

Statliga och regionala myndigheter
Nr. Instans

Bro eller tunnel Yttranden/Yrkanden Kommentar

20

Sjöfartsverket

Tunnel

Tjänstemannasvar.

21

Trafikverket

Tunnel

22

Länsstyrelsen Västra
Götaland

Tunnel

Tjänstemannasvar.
Beslut av regionchef.
Tjänstemannasvar.
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Sammanfattning
Av tre inkomna svar har:

•

3 svarat tunnel

Kommuner/myndigheter/intressenter längs Göta älv och Vänern
Nr. Instans

Bro eller
tunnel

23

Länsstyrelsen Värmland

Tunnel

Beslut av länsråd.

24

Region Värmland

Regionala
utvecklingsnämnden.

25

26

Vänersamarbetet
(Grums, Grästorp, Gullspång,
Götene, Hammarö, Karlstad,
Kristinehamn, Lidköping,
Mariestad, Mellerud
Säffle, Vänersborg, Åmål)
Vänersborgs kommun

1. Tunnel
2. Högbro
Tunnel

Tunnel

27

Grums kommun

28

Säffle/Åmål kommun

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
hänvisar till
Vänersamarbetets
remisssvar.
Kommunstyrelsen
hänvisar till Region
Värmland och
Vänersamarbetets
remissvar.
Teknik- och
fritidsnämnden.

29

Åmål kommun

30

Mellerud kommun

31

Skaraborg kommunalförbund
(Grästorp, Gullspång, Mariestad,
Götene, Lidköping)

32

Vänerhamn
(Karlstad, Lidköping,
Kristinehamn, Gullspång,
Vänersborg, Åmål, Lantmännen)
Karlstads kommun

33

Yttranden/Yrkanden Kommentar

Tar inte
ställning till bro
eller tunnel.
1.Tunnel
2. 12 m. bro

Tunnel

Kommunstyrelsens
ordförande på
delegation.
Avstår från att yttra
sig.
Kommuncheferna
hänvisar till
Vänersamarbetets
remissvar.
Hänvisar till
Vänerregionens
näringslivsråd.

Tunnel
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34

Ale kommun

35

Trollhättan kommun

36

Kungälv

Avstår från att yttra
sig.
Avstår från att yttra
sig.
Inte inkommit.

37

Lilla Edet

Inte inkommit.

38

Vänerregionens näringslivsråd
(Erik Thun AB, Ahlmarks Lines
AB, Stora Enso Skog AB,
BillerudKorsnäs,
Handelskammaren i Värmland,
Valmet, Vänerhamn AB,
Tågoperatörerna, Zinkgruvan,
Sveriges Åkeriförening
Värmland,
Svenska Foder AB, Nordic
Paper, Moelven, Lantmännen,
Reppe, Lantmännen Lantbruk,
Vargön Alloys.)

Tunnel

Sammanfattning
Av 14 inkomna svar har:
•
•
•
•
•

8 svarat tunnel
1 tar inte ställning till bro eller tunnel
2 hänvisar till ett gemensamt svar
3 avstår från att yttra sig
2 har inte inkommit med svar

Intressenter som berörs av sträckningen samt
intresseorganisationer
Nr. Instans

Bro eller tunnel

Yttranden/Yrkanden Kommentar

39

Stena Line AB

Tjänstemannasvar.

40

Gotenius Varv

Tunnel vilket
förutsätter
omlokalisering av
Stena Line.
Tunnel

41

Västsvenska
handelskammaren

Tunnel

Tjänstemannasvar av
ansvarig för
infrastruktur.

42

Cykelfrämjandet Göteborg

1. Tunnel med
separat cykelbro
bredvid.
2. Lågbro
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3. Högbro
4. Tunnel

Sammanfattning
Av 4 inkomna svar har:
•
•

2 svarat tunnel
2 svarat tunnel med särskilda önskemål

Övriga intressenter
Nr. Instans

Bro eller tunnel

43

Naturskyddsföreningen i
Göteborg

44
45

Alexandersson fastigheter
AB
Tibergs möbler

Bro med gångoch
cykelmöjlighet.
Tunnel

46

BiD Stigberget

47

Spårvagnssällskapet
Ringlinien
Brf Lindholmsdockan

48

Yttranden/Yrkanden Kommentar

Tunnel
Tar inte ställning
till bro eller tunnel.
Tar inte ställning
till bro eller tunnel.
Tunnel

Spårutvecklingsgruppen.

Sammanfattning
Av 6 inkomna svar har:
•
•
•

3 svarat tunnel
2 tar inte ställning till bro eller tunnel
1 har svarat bro med gång- och cykelmöjlighet
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Byggnadsnämnden

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2020-10-20

Svar på remiss – översikt av underlag för
Lindholmsförbindelsens förstudie
§ 493, 0764/20
Beslut
I byggnadsnämnden
1. Tjänsteutlåtandet godkänns
2. Tjänsteutlåtandet översänds till trafikkontoret som yttrande över remissen

Skäl för beslut
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Handlingar
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2002-09-28, med bilagor.

Yttrande
MP och V lämnar ett yttrande, protokollets bilaga 3.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Protokollsanteckning
Ledamöterna från M, L och D lämnar följande anteckning till protokollet:
Vi delar kontorets uppfattning och ställer oss bakom tunnelalternativet då detta har
lägst negativ påverkan utifrån stadsbyggnads- och exploateringsaspekter samt minst
påverkan på riksintressen, bland annat för kulturmiljövård och kommunikationer.
Vi vill dock påpeka att samtliga alternativ redan överstiger tilldelad investeringsram
och att detta behöver hanteras före ytterligare beslut tas.
En riskanalys har gjorts för sträckan fram till Linnéplatsen dock anser vi att en mer
genomgripande utredning behöver göras som säkerställer både ekonomi och
genomförande. Detta gäller särskilt utformningen av Linnéplatsen samt försvårande
byggförhållanden i Vegasvackan på grund av otillräcklig bergtäckning. Dessa två
risker uppskattas stå för två tredjedelar av den totala riskexponeringen. Påverkan på
de kulturhistoriska värdena och friluftsvärdena behöver också tydligare tas fram då
aktuell plats för planerat tunnelpåslag både ingår i riksintressen för kulturmiljövård

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokollsutdrag

1 (2)

[Byggnadsnämnden]

och friluftsliv. Slutligen saknar vi en analys gällande antalet resande i förhållande till
projektets nyttoeffekt.

Dag för justering
2020-10-29

Vid protokollet
Sekreterare
Linnéa Karlsson

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokollsutdrag

2 (2)

Yttrande MP, V
Byggnadsnämnden 2020-10-20
Ärende 11a
Diarienummer BN 0764/20
Svar på remiss – översikt av underlag för Lindholmsförbindelsens förstudie.
Vi ställer oss bakom tunnelalternativet eftersom vi ser att det ger de största fördelarna för
spårvägstrafiken. Vi tror också att en kombinerad spårväg, gång och cykelbro inte skulle
vara den bästa lösningen för varken spårväg eller gång och cykeltrafik. Samtidigt ser vi
att behovet av cykelförbindelser över älven ökar och vill peka på vikten av att planerna på
gång och cykelbroar över älven blir verklighet.

Stadsbyggnadskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2020-09-28
Byggnadsnämnden 2020-10-20
Diarienummer 0764/20

Handläggare
Jessica Andersson
Telefon: 031-368 17 42
E-post: jessica.andersson@sbk.goteborg.se

Svar på remiss - översikt av underlag för
Lindholmsförbindelsens förstudie
Förslag till beslut
I byggnadsnämnden
1. Tjänsteutlåtandet godkänns
2. Tjänsteutlåtandet översänds till trafikkontoret som yttrande över remissen
3. Paragrafen justeras omedelbart

Sammanfattning
Byggnadsnämnden föreslås ta ställning till val av alternativ för Lindholmsförbindelsen i
form av tunnel, bro 12 meter eller bro 27 meter genom Översikt av underlag för remiss av
Lindholmsförbindelsens förstudie (bilaga 1). Vidare behöver byggnadsnämnden i svar på
remissen redogöra för hur de olika alternativen påverkar verksamheten.
Stadsbyggnadskontoret deltog under våren 2020 i arbetet med underlag i form av en
stadsbyggnads- och exploateringsanalys till den rapport som remissen avser och har
svarat i enlighet med bedömningen som gjorts i underlaget i detta tjänsteutlåtande. Alla
alternativ bedöms påverka pågående planeringsarbeten och stadsutveckling i berört
område, i olika omfattning beroende på vilket alternativ som väljs. Planarbete kommer
även att krävas oavsett vilket alternativ som väljs.
I rapporten redogörs för att tunneln har bäst stadsbanekvaliteter och att tunnel innebär
lägst negativ påverkan utifrån stadsbyggnads- och exploateringsaspekter samt innebär
minst påverkan på riksintressen, bland annat för kulturmiljövård och
kommunikationer(sjöfart). Stadsbyggnadskontoret gör ingen annan bedömning än den
som redan redovisats i underlag och ser därmed tunnelalternativet som bäst lämpat att
fortsätta utreda i förstudie. Ett flertal aspekter som inte är tillräckligt belysta behöver
hanteras i fortsatt arbete, såsom gestaltning av hållplatslägen och omkringliggande
platser, så att kollektivtrafiken kan utgöra en del av en attraktiv stadsmiljö.
Stadsbyggnadskontoret delar rapportens bedömning av att nyttan för gång- och cykel vid
val av tunnel fortsatt behöver hanteras inom staden, men ser inte att en koppling österut
ersätter behovet eller nyttan av en koppling i detta läge som rapporten indikerar.
Inom ramen för arbetet med ny översiktsplan, fördjupad för centrala Göteborg kommer en
hållbarhetsbedömning göras för det alternativ som väljs. Fortsättningsvis är det dock
särskilt viktigt att beakta de sociala, ekologisk och ekonomiska dimensionerna utifrån
behovet och nyttan av en gång- och cykelförbindelse i området samt kvaliteter för
gestaltning som stödjer en attraktiv och hållbar stadsmiljö för alla.
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Bedömning ur ekonomisk dimension
Rapporten samlar underlag från olika underlagsrapporter och redogör för olika aspekter
såsom stadsbanestandard, stadsbyggnad och exploatering, risker och osäkerheter,
påverkan på och dialog med intressenter samt kostnader. Alla aspekter medför påverkan
ur en ekonomisk dimension och i rapporten konstateras att samtliga alternativ överstiger
tilldelad investeringsram. Vidare görs bedömningen att skillnaden mellan alternativen
inte ses som signifikant givet projektets tidiga fas vilket gör den ekonomiska dimensionen
av val av alternativ svårbedömd. En ny kollektivförbindelse utgör i sig en stor
investering, både för stat och kommun och det är viktigt att få så stor nytta för så många
som möjligt varför det fortsatt är viktigt att beakta kostnader för gång- och cykel.
Inom ramen för arbetet med ny översiktsplan, fördjupad för centrala Göteborg, kommer
en hållbarhetsbedömning göras för det alternativ som väljs.

Bedömning ur ekologisk dimension
Rapporten samlar underlag från olika underlagsrapporter och redogör för olika aspekter
såsom stadsbanestandard, stadsbyggnad och exploatering, risker och osäkerheter,
påverkan på och dialog med intressenter samt kostnader. Alla dessa aspekter bedöms
innebära en påverkan på staden av föreslagen åtgärd oberoende val av alternativ utifrån
ekologisk dimension. En ny kollektivförbindelse utgör i sig en möjlighet för staden att nå
mål om hållbart resande men det är av samma anledning viktigt att omhänderta nyttan
och behovet av gång- och cykel över älven fortsättningsvis.
Inom ramen för arbetet med ny översiktsplan, fördjupad för centrala Göteborg kommer en
hållbarhetsbedömning göras för det alternativ som väljs.

Bedömning ur social dimension
Rapporten samlar underlag från olika underlagsrapporter och redogör för olika aspekter
såsom stadsbanestandard, stadsbyggnad och exploatering, risker och osäkerheter,
påverkan på och dialog med intressenter samt kostnader. Särskilt bedöms aspekterna
stadsbyggnad och exploatering samt påverkan på och dialog med intressenter påverka
utifrån social dimension. Den sociala dimensionen behöver belysas tydligare
fortsättningsvis. En ny kollektivförbindelse utgör i sig en möjlighet för staden att verka
för att fler ska få tillgång till stadens resurser och koppla stadsdelar samman, men det är
av samma anledning viktigt att omhänderta nyttan och behovet av gång- och cykel över
älven fortsättningsvis. Gestaltning av framtida hållplatslägen som mötesplatser och
offentliga rum är viktig att den tillgodoser behov för alla stadens invånare, besökare och
verksamma.
Inom ramen för arbetet med ny översiktsplan, fördjupad för centrala Göteborg kommer en
hållbarhetsbedömning göras för det alternativ som väljs.
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Ärendet
Byggnadsnämnden föreslås genom tjänsteutlåtande ta ställning till alternativ för
Lindholmsförbindelsen i form av tunnel, bro 12 meter eller bro 27 meter genom Översikt
av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsens förstudie, Dnr 1045/16,
Trafikkontoret. Remisstiden är från 31 augusti till den 30 oktober

Beskrivning av ärendet
Lindholmsförbindelsen är en stadsbana (spårväg med hög kapacitet och korta restider)
som är del i kollektivtrafikobjektet Brunnsbo-Linné som ingår i Sverigeförhandlingen
som avtalats mellan Göteborgs Stad, Trafikverket och Västra Götalandsregionen. Den
knyter samman Lindholmen med Linnéplatsen via en hållplats i eller intill Stigberget, och
utgör en del av innerstadsringen – som i sin tur är en del av målbild koll2035.
Rapport Översikt av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsens förstudie är
framtagen av trafikkontoret och har skickats för remiss med tillhörande bilagor till
stadsbyggnadskontoret inför val av alternativ för Lindholmsförbindelsen hösten 2020.
Rapportens syfte är att ge en samlad bild av utredningsläget och de olika alternativens
förutsättningar att placera Lindholmsförbindelsen i befintlig stadsmiljö. Beslut om val av
alternativ fattas i regionfullmäktige och kommunfullmäktige under våren 2021.
Beslutsunderlag kommer då att utgöras av rapporten med tillhörande bilagor samt
synpunkter från remissinstanser och intressenter, där byggnadsnämnden utgör en av flera
remissinstanser. Trafikkontoret önskar få svar i remissen på vilket alternativ som förordas
och hur alternativen påverkar verksamheten.
Beslutet avser val av ett av följande alternativ som de i remissvaret vill ha belyst:
•
•
•

Tunnel: Tunnel längs hela sträckningen mellan Lindholmen och Linnéplatsen.
Öppningsbar 12 m bro: Öppningsbar bro från Lindholmen till Stigberget, tunnel
mellan Stigbergstorget och Linnéplatsen.
Fast 27 m bro: Inte öppningsbar bro från Lindholmen till Stigberget, spår i
Bangatan mellan Stigbergstorget och Djurgårdsplatsen. Tunnel mellan
Djurgårdsplatsen och Linnéplatsen.

Rapporten redogör för de tre olika alternativens egenskaper, förutsättningar och nyttor.
En bussförbindelse är endast möjligt i broalternativen och detsamma gäller för gång- och
cykel. Gång- och cykel ger nytta men medför ökad risknivå och kostnadsram för
projektgenomförandet, busstrafik försämrar stadsbanestandard och nyttan är oklar, vilket
gör att bussförbindelsen i enlighet med målbild koll2035 inte är prioriterad. Vid
tunnelalternativet, som inte möjliggör gång, cykel eller busstrafik kvarstår utmaningen för
staden att hantera behovet av gång- och cykelförbindelse över Göta älv.
Samtliga alternativ bedöms överstiga tilldelad investeringsram och skillnaden mellan
alternativen ses inte som signifikant givet projektets tidiga fas. Genomförandet av
samtliga alternativ medför risker av byggnadsteknisk karaktär och påverkar i olika grad
en rad intressenter.

Bilagor
1. Rapport Översikt av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsens förstudie,
augusti 2020
2. Förstudie Stadsbyggnads- och exploateringsanalys, juni 2020
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Stadsbyggnadskontorets bedömning
Bakgrund
Stadsbyggnadskontoret deltog under våren 2020 i arbetet med underlag till den rapport
som remissen avser. Underlaget utgörs av en Stadsbyggnad- och exploateringsanalys,
som tagits fram i samverkan inom ramen för arbetet med ny översiktsplan, fördjupad för
centrala Göteborg. I rapporten refereras den till som REF-K1, Stadsbyggnad- och
exploateringsanalys, Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Älvstranden utveckling
AB och utgör i detta tjänsteutlåtande ett stöd för resonemang och medskick till beslut av
val av alternativ.

Stadsbyggnadskontoret redogör i stadsbyggnad- och exploateringsanalysen för de olika
alternativen och hur de dels påverkas olika stadsutvecklings- och exploateringsaspekter
dels de olika platser som alternativen berör. Dessa beskrivs översiktligt även i rapporten.
Val av alternativ
I rapporten som remissas görs den sammanfattande bedömningen att tunnelalternativet
har bäst stadsbanekvaliteter, innebär lägst negativ påverkan utifrån stadsbyggnads- och
exploateringsaspekter samt minst påverkan på riksintressen för bland annat
kulturmiljövård. Samtliga alternativ har för och nackdelar utifrån olika aspekter och på
olika platser. Anslutningen av förbindelsen till Linnéplatsen är samma i de olika
alternativen. Linnéplatsen redogörs inte fördjupat för i rapporten. Anslutningen till
Linnéplatsen är särskilt komplex, utifrån de anspråk som behöver omhändertas i fortsatt
arbete. Platsen påverkas i hög grad, oberoende av alternativ, medan andra platser som
exempelvis Stigberget påverkas i varierande grad beroende på vilket alternativ som väljs.
Alternativet tunnel eller bro får här helt olika konsekvenser och påverkan på bland annat
stadsliv samt stads- och landskapsbild.

Stadsbyggnadskontoret gör ingen annan bedömning än den som redan redovisats inom
Stadsbyggnads - och exploateringsanalysen och ser därmed tunnelalternativet som bäst
lämpat att fortsätta utreda i förstudie. Sammantaget finns det till detta val av alternativ
flertalet aspekter som behöver hanteras vidare och som inte är tillräckligt belysta i
rapporten. Sådana aspekter handlar bland annat om gestaltningen av hållplatslägen och
omkringliggande stadsmiljöer så att kollektivtrafiken kan utgöra en del av en attraktiv och
god stadsmiljö.
Resonemang gällande gång- och cykelförbindelse
Stadsbyggnadskontoret ser positivt på resonemanget gällande nytta för gång- och cykel
och att det vid val av tunnel fortsatt behöver utredas och hanteras. Däremot ser kontoret
att beskrivningen som avser att en större nytta nås för cyklister om en gång- och
cykelförbindelse istället placeras österut behöver hållas isär givet behovet av en gångoch cykelförbindelse mellan Stigberget och Lindholmen som konstateras.

Inom arbetet med ny översiktsplan, fördjupad för centrala Göteborg, avses flera
förbindelser(färjor- och gång- och cykelbroar) över älven redogöras för. Ett av dessa
lägen är just mellan Stigberget och Lindholmen. Kopplingen anses utifrån pågående
arbete och program för Lindholmen kunna koppla samman områdena över älven genom
Djurgårdsgatans förlängning och Miraallén, väster om läget för Lindholmsförbindelsen.
En gång- och cykelkoppling österut, exempelvis från befintlig stadskärna till Lindholmen
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och Frihamnen har en annan nytta i att koppla samman områden och stråk så att
stadskärnan kan växa över älven.

Henrik Kant

Katja Ketola

Stadsbyggnadsdirektör

Chef Strategiska avdelningen
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Fastighetsnämnden

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2020-10-19

Remissvar avseende Lindholmsförbindelsen,
val av alternativ – bro eller tunnel mellan
Lindholmen och Stigberget
§ 194, 5164/20
Beslut
Enligt fastighetskontorets förslag:
1. Fastighetsnämnden förordar förslaget med tunnel under Göta älv med beaktande
av de överväganden som framgår i förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Tjänsteutlåtandet översänds till stadsledningskontoret så som yttrande över
remissen.

Handlingar
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2020-10-19
Tilläggsyrkande MP, V den 2020-10-19
Yttrande MP, V den 2020-10-19
Yttrande M, KD, L, D den 2020-10-19

Yrkanden
Bobbo Malmström (V) yrkar bifall till kontorets förslag och tilläggsyrkande från MP och
V
Mats Ahdrian (KD) yrkar bifall till kontorets förslag

Propositionsordning
Fastighetsnämnden beslutar först att bifalla kontorets förslag.
Ordföranden Mats Ahdrian ställer härefter proposition på bifall respektive avslag på
tilläggsyrkande från MP och V och finner att nämnden beslutat avslå yrkandet.
Omröstning begärs.
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Fastighetsnämnden

Omröstning
Godkänd voteringsproposition: ”Ja-röst för avslag till yrkande från MP och V. Nej-röst
för bifall till yrkande från MP och V”.
Hampus Magnusson, Patrik Höstmad, Anders Karlsson, Bengt-Åke Harrysson och Mats
Ahdrian röstar Ja (5)
Sven Carlsson, Bobbo Malmström, Ingvar Andersson och Jennifer Cardell röstar Nej (4)

Protokollsanteckningar
Ledamöterna för MP och V antecknar som yttrande en skrivelse.
Ledamöterna för M, KD, L och D antecknar som yttrande en skrivelse.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen

Dag för justering
2020-11-03

Vid protokollet
Sekreterare
Sirpa Bernhardsson

Ordförande
Mats Ahdrian

Justerande
Bobbo Malmström
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Fastighetsnämnden 2020-10-19

Yrkande MP, V

Lindholmsförbindelsen

Fastighetsnämnden beslutar
Att till yttrandet lägga till följande:
”Behovet av fler gång- och cykelförbindelser är stort och när det nu inte blir en gång- och
cykelmöjlighet vid Lindholmsförbindelsen så ökar behovet av att prioritera en ny gång- och
cykelbro.

Spårvägen på Lindholmen är efterlängtad. I kommande planering behöver barriäreffekten av
staket etc vid spårvägen hållas nere i de sträckor som går genom stadsmiljö.”

Fastighetsnämnden 2020-10-19

Yttrande MP, V

Lindholmsförbindelsen
Behovet av fler gång- och cykelförbindelser är stort och när det nu inte blir en gång- och
cykelmöjlighet vid Lindholmsförbindelsen så ökar behovet av att prioritera en ny gång- och
cykelbro.
Spårvägen på Lindholmen är efterlängtad. I kommande planering behöver barriäreffekten av
staket etc. vid spårvägen hållas nere i de sträckor som går genom stadsmiljö.

Fastighetsnämnden 2020-10-19
Protokollsanteckningen från M, KD, L, D

Lindholmsförbindelsen
Vi delar kontorets uppfattning och ställer oss bakom tunnelalternativet då detta
har lägst negativ påverkan utifrån stadsbyggnads- och exploateringsaspekter samt
minst påverkan på riksintressen, bland annat för kulturmiljövård och
kommunikationer.
Vi vill dock påpeka att samtliga alternativ redan överstiger tilldelad
investeringsram och att detta behöver hanteras före ytterligare beslut tas.
En riskanalys har gjorts för sträckan fram till Linnéplatsen dock anser vi att en mer
genomgripande utredning behöver göras som säkerställer både ekonomi och
genomförande. Detta gäller särskilt utformningen av Linnéplatsen samt
försvårande byggförhållanden i Vegasvackan på grund av otillräcklig bergtäckning.
Dessa två risker uppskattas stå för två tredjedelar av den totala riskexponeringen.
Påverkan på de kulturhistoriska värdena behöver också tydligare tas fram.
Slutligen saknar vi en analys gällande antalet resande i förhållande till projektets
nyttoeffekt.

Fastighetskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2020-10-19
Diarienummer 5164/20

Handläggare
Claes Premmert
Telefon: 031 - 368 12 83
E-post: claes.premmert@fastighet.goteborg.se

Lindholmsförbindelsen, remissvar avseende
val av alternativ – bro eller tunnel mellan
Lindholmen och Stigberget
Förslag till beslut
I Fastighetsnämnden
1. Fastighetsnämnden förordar förslaget med tunnel under Göta älv med beaktande
av de överväganden som framgår i tjänsteutlåtandet.
2. Tjänsteutlåtandet översänds till Stadsledningskontoret som yttrande över
remissen.

Sammanfattning
Som en del av Sverigeförhandlingen ingår en kollektivtrafikförbindelse mellan Brunnsbo
och Linnéplatsen. Delen Lindholmen – Linnéplatsen planeras passera Göta älv med
tunnel eller bro. Trafikkontoret har gjort en teknisk förstudie där man studerat 3 alternativ
för älvpassagen. Det man studerat är en spårvägsförbindelse med stadsbanekvalitet (GCoch bussväg ingår inte studien):
•
•
•

Öppningsbar bro med segelfri höjd på 12,5 meter i stängt läge och segelfri bredd
på 30 meter. Totalkostnad 4 637 miljoner kronor.
Fast bro med segelfri höjd på 27 meter och segelfri bredd på 30 meter.
Totalkostnad 4 167 miljoner kronor.
Tunnel. Totalkostnad 4 434 miljoner kronor.

Fastighetskontoret förordar tunnelalternativet då det har minst negativ påverkan på stadoch exploateringsaspekterna.

Bedömning ur ekonomisk dimension
-

Samtliga 3 förslag överskrider den ekonomiska ramen i Sverigeförhandlingen
med ca 500 till 1000 miljoner kronor. Dyrast är lågbroalternativet, därefter tunnel
och minst kostsam högbron.
En riskexponering om ca 500 miljoner kronor, är medräknad i
kostnadsbedömningarna. Riskexponeringen, riskkalkylen, är en identifiering och
värdering av riskernas sannolikhet och ekonomiska konsekvens.
Varje risks sannolikhet och konsekvens multipliceras.
Summan av multiplikationerna är projektets kalkylerade riskexponering

Avtalat genom Sverigeförhandlingen är 3 485 miljoner kronor varav staten står för 50%,
regionen 25% och staden 25%. Hur finansieringen av överskjutande kostnader ska ske
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håller på att ses över av Trafikkontoret. Besparingsåtgärder samt omfördelning av
kostnader i Brunnsbo-Linnéprojektet studeras.
Om man, i broalternativen, vill samordna älvförbindelsen med gång- cykel- och bussväg
tillkommer ca 500-700 miljoner kronor. (Ej möjligt i tunnellösningen.) Dock innebär en
bussväg att bussen kör i spårvagnsspåren vilket försämrar stadsbanekvaliteterna då
framkomligenheten för spårvagn försämras med längre restider som följd.
Vid broalternativen tillkommer kostnader för gestaltning som inte är medräknade i
kalkylerna.
Exploateringsmöjligheterna i Södra Lindholmen, där Älvstranden Utveckling är
markägare, påverkas mest negativt i högbroalternativet där en minskning av
exploateringsintäkterna mellan 300 och 1000 miljoner kronor kan förutspås. Det stora
spannet beror på om man bygger stadskvarter ut i älven eller inte. Älvkvarteren innehåller
en stor del BTA-yta som försvinner vid högbroalternativet.
Vad nettominskningen av exploateringen blir har inte beräknats men generellt är det
dyrare att bygga kvarteren i Älven än på land.
Lågbron medför en minskad exploateringsintäkt om ca 200 miljoner kronor, oavsett om
man bygger Älvkvarteren eller inte.
Tunnelalternativet påverkar inte exploateringsmöjligheterna vid Södra Lindholmen.
Effekten av försämrade markvärden på grund av närhet till broramper finns inte heller.
Exploateringsmöjligheterna vid Stigberget påverkas i viss, mindre omfattning av
broalternativen (broramperna) men inte av tunnellösningen.
Sjömanskyrkan påverkas om något av broalternativen väljs. Rivning av hela kyrkan
alternativt delar den den.
Exploateringen vid Linnéplatsen är inte beroende av eller påverkas av vilket alternativ
man väljer.

Bedömning ur ekologisk dimension
Miljömässigt innebär alla tre alternativen en påverkan på Göta älv. Miljödom
(”vattendom”) kommer att behöva sökas.

Bedömning ur social dimension
Vid Lindholmen kommer både broalternativen och tråg för tunnel att påverka stads-och
landskapsbilden och utgöra en barriär mellan bostadsområde och verksamhetsområde,
störst påverkan har högbro och minst tunnel.
En snabb förbindelse mellan Lindolmen och fastlandet bidrar till att koppla ihop Norra
Älvstranden med innerstaden till ett gemensamt stadsrum.
Resor, till och från Lindholmen mm, kommer att förenklas och gå betydligt snabbare än
idag.
Stigberget kommer att bli en knutpunkt för resande då den planerade Metrobussen
kommer att gå på Masthuggskajen och därmed underlätta för resande som ska färdas
vidare mot centrum och mot väster.
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Stadslivet vid Stigbergstorget påverkas av nya flöden och platsens kapacitet att
omhänderta olika flöden påverkas. Exempelvis blir platsen en knutpunkt mellan planerad
Metrobuss och Lindolmsförindelsen.
Totalt sett kommer Lindholmsförbindelsen att inverka positivt på invånarnas sociala
relation mellan varandra då man överbryggar älvbarriären på ännu ett ställe.
Lindholmsförbindelsen kommer att påverka ett antal riksintressen.
De är:
•
•
•

Riksintresse kulturmiljö - Lindholmen
Riksintresse kommunikationer - Göta älv
Riksintresse kulturmiljö – Stigberget

Hänsyn till dessa måste tas vid den fortsatta planeringen så att påverkan minimeras.

Samverkan
Studien har tagits fram gemensamt mellan Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret och
Fastighetskontoret.
Någon facklig samverkan är inte aktuell i detta fall.

Bilagor
1.

Översiktskarta och detaljkarta

2.

Teknisk förstudie, januari 2020, Trafikkontoret

3.

Remisshandlingen

Prokollsutdrag skickas till:
Översänds till stadsledningskontoret.
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Ärendet
Fastighetsnämnden ska ta ställning till vilket av de tre alternativen till älvförbindelse som
förordas.
FK förordar tunnelalternativet beskrivet under ”Förvaltningens bedömning” nedan.

Beskrivning av ärendet
Förstudien omfattar
Beskrivning av konsekvenserna för de olika alternativen avseende möjlig och
pågående stadsutveckling såsom exploateringsmöjligheter, näringslivsutveckling,
grönstruktur, stadsmässighet, markanspråk och påverkan på riksintressen.
Beskrivning av fattade beslut, relation och ömsesidiga beroenden mellan
Lindholmsförbindelsen och planeringsprojekt till exempel planprogram för
Lindholmen.
Lämnar förslag om en fortsatt planeringsprocess av förbindelsen, i enlighet med Planoch bygglagen samt miljöbalken.
Fortsatta utredningar krävs, såsom
Förbindelsens påverkan på värdefull natur- och kulturmiljö, riksintresse för
kulturmiljö och friluftsliv samt utformningsfrågor.
Social- och barnkonsekvensanalys.
Miljökvalitetsnorm Vatten för Göta älv.
Påverkan av klimatförändringar inklusive översvämningsrisker.
Geoteknik.

Förvaltningens bedömning
Fastighetskontoret förordar tunnelalternativet, trots att det är något dyrare än högbron,
därför att
Alternativet bedöms totalt sett ge minst påverkan på Lindholmen, Älven och
Stigberget enligt punkterna nedan. Linnéplatsen påverkas på samma sätt i de tre
alternativen.
Tunneln påverkar stadsutveckling och exploateringsmöjligheter minst.
Restiden är kortast med tunnel.
Inga buller- eller andra störningar för befintlig bebyggelse vid Stigberget.
Ingen påverkan på Sjömanskyrkan förutom viss störning under byggtiden.
Broalternativen, främst högbron, har stor påverkan på stads- och landskapsbild,
stadsliv och värdefulla byggnader/miljöer viktiga för Riksintresse Kulturmiljö både
vid Stigberget och på Lindholmen.
Stenas Danmarksverksamhet måste flytta om något av broalternativen genomförs.
Vid tunnelalternativet påverkas Stena endast under byggtiden.
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Martin Öbo
Fastighetsdirektör

Karin Frykberg
Avdelningschef
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Miljö- och klimatnämnden

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2020-11-17

§ 181 Dnr 2020-16697
Yttrande till trafiknämnden över remiss Val av alternativ – bro
eller tunnel mellan Lindholmen och Stigberget, dnr 4122/19
Beslut
1. Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande
som eget yttrande över remiss Val av alternativ – bro eller tunnel mellan
Lindholmen och Stigberget till trafiknämnden.
2. Miljö- och klimatnämnden förklarar protokollet avseende denna paragraf
omedelbart justerat.

Handlingar
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-05 med bilagor.

Protokollsutdrag skickas till
Trafikkontoret

Dag för justering
2020-11-17

Vid protokollet
Sekreterare
Sara Alander

Ordförande
Emmyly Bönfors Jansson (C)

Justerande
Helena Norin (MP)

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2020-11-18.
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Miljöförvaltningen

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2020-11-05
Diarienummer 2020–16697

Handläggare
Belma Krslak
Telefon: 031-365 00 00
E-post: belma.krslak@miljo.goteborg.se

Yttrande till Trafiknämnden över remiss Val av
alternativ – bro eller tunnel mellan
Lindholmen och Stigberget, dnr 4122/19
Förslag till beslut
Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget
yttrande över remiss Val av alternativ – bro eller tunnel mellan Lindholmen och
Stigberget till trafiknämnden.
Miljö- och klimatnämnden förklarar protokollet avseende denna paragraf omedelbart
justerat.

Sammanfattning
Trafiknämnden har gett miljö- och klimatnämnden möjlighet att yttra sig över remiss om
Val av alternativ – bro eller tunnel mellan Lindholmen och Stigberget.
Lindholmsförbindelsen är en stadsbana - spårväg med hög kapacitet och korta restider.
Den knyter samman Lindholmen med Linnéplatsen, utgör halva den planerade
innerstadsringen och ska fungera som en tvärlänk som bryter de naturliga barriärerna
Göta älv och Stigberget.
Alternativ som studerats är följande:
• Tunnel längs hela sträckningen mellan Lindholmen och Linnéplatsen
• Öppningsbar bro på 12 meter (motsvarande höjd som Hisingsbron) till
Stigberget, tunnel mellan Stigbergstorget och Linnéplatsen
• Ej öppningsbar bro på 27 meter från Lindholmen till Stigberget, spår i Bangatan
mellan Stigbergstorget och Djurgårdsplatsen. Tunnel mellan Djurgårdsplatsen
och Linnéplatsen.
Alternativen har olika egenskaper och jämförs utifrån följande aspekter:
• Vilken stadsbanestandard har de tre alternativen?
• Stadsbyggnads- och exploateringsanalys.
• Påverkan på riksintressen.
• Risker och osäkerheter i att genomföra de olika alternativen och hur vi möter våra
intressenter.
• Investerings- samt drift- och underhållskostnaden för respektive alternativ.
Den sammanfattande bedömningen är att tunneln ger det enklaste genomförandet och de
bästa förutsättningarna för att möjliggöra ett kapacitetsstarkt och effektivt resande på
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1 (10)

Lindholmsförbindelsen. Då tunnelalternativet inte möjliggör gång- och cykelförbindelse
över älven behöver detta fortsättningsvis hanteras inom ramen för cykelprogrammet
(Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025), med syftet att maximera nyttan för
cyklister och minimera påverkan på sjöfarten.
Miljöförvaltningen har bedömt förslagen i remissen utifrån den ekologiska dimensionen
av hållbarhet och följande frågeställningar i missivet:
• Hur påverkar de olika alternativen er verksamhet?
• Vilket alternativ förespråkar ni?
Vi bedömer att vår verksamhet inte berörs direkt av alternativen. En bedömning av
alternativen har gjorts utifrån respektive miljöområde och sammanfattas nedan:
Klimat och trafik
I driftsfas bedöms tunnelalternativet möjliggöra bäst förutsättningar för snabb och ostörd
kollektivtrafik, vilket bör skapa bäst förutsättningar för överflyttning från mer koldioxidoch energiintensiva trafikslag. I byggnadsfas har tunnelalternativet, enligt klimatkalkylen,
störst klimatpåverkan. Vid val av tunnelalternativ kvarstår utmaningen att hantera
behovet av en gång- och cykelförbindelse över Göta älv. Broalternativen möjliggör gångoch cykeltrafik men en separat gång- och cykelförbindelse, i ett mera östligt läge, bedöms
ge störst nyttor utifrån ett gång- och cykelperspektiv
Ljudmiljö
Förbindelsen medför risk för exponering för buller och vibrationer på befintliga
fastigheter. Tunnelalternativet bedöms ge minst bullerpåverkan på omgivningen.
Påverkansgraden och skyddsåtgärder behöver utredas närmare för alla alternativen. Buller
och vibrationer under vattnet kan påverka det marina djurlivet negativt och behöver
utredas, särskilt för tunnelalternativet.
Luftkvalitet
I tunnlar kan partiklar ansamlas och ge förhöjda halter vid tunnelmynningarna. Detta kan
bli ett problem om tunnelmynningar placeras på platser med redan höga föroreningshalter
eller där människor vistas, exempelvis Linnéplatsen.
Markmiljö
Förekomsten av markföroreningar behöver utredas oavsett förbindelsealternativ. Särskilt
stor risk för markföroreningar finns på Lindholmen som är ett gammalt utfyllt
varvsområde. Förekomsten av föroreningar i sediment i älven behöver utredas, där
tunnelalternativet bedöms ge störst påverkan.
Naturmiljö
Förbindelsen påverkar riksintresse för friluftslivet (FO 47 Änggårdsbergen, Slottsskogen,
Fässbergsdalen) och dess påverkan behöver utredas ytterligare. Anslutningen av
Lindholmsförbindelsen vid Linnéplatsen utgör ett ingrepp i denna entré till Slottsskogen
och det värdefulla park- och naturområde som finns här. Arbetet med denna del av
Lindholmsförbindelsen innebär en tydlig målkonflikt med det arbete som pågår med att
bevara denna mycket värdefulla miljö och behöver samordnas med arbetet med
kulturreservatet Slottsskogen.
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Bedömning ur ekonomisk dimension
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension
De aspekter miljöförvaltningen funnit utifrån den ekologiska dimensionen beskrivs under
rubriken Förvaltningens bedömning.

Bedömning ur social dimension
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bilagor
Alla dokument finns tillgängliga under handling nr 23 från trafiknämndens sammanträde
2020-08-27.
Publik information och visualiseringar av projektet.
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Ärendet
Trafiknämnden har gett miljö- och klimatnämnden möjlighet att yttra sig över remiss om
Val av alternativ – bro eller tunnel mellan Lindholmen och Stigberget senast den 30
oktober 2020.
Trafikkontoret har beviljat förlängd svarstid för behandling i miljö- och klimatnämnden
den 17 november 2020, förutsatt att trafikkontoret får ta del av miljöförvaltningens
yttrande senast den 30 oktober med reservation för att det inte är nämndbehandlat.
Miljöförvaltningen har bedömt förslagen i remissen och tagit fram förslag till yttrande
som redovisas i detta tjänsteutlåtande.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
För att knyta de centrala delarna av Norra Älvstranden till innerstaden på södra sidan
Göta älv och för att minska sårbarheten i stadstrafiken behövs en ny
kollektivtrafikförbindelse mellan Lindholmen, Masthugget och vidare till Linnéplatsen.

Lindholmsförbindelsen är en stadsbana (spårväg med hög kapacitet och korta restider).
Den knyter samman Lindholmen med Linnéplatsen via en hållplats i eller intill
Stigberget, utgör halva den planerade innerstadsringen, och ska fungera som en tvärlänk
som bryter de naturliga barriärerna Göta älv och Stigberget.
Lindholmsförbindelsen pekas ut i Göteborg Stads översiktsplan och i Målbild Koll 2035
för stadstrafikens stomnät samt ingår i Sverigeförhandlingen som avtalats mellan
Göteborgs Stad, Trafikverket och Västra Götalandsregionen.
Lindholmsförbindelsen ingår i Sverigeförhandlingen där 3485 miljoner kronor (i 2019 års
penningvärde) är avsatt för Lindholmsförbindelsen, varav staten finansierar 50 procent,
Västra Götalandsregionen 25 procent och Göteborgs Stad resterande 25 procent.

Figur 1: Illustration över innerstadsringen. Röd linje illustrerar den planerade tvärförbindelsens sträckning
och svart linje illustrerar befintligt spårvagnsnät.
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Lindholmsförbindelsen påverkar lokalområdens stadsmiljökvaliteter både under byggtid
och efter etablering, i synnerhet i de fall infrastruktur placeras ovan mark. Projektets
utmaning är att skapa en snabb, kapacitetsstark och pålitlig innerstadsring i stadsmiljön så
att förutsättningar ges till en god stadsutveckling och stadsmiljö för de som bor, vistas
och verkar i staden – såväl under som efter projektgenomförandet.
De tre alternativen
De tre alternativ som studerats är följande:

•
•
•

Tunnel längs hela sträckningen mellan Lindholmen och Linnéplatsen
Öppningsbar bro på 12 meter (motsvarande höjd som Hisingsbron) till
Stigberget, tunnel mellan Stigbergstorget och Linnéplatsen
Ej öppningsbar bro på 27 meter från Lindholmen till Stigberget, spår i Bangatan
mellan Stigbergstorget och Djurgårdsplatsen. Tunnel mellan Djurgårdsplatsen
och Linnéplatsen.

Samtliga alternativ avslutas vid Linnéplatsen där den nya stadsbanan kopplar till befintlig
spårväg för att bli en del av den nya innerstadsringen som ska avlasta centrala staden
bytespunkter och lägga grunden för ett effektivare kollektivtrafiksystem i Göteborg.
Stadsbana har – jämfört med spårväg – högre hastighet, längre mellan hållplatserna och är
i högsta möjliga utsträckning planskild i förhållande till övrig trafik.

Figur 2: Illustration över de tre studerade alternativen

Alternativen har olika egenskaper och jämförs utifrån följande aspekter:
•
•

•

Vilken stadsbanestandard har de tre alternativen? Alternativen jämförs utifrån
restid, hastighet, robusthet samt pålitlighet.
Stadsbyggnads- och exploateringsanalys. I stadsbyggnadsanalysen studeras
påverkan på stadsbild, stadsliv samt landskapsbild för de olika alternativen
liksom påverkan på möjliga exploateringsintäkter.
Påverkan på riksintressen. De riksintressen som studeras är kommunikation
(farled samt hamn), kulturmiljö samt friluftsliv.
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•

•

Risker och osäkerheter i att genomföra de olika alternativen och hur vi möter våra
intressenter. En analys görs av de identifierade kritiska passagerna vid
Lindholmen, Göta Älv passagen, Stigberget (och Bangatan) samt Linnéplatsen
med påverkan på olika intressenter.
Investerings- samt drift- och underhållskostnaden för respektive alternativ.

Sammanfattad bedömning av alternativen
Den sammanfattande bedömningen är att tunnelalternativet har bäst stadsbanekvaliteter.
Broalternativen medför stopp vid broöppning eller lägre hastigheter på bron.

Tunnel innebär lägst negativ påverkan utifrån stadsbyggnads- och exploateringsanalysen
samt minst påverkan på riksintressen. För 27 meter bron minskar
exploateringsmöjligheterna betydligt på Lindholmen. För 12 meter bron påverkas
sjöfarten på farleden (sjöfartsintresset) negativt och har en regional påverkan.
Genomförandet av samtliga alternativ medför risker av byggnadsteknisk karaktär. För
broalternativen tillkommer dessutom risker kopplade till externa intressenter.
Broalternativen kommer att medföra ett större behov av samordning med intressenter,
både från tjänstepersoner och politiker.
Broalternativen möjliggör gång- och cykeltrafik. En större nytta för gång- och
cykeltrafikanter samt en mindre påverkan på sjöfarten kan uppnås om en gång- och
cykelförbindelse istället placeras längre österut. Väljs tunnelalternativet kvarstår
utmaningen för staden att hantera behovet av gång- och cykelförbindelse över Göta älv.
En bussförbindelse är endast möjligt i broalternativen. Med busstrafik på bron försämras
stadsbanestandarden. Då nyttan med busstrafik vid Lindholmsförbindelsen inte heller
tydligt kan påvisas anser Västtrafik och Västra Götalandsregionen att bussförbindelsen är
lägre prioriterad.
Sammanfattningsvis ger tunneln det enklaste genomförandet och de bästa
förutsättningarna för att möjliggöra ett kapacitetsstarkt och effektivt resande på
Lindholmsförbindelsen. Då tunnelalternativet inte möjliggör gång- och cykelförbindelse
över älven behöver detta även fortsättningsvis hanteras i befintligt cykelprojekt, med
syftet att maximera nyttan för cyklister och minimera påverkan på sjöfarten.
Alla alternativen överstiger tilldelad investeringsram i Sverigeförhandlingen.
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Tabell 1, Sammanställning per analyserad aspekt och alternativ. Tabellen är hämtad från remissunderlaget i
bilaga 2 – Översikt av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsen förstudie.

Remissunderlaget
Remissunderlaget är ett omfattande material som består av många utredningar. De
tekniska förutsättningarna för tunnel, bro 12 meter samt bro 27 meter redovisas i den
tekniska förstudien - Teknisk förstudie Lindholmsförbindelsen Huvudrapport - som består
av sju utredningar (bilaga 15 - 21) som sammanfattas i bilaga 14 (se trafiknämndens
sammanträde 2020-08-27).

Den tekniska förstudien har utvecklats/förtydligats och kompletterats under våren 2020 i
ett antal utredningar, se bilaga 3 – 13 (se trafiknämndens sammanträde 2020-08-27).
I bilaga 2 sammanfattas materialet som tagits fram i den tekniska förstudien samt i de
kompletterande underlagen och i rapporten ges en översikt över de alternativskiljande
egenskaperna för respektive alternativ. Jämförelsen och konsekvensbeskrivningen utgår
från förutsättningen att det ska byggas en stadsbana utmed sträckan. Det är möjligt att
också bygga en gång- och cykelbana samt att trafikera buss i spåren på de båda
broalternativen. Konsekvenserna av att inkludera en gång- och cykelförbindelse samt
trafikera med buss i spåren redovisas i separat kapitel i översikten i bilaga 2 (se
trafiknämndens sammanträde 2020-08-27)
Beslut om val av alternativ fattas i regionfullmäktige och kommunfullmäktige under
våren 2021.
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Förvaltningens bedömning
Förvaltningens synpunkter utgår från miljö- och klimatnämndens ansvarsområde i
Göteborgs Stad och våra synpunkter gäller framförallt den ekologiska dimensionen av
hållbarhet. Våra synpunkter har också utgått från följande frågeställningar i missivet:
•
•

Hur påverkar de olika alternativen er verksamhet?
Vilket alternativ förespråkar ni?

Vi bedömer att vår verksamhet inte berörs direkt av alternativen.
Nedan bedöms alternativen utifrån respektive miljöområde.
Klimat och trafik
I driftsfas bedöms tunnelalternativet möjliggöra bäst förutsättningar för snabb och ostörd
kollektivtrafik, vilket bör skapa bäst förutsättningar för överflyttning från mer koldioxid
och energiintensiva trafikslag. I byggnadsfas har tunnelalternativet, enligt klimatkalkylen,
störst klimatpåverkan. Dock beror denna mycket på vilken typ av stål och betong som
används i produktionen. Vid val av tunnelalternativ bör en analys genomföras avseende
möjligheterna att upphandla stål och betong med en begränsad klimatpåverkan.

Vid val av tunnelalternativ kvarstår utmaningen att hantera behovet av en gång- och
cykelförbindelse över Göta älv medan broalternativen möjliggör gång- och cykeltrafik. Vi
instämmer i remissunderlagets bedömning, att en separat gång- och cykelförbindelse i ett
mera östligt läge bedöms ge störst nyttor utifrån ett gång- och cykelperspektiv.
Förbindelsens påverkan på tillgänglighet och framkomlighet för gång- och
cykeltrafikanter, till och genom Linnéplatsen och Slottsskogen, behöver utredas vidare.
Slottsskogens funktion, som en av Göteborgs främsta stadsparker, kan dels stärkas genom
ökad tillgänglighet för kollektivtrafik dels försvagas genom minskade möjligheter för
gång- och cykeltrafikanter. Parkens kapacitet, att ta emot stora flöden av gående och
cyklister i entrén, får inte försämras av förbindelsen.
Ljudmiljö
Förbindelsen medför risk för påverkan på befintliga fastigheter avseende buller och
vibrationer. Förbindelsens påverkansgrad, oavsett alternativ, behöver utredas vidare för
bygg- respektive driftsfas.

Tunnelalternativet bedöms ge minst bullerpåverkan på omgivningen. Buller från
tunnelmynningar kan bli ett problem om dessa placeras nära bostäder, skolor, parker,
rekreations- eller grönområden. Lämplig placering av tunnelmynningar behöver utredas
vidare för att säkerställa att berörd omgivning inte riskerar att exponeras för bullernivåer
som överskrider gällande riktvärden.
Vid Linnéplatsen och Slottsskogen kan förbindelsen, oavsett alternativ, innebära en mer
bullerutsatt situation i relation till dagens situation. Slottsskogen är en viktig stadspark,
som särskilt övervakas inom ramen för stadens bullerövervakning. Förbindelsens
utformning på platsen behöver utredas vidare med målsättning att minimera påverkan på
ljudmiljön.
Buller och vibrationer under vatten kan påverka det marina djurlivet negativt. Störst risk
för negativ påverkan finns under byggfasen och för tunnelalternativet. Påverkan på det
marina djurlivet behöver utredas vidare med avseende på buller och vibrationer.
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen, tjänsteutlåtande
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Luftkvalitet
Spårvägstrafik ger upphov till luftföroreningar i form av partikelhalter (PM10). I tunnlar
kan partiklar ansamlas och ge förhöjda halter vid tunnelmynningarna. Detta kan bli ett
problem i synnerhet om tunnelmynningar placeras på platser med redan höga
föroreningshalter eller där människor vistas, exempelvis Linnéplatsen. Mängden
partikelhalter från tunnelmynningar behöver utredas vidare samt behov och placering av
eventuella ventilationstorn.
Markmiljö
Förekomsten av markföroreningar behöver utredas oavsett förbindelsealternativ. Särskilt
stor risk för markföroreningar finns på Lindholmen som är ett gammalt utfyllt
varvsområde. På Lindholmen har också sådana verksamheter bedrivits som medför en
förhöjd risk för markföroreningar. På fastlandet är det framförallt vid bensinstationen, vid
Djurgårdsplatsen, som markföroreningar särskilt behöver beaktas.

Förekomsten av föroreningar i sediment i älven behöver utredas. Mängden förorenade
sediment som berörs av arbetena beror på vilket alternativ som väljs. Anläggandet av
brostöd berör en mindre yta och därmed mindre mängd sediment än vad en tunnel gör.
För tunnelalternativet tas frågan upp om förorenade sediment väldigt kort på sidan 284 i
Underlagsrapport tidsanalys. Detta behöver utredas mer för alla tre alternativen.
Naturmiljö
Förbindelsen påverkar riksintresse för friluftslivet (FO 47 Änggårdsbergen, Slottsskogen,
Fässbergsdalen). Riksintresset ska enligt MB 3 kap 6 § skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i
närheten av tätorter ska särskilt beaktas. Förbindelsens påverkan på riksintresset behöver
utredas ytterligare.

Förbindelsen påverkar natur- och parkmiljöer, med bland annat skyddsvärda träd. I
underlaget saknas en utredning av de olika alternativens påverkan på biologisk mångfald.
I nuvarande program Göteborgs Stads program för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster (som kommer att ersättas av nya miljö- och klimatprogrammet) står
bland annat att ”Göteborgs Stad ska ta med värdet av ekosystemtjänster i alla
ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och i andra beslut med påverkan
på ekosystem.” I detta fall innebär det att en värdering av ekosystemtjänsterna som
påverkas av Lindholmsförbindelsen bör utföras och deras värden vägas in i beslutet.
Anslutningen av Lindholmsförbindelsen vid Linnéplatsen utgör ett ingrepp i denna entré
till Slottsskogen och det värdefulla park- och naturområde som finns här. Anslutningen
riskerar dessutom att öka de barriäreffekter som redan idag finns genom områdets
befintliga omfattande trafiklösningar. Arbetet med denna del av Lindholmsförbindelsen
innebär en tydlig målkonflikt med det arbete som pågår med att bevara denna värdefulla
miljö och behöver samordnas med arbetet med kulturreservatet Slottsskogen.
Arbetet med kulturreservatet kan härledas till ett beslut om uppdrag i kommunfullmäktige
redan 2009, där utgångspunkten var att området ska skyddas från eventuella framtida
förändringar av exploateringskaraktär. Det nu pågående projektet, som drivs av
stadsbyggnadskontoret med deltagande av ett tiotal förvaltningar i staden, startade hösten
2018 och syftar till att säkerställa ett långsiktigt skydd av Slottsskogen som möjliggör
vård, bevarande och utveckling av parkens kultur-, natur- och rekreativa värden. Den
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen, tjänsteutlåtande
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föreslagna tunnelmynningen med tillhörande trafiklösningar ligger i samma område som
huvudentrén till Slottsskogen idag, och där huvudentrén till Slottsskogens kulturreservat
planeras. Ett beslut om Slottsskogens kulturreservat väntas i byggnadsnämnden år 2022
och i kommunfullmäktige år 2023.
Förbindelsens utformning och anslutning till Linnéplatsen behöver utredas vidare med
målsättning att minimera påverkan på natur- och friluftsvärden och ekosystemtjänster.
Påverkan på Göta älv behöver utredas, såväl för byggfas som för driftsfas. Alternativen är
typ av vattenverksamhet som sannolikt kommer kräva en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB).
Vattenmiljö
Hanteringen av dagvatten och tvättvatten behöver utredas. Risk för förekomst av
klorerade lösningsmedel i grundvattnet behöver beaktas både i området vid
Stigbergstorget och vid Linnéplatsen på grund av kemtvättar i närområdet.

Påverkan på grundvatten behöver utredas oavsett alternativ.
Påverkan på Göta älv och dess djurliv behöver utredas, särskilt för byggfasen där risken
är stor för grumling av vattnet.
Bropelare kan orsaka dämningseffekter som påverkar strömningen i vattnet och därmed
sedimentation och erosion i älven. Vid val av broalternativ behöver detta utredas vidare.

Anna Ledin

Henriette Söderberg

Direktör

Avdelningschef
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Park- och naturnämnden

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2020-10-19

Yttrande till Trafikkontoret över remiss
gällande val av alternativ för
Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen
och Linnéplatsen
§ 168, 0534/20
Beslut
1. Park- och naturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande
till trafiknämnden.
2. Park- och naturnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.

Handling
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-25

Justering
Omedelbar

Protokollsutdrag skickas till
Trafiknämnden

Dag för justering
2020-10-19

Vid protokollet
Sekreterare
Anders Grönberg

Ordförande
AnnaSara Perslow (C)

Justerande
Martin Nilsson (MP)
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Park- och naturförvaltningen

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2020-09-25
Diarienummer 0534/20

Handläggare: Kalle Magnér
Telefon: 031-365 58 46
E-post: kalle.magner@ponf.goteborg.se

Yttrande till trafikkontoret över remiss
gällande val av alternativ för
Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen
och Linnéplatsen
Förslag till beslut
Park- och naturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till
trafiknämnden.
Park- och naturnämnden beslutar justera paragrafen omedelbart.

Sammanfattning
Lindholmsförbindelsen ingår i Sverigeförhandlingen och pekas ut i den regionala
målbilden för kollektivtrafiken, Målbild Koll2035. Aktuell remiss avser val av alternativ
för stadsbana (snabb och planskild spårväg) mellan Lindholmen och Linnéplatsen. Beslut
ska tas i trafiknämnden och av Västtrafiks styrelse.
Sträckan Lindholmen-Linnéplatsen utgör del i en planerad innerstadsring som förväntas
bidra till att avlasta Göteborgs Stads kollektivtrafiksystem och skapa kortare restider över
älven. I syfte att överbrygga Göta älv mellan Lindholmen och Stigberget utreds två brooch ett tunnelalternativ.
Sammantaget ser förvaltningen att alternativet med en tunnel under Göta älv har större
förtjänster än de två broalternativen, men förvaltningen kan inte förorda något av
alternativen i sin helhet.
Vid Linnéplatsen innebär samtliga alternativ en tunnelmynning i berget under
Naturhistoriska museet, som är en del av Slottsskogens parkmiljö, med separat
hållplatsläge i markplan. Förvaltningens viktigaste synpunkt är att en ny
spårvägskoppling och ett hållplatsläge på Linnéplatsen ovan mark inte är möjligt med
hänsyn till den betydande och bestående påverkan som detta skulle medföra för
Slottsskogens parkmiljö och därmed för riksintressena för kulturmiljö och friluftsliv i
vilka Slottsskogen ingår.
Förslaget om en ny koppling och ett hållplatsläge ovan mark bedöms få negativ påverkan
på såväl det sociala som det ekologiska målet i Stadens Grönstrategi. Detta på grund av
att det bland annat skulle medföra en kraftig barriär framför Slottsskogens huvudentré
med minskad tillgänglighet till parken, ökat buller och försämrade vistelsemöjligheter,
håltagning i berg och fällning av värdefulla träd som utgör en viktig del av Slottsskogens
inramning och identitet. Förslaget bedöms även påverka möjligheterna att återskapa
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parkens kulturhistoriska värden i linje med den utvecklingsplan som är framtagen och
beslutad av park- och naturnämnden för Slottsskogen.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Ett genomförande av Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen och Linnéplatsen får
konsekvenser för hur centrala Göteborg långsiktigt kan växa, förtätas och möta älven.
Samtliga alternativ har bedömts innebära ett överskridande av projektets investeringsram.
Större ekonomiska risker för som identifierats för projektet handlar främst om
försvårande byggförhållanden på grund av otillräcklig bergtäckning, och om att
riksintressenas påverkan på möjlig utformning vid Linnéplatsen inte är utredda.

Bedömning ur ekologisk dimension
En utbyggd kollektivtrafik är en förutsättning för planerad bostadsutbyggnad och en
hållbar stad. När fler människor väljer att ställa bilen och ta spårvagnen innebär det
vinster för miljön.
Samtliga alternativ innebär för Slottsskogen att stora och värdefulla träd riskerar att
försvinna, vilket inte är förenligt med Stadens målsättning om att tillvarata
ekosystemtjänster och värna den biologiska mångfalden.

Bedömning ur social dimension
I det underlag trafikkontoret tagit fram saknas en analys utifrån social dimension.
Trafikkontoret uppger att sådan analys istället kommer att tas fram först i
genomförandestudien, när beslut om val av alternativ redan är taget.
Ett genomförande av Lindholmsförbindelsen innebär att Göta älv som barriär bättre
överbryggas än vad som är fallet idag, och att Hisingen och centrala staden knyts närmare
varandra.
Ett utbyggt och mer sammankopplat spårvägsnät innebär en mer jämlik tillgång till
stadens kollektivtrafik. Barn och unga samt personer som inte vill eller har möjlighet att
köra bil kan förflytta sig enklare och fortare genom staden.
Föreslagna alternativ innebär betydande påverkan på Slottsskogen. Bland annat i form av
en kraftig barriär tvärs över Linnéplatsen framför parkens huvudentré. Minskad
tillgänglighet till parken innebär försämrade möjligheter till rekreation, möten, umgänge
och fysisk aktivitet i vardagen, vilket kan leda till försämrad folkhälsa.

Bilagor
Till remissen hörande underlag är mycket omfattande och går att ta del av i sin helhet på
Stadens webbplats genom att klicka på denna länk eller genom att gå till
www.goteborg.se / Kommun och politik / Handlingar och protokoll / Nämndhandlingar,
välj Trafiknämnden år 2020 och därefter Sammanträde 2020-08-27. Skrolla därefter ner
till rubriken ”Handlingar” och se handling 23.
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Ärendet
Trafiknämnden har ombett park- och naturnämnden att lämna synpunkter på remiss
gällande val av alternativ för Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen och
Linnéplatsen. Yttrandet ska lämnas senast 2020-10-30.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund och syfte med Lindholmsförbindelsen
Lindholmsförbindelsen pekas ut i Målbild Koll2035 som kollektivtrafikstråk för
stadstrafikens stomnät. Projektet Lindholmen–Linnéplatsen är en del av programmet
Spårväg och Citybuss mellan Brunnsbo och Linné.

Ärendet avser del av stadsbana inom Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen och
Linnéplatsen. Stadsbana avser spårväg med högre hastighet, längre avstånd mellan
hållplatserna och som i möjligaste mån är planskild.
Vid Linnéplatsen föreslås stadsbanan ansluta till befintlig spårväg.

Figuren anger sträckning för den planerade innerstadsringen med restidsvinster mellan
Frihamnen och Linnéplatsen som beräknas uppstå vid ett genomförande av
Lindholmsförbindelsen. Den sträckning som hanteras i remissen redovisas här med röd
linjesträckning. Källa: Översikt av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsens
förstudie (Trafikkontoret 2020, sidan 3).
Beslutsgång
Beslut om val av alternativ tas både i trafiknämnden och i Västtrafiks styrelse samt avses
synkroniseras med beslut i byggnadsnämnden om utställning av fördjupad översiktsplan
för Centrala Göteborg.
Beskrivning av alternativ som studerats
Där Lindholmsförbindelsen planeras korsa Göta älv, mellan Lindholmen och
Stigbergstorget, har tre alternativ studerats: en tunnel under älven, en öppningsbar bro
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med tolv meter segelfri höjd, samt en ej öppningsbar bro med tjugosju meter segelfri
höjd.
Vid hållplatsläge på Lindholmen och vid Linnéplatsen är utformningen inte
alternativskiljande. Då samtliga tre alternativ angör på samma sätt och i markplan
påverkas inte utformningen av dessa hållplatser av vilket alternativ som väljs.
För Linnéplatsen förutsätter detta för samtliga alternativ att angöring av hållplatsläge i
markplan sker via tunnelmynning i berget nedanför Naturhistoriska museet som är en del
av Slottsskogens parkmiljö.
Tidigare ställningstaganden
En förbindelse mellan Lindholmen och Linnéplatsen via Stigberget har identifierats som
viktig för stadsutvecklingen på båda sidor om älven och för staden som helhet.
Lindholmsförbindelsen är i Göteborgs stads gällande översiktsplan från 2009 ett utpekat
objekt för kommunikation. Objektet är helt underjordiskt och en lösning med stadsbana
som ansluter till befintlig spårväg vid Linnéplatsen ovan mark har inte stöd i gällande
översiktsplan.

Park- och naturnämnden yttrade sig 2019 över Lindholmsförbindelsens föreslagna
sträckning mellan Lindholmen och Linnéplatsen i samband med samråd för den
fördjupade översiktsplanen för Centrala Göteborg. Nämnden framförde att en bro över
älven vore att föredra då den till skillnad från en tunnel även kan nyttjas av fotgängare
och cyklister, samt att en ny fast koppling över älven bör kunna bidra till utvecklingen i
närområdet på respektive sida älven.
Nämnden noterade att Linnéplatsen föreslås angöras i markplan genom en tunnelmynning
i berget under Naturhistoriska museet. Nämnden betonade att det är av största vikt att
Slottsskogens utbredning bevaras, och i synnerhet att Slottsskogens huvudentré och
entréområde inte påverkas negativt.
2016 yttrade sig nämnden över Målbild Koll 2035. Nämnden valde att tillstyrka förslaget
i delar och att avstyrka förslaget gällande ny spårväg förbi Slottsskogens huvudentré, med
motiveringen att frågor om tillgänglighet till parken behöver utredas vidare.

Förvaltningens bedömning
Frågeställningar som trafiknämnden föreslår att remissinstanserna tar ställning till är:
-

Hur påverkar de olika alternativen er verksamhet?
Vilket alternativ förespråkar ni?

Övergripande bedömning
Förvaltningen ser att Lindholmsförbindelsen är viktig för stadens framtida
kollektivtrafikförsörjning. Samtidigt är förslagets påverkan på riksintressen och
stadsbyggnad otillräckligt beskriven. En samlad beskrivning av önskvärd stadsutveckling
vid Linnéplatsen saknas. Motivering saknas till varför förslag för Linnéplatsen inte är
alternativskiljande och låser fast ett hållplatsläge ovan mark.

Förvaltningen ser stora utmaningar för hur Linnéplatsen kan angöras på ett sätt som
skapar en god helhetslösning med tillräcklig hänsyn till önskad stadsbyggnad, andra
pågående projekt och beroenden, samt riksintressen för kulturmiljö och friluftsliv.
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Att olika alternativ för Linnéplatsen varken beskrivs, analyseras eller föreslås i skälig
utsträckning är anmärkningsvärt då samtliga alternativ bedöms innebära en både
betydande och bestående påverkan på platsen. Framförallt för Slottsskogen som stadspark
och del av riksintresse.
Park- och naturförvaltningens ställningstagande gällande val av alternativ
Förvaltningens viktigaste synpunkt är att föreslagen utformning för Linnéplatsen inte är
möjlig utifrån påverkan på Slottsskogens parkmiljö. Då samtliga alternativ innebär en
tunnelmynning i berget under Naturhistoriska museet, med ett hållplatsläge ovan mark,
ser förvaltningen inte att något av alternativen är godtagbart i sin helhet.

Förvaltningen har delvis reviderat sin uppfattning gällande de alternativ som föreslås för
Lindholmsförbindelsen utifrån underlag som tagits fram efter samrådet för den
fördjupade översiktsplanen för Centrala Göteborg. Förvaltningen bedömer att stadsbana i
tunnel under älven är det av de tre föreslagna alternativen som skulle skapa bäst
förutsättningar för önskad utveckling mellan Lindholmen och Stigberget.
Detta förslag innebär ett kvarstående olöst behov av en viktig gång- och cykelförbindelse
över Göta älv. I syfte att koppla samman staden och verka för en hållbar infrastruktur är
det angeläget att en separat förbindelse över älven för fotgängare och cyklister studeras
och genomförs.
Rekommendationer om fortsatt arbete
I ett fortsatt arbete ser förvaltningen att Linnéplatsen behöver studeras i en helhet där
Slottsskogen, Linnéplatsen och Linnégatan, Övre Husargatan och Dag
Hammarskjöldsleden ingår. Förvaltningen bedömer att avvägning mellan olika
markanvändningsanspråk och intressen inte kan hanteras i tillräcklig utsträckning genom
enbart framtagande av detaljplan och genomförandestudie. Frågan behöver hanteras
genom framtagande av ett planprogram.

På Linnéplatsen möts olika stadsrum som påverkar varandra. Det pågår och planeras för
många olika projekt på och omkring Linnéplatsen som påverkar varandra och har
ömsesidiga beroenden. Utöver dessa uppger trafikkontoret att befintlig spårväg och buss
fortsatt förväntas trafikera Linnéplatsen och att fler linjer förväntas trafikera Linnéplatsen.
Linnéplatsen kommer få en ökad betydelse som bytespunkt. Trafikkontoret menar också
att biltrafiken behöver ha fortsatt samma kapacitet som idag och högklassiga gång- och
cykelstråk ska möjliggöras med god tillgång till cykelparkering.
Enbart den trafikala situationen är både komplex och ytkrävande. Frågor väcks om
konkurrerande anspråk, prioritering av trafikslag och om hur trafikytor kan disponeras
och samlas för att också göra plats för vistelsekvaliteter på Linnéplatsen.
Dessa frågor har inte omhändertagits som en helhet. Underlaget som bifogats denna
remiss beskriver främst förutsättningarna för att genomföra en stadsbana enligt målen i
Koll2035. Det föreligger ett stort behov av att förtydliga vilka stadsbyggnadskvaliteter
Staden vill värna och utveckla på Linnéplatsen.
Alternativ till angöring vid Linnéplatsen behöver undersökas i syfte att undvika eller
minimera påverkan på Slottsskogens parkmiljö, riksintressena och andra identifierade
värden. Fortsatt arbete bör omfatta i första hand studier av en lösning under mark, och i
andra hand en ändrad sträckning av stadsbanan som innebär att Linnéplatsen angörs utan
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att korsa Slottsskogens huvudentré. Först därefter kan det vara rimligt att ta ställning till
alternativ som låser fast utformningen vid Linnéplatsen till ovan eller under mark och att
påbörja arbete med detaljplan för Linnéplatsen.
Bedömning av förslagets påverkan på Slottsskogen
Slottsskogens värden
Slottsskogen är Göteborgs mest välbesökta stadspark med cirka 3,7 miljoner besökare
årligen. I en stad som växer och förtätas kan man i framtiden räkna med ännu fler
besökare. Parken är viktig för stadens identitet och lockar såväl många turister som
besökare från hela staden vilket gör den till en både regionalt och lokalt viktig målpunkt.

Slottsskogen är en mycket värdefull park med kulturhistoriska, ekologiska, sociala och
ekonomiska värden, där inte minst grönskan och parkens storlek har stor betydelse.
Parkens många och stora träd utgör en viktig del av Slottsskogens inramning och
identitet.
Slottsskogen omfattas både av riksintresse för kulturmiljö och riksintresse för friluftsliv.
Enligt länsstyrelsen är vegetationen, träden och terrängen mycket viktiga. Bland övriga
viktiga parametrar kan områdets tillgänglighet och närhet till staden framhållas.
Kulturhistorisk bedömning av Slottsskogen beskriver att parken är en av Sveriges bäst
bevarade engelska landskapsparker och den bästa representanten av sitt slag i landet. Där
parken möter Linnéplatsen har den tidigare beskurits som en följd av spårvägens tidigare
utbyggnad, och parkens entré mot Linnéplatsen beskrivs som reducerad och idag otydlig.
Parkens viktigaste entré är vid Linnéplatsen. Här möter parken den täta stenstaden.
Förvaltningen ser att det är av största betydelse att Slottsskogens befintliga utbredning
bevaras och i synnerhet att Slottsskogens huvudentré och entréområde inte påverkas
negativt.
Utvecklingsplaner och pågående arbeten
En utvecklingsplan för Slottsskogen beslutades av park- och naturnämnden 2018. Planen
ingår i det fortsatta arbetet för att nå målen i Stadens Grönstrategi för en tät och grön stad.

Projektet Entré Linné, där Linnégatan och Linnéplatsen möter parken, är ett uppdrag från
nämnden till förvaltningen. Syftet är att stärka och förtydliga Slottsskogens huvudentré
och dess yttre gränser samt att hantera hur parken möter Linnéplatsen.
För Slottsskogen pågår även arbete med att bilda ett kulturreservat för parken. Detta sker
på uppdrag av byggnadsnämnden under ledning av stadsbyggnadskontoret. Syftet är att
säkerställa ett långsiktigt skydd av Slottsskogen som möjliggör vård, bevarande och
utveckling av parkens kultur-, natur- och rekreationsvärden.
Förslagets påverkan på Slottsskogen
En tunnelmynning i berget under Naturhistoriska museet i enlighet med föreslagna
alternativ för Lindholmsförbindelsen skulle innebära ingrepp med negativa konsekvenser
för Slottsskogens parkmiljö som följd av håltagning i berg, borttagande av värdefulla träd
samt tillskapande av en barriär i form av ny spårväg i markplan framför parkens
huvudentré.
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Barriären skulle vara ett fysiskt hinder som försvårar passage mellan Slottsskogen och
Linnéplatsen genom parkens huvudentré. Den skulle också orsaka buller och en ljudmiljö
som gör parkmiljön mindre attraktiv för vistelse.
Föreslagna åtgärder vid Linnéplatsen innebär en betydande och bestående påverkan på
den kulturhistoriskt känsliga miljön. De riskerar att omöjliggöra det återställande av
Slottsskogens gränser och entréområde som föreslås i Slottsskogens utvecklingsplan.

Skiss av tunnelmynningen schematiskt inplacerad i dagens Linnéplatsen.
Källa: Översikt av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsens förstudie
(Trafikkontoret 2020, sidan 23).
Motiv till att studera ett hållplatsläge vid Linnéplatsen under mark
En utformning av Linnéplatsen med ett hållplatsläge ovan mark innebär stora
barriäreffekter i markplan vid Slottsskogens huvudentré. En lösning ovan mark riskerar
att påverka riksintressen för kulturmiljö respektive friluftsliv och att minska möjligheten
att stärka parkens huvudentré.
Synpunkter gällande val av alternativ mellan Lindholmen och Stigberget
Förvaltningen ser att alternativet med en tunnel under Göta älv sammantaget är att föredra
framför de två broalternativen.

För båda broalternativen gäller att dessa kräver omfattande ramper för att kunna kopplas
till de kaj- eller älvstråk som föreslås i pågående arbeten inom Älvstaden.
Det finns risk att alternativet med en högre bro medför negativ påverkan på stadsmiljön
vid Stigbergstorget och Gathenhielmska kulturreservatet. Alternativet med en lägre bro
skulle kunna komma att kräva en flytt av Oscarsleden. En flytt av Oscarsleden skulle
riskera att innebära försämrade förutsättningar för utveckling av ett älvstråk.
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Tunnel är det alternativ som förvaltningen ser skulle ge minst barriäreffekter, minst
påverkan på stadsbilden, minst påverkan på sociala och kulturhistoriska värden, och störst
exploateringsmöjligheter.
Gällande tunnelalternativet är det angeläget att möjlighet till en separat älvförbindelse för
gång och cykel fortsatt studeras, med möjlighet att koppla samman framtida älvstråk.
I ett fortsatt arbete med tunnelalternativet mellan Lindholmen och Stigberget behöver det
utredas hur uppgångar från en underjordisk hållplats kan lösas med hänsyn till kulturmiljö
och offentlig plats vid Stigbergstorget.

Jakob Andreasson

Linda Nygren

avdelningschef

förvaltningsdirektör
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Kultur

Utdrag ur Protokoll
Kulturnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-11-23

Yttrande till trafiknämnden över remiss
avseende val av alternativ för
Lindholmsförbindelsen – bro eller tunnel
mellan Lindholmen och Linnéplatsen
§ 221, 0813/20
Beslut
I kulturnämnden
1. Kulturnämnden tillstyrker att remissens alternativ om tunnel mellan Lindholmen
och Linnéplatsen ska studeras vidare inom ramen för fortsatt planering av
Lindholmsförbindelsen.
2. Kulturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till trafiknämnden som
eget yttrande.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Handlingar
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-10-30.
Remiss från trafiknämnden avseende Val av alternativ för Lindholmsförbindelsen mellan
Lindholmen – Linnéplatsen, 2020-09-03.

Protokollsutdrag skickas till
Trafiknämnden.

Dag för justering
2020-11-23Vid protokollet
Sekreterare
Stina Borrman
Ordförande
Ann Catrine Fogelgren

Göteborgs Stad Kultur, protokollsutdrag

Justerande
Grith Fjeldmose
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Kultur

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2020-10-30
Diarienummer 0813/20

Sara Schütt/Kultur/GBGStad
Telefon: 031-368 32 15
E-post: sara.schutt@kultur.goteborg.se
Anette Lindgren
Telefon: 031-368 36 32
E-post: anette.lindgren@kultur.goteborg.se

Yttrande till trafiknämnden över remiss
avseende val av alternativ för
Lindholmsförbindelsen – bro eller tunnel
mellan Lindholmen och Linnéplatsen
Förslag till beslut
I kulturnämnden
1. Kulturnämnden tillstyrker att remissens alternativ om tunnel mellan Lindholmen
och Linnéplatsen ska studeras vidare inom ramen för fortsatt planering av
Lindholmsförbindelsen.
2. Kulturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till trafiknämnden som
eget yttrande.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
Trafiknämnden beslutade den 2020-08-27 att sända remiss om val av alternativ för den så
kallade Lindholmsförbindelsen till ett antal nämnder, bolag och kranskommuner för
yttrande. Lindholmsförbindelsen är en stadsbana (så kallad spårväg med hög kapacitet
och kortare restider) vilken knyter samman Lindholmen med Linnéplatsen via en hållplats
i eller intill Stigberget och ska fungera som en tvärlänk som bryter de naturliga
barriärerna Göta älv och Stigberget. Remissen innefattar tre olika alternativ till lösning
för Lindholmsförbindelsen; en låg bro, en hög bro alternativt en tunnel.
Kulturförvaltningen har valt att besvara remissen med utgångspunkt från nämndens
uppdrag att bidra till och säkerställa utvecklingen av kulturvärden i stadsutvecklingen.
Sammantaget anser kulturförvaltningen att tunnelalternativet är det som bör
rekommenderas att fortsatt studera och utreda vidare. Av de tre områden som direkt
påverkas av Lindholmsförbindelsen bedöms Linnéplatsen ha störst risk för negativ
påverkan.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Lindholmsförbindelsen är en del av programmet Spårväg och Citybuss mellan BrunnsboLinné via Lindholmen med en total budget på 4800 mkr i 2016 års penningvärde.
Projektet är en del av den så kallade Sverigeförhandlingen, där staden står för en
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fjärdedel, Västra Götalandsregionen för en fjärdedel samt staten för hälften av
finansieringen. Investeringen för samtliga alternativ som presenteras i den remiss som
kulturnämnden har att yttra sig över, överstiger tilldelad ram. Kostnaden är lägst för 27metersbron, därefter tunnel och högst kostnad är det för 12-metersbron. Drift- och
underhållskostnader är högre för broalternativen. Tilläggsfunktioner för gång- och
cykeltrafik samt busstrafik på de båda broalternativen är möjliga men ingår inte i
grundinvesteringen.

Bedömning ur ekologisk dimension
Lindholmsförbindelsen pekas ut i den så kallade Målbild Koll2035 som
kollektivtrafikstråk för stadstrafikens stomnät, samt ingår i avtal om statlig
delfinansiering genom Sverigeförhandlingen som del av kollektivtrafikobjektet
Brunnsbo-Linné. Målbild Koll2035 antogs av regionfullmäktige i april 2018 och anger
hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i Göteborg, Mölndal och Partille fram till år
2035. Ärendet förväntas ha stor inverkan på lokala och nationella miljömål då man
genom programmet förväntas öka kollektivtrafikresandet i Göteborg avsevärt.

Bedömning ur social dimension
Göta älv är en stark del av stadens identitet men älven utgör även en barriär mellan
stadsdelar och människors möjlighet att i sin vardag färdas enkelt mellan olika
målpunkter i staden. Smidiga kollektivtrafiklösningar och en ny koppling över älven
bidrar till att det fysiska avståndet minskas. På sikt skapar detta förutsättningar för att
minska mentala avstånd och skapa en mer jämlik stad.
Ur ett tillgänglighetsperspektiv bedöms en Lindholmsförbindelse också vara positiv, då
kollektivtrafikresenärer ges en ökad tillgång till Lindholmen, Stigberget och Slottsskogen
som platser och som målpunkter. Tillgängligheten till kulturella mötesplatser och
kulturmiljöer inom samtliga områden påverkas positivt, såsom Slottsskogen,
Gatenhielmska reservatet och Sjöfartsmuseet Akvariet.
För gående och cyklister kan det dock innebära en negativ påverkan på tillgängligheten
till och från Slottsskogen då entrén riskerar att skäras av genom kollektivtrafikbarriärer på
Linnéplatsen. I synnerhet barn och unga har behov av ett väl fungerande
kollektivtrafiksystem med trygga och säkra anslutningar. Investeringar i
kollektivtrafiknätet förväntas bidra till en ökad tillgång till utbildning, fritids- och
kulturaktiviteter för målgruppen. Nationella studier visar att kvinnor i storstäder reser
kollektivt i högre utsträckning än män, vilket gör att denna grupp förväntas gynnas av
förslaget.

Expedieras till
Trafiknämnden.
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Bilagor
1. Tjänsteutlåtande 2020-08-06 från trafikkontoret: Remiss – val av alternativ för
Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen och Linnéplatsen.
2. Remissinstanser.
3. Översikt av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsen, trafikkontoret 202008-18.
4. Geografisk förstudie Lindholmsförbindelsen, stadsbyggnadskontoret juni 2020.
5. Översiktlig intressentanalys Lindholmsförbindelsen, trafikkontoret 2020-08-12.
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Ärendet
Trafiknämnden beslutade den 2020-08-27 att sända remiss om val av alternativ för den så
kallade Lindholmsförbindelsen till ett antal nämnder, bolag och kranskommuner för
yttrande. Kulturnämndens yttrande ska vara trafiknämnden tillhanda senast den 2020-1030, men förlängd remisstid har beviljats till den 2020-11-23.
Lindholmsförbindelsen är en stadsbana (så kallad spårväg med hög kapacitet och kortare
restider) vilken knyter samman Lindholmen med Linnéplatsen via en hållplats i eller intill
Stigberget och ska fungera som en tvärlänk som bryter de naturliga barriärerna Göta älv
och Stigberget. Remissen innefattar tre olika alternativ till lösning för
Lindholmsförbindelsen; en låg bro, en hög bro alternativt en tunnel.
Lindholmsförbindelsen pekas ut i Göteborg Stads översiktsplan och i Målbild Koll 2035
för stadstrafikens stomnät och ingår i Sverigeförhandlingen som avtalats mellan
Göteborgs Stad, Trafikverket och Västra Götalandsregionen.

Bakgrund och beredning av ärendet
Kulturnämnden yttrade sig 2016-05-24 § 94 över Regionalt trafikförsörjningsprogram i
Västra Götaland – Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035.
Målbild Koll2035 antogs av regionfullmäktige i april 2018 och anger hur
kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i Göteborg, Mölndal och Partille fram till år
2035. Med utgångspunkt i kulturnämndens reglemente och Göteborgs Stads
kulturprogram har förvaltningen uppdraget att utveckla kulturvärden i stadsutvecklingen
samt att utveckla kulturplaneringen i staden. I remissens underlag ges en översikt över de
alternativskiljande egenskaperna för respektive av de tre alternativen. Kulturförvaltningen
har i huvudsak fokuserat på den genomförda stadsbyggnads- och exploateringsanalysen i
underlaget som studerar påverkan på stadsbild, stadsliv och landskapsbild för de olika
alternativen samt påverkan på riksintressen, varav kulturmiljö är ett. Då förvaltningen i
detta skede genomfört en översiktlig analys menar förvaltningen att det i nästa skede
behöver genomföras mer fördjupade analyser av det valda alternativets påverkan på
kulturmiljön, befintliga kulturverksamheter, kulturella näringar och kulturella
mötesplatser inom de områden som berörs.

Beskrivning av ärendet
Lindholmsförbindelsen pekas ut i Göteborg Stads översiktsplan och i Målbild Koll 2035
för stadstrafikens stomnät samt ingår i Sverigeförhandlingen som avtalats mellan
Göteborgs Stad, Trafikverket och Västra Götalandsregionen. Trafiknämndens bedömning
är att Lindholmsförbindelsen skapar långsiktiga positiva möjligheter genom förbättrade
kommunikationer, både för lokalområdet och för arbetsmarknadsregionen som helhet
samt för att utveckla stadsmiljöerna i de målpunkter som blir mer tillgängliga för fler.
Lindholmsförbindelsen är en stadsbana (spårväg med hög kapacitet och korta restider)
som är del i kollektivtrafikobjektet Brunnsbo-Linné. Den knyter samman Lindholmen
med Linnéplatsen via en hållplats i eller intill Stigberget och ska fungera som en tvärlänk
vilken bryter de naturliga barriärerna Göta älv och Stigberget. Åtgärden är en
förutsättning för att utveckla spårvägssystemet på Hisingen för att möta den pågående
stadsutvecklingen på Norra Älvstranden samt öka robustheten i dagens system.
Kopplingen mellan Lindholmen och Stigberget finns uttryckt som
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kollektivtrafikförbindelse i form av bro eller tunnel i Översiktsplan för Göteborg,
detaljerad för Södra Älvstaden från 1995 och syns även som idé i tidigare och senare
planeringsarbeten. Beslut om val av alternativ för Lindholmsförbindelsen förväntas tas
under första kvartalet 2021 av Göteborgs Stad, Västtrafik och Västra Götalandsregionen.
Beslutet om val av alternativ är också synkroniserat med beslut i byggnadsnämnden om
utställning av ny översiktsplan.
Beslutet avser val av ett av följande alternativ:
1. Tunnel: Tunnel längs hela sträckningen mellan Lindholmen och Linnéplatsen.
2. Öppningsbar 12 meter hög bro: Öppningsbar bro från Lindholmen till Stigberget,
tunnel mellan Stigbergstorget och Linnéplatsen.
3. Fast 27 meter hög bro: Inte öppningsbar bro från Lindholmen till Stigberget, spår i
Bangatan mellan Stigbergstorget och Djurgårdsplatsen. Tunnel mellan
Djurgårdsplatsen och Linnéplatsen.
De tre alternativen har olika egenskaper och ger olika förutsättningar och nyttor. Samtliga
alternativ avslutas vid Linnéplatsen där den nya stadsbanan kopplar till befintlig spårväg
för att bli en del av den nya innerstadsringen som ska avlasta centrala stadens
bytespunkter och lägga grunden för ett effektivare kollektivtrafiksystem i Göteborg.
Stadsbana har, jämfört med spårväg, högre hastighet och längre mellan hållplatserna samt
är i största möjliga utsträckning planskild i förhållande till övrig trafik.
Av den sammanfattande analysen i remissunderlaget framgår följande:
Tunnelalternativen har bäst stadsbanekvalitéer. Tunnelalternativet innebär minst negativ
påverkan utifrån stadsbyggnads- och exploateringsanalysen. Högbron på 27 meter
innebär störst negativ påverkan på stadsmiljö och möjlighet till exploatering.
12 metersbron ger stor negativ påverkan på riksintresset sjöfarten på grund av
broöppningar. Högbron på 27 meter innebär stor negativ påverkan på riksintressena för
kulturmiljö vid Lindholmen och Stigberget. Tunneln innebär minst negativ påverkan på
riksintressena.
Det finns kritiska passager i samtliga alternativ. För tunnelalternativet är riskerna
framförallt av byggnadsteknisk karaktär. För broalternativen tillkommer ökade risker
kopplade till intressenter i närområdet och regionen. 12 metersbron bedöms ha en högre
risk- och osäkerhetsnivå kopplat till riksintresset sjöfart och medför utmanande
samordning med regionala intressen.
Projektets påverkan på stadsbilden, stadsmiljön och kulturmiljön

I remissunderlaget görs en bedömning av Lindholmsförbindelsens potentiella påverkan
på riksintresse och värdefulla natur- och kulturmiljöer kopplat till Plan- och bygglagen
(PBL) men behöver kompletteras med fler utredningar gällande just påverkan på kulturoch naturmiljö. Remissunderlaget konstaterar också att samtliga alternativ för
Lindholmsförbindelsen riskerar att påverka riksintressen för kulturmiljö negativt; i vilken
grad och utsträckning ser olika ut för de olika alternativen på de olika platserna. Utifrån
de olika alternativen ses alternativet hög bro innebära störst negativ påverkan utifrån
samtliga platser. Därefter anses alternativet låg bro utgöra störst påverkan, och minst
påverkan förväntas tunnelalternativet innebära.
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Nedan anges övergripande de utpekade kulturmiljöer i remissunderlaget som riskerar att
påverkas av Lindholmsförbindelsen:
•

Lindholmen: Slotts- och Gateberget inklusive planmönster och bebyggelsekaraktär
som utgör lämningar av varvsmiljön.

•

Älvrummet: Påverkan på landskapsbilden och på siktlinjer över Göta älv och
stadssiluetten mot riksintressena Majorna och Lindholmen.

•

Stigberget: Omkringliggande miljöer vid Stigbergstorget som innehåller symboler
för sjöfararnas Göteborg som Sjömanskyrkan och Gathenhielmska kulturreservatet.
Även Bangatan med dess kulturhistoriska miljöer.

•

Linnéplatsen: Slottsskogen, som utöver planmönster och byggnader från
slottsparkens tillkomst även innefattar riksintresse för friluftslivet genom att vara en
grön kil som går in från Mölndal. Linnéplatsen är inte alternativskiljande men särskilt
viktig att studera vidare utifrån barriäraspekter.

Lindholmen: För Lindholmen berörs främst riksintresse för kulturmiljö.
Tunnelalternativet ger minst negativ påverkan på kultur- och stadsmiljön. Även i
tunnelalternativet bedöms dock utformning och lokalisering av sträckningen där
stadsbanan går ovan mark, kunna innebära risk för en påverkan som är negativ.
Utformning och lokalisering av låg bro bedöms också kunna innebära risk för en
påverkan som är negativ utifrån planmönstret för Slotts- och Gateberget. Utformningen
och lokalisering av låg bro bedöms kunna påverka viktiga siktlinjer och visuellt viktiga
historiska utblickar och symbolbyggnader i staden negativt, dels gällande centrala stadenfästningsstaden och dels gällande Lindholmen - Slottsberget.
Utformning och lokalisering av hög bro bedöms kunna påverka den tydliga fronten som
finns idag mellan bostadsområde och verksamhetsområde samt torrdocka på ett negativt
sätt. Visuell påverkan på riksintresse Lindholmen kan konstateras eftersom själva bron
sträcker sig relativt lång in på fastlandssidan i ett förhöjt läge mycket nära Lindholmens
samlade bebyggelsefront. Detta riskerar att ge problematiska effekter på utsikter och
utblickar inifrån den samlade riksintressemiljön, samt påverkan på vyer mot Slottsberget
och Lindholmen från fastlandssidan och älven.
Samtliga alternativ passerar mycket nära Backa teater vid Kunskapsgatan. Backa teaters
verksamhet kan komma att behöva omlokaliseras under byggtiden.
Stigberget: Tunnelalternativet får minst påverkan på Stigberget som plats. I Stigberget
finns möjligheter att anpassa uppgångar så att det inte påverkar värdefull kulturmiljö
negativt genom planering som använder och anpassar sig till platsens kulturella och
kulturhistoriska upplevelsekvaliteter. Sjömanskyrkan kan komma att påverkas under
byggtiden. Utformning och lokalisering av låg bro och dess hållplatsläge bedöms påverka
ett viktigt frontmotiv med utgångspunkt från riksintresset gällande Majornas annonsering
mot älvrummet. Låg bro-alternativet innebär rivning av delar av Sjömanskyrkan vilket
bedömts utgöra en del av riksintresset. Det finns också en risk för skador på andra
anslutande byggnader som är en del av riksintresset vid schaktnings- och
sprängningsarbeten.
En hög bro och dess fäste bedöms få begränsade effekter på utblickar inifrån den samlade
miljön på fastlandssidan, i vyn mot Slottsberget och Lindholmen. För stadslivet kan det
Göteborgs Stad [Kultur], tjänsteutlåtande
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vara positivt att detta alternativ ansluter i markplan men funktionen snabbspår utmed hela
Bangatan medför åtgärder i markplan som kan få en stor barriäreffekt och som kan
komma att påverka den upplevda miljön och den kulturhistoriskt känsliga miljön negativt.
Hållplatslägets påverkan på den kulturhistoriskt känsliga miljön bedöms som begränsad
till måttlig med referens till riksintresset.
Linnéplatsen: Linnéplatsen bedöms ha störst risk för negativ påverkan i relation till de
andra områdena som påverkas av Lindholmsförbindelsen. En utmaning med utformning
av Linnéplatsen är att hantera barriäreffekter i markplan kring spårvägstunnelns mynning.
Samtliga alternativ i remissen angör Linnéplatsen i tunnel och ges samma fysiska
förutsättningar för fortsatt studie av platsens utformning. Underlaget anger att
tillgängligheten till platsen ökar för resenärer med kollektivtrafik och minskar för dem
som kommer till fots och cykel. Platsens riskerar att ytterligare upplevas som en
trafikplats snarare än en plats med en tydlig karaktär av parkmiljö, då platsens utformning
förändras och sammanhanget mellan bebyggelse, gata och park delvis bryts upp av
trafikstruktur. Vidare kan en ny utformning ge en direkt funktionell påverkan eftersom
den nya dragningen kan bli en barriär i det stora rörelsestråk till och från parken som går
genom Linnéplatsen. Detta kan också leda till att platsens historia inte längre blir tydlig. I
vilken grad platsen påverkas av Lindholmsförbindelsen hänger i hög grad samman med
hur man väljer att arbeta med utformningen av platsen vilket inte undersökts i detta tidiga
skede.

Förvaltningens synpunkter och förslag
I remissen efterfrågas kulturnämndens synpunkter på följande frågeställningar:
Hur påverkar de olika alternativen er verksamhet?
Vilket alternativ förespråkar ni?
De bedömningar och rekommendationer som anges i föreliggande tjänsteutlåtande är
gjorda i ett tidigt skede. Förvaltningen har inte deltagit i eller genomfört egna utredningar
kopplade till Lindholmsförbindelsens påverkan på stadens kulturvärden. Bedömningen är
baserad på det material och de utredningar som återfinns i remissunderlaget.
Oavsett vilket alternativ som väljs så menar kulturförvaltningen att det krävs en fördjupad
utredning före ett investeringsbeslut. Det alternativ som väljs bör i nästa skede analyseras
utifrån ett bredare kulturperspektiv som innefattar både kulturmiljö, konst och gestaltning
såväl som fokus på de kulturella verksamheter och näringar som finns i de områden som
berörs av Lindholmsförbindelsen.
Kulturförvaltningen ser generellt positivt på ambitionen att genom nya och snabba
tvärkopplingar förenkla och bredda rörelsemönster, vilket ökar tillgång till arbete, bostad,
service och utbildning. Smidiga kollektivtrafiklösningar gör att det fysiska avståndet
minskas. På sikt skapar detta förutsättningar för att också minska mentala avstånd och
skapa en mer jämlik stad. Ur ett tillgänglighetsperspektiv bedöms en
Lindholmsförbindelse också vara positivt då kollektivtrafikresenärer ges en ökad tillgång
till Lindholmen, Stigberget och Slottsskogen som platser och som målpunkter.
Tillgängligheten till kulturella mötesplatser och kulturmiljöer inom samtliga dessa
områden påverkas positivt, såsom Slottsskogen, Gatenhielmska reservatet och
Sjöfartsmuseet Akvariet.
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Kulturförvaltningen är positiv till den målbild som presenterats i Koll2035 och menar att
det är viktigt att kollektivtrafiken upplevs som en del av stadsmiljön; den ska lyfta fram
och stärka den identitet, karaktär och kulturmiljö som präglar platsen.
Bebyggelseområdena inom samtliga tre målpunkter; Lindholmen, Stigberget och
Linnéplatsen har särskilda historiska, kulturhistoriska och miljömässiga värden för staden
och för staten som är av bevarande- och nyttjandeintresse.
Stadslivet för samtliga områden förändras och påverkas av de tre olika alternativen och de
har i mer eller mindre omfattning påverkan på befintlig stads- och landskapsbild,
stadsmiljö och framtida exploateringsmöjligheter. Lindholmsförbindelsen påverkar
lokalområdens stadsmiljökvaliteter både under byggtid och även efter etablering - i
synnerhet i de fall infrastruktur placeras ovan mark. Sammantaget anser
kulturförvaltningen att tunnelalternativet är det som bör rekommenderas att fortsatt
studera och utreda vidare. Nedan beskrivs kortfattat några aspekter som särskilt behöver
beaktas inom respektive område.
Lindholmen: Själva Lindholmen är idag en gammal ö (holme) i Göta älv, omgiven av ett
flackt landskap i form det före detta varvsområdet. Varvet byggdes på ett utdikat
vassområde. Topografin, kullar i ett platt landskap, gör att det går att förstå Lindholmen
som en viktig försvarspunkt i ett älvlandskap. Lindholmsförbindelsens sträckning också i
tunnelalternativet måste utformas med största hänsyn till Lindholmen och Slottsberget.
Stigbergstorget: Även för tunnelalternativet är utformning och lokalisering av hållplats
under berg och kopplingar till hållplatsen av stor betydelse för hur platsen upplevs och
kan användas. En ökad tillgänglighet till Stigbergstorget är positivt. Det är viktigt att
påverkan på värdefulla kulturmiljöer på Stigberget minimeras och förvaltningen menar att
det är avgörande att ta hänsyn till och utveckla de värden som finns där idag. Att arbeta
med kulturmiljövärden, kulturella mötesplatser och de verksamheter som finns i området
ger en god stadsutveckling. Dialogen behöver därför utvecklas med Sjöfartsmuseet
Akvariet och även andra kulturverksamheter och kulturaktörer i området. Dialogen med
den pågående BID (Business Improvement District) Stigbergstorget behöver också
utvecklas.
Linnéplatsen: Förvaltningen gör bedömningen att Lindholmsförbindelsen kommer att
innebära en stor påverkan på platsen. Linnéplatsen och Slottsskogen är historiskt
sammankopplade och viktiga entréplatser in till innerstaden som dels kan stärkas av
förbindelsen men som också kan försämras beroende av hur utformning av platsen görs.
Spårförbindelsen riskerar att ge upphov till stora barriäreffekter genom att
tillgängligheten till Slottsskogen minskar för fotgängare och cyklister. Risken är att
platsen befästs som främst en trafikplats och inte som plats för rekreation och port in till
Slottsskogen. En del av parkmiljön som kulturhistorisk miljö kan behöva tas bort,
påverkan bedöms också ske på entrén till Slottsskogen. Håltagning för tunnel in i berget
riskerar också att ge bestående negativ påverkan på upplevelsen av parkens entré, och på
vyn mot Naturhistoriska museet. Fokus måste vara att Lindholmsförbindelsen blir en
både estetiskt och funktionellt bra lösning för Slottskogsentrén och för Linnéplatsen som
helhet. Kulturförvaltningen förespråkar att en platsanalys görs med uppdrag att titta på
förslag på hur trafikens dominans i området kan mildras. Inom ramen för uppdrag i
kommunfullmäktige (2009-10-08) och byggnadsnämnden (2011-10-04) pågår arbete med
att bilda ett kulturreservat för Slottsskogen med syfte att säkerställa ett långsiktigt skydd
för parken samt möjliggöra vård, bevarande och utveckling av områdets kultur- naturGöteborgs Stad [Kultur], tjänsteutlåtande
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och rekreativa värden. Det framtida arbetet med Lindholmsförbindelsen behöver också ta
hänsyn till och kopplas samman med detta pågående uppdrag.
God gestaltning och tillämpning av 1 %-regeln i utformning av
Lindholmsförbindelsen: Det fortsatta arbetet behöver lägga stort fokus på utformning
och gestaltning för respektive område så att Lindholmsförbindelsen bidrar till en god
stadsmiljö där kulturmiljön synliggörs och tillgängligheten till de kulturella mötesplatser
som finns i berörda områden stärks. Göteborgs kulturhistoriska karaktärer stärker stadens
identitet och bidrar till stadskvalitet. I underlaget konstateras att den gestaltning som
redovisas i nuläget för alternativen inte uppfyller stadens krav på väl gestaltade
stadsmiljöer och behöver utvecklas vidare i projektet. Kulturnämnden har till uppgift att
verka för att konsten blir ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön och
förvaltningen menar att konsten ska vara med i den framtida planeringen och
utformningen av Lindholmsförbindelsen. Enprocentregeln, beslutad av
kommunfullmäktige 2013 och gällande för samtliga förvaltningar och bolag i Göteborgs
Stad, är här ett viktigt strategiskt verktyg i samverkan med andra gestaltande kompetenser
i stadsutvecklingsprocessen. Förvaltningen vill särskilt framhålla att hållplatsmiljöernas
estetiska utformning har stor betydelse för stadsrummet. Betydelsen av trygga och väl
gestaltade hållplatsmiljöer behöver säkerställas och kostnadsberäknas.
Sammanfattningsvis svarar kulturförvaltningen på frågan: Vilket alternativ förespråkar
ni? att tunnelalternativet är det alternativ som fortsatt bör studeras vidare inom ramen för
planering av Lindholmsförbindelsen. Trafiknämndens remiss innefattar också frågan Hur
påverkar de olika alternativen er verksamhet? För att kunna göra en analys av hur
kulturvärdena påverkas bör det alternativ som väljs i nästa skede analyseras utifrån ett
bredare kulturperspektiv som innefattar både kulturmiljö och konst, kultur som en av
stadens identitetsbärare, såväl som fokus på de kulturella verksamheter och näringar som
finns i de områden som berörs av Lindholmsförbindelsen.
Kulturförvaltningen föreslår således att kulturnämnden tillstyrker att tunnel är det
alternativ som ska studeras vidare inom ramen för fortsatt planering av
Lindholmsförbindelsen.

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING

Anna Rosengren

Joakim Albrektson

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef

Göteborgs Stad [Kultur], tjänsteutlåtande

9 (9)

Förskolenämnden

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2020-10-21

Remiss - val av alternativ, bro eller tunnel
mellan Lindholmen och Stigberget, Göteborgs
Stad
§ 193, N608-2184/20
Beslut
1. Förskolenämnden förordar alternativet tunnel som förbindelse mellan Lindholmen och

Stigberget.
2. Förskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Handling
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 5 oktober 2020.

Reservation
Demokraterna reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Demokraternas
ställningstagande i kommunstyrelsen.

Justering
Förskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Protokollsutdrag skickas till
trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se (4122/19).

Vid protokollet
Sekreterare
__________________________
Jenny Bergsman

Rätt utdraget ur protokoll intygar:
__________________________
Amanda Larsson, chef juridik och ärendehantering
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
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Förskoleförvaltningen

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2020-10-05
Diarienummer: N608-2184/20

Handläggare: Mari Leion
Telefon: 031- 365 09 60
E-post: mari.leion@forvaltning.goteborg.se

Svar på remiss gällande val av alternativ – bro
eller tunnel mellan Lindholmen och Stigberget
Förslag till beslut
1. Förskolenämnden föreslås besluta att förorda alternativet tunnel som förbindelse
mellan Lindholmen och Stigberget.
2. Förskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat

Sammanfattning
Trafiknämnden beslutade den 27 augusti att remittera det samlade materialet som
Göteborgs Stad tagit fram som underlag för val av lösning för Lindholmsförbindelsen
mellan Lindholmen – Linnéplatsen.
De tre alternativ som studerats är följande:
- Tunnel från Lindholmen och hela vägen till Linnéplatsen.
- Öppningsbar bro på 12 meter – motsvarande höjd som Hisingsbron – till
Stigberget med tunnel från Stigberget till Linnéplatsen.
- Inte öppningsbar bro på 27 meter till Stigberget med fortsatt sträckning ovan
mark längs Bangatan till Djurgårdsplatsen, där sträckningen går över till tunnel
till Linnéplatsen.
Samtliga alternativ avslutas vid Linnéplatsen där den nya stadsbanan kopplar till befintlig
spårväg för att bli en del av den nya innerstadsringen som ska avlasta centrala Göteborgs
bytespunkter och lägga grunden för ett effektivare kollektivtrafiksystem.
Förskolenämnden förväntas presentera vilket av alternativen som är att föredra.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Förskolan Kunskapsgatan 3A ligger i tillfälliga lokaler precis på den plats där en bro går
över eller tunnel ska gå ner, den kommer därför inte kunna permanentas på samma plats.
I området runt Lindholmen finns brist på förskoleplatser och förskolan Kunskapsgatan
3A kommer att behöva ersättas på annan plats i närområdet. Det kommer också att
behövas fler förskoleplatser i jämn takt med en ökad exploatering av området.
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Påverkan
Olika möjligheter
till exploatering av
området ger olika
behov av nya
förskoleplatser.

Tunnel
I detta alternativet
blir det en hög
exploateringsgrad
och kommer att
kräva störst antal
nya förskoleplatser.

Bulleråtgärder på
befintliga förskolor

Oklart hur det
påverkar.

12 meter bro
I detta alternativ
blir det en lägre
exploateringsgrad
vilket kommer att
kräva ett mindre
antal nya
förskoleplatser.
Oklart hur det
påverkar.

27 meter bro
Detta alternativ
genererar den lägsta
exploateringsgraden
vilket kommer att
generera minst antal
nya förskoleplatser.
Oklart hur det
påverkar.

Ceresgatan
Miraallén
De förskoleplatser som tillskapas vid en exploatering av Lindholmsområdet kan med
fördel ligga i egen byggnad alternativt tillsammans med grundskola och inte i bottenplan
av bostäder. Det kan komma att medföra att exploateringsgraden blir något lägre vilket
kommer att generera ökade kostnader i detta skede. Att förskolor hamnar i egen byggnad
är såväl en ekonomisk driftsfråga som en kvalitetsfråga. Beräkningar från SKR visar att
en fristående byggnad på kommunal mark lönar sig efter 15 år.
Med hänsyn tagen till de ekonomiska konsekvenserna för förskolans verksamhet är
tunnelalternativet mest fördelaktigt. Detta då förskolor i närområdet kan bli bullerutsatta
och kan behöva investera i bullerdämpande åtgärder. För att få driftsekonomi i balans
behöver de tillkommande förskolorna ligga i egen byggnad, annars riskeras en högre
hyreskostnad på långsikt.

Bedömning ur ekologisk dimension
Det översiktliga underlaget beskriver olika aspekter på miljöpåverkan enligt de tre
alternativen. Tunnel presenteras som den mest fördelaktiga lösningen.
Även ur förskolans perspektiv bedöms tunnel som den mest fördelaktiga lösningen.
Genom att sänka ner överfarten kommer det av bil- och spårvagnstrafik genererade
bullret att störa omgivningen. Ibland talas det om ett bullerregn. Det innebär att bullret
kan genereras på en plats men kan regna ner över en annan plats. Detta kan bli ett
bekymmer vid en brolösning. Då kommer det att passera bilar, spårvagnar och bussar
som genererar buller och som riskerar att hamna över närliggande förskolor.
En brolösning om 27 meter kommer att generera en lång påfartssträcka längs
Lindholmen, det kan komma att generera buller på närliggande förskolor.
En brolösning om 12 meter kan komma att skapa köer vid broöppning vilket kan påverka
nytillkommande och befintliga förskolan på Ceresgatan 16 genom buller och utsläpp.
Det kommer i ett tunnelalternativ inte vara möjligt att gå eller cykla. Förhoppningsvis
kommer spårvägen på något sätt möjliggöra att ta med cyklar över älven.
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Bedömning ur social dimension
Att knyta ihop Majorna med Lindholmen kommer att öka den sociala relationen mellan
de två platserna. Det kan också möjliggöra för barn från ena sidan älven att få en
förskoleplats på den andra sidan älven på ett sätt som kan få familjers liv att gå ihop med
hämtningar och lämningar.
Broalternativen möjliggör eventuellt att kunna cykla eller gå, medan tunneln kommer
vara byggd för spårvagn och bil. Att kunna ta med cykeln på spårvagnen hade varit ett
mycket bra alternativ för att krympa avståndet mellan Majorna och Lindholmen även för
cyklister.

Barnkonventionen
I samband med att arbetet med någon av lösningarna går vidare behöver en
barnkonsekvensanalys tas fram för att säkerställa att lösningen som tas fram utgår från barns
bästa.

Samverkan
Information har skett med de fackliga organisationerna vid förvaltningssamverkan den 14
oktober 2020.

Bilagor
1. Översikt av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsens förstudie
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Ärendet
Förskolenämnden har av trafiknämnden fått remiss gällande val mellan tunnel eller bro
vid Lindholmen. Det är tre alternativ att ta ställning till, tunnel eller öppningsbar bro på
12 meter eller en längre men högre bro om 27 meter.
Remisstiden löper till 20201030.

Beskrivning av ärendet
Utbyggd kollektivtrafik är en förutsättning för att de planerade bostadsutbyggnaderna ska
komma till stånd och därmed även möjligheterna att skapa täta och hållbara stadsmiljöer.
För att knyta de centrala delarna av Norra Älvstranden (runt Lindholmen) till innerstaden
på södra sidan älven och för att minska sårbarheten i stadstrafiken behövs en förbindelse
mellan Lindholmen, Masthugget och vidare till Linnéplatsen. Den är avgörande för att
korta restiderna mellan viktiga tyngdpunkter och målpunkter, avlasta de mest centrala
delarna av Göteborg och öka robustheten och pålitligheten. Förbindelsen behövs även för
att hantera ett kraftigt ökat resande på Norra Älvstranden. Utbyggnaden av bostäder och
verksamheter inom Älvstaden kräver en kapacitetsförstärkning av kollektivtrafiken på
Norra Älvstranden och på sikt även på Backaplan.
Lindholmsförbindelsen omnämns i Göteborg stads översiktsplan och i målbild för
stadstrafikens stomnät samt ingår i Sverigeförhandlingen. Lindholmsförbindelsen är en
del i kollektivtrafikobjektet Brunnsbo-Linnéplatsen, som omfattar halva innerstadsringen,
och knyter samman kollektivtrafiknavet Linnéplatsen med Lindholmen via en hållplats i
eller intill Stigberget.
Flera olika alternativa utformningsmöjligheter finns för Lindholmsförbindelsen. Älven
kan passeras på bro eller i tunnel medan Linnéplatsen nås med tunnel.
Ingen samhällsekonomisk analys är ännu gjord för förbindelsen.
Den remiss som förskolenämnden har att besvara handlar om hur en förbindelse över
älven ska utformas. Det finns tre förslag
-

Tunnel
Öppningsbara bro, 12 meter
Hög bro, 27 meter

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att en tunnel är det alternativ som förordas. En tunnel ger
minst bullerpåverkan och tar minst yta i anspråk för fordon. På det sättet kan mer
yta skapas för bostäder och förskolor för att täcka befintligt och kommande
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behov. Förskoleförvaltningen förordar att planeringen utgår för förskolor i egen
byggnad för att säkerställa en god ekonomisk hantering på lång sikt.
Alternativen med broar riskerar att skapa bullerproblematik på bron.
Vad som inte hanteras i denna remiss är hur förskolan på Rosengatan 6 påverkas.
Den ligger i närheten av den plats där tunneln kommer att avslutas på
Linnéplatsen. Detta är dock en fråga som behöver beaktas i kommande arbete.

Elisabet Nord

Förskoledirektör

Expedieras till (e-post adress/postadress)

trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se, märkt med 4122/19
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Grundskoleförvaltningen

Delegationsbeslut
Utfärdat 2020-09-14
Diarienummer N609-4019/20
Handläggare: Markus Hallman, Petra
Spolin

Remissvar till Trafiknämnden avseende val av
alternativ – bro eller tunnel mellan
Lindholmen och Stigberget, Göteborgs Stad
Motivering
De tre alternativen har olika för- och nackdelar men deras gemensamma mål att knyta
samman områden på varsin sida om älven ses mycket positivt på från
Grundskolenämnden. Tilläggsfunktioner för gång- och cykeltrafik på de båda
broalternativen skulle tillföra ett stort mervärde för elever och personal och möjliggöra
flera olika färdsätt över älven, utan kostnader för kollektivtrafik. I tunnelalternativet
saknas den möjligheten.
Ur ett grundskoleperspektiv påverkas i första hand Santosskolan av den här förbindelsen.
På de grovt illustrerade anslutningarna till de två broalternativen ser vi behov av att
konsekvenser i form av buller utreds. Utformning av brofästen och dess påverkan på
skolans inne- och utemiljö behöver på samma sätt undersökas.

Övriga upplysningar
Enligt delegation från Grundskolenämnden i Göteborgs stad, delegationsordningen
nummer 11.2.12.
2020-09-14

Helena Sjöberg
Avdelningschef
Verksamhetsstyrning och utveckling
GÖTEBORGS STAD
Grundskoleförvaltningen
Verksamhetsstyrning och utveckling
Telefon: 031-367 3351 Mobil: 0707- 61 22 67
E-post: helena.sjoberg@grundskola.goteborg.se
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Utbildning

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2020-10-20

Remissvar till Trafiknämnden angående
Lindholmsförbindesen (TN dnr 4122/19)
§ 189, 0669/20
Beslut
1. Utbildningsnämnden översänder remissvaret till trafiknämnden.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerat.

Peter Borén (D) anmäler att (D) ej deltar i beslutet.

Handling/ar
Tjänsteutlåtande 2020-85
Facklig samverkansgrupp 2020-10-12

Protokollsutdrag skickas till
Trafiknämnden.
Dag för justering
2020-10-20

Vid protokollet
Sekreterare
Britta Ryding

Ordförande
Pär Gustafsson

Göteborgs Stad [Utbildning], protokollsutdrag

Justerande
Anna-Klara Behlin
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Utbildningsförvaltningen

Tjänsteutlåtande nr: 2020-85
Utfärdat 2020-09-10
Diarienummer 0669/20

Handläggare
Lina Lif Reinhardt
Telefon: 031-367 00 15
E-post: lina.lif.reinhardt@educ.goteborg.se

Remissvar angående Lindholmsförbindelsen
(TN dnr 4122/19 )
Förslag till beslut
I utbildningsnämnden:
1. Utbildningsnämnden översänder remissvaret till trafiknämnden
2. Förklarar ärendet omedelbart justerat.

Sammanfattning
Trafiknämnden har beslutat att översända det samlade material som trafikkontoret tagit
fram rörande val av lösning för Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen och
Linnéplatsen på remiss till Utbildningsnämnden. Remissvaret ska lämnas senast den 30
oktober.
Trafikkontoret har föreslagit att remissinstanserna tar ställning till hur de alternativ som
finns påverkar vår verksamhet och vilket alternativ vi förespråkar.
Utbildningsförvaltningen ser att det kommer att ske en påverkan på flera av de
verksamheter som finns nere på Lindholmen då verksamhet bedrivs i direkt anslutning till
samtliga alternativ. Utifrån de illustrationer och visualiseringar som tagits fram bedömer
förvaltningen att tunneln kommer att ge minst påverkan även om verksamheten sannolikt
kommer att påverkas under genomförandet.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan
Samverkan på FSG 12 oktober 2020.

Bilagor
1.

TU Remiss – val av alternativ för Lindholmsförbindelsen

2.

Översikt av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsens förstudie

Expedieras
Trafiknämnden
Göteborgs Stad Utbildningsförvaltningen tjänsteutlåtande
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Ärendet
Trafiknämnden har beslutat att översända det samlade material som trafikkontoret tagit
fram rörande val av lösning för Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen och
Linnéplatsen på remiss till Utbildningsnämnden.
Remissvar lämnas senast 30 oktober.

Beskrivning av ärendet
Trafikkontoret har tagit fram ett material som underlag för val av lösning för
Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen och Linnéplatsen. I arbetet har tre alternativ
studerats vilka är en tunnel, en bro på 12 meter och en bro på 27 meter.
I ärendet har Trafikkontoret föreslagit att remissinstanserna tar ställning till två frågor:
-

Hur påverkar de olika alternativen er verksamhet?
Vilket alternativ förespråkar ni?

I samtliga alternativ kommer utbildningsförvaltningens verksamhet att påverkas då den
föreslagna sträckning går i direkt anslutning till fastigheter där förvaltningen bedriver
verksamhet.
De tre alternativen har olika för- och nackdelar men det gemensamma målet med
förbindelsen, att tydligare knyta samman områden på varsin sida av älven, är generellt
positivt. Förbindelsen skulle underlätta resor till och från Lindholmen för både elever och
personal som tar sig till området från den sydvästliga delen av staden. Tillägget med
gång- och cykeltrafik på broarna skulle tillföra ett mervärde för elever och personal
eftersom det möjliggör fler färdsätt över älven. En möjlighet som saknas i
tunnelalternativet.
Utifrån de visualiseringar som tagits fram ser utbildningsförvaltningen att flera av
förvaltningens verksamheter kommer att påverkas, främst de som ligger längs med
Kunskapsgatan i hus Santos och nya Lindholmens tekniska gymnasium där samtliga
alternativ passerar.
Utbildningsförvaltningens bedömning är att något av broalternativen sannolikt ger störst
påverkan på verksamheternas inne- och utemiljö med tanke på buller, vilket förmodligen
inte blir lika påtagligt med tunnelalternativet. Förbindelsen skulle dock endast möjliggöra
transport med spårvagn vilket är en begränsning.
I de illustrationer som finns framtagna ser brofästena för den höga bron ut att hamna i
relativ närhet till befintliga byggnader, vilken påverkan det får kan vara relevant att titta
närmare på om valet faller på det alternativet.
I planering och genomförande ser utbildningsförvaltningen att en bra och tydlig
kommunikation är av vikt för att befintliga verksamheter ska kunna fortgå med så få
störningar som möjligt, exempelvis för att minimera störningar för transporter till alla
verksamheter på området, något som sker dagligen.
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Förvaltningens bedömning
Förvaltningen gör bedömningen att de synpunkter som är sammanfattade i
tjänsteutlåtandet kan bidra i det fortsatta arbetet med Lindholmsförbindelsen.

Tomas Berndtsson

Haris Huric

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef
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Handläggare

Telefon

Datum

Dnr

Sida

Rebecka Jakobsson (avfall)
Henrik Åhnbrink (VA)

010-615 33 90
031-368 72 91

2020-11-05

0661/20
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Trafiknämnden
trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Remissvar för val av alternativ – bro eller tunnel mellan Lindholmen och
Stigberget, Trafiknämndens diarienummer 4122/19
Remissvar för rubricerat ärende från förvaltningen Kretslopp och vatten på delegation från
Kretslopp och vattennämnden.
1. ÖVERGRIPANDE BEDÖMNING
Kretslopp och vatten förespråkar alternativet tunnel.
2. AVFALL
Ur ett avfallsperspektiv bedöms alla tre alternativ vara möjliga att genomföra, men det varierar avseende hur mycket arbete som krävs för att skapa bra lösningar för avfallshämtningen på platser som berörs.
Det finns platser på Lindholmen där vi hämtar avfall som berörs av valet mellan tunnel och
bro (exempelvis finns terminalen för Lindholmsleveransen på Kunskapsgatan), men då bebyggelsen inom området ska förändras framöver, bedöms valet mellan bro eller tunnel inte
vara avgörande för avfallshämtningen på Lindholmen. Lösningar för avfallshämtningen
behöver därmed beaktas i kommande planarbete snarare än vid val mellan bro eller tunnel.
Vid Stigbergstorget får valet mellan bro eller tunnel större påverkan för förvaltningens
verksamhet. Tunnel bedöms innebära en liten påverkan på verksamheten då hämtningen,
baserat på tillgängligt underlag, endast bedöms beröras av eventuella stationsuppgångar.
Om den låga bron väljs kommer påverkan bli lite större då sannolikt något fler hämtningsplatser för avfall påverkas, men det bedöms inte vara betydande skillnader i påverkan jämfört med tunneln. Den höga bron innebär störst påverkan på befintliga hämtningsställen,
och därmed mer arbete för t.ex. Kretslopp och vatten, Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret jämfört med övriga alternativ, för att hitta nya lösningar för avfallshämtningen utmed t.ex. Amerikagatan och Bangatan.

Kretslopp och vatten
Box 123
SE-424 23 ANGERED
Telefon 031-368 70 00
Telefax 031-368 70 50
1

Fakturaadress
N560 kretslopp och vatten
Intraservice
405 38 GÖTEBORG

VAT-nr SE 212000-1355
kretsloppochvatten@kretsloppochvatten.goteborg.se
www.goteborg.se/kretsloppochvatten

YTTRANDE
I kommande arbete behöver det säkerställas att de krav som finns för hämtning av avfall
avseende trafiksäkerhet och arbetsmiljö uppfylls för de hämtningsplatser för avfall som
eventuellt påverkas vid byggnation av bro eller tunnel.

3. VA
Ur ett VA perspektiv bedöms alla tre alternativ vara möjliga att genomföra, men det varierar avseende hur mycket utbyggnad respektive flytt av befintliga ledningar som behöver
ske.
Allmänna VA-ledningar
Programområdet är både väl och ej försörjt med allmänt VA-ledningsnät, På Lindholmssidan saknas allmänna VA-ledningar och behöver byggas ut, inom Planprogram Lindholmen
och den planerade exploateringen som finns runt kommande bro/tunnel finns planer för utbyggnad av allmänna VA-ledningar. Vid senare skede behöver behovet av VA-ledningar
utredas grundligt och planeras så det är möjligt att försörja både bro alternativt tunnel med
allmänna VA-ledningar.
Kretslopp och vattens ledningar kan komma att behöva flyttas med den utformningen som
visas i handlingen, detta behöver dock utredas mer när val av bro eller tunnel gjorts.
Då markarbeten planeras närmare än 10 m från VA-anläggning ska Kretslopp och vatten få
möjlighet att granska arbetet enligt rutin ”Kretslopp och vattens anvisningar för markarbeten” på Göteborg stads hemsida.
Brandvatten
För samtliga tre alternativ behöver brandvattenfrågan utredas.
Detta behöver göras i tidigt skede, ihop med Kretslopp och vatten, för att säkerställa att
tillräcklig kapacitet finns i ledningsnätet. Då det saknas allmänna VA-ledningar på Lindholmssidan kommer ledningar att behöva byggas ut.
Dagvattenhantering
Dagvatten och skyfallsutredning ska göras när beslut om val av tunnel eller bro kommit.
Höga vattennivåer i hav och vattendrag
För att hantera stigande havsnivåer gäller riktlinjer i TÖP Översvämningsrisker och planeringsnivåer angivna i Vattenplanen från 2003 enligt KF-beslut. Följande lägsta planeringsnivåer gäller i älvnära områden för färdigt golv och öppningar i byggnader:
Område B, Centrum, lägsta nivå FG +2,8
Berganläggning
Programområdet ligger i närheten av en berganläggning. Arbeten som riskerar att påverka
berganläggningen, till exempel sprängning, spontning, pålning och borrning, ska utföras så
att skador ej uppkommer på berganläggning eller i dess installationer. Förbesiktning av
Kretslopp och vatten
Box 123
SE-424 23 ANGERED
Telefon 031-368 70 00
Telefax 031-368 70 50
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Fakturaadress
N560 kretslopp och vatten
Intraservice
405 38 GÖTEBORG

VAT-nr SE 212000-1355
kretsloppochvatten@kretsloppochvatten.goteborg.se
www.goteborg.se/kretsloppochvatten

YTTRANDE
berganläggning och installationer ska utföras. Kretslopp och vatten ska kontaktas tidigt i
planeringsskedet, minst 6 månader innan arbetet ska utföras.
Nedan text skall finns med i kommande plankartor:
”Inom området finns underjordisk anläggning som innebär restriktioner vid byggande och
markarbeten. Innan bygg-eller marklov beviljas ska samråd ske med Kretslopp och vatten”.
Förutsättningar för anslutning
En förbindelsepunkt per fastighet för vatten gäller även för 3D fastigheter, inom byggnaden bildas servitut mellan fastigheterna.
Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån +49/50 m (RH2000). I de
fall högre vattentryck önskas får detta ordnas och betalas av fastighetsägaren. Eventuellt
behov av sprinkleranslutning får utredas i senare skede.

Med vänlig hälsning
Kretslopp och vatten
Stadsutvecklingsavdelningen
Stadsbyggnadsenheten

Sophia Nilsson
Enhetschef

Kretslopp och vatten
Box 123
SE-424 23 ANGERED
Telefon 031-368 70 00
Telefax 031-368 70 50
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Fakturaadress
N560 kretslopp och vatten
Intraservice
405 38 GÖTEBORG

VAT-nr SE 212000-1355
kretsloppochvatten@kretsloppochvatten.goteborg.se
www.goteborg.se/kretsloppochvatten

Lundby

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2020-10-13

Remiss 2020-09-03 från Trafikkontoret - Val av
alternativ – bro eller tunnel mellan
Lindholmen och Stigberget, Göteborgs Stad
(TK dnr 4122/19)
§ 203, N139-0758/20
Ärendet
Trafikkontoret har den 3 september 2020 översänt Val av alternativ – tunnel eller bro
mellan Lindholmen och Stigberget, Lindholmsförbindelsen, till stadsdelsförvaltningen
Lundby för yttrande senast den 30 oktober 2020.
Lindholmsförbindelsen kommer bland annat att avlasta Hisingsbron och minska
sårbarheten med ytterligare en spårvägskoppling över älven. Lindholmsförbindelsen
pekas ut i Göteborgs stads översiktsplan och i Målbild Koll2035 för stadstrafikens
stomnät samt ingår i Sverigeförhandlingarna.

Handling
Tjänsteutlåtande i rubricerat ärende daterat 2020-09-04.

Beslut
1. Stadsdelsnämnden Lundby översänder föreliggande tjänsteutlåtande som eget
yttrande till trafiknämnden.
2. Stadsdelsnämnden Lundby förklarar paragrafen omedelbart justerad.
3. Yttrande från (MP) (V) antecknas till protokollet.

Göteborgs Stad [Lundby], protokollsutdrag
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[Lundby]

Dag för justering
2020-10-19

Vid protokollet
Sekreterare
Saga Alenäs

Ordförande
Åke Björk

Göteborgs Stad [Lundby], protokollsutdrag

Justerande
Johan Svensson
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Yttrande från Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet i SDN
Lundby angående remissvaret till Lindholmsförbindelsen
Lindholmsförbindelsen är en efterlängtad och viktig pusselbit för att knyta samman Hisingen med
övriga Göteborg och för att underlätta snabba bilfria resor i staden. Det är en gedigen och bra
förstudie som har gjorts, och förvaltningen har skrivit ett mycket bra tjänsteutlåtande som remissvar.
Vi ställer oss bakom tjänsteutlåtandet, och tycker att det är positivt att det föreslagna
tunnelalternativet inkluderar en hållplats även vid Stigberget, något som är viktigt för att
sammankoppla Hisingen och Majorna.
På fastlandssidan kommer Lindholmsförbindelsen inte bidra till väsentligt ökade barriäreffekter, men
den riskerar att skapa sådana effekter på Hisingssidan. Det är mycket viktigt att detta motverkas, då
älven, Lundbyleden och Hamnbanan redan utgör stora barriäreffekter i området som allvarligt skapar
segregation och försvårar rörelser och möten mellan primärområdena. Ett exempel på hur detta kan
motverkas är genom att dragningen på Hisingen i så hög grad som möjligt använder befintliga rälsoch barriärområden, Hamnbanan och Lundbyleden. Ny rälsdragning utanför dessa områden får inte
bygga upp nya barriärer. Lindholmsförbindelsen är ett sätt att knyta ihop Göteborg, och då är det
viktigt att detta prioriteras längs med hela förbindelsens sträckning.

Lundby

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2020-09-04
Diarienummer N139-0758/20

Handläggare: Isabella Anderson
Telefon: 031-365 00 00
E-post: isabella.anderson@lundby.goteborg.se

Remissyttrande gällande val av alternativ –
bro eller tunnel mellan Lindholmen och
Stigberget
Förslag till beslut
I Lundby stadsdelsnämnd:
1. Stadsdelsnämnden Lundby översänder föreliggande tjänsteutlåtande som eget
yttrande till trafiknämnden.
2. Stadsdelsnämnden Lundby förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning
Trafiknämnden beslutade den 27 augusti 2020 att remittera föreliggande ärende till
stadens förvaltningar för yttrande. Ärendet gäller Lindholmsförbindelsen och val av
alternativ, där tre alternativ har studerats:
•
•
•

Tunnel från Lindholmen till Linnéplatsen,
Öppningsbar bro på 12 meter från Lindholmen till Stigberget med tunnel från
Stigberget till Linnéplatsen, samt
Fast bro på 27 meter från Lindholmen till Stigberget med fortsatt sträckning ovan
mark längs Bangatan till Djurgårdsplatsen för att därefter gå ner i tunnel till
Linnéplatsen.

Stadsdelsförvaltningen svarar på remissen utifrån sociala och lokala perspektiv.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Lindholmsförbindelsen ingår i Sverigeförhandlingen där 3 845 miljoner kronor är avsatt
för Lindholmsförbindelsen. Göteborgs stad står för en fjärdedel, regionen likaså och
staten för hälften av finansieringen. En ekonomisk kalkyl har tagits fram för de tre
alternativen. I kostnadsberäkningarna har inte tilläggsfunktioner, såsom gång- och
cykelkopplingar samt buss, räknats med. Grundinvesteringen för de olika alternativen är
beräknade till:
•
•
•

Tunnel – 4 434 miljoner kronor,
Öppningsbar bro 12 meter – 4637 miljoner kronor och
Fast bro 27 meter – 4 167 miljoner kronor.

Detta innebär att samtliga alternativ överskrider den ekonomiska ramen för projektet.
Beräknade drifts- och underhållskostnader har beräknats för de tre alternativen där den
bedömda årliga kostnaden för tunnel uppskattas till cirka 10 miljoner, för öppningsbar
Göteborgs Stad Lundby, tjänsteutlåtande
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bro 12 meter till cirka 19 miljoner och för fast bro 27 meter till cirka 15 miljoner kronor.
Öppningsbar bro 12 meter blir därmed det dyraste alternativet sett till både investeringssamt drift- och underhållskostnader.
Lindholmsförbindelsens angöring på norra Älvstranden ligger i primärområdet
Lindholmen och angränsar till primärområdena Eriksberg, Kyrkbyn och Rambergsstaden.
Lindholmen och Eriksberg är två av de mest välmående primärområdena både i
stadsdelen och i Göteborg med hög medelinkomst, högt valdeltagande samt låg
arbetslöshet. Här upplever sig en stor andel av invånarna ha en god hälsa. Kyrkbyn och
Rambergsstaden har en lägre medelinkomst, ett lågt valdeltagande, hög arbetslöshet och
färre av invånarna upplever sig ha en god hälsa. Socioekonomi påverkar medborgarnas
levnadsvillkor och utgör en social barriär i staden. Barriäröverbryggande åtgärder, såsom
Lindholmsförbindelsen, som hanterar fysiska barriäreffekter kan även bidra till att minska
mentala och sociala barriärer. Dock behöver kopplingar till förbindelsen från övriga delar
av Lundby och Hisingen säkras för att så många människor som möjligt ska kunna ta del
av fördelarna med en älvförbindelse. Broalternativen kopplar visuellt samman Norra
Älvstranden med den Södra och bidrar till att minska den mentala barriär som älven
utgör. Det är även av stor vikt att tillskapa fler gång- och cykelkopplingar över älven.
Lindholmsförbindelsen kan öka förutsättningarna för lokala näringsidkare, då den ökar
tillgängligheten till Lindholmen och Hisingen. Då fler får det lättare att transportera sig
över älven möjliggör detta också för nyetablering av verksamheter men öppnar också upp
och binder samman staden för invånare och besökare.

Bedömning ur ekologisk dimension
I underlaget för val av alternativ – bro eller tunnel finns en geografisk förstudie som
beskriver kulturhistoriska och miljömässiga värden. Bland annat beskrivs
bebyggelseområdena Lindholmen, Stigberget och Linnéplatsen ha särskilda historiska,
kulturhistoriska och miljömässiga värden för staden och staten som är av bevarande- och
nyttjandeintresse. I förstudien bedöms tunnelalternativet innebära lägst negativ påverkan
på platserna utifrån riksintresse för kommunikationer, natur- och kulturmiljövård samt
friluftsliv. Tunnelalternativet tar även minst mark i plan i anspråk och möjliggör för
fortsatt utveckling av kvalitativa stadsmiljöer. Broalternativen, å sin sida, gör större
intrång i befintlig stadsmiljö och försämrar framtida möjligheter för exploatering.
Av de tre alternativen är det tunneln som har sämst ekologiska förutsättningar.
Exempelvis har en klimatanalys genomförts där tunnelalternativet har visat sig ha högts
koldioxidutsläpp på grund av den mängd betong som används för byggandet av tunnlarna
och underjordisk hållplats vid Stigbergstorget.
Lindholmsförbindelsen har möjlighet att minska bilanvändandet då fler får möjlighet att
resa snabbt och effektivt över älven vilket främjar klimatmålen.

Bedömning ur social dimension
Som nämnts ovan under rubriken Bedömning ur ekonomisk dimension så ligger
Lindholmsförbindelsens angöring på Norra Älvstranden i primärområdet Lindholmen.
Lindholmen har idag en hög andel dagbefolkning, då området till stor del består av
arbetsplatser och skolor. I skolorna på Lindholmen går idag cirka 5 000 barn och unga. I
och med planerad stadsutveckling på Lindholmen kommer antalet arbetsplatser fortsatt
vara högt, men även antalet bostäder kommer att öka, detta gör att effektiva
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kollektivtrafikkopplingar till och från Lindholmen behöver säkras. Då även skolan ska
utvecklas, redan idag går barn och unga från hela staden och regionen i skola på
Lindholmen, ställs krav på att barn och unga på ett tryggt och säkert sätt ska kunna ta sig
mellan skola, hem och fritidsaktiviteter. Stadens kärna ska växa över älven vilket gör det
troligt att barn från andra stadsdelar i större utsträckning kommer att gå i skola på
Lindholmen i framtiden. Utifrån detta fyller Lindholmsförbindelsen en viktig roll, då den
inte bara binder samman staden fysiskt utan också möjliggör för fler människor att röra
sig över större ytor.
Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys behöver genomföras i ett tidigt skede
för att säkerställa att dessa perspektiv tas om hand i processen men också för att urskilja
hur Lindholmsförbindelsen påverkar boende, verksamma och besökare samt livsmiljöer.
Lindholmen skiljer sig åt socioekonomiskt i jämförelse med angränsande primärområden
såsom Kyrkbyn och Rambergstaden, som har fler socioekonomiska riskfaktorer. Boenden
i områden där flera socioekonomiska riskfaktorer sammanfaller rör på sig i mindre
utsträckning och rör sig mer sällan utanför det egna närområdet än i områden med färre
socioekonomiska riskfaktorer. Detta bidrar till att försämra folkhälsan. Att överbrygga
fysiska barriärer kan vara ett led i att förenkla för människor att röra sig över större
områden men också att uppmuntra social blandning och integration bland de som annars
rör sig i ganska homogena områden. Utifrån detta är det viktigt att kopplingar från övriga
delar av Lundby samt Hisingen till Lindholmsförbindelsen säkerställs.

Samverkan
Information om ärendet lämnas på förvaltningsgemensam samverkansgrupp den 8
oktober 2020.

Expedieras
Ärendet expedieras till Trafikkontoret, dnr 4122/19.

Bilagor
1.

Översikt av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsens förstudie
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Ärendet
Trafikkontoret har den 3 september 2020 översänt Val av alternativ – tunnel eller bro
mellan Lindholmen och Stigberget, Lindholmsförbindelsen, till stadsdelsförvaltningen
Lundby för yttrande senast den 30 oktober 2020.

Beskrivning av ärendet
Lindholmsförbindelsen kommer bland annat att avlasta Hisingsbron och minska
sårbarheten med ytterligare en spårvägskoppling över älven. Lindholmsförbindelsen
pekas ut i Göteborgs stads översiktsplan och i Målbild Koll2035 för stadstrafikens
stomnät samt ingår i Sverigeförhandlingarna.
Lindholmsförbindelsen är en stadsbana och är en del av kollektivtrafikobjektet BrunnsboLinné. En stadsbana knyter ihop längre stråk och kännetecknas av hög turtäthet, glesare
mellan hållplatserna, högre maxhastigheter och att den kör på egen bana med få
korsningar i plan. Lindholmsförbindelsen knyter samman Lindholmen med Linnéplatsen
via en hållplats i eller intill Stigberget och ska fungera som en tvärlänk som bryter de
naturliga barriärerna Göta älv och Stigberget. Utmaningen i projektet är att skapa en
snabb, kapacitetsstark och pålitlig innerstadsring i en befintlig stadsmiljö där
förutsättningar ges för fortsatt stadsutveckling och en god stadsmiljö.
Denna remiss utgör del av underlaget för beslutet om val av alternativ för
Lindholmsförbindelsen som kommer att fattas i regionfullmäktige och
kommunfullmäktige under våren 2021.
De tre alternativen som studerats för Lindholmsförbindelsen är tunnel, öppningsbar bro
samt en fast bro. Tilläggsfunktionerna buss och gång- och cykelkopplingar har studerats
översiktligt och fortsatt utredning krävs för att förstå dess förutsättningar.
Tilläggsfunktionerna kommer att kräva ytterligare finansiering och påverkar kvaliteten på
spårvägsförbindelsen, men samtidigt är nyttan och behovet av en gång- och
cykelkoppling över Göta älv mellan Lindholmen och Stigberget tydlig. I ett
tilläggsyttrande till ärendet från Trafiknämnden finns ett förtydligande kring att ett arbete
med en ny gång- och cykelbro uppströms i Göta älv pågår.

Bilden visar påverkan av stadsbilden för respektive alternativ: tunnel, öppningsbar bro och fast bro.
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Tunnelalternativet utförs med två enkelspårsrör från Lindholmen till Linnéplatsen. En
hållplats under jord tillskapas under mark vid Stigbergstorget. Den uppskattade restiden
för spårvagn i tunnel mellan Lindholmen och Linnéplatsen är 4,8 minuter. Alternativet
medger inte gång- och cykelkoppling eller buss.
Alternativet med en öppningsbar bro ger en segelfri höjd på 12 meter. På Lindholmen
börjar brorampen på Plejadgatan i höjd med Backa Teaterns västra hörn för att vid
Stigberget ansluta till en betongtunnel. Hållplatsläge skapas på bron ovanför
Masthuggskajen, innan tunnelpåslaget. Vid broöppning beräknas resan mellan
Lindholmen och Linnéplatsen ta 9–13 minuter, annars 5,1 minuter. Vid eventuell gångoch cykelkoppling på bron behöver ramper ordnas vilket medför att Oscarsleden behöver
flyttas norrut. Om bussar ska trafikera förbindelsen krävs anslutningar till lokalgator på
Stigbergets utsida, ramper för buss kommer även de att medföra att Oscarsleden behöver
flyttas norrut.
Det tredje alternativet gäller en fast bro med 27 meter segelfri höjd. Bron startar på
Plejadgatan på Lindholmen en bit innan Backa Teaterns nordvästra hörn. För att begränsa
lutningen krävs att bron gör en bågformad utbuktning vid passage av Göta älv. På
Stigberget ansluter bron till Amerikagatan i markplan och fortsätter utefter Bangatan i
markplan till Djurgårdsplatsen för att därefter gå ner i tunnel till Linnéplatsen. På
Bangatan går spårvägen på egen banvall. Två hållplatser tillskapas i markplan;
Stigbergstorget och Djurgårdsplatsen. Beräknad restid mellan Lindholmen och
Linnéplatsen för alternativet är 6,3 minuter. Om gående, cyklister och buss ska nyttja
bron kommer förutom tillkommande ramper på Lindholmssidan även en breddning att
behöva ske i en redan trång sektion där bron angör Stigberget. Gång- och cykelbana
bedöms ha lägre nytta då höjdskillnaden blir alltför stor och cykelbanan kommer att
ansluta på Stigberget och inte vid Oscarsleden. Bussar kommer behöva trafikera samma
körfält som spårvagn då det inte är ekonomiskt realistiskt att bygga separat busskörfält.
Linnéplatsen är inte alternativskiljande, då alla tre alternativen går i tunnel fram till
Linnéplatsen. Här tillskapas ett hållplatsläge för samtliga alternativ.
I rapporten har alternativen analyserats utifrån fem identifierade aspekter:
•

•

•

•
•

Stadsbanestandard: beskriver i vilken grad alternativen levererar önskvärda
nyttor och kvaliteter. Aspekten analyserar alternativens stadsbanekvaliteter såsom
hastighet, restid, pålitlighet och bytespunkter.
Stadsbyggnad och exploatering: beskriver de stadsbyggnadsförutsättningar och
exploateringsförutsättningar dom respektive alternativ skapar samt hur stadsmiljö
och riksintressen kan komma att påverkas.
Risker och osäkerheter: beskriver hur projektgenomförandet påverkas av
alternativval. Aspekter som kritiska passager, klimatpåverkan, miljödomar,
byggrisker och tidplanerisker sammanfattas.
Påverkan på och dialog med intressenter: Beskriver Lindholmsförbindelsens
påverkan på intressenter med koppling till respektive plats.
Kostnader: beskriver alternativvalets kostnadspåverkan på projektet. Aspekter
som investering samt drift- och underhållskostnader analyseras.
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Sammanställning per analyserad aspekt och alternativ

De tre alternativen har grundläggande skillnader där tunnelalternativet har goda
stadsbanekvaliteter och ger bäst förutsättningar för spårbunden kollektivtrafik utefter
sträckan. Broalternativen medför stopp vid broöppning eller lägre hastigheter och har inte
samma stadsbanekvaliteter som tunnelalternativet. Broarna innebär också en ökad
konkurrens om markanvändning samt påverkar farleden Göta älv.

Förvaltningens bedömning
Stadsdelsförvaltningen ställer sig i första hand bakom tunnelalternativet och i andra hand
alternativet öppningsbar bro under förutsättning att framförda synpunkter beaktas.
Tunnelalternativet ger minst påverkan på framtida exploatering på Lindholmen. Då Södra
Lindholmen, där bron angör på Hisingssidan, ska utvecklas med bland annat bostäder och
verksamheter talar detta för ett tunnelalternativ. Utifrån påverkan av riksintressen och
genomförd dialog med intressenter visar underlaget att tunnelalternativet är bäst lämpat.
Stadsdelsförvaltningen vill dock lyfta vikten av att en gång- och cykelkoppling över Göta
älv säkras. I ett medskick till underlaget vill trafiknämnden uppmärksamma att ett arbete
med en ny gång- och cykelbro uppströms pågår. Här menar stadsdelsförvaltningen att en
gång- och cykelkoppling mellan Lindholmen och Stigberget även är viktig och att arbetet
med en sådan lösning, bro eller skyttelfärja, påbörjas skyndsamt.
En öppningsbar bro med 12,5 meter segelfri höjd ger sämre förutsättningar för
stadsutveckling då det alternativet tar mer mark i beslag. Alternativet ger även, enligt
studien, störst negativ påverkan på riksintressen och då särskilt för farled Göta älv i
jämförelse med de två andra alternativen. Stadsdelsförvaltningen vill dock lyfta att en
öppningsbar bro har flertalet positiva sociala effekter. Bland annat blir en bro en synlig
Göteborgs Stad Lundby, tjänsteutlåtande

6 (8)

barriäröverbryggare, vilket gör att staden byggs samman visuellt till skillnad från en
tunnel. Att alternativet även medger cykel- och gångbro anser förvaltningen vara mycket
positivt då en sådan koppling redan idag är önskvärd, behovet av en gång- och
cykelkoppling mellan Lindholmen och Stigberget kommer att öka i och med planerad
stadsutveckling på Lindholmen.
Ett identifierat problem med en öppningsbar bro är att på grund av Älvsnabbens
linjedragning (Klippan – Lilla Bommen) kommer bron behöva öppnas flera gånger per
timme vilket minskar attraktiviteten att använda brons eventuella gång- och
cykelkoppling men minskar även stadsbanekvaliteten då spårvagn måste stanna till följd
av broöppning. Dock vill förvaltningen lyfta att år 2035, då Lindholmsförbindelsen
beräknas tas i drift, finns möjligheten att befintlig färjeflotta bytts ut och att båtarna är
lägre och därmed minskar behovet av antalet broöppningar.
Enligt överenskommelsen i Målbild Koll2035 ska spårsträckan Brunnsbo-Linnéplatsen,
och således Lindholmsförbindelsen, utgöras av en stadsbana. Tunnel är det alternativet
som i störst grad uppfyller stadsbanestandard då spårvägen har eget körfält och inga
korsningar i plan. En öppningsbar bro ger sämst stadsbanestandard enligt den analys som
gjorts. Dels påverkas robustheten och pålitligheten av att broöppning kan ske när som
helst och förlänga restiden med det dubbla, dels är ett broalternativ mer utsatt för väder
och vind vilket kan försvåra sikten och ökar risken för exempelvis kollisioner. Enligt en
slutsats i studien påverkas även Lindholmsförbindelsens stadsbanekvaliteter negativt om
tilläggsfunktioner, såsom gång- och cykelkoppling, inkluderas och säkerhetskonceptet
kompliceras. Stadsdelsförvaltningen ställer sig undrande kring om stadsbana med höga
hastigheter är ett bra alternativ för en stad som redan lider av effekterna från stora
trafikala barriärer, särskilt när vi strävar mot att bygga samman staden.
Bland de aspekter som har varit till stöd för att analysera alternativen saknar
stadsdelsförvaltningen dels en ekologisk aspekt, dels en social aspekt. Då
tunnelalternativet är det som är minst miljömässigt gynnsamt borde detta lyftas och
problematiseras i större utsträckning. Lindholmsförbindelsen har möjlighet att föra staden
samman och överbrygga den barriär som Göta älv utgör. Att det sociala perspektivet och
den påverkan Lindholmsförbindelsens tre alternativ har på stadens invånare inte lyfts är
olyckligt. Att dessa aspekter saknas gör sammanställningen missvisande.
Även om tunnel är det alternativ som framstår som det bästa utifrån de fem identifierade
aspekterna går det inte att blunda för de positiva sociala effekter som en öppningsbar bro
faktiskt ger. En öppningsbar bro är också mer flexibel då den medger tilläggsfunktioner.
En tunnel behöver kompletteras med gång- och cykelkopplingar över älven.

Stadsdelsförvaltning Lundby

Rickard Vidlund

Jascha Marteleur

Tf stadsdelsdirektör

Sektorschef
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Majorna-Linné

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-10-22

Svar på remiss om Lindholmsförbindelsen
mellan Lindholmen och Stigberget
§ 208, N135-0436/20
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné har getts möjlighet att yttra sig om underlag för val av
lösning för den nya kollektivtrafiksträckningen Lindholmsförbindelsen mellan
Lindholmen och Linnéplatsen. Remissutskicket rör utformningen av kopplingen över
Göta älv mellan Lindholmen och Stigberget i form av hög bro, låg bro eller tunnel.
Yrkanden och yttranden biläggs protokollet.

Beslut
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget
yttrande till trafiknämnden, med undantag av de tillägg och justeringar som framgår av
yrkandet från M, L och C.

Handling/ar
Tjänsteutlåtande, 2020-09-09
Bilaga 1: Översikt av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsens förstudie,
Trafikkontoret, 2020-08-18
Yrkande från M, L, C
Yttrande från M
Yttrande från D
Yttrande från V och MP
Yttrande från S

Yrkanden
Lena Olinder (M) yrkar bifall till yrkandet från M, L och C.
Jennifer Merelaid Hankins (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag till
yrkandet från M, L och C.
Yvonne Lundberg (D) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut,

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar
enligt yrkandet från M, L och C.

Protokollsutdrag skickas till
Trafikkontoret (diarienummer 4122/19)
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[Majorna-Linné]

Dag för justering
2020-10-22

Vid protokollet
Sekreterare
Mathias Henriksson

Ordförande
Lena Olinder (M)

Justerande
Jennifer Merelaid Hankins (V)

Protokollsutdragets riktighet intygas av registrator Catrine Källström
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Yrkande M L C
2020-10-22
Stadsdelsnämnden Majorna – Linné
Yrkande angående svar på remiss om Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen och Stigberget
Förslag till beslut:
Sdn Majorna – Linné föreslås att besluta:
-

Stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné översänder förvaltningens tjänstutlåtande som eget
yttrande till Trafiknämnden, med de tillägg och justeringar som framgår av yrkandet från M, L
och C.

Yrkandet
På sid 5 i tjänsteutlåtandet står det ”båda broalternativen har större påverkan på befintlig stadsmiljö,
älvtrafiken och framtida exploateringsmöjligheter” mm. Se vidare avsnitt 3.2.2 Exploateringsanalys i
Trafikkontorets skrift för att få fler siffror kring detta.
De båda broalternativen kommer att ta bort mycket stor yta som inte går att bebygga p.g.a.
ramperna. Stora ytor på vardera sidan älven blir oanvändbara för kommersiell användning.
Vad kommer att försvinna under och bredvid brofästena? Genom ljudvolymen då spårvagnarna går
på ramperna, kommer man inte att kunna bo eller arbeta särskilt nära ramperna. Kajen och närheten
till vattnet är bland det finaste Göteborg har. Den aspekten måste med i bedömningen.
Under Förvaltningens bedömning står det ”Förvaltningen anser att lösningen för gång och cykel
behöver inkluderas i jämförelsen av alternativen och finnas med i beslutet av val av alternativ”. Den
meningen vill vi inte ha med. Gång- och cykelförbindelse skall lösas separat.
Vi vill att älvförbindelsen för kollektivtrafiken löses i ett ärende parallellt med att lösningen för gångoch cykeltrafik löses, så att man kan finna bästa lösningen för båda.

Yttrande från M
2020-10-22
Stadsdelsnämnden Majorna – Linné
Yttrande från M angående svar på remiss om Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen och
Stigberget
Under avsnittet ”bedömning ur ekologisk dimension” står det i tjänsteutlåtandet att byggnation av
tunneln ger mest klimatutsläpp, ungefär dubbelt så mycket som byggnation av en av broarna p.g.a.
det behov av betong och stål som tunneln och den underjordiska stationen förväntas ha.
Därefter skriver man att Trafikkontoret påpekar att kalkylen är gjord i ett tidigt skede och innehåller
flera osäkerheter och förenklingar.
Trafikkontoret skriver under punkt 3.3.2 Klimatpåverkan att ”pålning är inte inkluderad i
broalternativen”.
Tack vare ny teknik kommer produktionen av stål förmodligen att ge noll i klimatpåverkan. När
projektet startar kommer stålproduktionen att vara helt fossilfri (enligt vad branschen lovat).
Eftersom tunneln går mestadels i berg kommer det inte heller att bli så mycket betong i själva
tunnelbygget.
De båda broalternativen behöver också betong, då de ska stå på pålar av betong. Eftersom älven har
djup lera blir det en stor mängd betong som går åt till pålningen och det blir många pålar, pålningen
gäller även leran för fundamenten på land.
Då går det inte att jämföra alternativen. En redovisning av hur mycket det behöver pålas och hur
djupt samt hur mycket betong som går åt till detta behöver göras innan alternativen kan jämföras
avseende miljöpåverkan.
I tjänsteutlåtandet står det (se ovan) att tunneln kommer att ha ungefär dubbelt så mycket
klimatutsläpp som en av broarna.
Den uppskattningen är väldigt osäker, då betongen till pålningen i broalternativen inte är medräknad
i kalkylen. Man kan uttrycka det som att tunneln i detta skede av utredningen verkar ha störst
miljöpåverkan.
I övrigt tycker vi att det är ett mycket välskrivet, lättläst och innehållsrikt tjänsteutlåtande som vi helt
kan ställa oss bakom.

SDN Majorna Linné

Yttrande

(Demokraterna)

2020-10-22

Ärende nr: 9

Yttrande angående – Svar på remiss om
Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen
och Stigberget
Demokraterna ställer sig bakom tjänsteutlåtandet från Majorna Linné som vi anser är
välskrivet ur ett stadsdelsperspektiv.
Avseende trafikaspekterna hänvisar vi till vårt yrkande i Trafiknämnden. Vilket alternativ
som ska väljas ur ett klimatperspektiv kan avgöras först när effekter på restider har
redovisats och det är en fråga som Trafiknämndens fackkunniga bereder.
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Yttrande V, MP
2020-10-22
SDN Majorna-Linné

Yttrande om svar på remiss om Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen och Stigberget
Vi står bakom stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande och vill särskilt betona hur alternativens och
projektets påverkan på Stigbergstorget och Linnéplatsen avseende boendemiljöer och påverkan på
Slottsskogen behöver omhändertas, i syfte att förhindra skapandet av fysiska och mentala barriärer i
stadsmiljön.
Samtidigt behöver möjligheterna att gå, cykla och åka kollektivt mellan Majorna och Lindholmen
omhändertas i arbetet. Precis som tjänsteutlåtandet poängterar skulle en social konsekvensanalys
behövas för att fullt ut värdera effekten de olika alternativen har på stadsmiljön och på de som bor
och verkar i området.
Det pågår ett arbete med en ny gång- och cykelbro uppströms i Göta Älv, i enlighet med ”Nyttoanalys
av nya GC broar över Göta älv”. Detta arbete och förslagen för Lindholmsförbindelsen påverkar
varandra och processerna behöver därför löpa parallellt.
Vänsterpartiet och Miljöpartiet menar att det är helt avgörande att en gång- och cykelförbindelse blir
av för att länka samman Göteborg över älven, oavsett om det blir genom Lindholmsförbindelsen eller
genom en separat gång- och cykelbro.

Yttrande från Socialdemokraterna om ärende 9: Svar på remiss om Lindholmsförbindelsen mellan
Lindholmen och Stigberget
Socialdemokraterna vill framhålla betydelsen av att hitta bästa lösningen för kollektivtrafiken tillika
gång-och cykeltrafiken avseende Lindholmförbindelsen mellan Lindholmen och Stigberget.

Majorna-Linné

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2020-09-09
N135-0436/20

Ida Carlsson
Telefon: 031-365 00 00
E-post: ida.carlsson@majornalinne.goteborg.se

Svar på remiss om Lindholmsförbindelsen
mellan Lindholmen och Stigberget
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget
yttrande till trafiknämnden.

Sammanfattning
Trafikkontoret har tagit fram ett samlat underlag för val av lösning för den så kallade
Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen och Linnéplatsen. Remissutskicket rör
utformningen av en kollektivtrafikkoppling över Göta älv mellan Lindholmen och
Stigberget. Remissen innehåller tre alternativ: en tunnel, en öppningsbar bro på 12 meter
samt en icke-öppningsbar bro på 27 meter. De tre alternativen jämförs med varandra
avseende stadsbanekvaliteter, påverkan på befintlig stadsmiljö och framtida
exploateringsmöjligheter, påverkan på riksintressen, risk- och intressentförhållanden samt
investerings- och driftskostnad.
Förvaltningen ser positivt på förslaget om en ny tvärkoppling för kollektivtrafiken mellan
Lindholmen och Linnéplatsen. Förvaltningens bedömning är att alla tre alternativ har föroch nackdelar ur ett socialt perspektiv och att vissa frågor behöver utredas vidare utifrån
det perspektivet. Förvaltningen påpekar behovet av en fördjupad analys av sociala
aspekter och konsekvenser av de respektive förslagen, liksom av säkrad gång- och
cykelkoppling över älven oberoende av vilket alternativ som väljs. Förvaltningen påpekar
att alternativens och projektets påverkan på Stigbergstorget och Linnéplatsen avseende
boendemiljöer och påverkan på Slottsskogen behöver omhändertas i syfte att förhindra
skapandet av fysiska och mentala barriärer i stadsmiljön. Slutligen ser förvaltningen ett
behov av att alternativens respektive klimatpåverkan lyfts och på ett tydligare sätt får
bäring på valet av alternativ.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Förslaget beräknas inte få några direkta ekonomiska konsekvenser för
stadsdelsförvaltningen.
Projektet är en del av Sverigeförhandlingen vilket innebär att staten finansierar 50 %,
Västra Götalandsregionen 25 % och Göteborgs Stad resterande 25%. Projektets tilldelade
medel är 3 485 miljoner kronor. Den beräknade kostnaden för alla tre alternativ överstiger
det och beräknas variera mellan 4 167 miljoner kronor för den höga bron till 4 637
miljoner kronor för den låga bron. Tunnelns beräknade kostnad ligger på 4 434 miljoner
kronor.
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Drift- och underhållskostnaden för de tre alternativen har beräknats. Den låga bron har
högst beräknade drift- och underhållskostnader på ca 19 miljoner kronor per år, att
jämföra med beräknad årlig genomsnittlig kostnad på 15 miljoner kronor per år för den
höga bron och ca 10 miljoner kronor per år för tunnelalternativet.
Tilläggsfunktioner för gång- och cykeltrafik samt busstrafik på de båda broalternativen är
möjliga, men ingår inte i grundinvesteringen. Gång- och cykelfunktioner samt trafikering
med buss är inte möjliga i tunnelalternativet. Tilläggskostnaden för gång- och
cykelfunktionen varierar mellan 295 miljoner kronor för den låga bron och 360 miljoner
kronor för den höga bron.

Bedömning ur ekologisk dimension
En klimatkalkyl har tagits fram som underlag till projektet. Enligt klimatkalkylen innebär
byggnation av tunneln mest koldioxidutsläpp, ungefär dubbelt så mycket som byggnation
av en av broarna. Detta är framförallt ett resultat av det behov av betong och stål som
tunneln och den underjordiska stationen vid Stigbergstorget förväntas ha. Alternativet
hög bro har lägst utsläpp. Trafikkontoret påpekar att kalkylen är gjord i ett tidigt skede
och innehåller flera osäkerheter och förenklingar.

Bedömning ur social dimension
I remissunderlaget saknas en specifik utredning av alternativens sociala aspekter och
konsekvenser för de platser som berörs av den föreslagna sträckningen. Enligt
trafikkontoret kommer en social analys att genomföras i genomförandestudien som
påbörjas efter att beslut fattats om val av alternativ. Det innebär att ingen social analys
kommer att finnas med i bedömningsgrunden för val av alternativ. Behovet av en sådan
utredning i tidigt skede är stort och pekas även ut i den geografiska förstudien som
bifogas remissen. Frånvaron av en social konsekvensanalys innebär att vissa aspekter av
alternativens och projektets för- och nackdelar är svåra att bedöma, till exempel påverkan
på boende- och närmiljöer, samt påverkan på Slottsskogen och dess entréområde.

Beslutet skickas till
Trafikkontoret, dnr. 4122/19

Bilagor
1.

Översikt av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsens förstudie,
Trafikkontoret, 2020-08-18
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Ärendet
Trafikkontoret har tagit fram ett samlat underlag för val av lösning för den nya
kollektivtrafiksträckningen Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen och Linnéplatsen.
Remissutskicket rör utformningen av kopplingen över Göta älv mellan Lindholmen och
Stigberget i form av hög bro, låg bro eller tunnel. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné har
fått ärendet för yttrande under remisstiden den 2 september – 30 oktober 2020.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Projektet för spårväg mellan Lindholmen och Linnéplatsen, den så kallade
Lindholmsförbindelsen, är en del av programmet ”Spårväg och Citybuss mellan
Brunnsbo-Linné via Lindholmen”, som ingår i Sverigeförhandlingen. Att projektet är en
del av Sverigeförhandlingen innebär att staten finansierar 50%, Västra Götalandsregionen
25% och Göteborgs Stad resterande 25%. Gång, cykel och buss är möjliga tillskott till
projektet, men ingår inte i finansieringen. Projektet är också en del av ”Målbild Koll 2035
– Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille” som antogs i
kommunfullmäktige våren 2018. Beslut om val av alternativ för kopplingen mellan
Lindholmen och Stigberget väntas fattas i trafiknämnden och kommunfullmäktige under
våren 2021. Lindholmsförbindelsen planeras att börja byggas 2027 och stå färdig 2035.
I Målbild Koll 2035 pekas kollektivtrafikkopplingen Brunnsbo-Linné ut som
kollektivtrafikstråk för stadstrafikens stomnät. Kopplingen definieras som stadsbana, ett
av de fyra kollektivtrafikkoncept som finns med i målbilden. Utöver stadsbana är dessa
koncept metrobuss, citybuss och spårvagn. Stadsbanekonceptet karaktäriseras av färre
hållplatser och högre hastighet än spårväg och planeras vara planskild i förhållande till
övrig trafik. Två av de platser som berörs av Lindholmsförbindelsen, Linnéplatsen och
Stigberget, är utpekade som viktiga bytespunkter i Målbild Koll 2035.
I Göteborgs Stads gällande översiktsplan från 2009 pekas området mellan Stigberget och
Lindholmen ut som reservat för kommunikation. I kommande översiktsplan och
fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg ska det valda alternativet för
Lindholmsförbindelsen finnas med och konsekvensbeskrivas. Beslutet om val av
alternativ är synkroniserat med beslut i byggnadsnämnden om utställning av den
fördjupade översiktsplanen för centrala Göteborg, där ett av alternativen kommer att gå ut
på utställning.
Under våren 2020 presenterade projektet en teknisk förstudie för kopplingen mellan
Lindholmen och Stigberget. Parallellt med att den tekniska förstudien presenterades hölls
en digital medborgardialog. Den tekniska förstudien har nu kompletterats med ett flertal
underlag och utredningar som bifogas remissutskicket. Bifogat remissen och detta
remissvar finns en översiktlig sammanfattning av innehållet i alla underlag.
Förslagets innehåll
I remissen presenteras tre alternativ till koppling över älven mellan Stigberget och
Lindholmen. De tre alternativ som studerats är följande:
1. Tunnel från Lindholmen och hela vägen till Linnéplatsen
2. Öppningsbar bro på 12 meter till Stigberget med tunnel från Stigberget till
Linnéplatsen
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3. Ej öppningsbar bro på 27 meter till Stigberget med fortsatt sträckning ovan mark
längs Bangatan till Djurgårdsplatsen där sträckningen går över till tunnel till
Linnéplatsen
Alla alternativ avslutas vid Linnéplatsen där anslutning görs till befintlig spårväg. På
bilden nedan visas den tänkta sträckningen över älven för respektive alternativ.

Figur 1. Förslag till sträckning över Göta älv mellan Lindholmen och Stigberget för respektive alternativ.

Beskrivning av de tre alternativen
Tunnel
Alternativet tunnel innebär att spårvägen går i tunnel hela vägen från Lindholmen till
Linnéplatsen. Hållplatsläget på Stigbergstorget byggs 35 meter under mark, med
uppgångar möjliga på Stigbergstorget och mot Masthuggskajen/Första Långgatan.
Busstrafik är inte lämpligt i tunneln och inte heller gång- och cykelkoppling är möjligt att
kombinera med detta alternativ. Kopplingarna till befintlig kollektivtrafik på
Stigbergstorget blir något sämre än för alternativet hög bro, då hållplatsen hamnar under
mark. Bytesförhållanden till busstrafik på Oscarsleden kan förbättras med detta alternativ.
Total restid för sträckan mellan Lindholmen och Linnéplatsen blir 4,8 minuter för
alternativet tunnel.
Påverkan på befintliga stads- och kulturmiljöer vid Stigberget och Stigbergstorget blir
minst för alternativet tunnel, med viss påverkan på Masthuggskajen, framförallt under
byggtid.
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Öppningsbar bro på 12 meter
Alternativet öppningsbar bro på 12 meter innebär att spårväg går på bro från Lindholmen
till Masthuggskajen nedanför Stigberget. Bron leder in i en tunnelmynning i Stigberget
med hållplatsläge på brons avslutande del, innan tunnelmynningen. Spårvägen löper
sedan i tunnel hela vägen till Linnéplatsen. Gång och cykel är möjligt att addera till detta
alternativ, men ingår inte i förstudien. Vid tillskott av gång och cykel på bron behöver
Oscarsledens passage nedanför Stigberget flyttas norrut, närmare älvkanten, för att
möjliggöra för ramper från och till bron. Den låga bron får en segelfri höjd på >12,5
meter och segelfri bredd på >22,5 meter i varje riktning, samma segelfria bredd som
Marieholmsbroarna och segelfria höjd som Hisingsbron. Båda broalternativen har större
påverkan på befintlig stadsmiljö, älvtrafiken, framtida exploateringsmöjligheter och restid
än vad tunnelalternativet har. Den öppningsbara bron påverkar spårvägens restid vid
broöppning. Total restid för sträckan mellan Lindholmen och Linnéplatsen blir 5,1
minuter för alternativet låg bro, med ca. 9–13 minuters restid vid broöppning.
Påverkan på Stigberget och Stigbergstorget blir något större för alternativet låg bro än för
tunnelalternativet, framförallt under byggtid. Vid byggnation kommer Sjömanskyrkans
västra flygel att behöva rivas för att möjliggöra byggnation av tunnelmynningen i
Stigberget.
Ej öppningsbar bro på 27 meter
Alternativet ej öppningsbar bro på 27 meter innebär att spårväg leds upp på bro från
Lindholmen till Stigbergstorget. Bron byggs i en svängd form österut över älven, för att
minska lutningen. Bron ansluter i markplan vid Stigbergstorget och spårväg fortsätter från
bron längs Amerikagatan och Bangatan till Djurgårdsplatsen. Vid Djurgårdsplatsen leds
spårvägen in i tunnel som löper till Linnéplatsen. Hållplatsläget på Stigbergstorget skapas
i markplan i anslutning till befintlig kollektivtrafik. En hållplats skapas också på
Djurgårdsplatsen innan tunnelmynningen. På Bangatan mellan Stigberget och
Djurgårdsplatsen planeras spårvägen gå på egen banvall. Gång och cykel är möjligt att
addera till detta alternativ, men har inte studerats hittills i utredningen. Total restid för
sträckan mellan Lindholmen och Linnéplatsen blir 6,3 minuter för alternativet hög bro.
Påverkan på Stigberget och Stigbergstorget blir störst för alternativet hög bro, då
anslutningen görs i markplan i befintlig stadsmiljö vid Amerikagatan. Rivning av
Sjömanskyrkans västra flygel kan inte uteslutas. Påverkan blir också stor längs Bangatan,
där spårvägen planeras gå på egen banvall fram till Djurgårdsplatsen. Påverkan på
befintliga byggnader och närmiljöer är svår att avgöra i detta tidiga skede, men kommer
att vara en viktig fråga att hantera i detaljplanering och genomförande av hållplatslägena.
Det gäller för alla tre alternativ.
Jämförelse av de tre alternativen
I jämförelsen av de tre alternativen har projektet undersökt alternativen utifrån följande
aspekter: stadsbanestandard, stadsbyggnad och exploatering, påverkan på riksintressen,
risker och osäkerhet, intressentpåverkan, samt investering och driftskostnader. Med
stadsbanestandard beskrivs hur väl alternativen uppfyller nyttor och kvaliteter som är
kopplade till konceptet stadsbana, till exempel hög hastighet, kort restid, hög pålitlighet
och funktionella bytespunkter. Med påverkan på stadsbyggnad och exploatering beskrivs
hur alternativen påverkar möjligheterna till framtida utbyggnad och exploatering i staden,
samt hur de påverkar den befintliga stadsmiljön och riksintressen. Med risker och
osäkerheter beskrivs hur genomförandet av projektet påverkas av vilket alternativ som
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väljs, kopplat till exempelvis risker under byggtid, kritiska passager längs sträckan,
tidplanerisker och klimatpåverkan. Med påverkan på och dialog med intressenter
beskrivs påverkan på intressenter med koppling till respektive plats längs sträckan. Med
investering och driftskostnad beskrivs de olika kostnaderna för investering, drift och
underhåll för respektive alternativ. I bilden nedan återfinns en tabell, där bedömningen av
de olika alternativen i förhållande till dessa aspekter sammanfattas.

Figur 2. Sammanställning av påverkan av respektive alternativ.

Lindholmsförbindelsens påverkan på Linnéplatsen
Linnéplatsen bedöms vara den plats längs sträckningen där risken för negativ påverkan är
störst. Påverkan på Linnéplatsen ser likadan ut för alla tre alternativ och är därför inte
beroende av vilket alternativ som väljs. Tunneln från Stigberget planeras mynna ut i
berget under Naturhistoriska muséet och fortsätta som planskild spårväg fram till
Linnéplatsen. Det innebär att den tillkommande spårvägen riskerar att skapa en barriär
mellan Linnéstaden och Slottsskogen och påverka stads- och landskapsbilden för
Linnéplatsen och Slottsskogen. Denna påverkan är också kritisk i förhållande till andra
pågående planeringsuppdrag i staden, som förtydligandet av Slottsskogens entréer och
bildandet av ett kulturreservat för Slottsskogen. I den geografiska förstudien presenteras
alternativa förslag på utformning av hållplatsen vid Linnéplatsen, med mindre påverkan
på befintlig stadsmiljö, men dessa förslag har inte ingått i den övergripande utredningen.
Tunnelsträckningen mellan Stigberget/Djurgårdsplatsen och fram till Linnéplatsen kan
också komma att påverka befintliga verksamheter i norra Slottsskogen, beroende på
vilken dragning som görs. Enligt remissen finns bland annat risk för påverkan på Plikta.
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Förvaltningens bedömning
Förvaltningen lämnar synpunkter på de tre alternativen och Lindholmsförbindelsen i sin
helhet i enlighet med detta yttrande.
Förvaltningen ser positivt på förslaget om en tillkommande kollektivtrafikkoppling
mellan Masthugget och Lindholmen. I stadsdelens lokala utvecklingsprogram för 2020–
2024 finns flera beskrivningar av behovet att överbrygga älven som barriär, både fysiskt,
socialt och mentalt. Förslaget om en kollektivtrafikkoppling mellan Lindholmen och
Stigberget bidrar till detta.
Förvaltningen ser att alla tre alternativ har för- och nackdelar ur ett socialt perspektiv.
Fördelar med broalternativen är att de skapar en visuell och mental koppling över älven
och mellan stadsdelar som idag saknar en sådan direktkoppling. Broarna har också fördel
i att de möjliggör för kombinerad lösning med gång och cykel, vilket vore ett positivt
tillskott och är ett tydligt behov som behöver omhändertas, oavsett vilket alternativ som
väljs. Tunnelalternativet har minst påverkan på befintlig stads- och kulturmiljö och på
befintlig trafik på älven, däribland befintlig kollektivtrafik, vilket är positivt.
Förvaltningen ser att en gång- och cykelkoppling är ett mycket viktigt tillskott som
behöver utredas vidare. Vid val av tunnelalternativet ser förvaltningen det som
problematiskt att ingen lösning för gång och cykel finns och att en lösning utanför
projektet förväntas bli dyrare än en integrerad lösning. Behovet av en gång och cykelkoppling över älven är stort och pekas bland annat ut i den geografiska förstudien, som
beskriver en koppling i det aktuella läget som en viktig pusselbit för att koppla samman
staden över älven. Förvaltningen anser att lösningen för gång och cykel behöver
inkluderas i jämförelsen av alternativen och finnas med i beslutet om val av alternativ.
Förvaltningen ser positivt på tunnelalternativet i förhållande till påverkan på befintlig
stadsmiljö, men ser det som en stark negativ faktor att alternativet förväntas leda till
dubbelt så hög klimatpåverkan som övriga alternativ. Denna aspekt behöver förtydligas
ytterligare och tydligare integreras i jämförelsen av alternativen, inför beslut om val av
alternativ.
Förvaltningen vill understryka behovet av att en social konsekvensanalys görs av alla
alternativ i tidigt skede och ligger med till grund för beslut om alternativ. Förvaltningen
ser en risk att den sociala analys som planeras tillkomma i genomförandestudien kommer
att komma in alltför sent i processen, när många beslut redan är fattade. Att kunna
jämföra de tre alternativen utifrån ett socialt perspektiv och låta även den sociala
dimensionen ligga till grund för val av alternativ är viktigt. Detta behov, av en social
analys i tidigt skede, pekas också ut i den geografiska förstudien. Bristen på social analys
märks exempelvis i frånvaron av en beskrivning av vilka sociala nyttor som tillkommer
med respektive alternativ och vilken påverkan på sociala aspekter de olika alternativen
har.
Förvaltningen ser en viss risk för tillkommande barriäreffekter på de platser som påverkas
av Lindholmsförbindelsens sträckning. Delvis är dessa barriäreffekter ett resultat av att
konceptet stadsbana införs i befintlig stadsmiljö. I Majorna-Linné är det framförallt
Stigbergstorget och Linnéplatsen som berörs. På Stigbergstorget och Bangatan gäller det
framförallt vid val av alternativet hög bro, där stadsbanan planeras gå på egen banvall i
Amerikagatan och Bangatan från Stigberget till Djurgårdsplatsen. Här ser förvaltningen
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en stor svårighet i att undvika påverkan på befintliga boendemiljöer och säkra fortsatt god
livsmiljö i området för boende och verksamheter. Vid Linnéplatsen och Slottsskogen är
det sträckningen från tunnelmynningen i berget under Naturhistoriska muséet fram till
Linnéplatsen som riskerar att skapa en stark barriär mellan Linnéstaden och Slottsskogen.
Förvaltningen anser att påverkan på Linnéplatsen och Slottsskogen är en viktig fråga för
projektet att omhänderta, även om påverkan inte är beroende av vilket alternativ som
väljs. Alternativa förslag gällande trafiklösning och stationsläge på Linnéplatsen, som de
som presenteras i den geografiska förstudien, behöver utredas vidare för att säkra
Linnéplatsen som fortsatt entréplats till Slottsskogen, utan barriärer mellan stad och park.
Linnéplatsens funktion och planerade utveckling som tydlig entrépunkt till Slottsskogen
behöver också säkras, liksom Slottsskogens framtida identitet och funktion som
sammanhängande park- och grönområde.

Babbs Edberg

Ulrika Stridvall Dahlén

Tf. Stadsdelsdirektör

Tf. Sektorchef Samhälle och kultur
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Vårt diarienummer: 0485/20
Vår handläggare: Ulrika Palmblad Gröön
2020-10-31
Trafikkontoret/Ma-Lou Wihlborg
trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Remissvar
Val av alternativ – bro eller tunnel mellan
Lindholmen och Stigberget, Göteborgs Stad
(Dnr 4122/19)
Trafiknämnden har översänt det samlade underlaget som sammanställts inför val av
alternativ – bro eller tunnel mellan Lindholmen och Stigberget – på remiss.
Älvstranden Utveckling har granskat handlingarna utifrån dels rollen som mark- och
fastighetsägare i området, dels utifrån vårt uppdrag att förverkliga Vision Älvstaden.

Sammanfattning
Älvstranden Utveckling förespråkar tunnelalternativet för Lindholmsförbindelsen.
Bolaget har i remissvaret besvarat de två frågor som remissen ställer samt beskrivit hur de
olika alternativen påverkar vår verksamhet.
Vidare har Älvstranden Utveckling ett antal synpunkter på främst det förespråkade
alternativet.
Synpunkterna behandlar möjligheter till exploatering och stadsutveckling, illustrationer,
stråk mellan Gamla Lindholmen och Södra Lindholmen, Santosskolan, byggnation
ovanpå samt i närhet av tunnel, gestaltning, miljöpåverkan och klimatbelastning,
miljögifter i älven, mobilitet, restid, påverkan på sjöfart samt övrigt.

Signature reference: e11cbfc4-4e81-48e3-a3c5-e8f0030fa3f5

Frågor att ta ställning till
Hur påverkar de olika alternativen er verksamhet?
Samtliga alternativ påverkar vår verksamhet som består av så väl mark- och fastighetsutveckling som fastighetsförvaltning. Tunnelförbindelsen är det alternativ som minst
påverkar vår verksamhet och 27-metersbron den som påverkar vår verksamhet mest.
Nedan följer synpunkter på främst det förespråkade alternativet.

Vilket alternativ förespråkar ni?
Älvstranden Utveckling förespråkar tunnelalternativet för Lindholmsförbindelsen.

Älvstranden Utveckling AB

Synpunkter
Möjligheter till exploatering och stadsutveckling
Broalternativen påverkar möjligheten till exploatering och stadsutveckling av Södra
Lindholmen mest, framförallt 27-metersbron. Detta i form av lägre exploateringsgrad,
försämrad utsikt, buller med mera. Broalternativen påverkar också byggrätts- och
fastighetsvärden negativt. Tunnelalternativet är absolut att föredra med hänsyn till detta.

Illustrationer
Älvstranden Utveckling anser inte att den stadsmässiga påverkan på Södra Lindholmen
och på Gamla Lindholmen samt på förbindelsen mellan de två områdena illustrerats
tillräckligt utförligt i remissmaterialet.
Samtliga alternativ kommer att påverka förbindelsen mellan de två områdena.

Stråk mellan Gamla Lindholmen och Södra Lindholmen
Södra Lindholmen är ännu inte bebyggt, men i samband med byggnationen av Lindholmsförbindelsen planeras det att bygga ut området med bostäder och verksamheter. En
väl utformad, attraktiv koppling mellan Gamla Lindholmen och Södra Lindholmen är
därför angelägen för att ”befolka” Lindholmen kvälls- och helgtid, för att boende och
besökare ska möta vattnet och gynna varandra. Denna förbindelse består i nuläget av
Plejadgatan samt av en gångförbindelse i form av en trappa i Lindholmsvägens
förlängning och är ett stråk som behöver förstärkas.
Det saknas detaljerade ritningar och konsekvensbeskrivningar i remissmaterialet, men vi
förstår att det blir svårt att få plats med både Plejadgatan och gångförbindelsen i samtliga
alternativ. Detta nämns bara i en enda mening i intressentanalysen, avsnitt 3.1.2:
”Anslutningen upp på Slottsberget (riksintresse) via Plejadgatans påverkas också av
samtliga alternativ och kommer att behöva ges en ny sträckning.”
Denna nya sträckning går förmodligen enbart få till genom att skära in en väg i berget
under Santosskolan. Ett berg där det finns en rad bergrum som förmodligen kommer att
bli påverkade av en ny väg. Detta stråk behöver utredas betydligt noggrannare.
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Enligt beslut i Älvstadens portföljstyrgrupp, arbetar Älvstranden Utveckling med en
förundersökning för att kunna permanenta och utöka Santosskolan som högstadieskola
och samtliga friytor runt skolan beräknas tas i anspråk för skolverksamhet. Det är därför
bekymmersamt att ”En ny sträckning” riskerar att inkräkta på skolgårdens yta.

Santosskolan
På Södra Lindholmen ligger Santosskolan som är en kommunal högstadieskola.
Santosskolan bedriver sin verksamhet på ömse sidor av kommande Lindholmsförbindelse. Huvuddelen av lokalerna ligger uppe på Skateberget i byggnader benämnda
Brasilia och Begonia, men lokaler för bland annat idrott, musik ligger i byggnaden Santos
där också Backateatern ligger. Det är av största vikt att verksamheten kan bedrivas på ett
adekvat sätt med trygga vägar för eleverna både under byggnation som när anläggningen
är färdigställd. Vi hittar dock inte att skolan nämns i intressentanalysen.
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Byggnation ovanpå samt i närhet av tunnel
I det fall det blir ett tunnelalternativ avser Älvstranden Utveckling att exploatera ovanpå
tunneln. Därför önskar vi att möjligheterna att bygga ovanpå utreds liksom frågan om det
kommer att innebära restriktioner att bygga i närheten av tunneln. Finns det i den
kostnadsbedömning som är gjord, kostnader för grundförstärkning av tunneln?

Gestaltning
Sidan 35:
”Gestaltning ingår i uppskattningarna upp till 330 miljoner kronor för 12 m bro, 440
miljoner kronor för 27 m bron och 64 miljoner kronor för tunnelalternativets
underjordiska hållplats i Stigberget.”
Eftersom tråget till tunneln kommer göra ett stort intrång på Södra Lindholmen är även en
gestaltning av detta en viktig fråga för Älvstranden Utveckling. Det är viktigt att tråget
blir så smäckert och integrerat som möjligt. Därför är gestaltningen av detta något som
också behöver tas höjd för vid ett val av tunnelalternativ och inte bara den underjordiska
hållplatsen vid Stigberget.

Miljöpåverkan och klimatbelastning
Älvstranden Utveckling anser att det vore bra om det togs fram en miljökonsekvensanalys
av de tre olika förslagen som omfattar såväl byggnation som driftskede. Oavsett vilket val
av alternativ som väljs är det ett stort infrastrukturprojekt som kommer ha stor påverkan
på olika miljöaspekter, varför en miljökonsekvensanalys vore ett relevant underlag,
Vidare ser vi att projektet kommer att ha ett omfattande klimatavtryck. Kommer Staden
arbeta för att minska detta genom kompensationsåtgärder eller liknande?
Eftersom vi förespråkar det alternativ som är förenat med den högsta klimatpåverkan
under byggnation, så är det särskilt relevant att på alla sätt som går reducera tunnelns
klimatpåverkan (förutsatt att konstruktionens livslängd inte påverkas). Förslagsvis görs
detta utifrån Trafikverkets metodik. Åtgärder och besparingspotential behöver vidare
utredas, helst före upphandling av entreprenör, för att se vilka krav som är rimliga att
ställa.
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Miljögifter i älven
Det har bedrivits varvsverksamhet på Södra Lindholmen, vilket förmodligen betyder att
det finns avlagringar av miljögifter i sedimenten utanför denna. Spridning av föroreningar
kopplat till älvens förorenade sediment hanteras endast översiktligt: hur ser riskerna ut för
de olika alternativen?
Älvstranden Utveckling saknar en konsekvensanalys av vad Lindholmsförbindelsen i
detta läge kan betyda för påverkan på älvbotten och därmed en eventuell risk för allvarlig
förorening av vattnet i älven.
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Mobilitet
Lindholmsförbindelsen, en snabb förbindelse mot sydväst, kommer att bli ett viktigt
bidrag i arbetet med att hela staden och stärka kärnan i enlighet med Vision Älvstaden.
Länken kommer att öka tillgängligheten och ytterligare få olika stadsdelar i staden att
närma sig varandra. Att säkerställa god tillgänglighet till Lindholmen är en förutsättning
för att området ska kunna utvecklas och fortsatt upplevas attraktivt för både boende och
verksamma. Då linbanan inte längre är aktuell är arbetet med ytterligare kopplingar
avgörande för att området ska kunna utvecklas i den omfattning Staden avser.
Inget av de tre alternativen möjliggör för en optimal koppling för gående och cyklister.
Älvstranden Utveckling ser, liksom beskrivet i underlaget, vikten av en attraktiv lösning
för dessa resalternativ och att de inte tappas bort/prioriteras bort i stadens process. Utifrån
ett hela-staden-perspektiv pekas Järntorget eller Packhusplatsen ut som en lämplig
placering för en gång och cykelbro till Lindholmen.
En gång- och cykelbro vid Packhuskajen ligger långt österut och kommer fortsatt att upplevas som en omväg för framförallt gående men även cyklister som kommer från stadens
västra delar. Vikten av gång- och cykelbro lyftes också, enligt underlaget, i dialog med
boende. Det är därför särskilt viktigt att i fortsatt arbete tydligt informera om vad som
ligger bakom det val som görs och bevaka/underlätta bytet mellan cykel och den nya
spårvagnshållplatsen genom bland annat tillgängliga, trygga och säkra cykelparkeringar.

Restid
Tidsaspekten för resandet är, som det lyfts i underlaget, viktig för kollektivtrafikens
attraktivitet. Tunnel är det snabbaste alternativet för resande mellan till exempel
Lindholmen och Linnéplatsen.
I underlaget beskrivs dock att bytesmöjligheterna till andra spårvagnslinjer är sämre vid
tunnelalternativet än broalternativen. Tunnel kan för bytesresenärer medföra att den totala
restiden blir längre än vid broalternativen och behöver särskilt beaktas i utvecklingen av
hållplats som bytespunkt, om tunnelalternativet väljs. Risk finns att resenärer väljer
”gamla vägen” över Hisingsbron vid resor in till stan från exempelvis Lindholmen, när
det blir ett byte vid Stigbergstorget som tar tid.

Påverkan på sjöfart
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En aspekt som saknas i underlaget för påverkan på sjöfarten är att ökade regleringar för
fritidsbåtar sannolikt minskar fritidshamnarnas tillgänglighet/attraktivitet och kan därmed
bidra till minskade fritidsbåtsrörelser i älvens hamnar.

Övrigt
I alternativ 27-metersbro ligger stadsbanan i marknivå genom hela Bangatans sträckning.
Vi anser inte att den stora påverkan som en stadsbana i en stadsgata har utretts tillräckligt
i remissmaterialet. I intressentanalysen skrivs det om risken för trafikbuller, men man
nämner inte att en stadsbana betyder höga hastigheter och därmed mitträcke i hela gatans
längd, vilket kommer att omöjliggöra rörelser på tvären av gatan och därmed ge en stor
försämring av gatans stadsmiljö.
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Styrelsebehandling
Vår styrelse informeras om remissen, däremot tar vår styrelse inget beslut om yttrandet.
Med vänlig hälsning
Älvstranden Utveckling AB
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Lena Andersson, Vd
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Kristian Johansson
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Marie-Louise Wihlborg <ma-lou.wihlborg@trafikkontoret.goteborg.se>
den 29 oktober 2020 15:05
Kristian Johansson
Från p-bolaget

Hej,
Göteborgs Stads Parkering vill med anledning av remiss gällande Lindholmsförbindelsen framföra följande.

Bolaget har inga specifika synpunkter på de redovisade alternativa lösningarna för Lindholmsförbindelsen i
detta tidiga skede. Dock har vi en generell synpunkt gällande mobilitet och parkering som vi anser är viktig
att framhålla även i detta ärende.

Ytor för parkering och mobilitet är ett av flera verktyg i utvecklingen av staden och som sådant behöver
dessa ytor samverka med en rad intressen för att kunna bidra till ökat hållbart resande i den pågående
stadsutvecklingen. Utifrån en helhetssyn på parkering och mobilitet vill vi framföra vikten av att i tidig
planering se dessa ytor som en del av stadens system för mobilitet. Med en strategisk lokalisering av ytor för
parkering och mobilitet, t ex i direkt närhet till god kollektivtrafik längs prioriterade stråk, kan valet att byta
från bil till kollektivtrafik eller andra hållbara färdslag underlättas.

Med vänlig hälsning/

Maria Gunnarsson

Med Vänlig Hälsning
Ma-Lou Wihlborg
Projektledare Lindholmen – Linnéplatsen
Tel 0705-44 59 00
ma-lou.wihlborg@trafikkontoret.goteborg.se
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Remissvar Lindholmsförbindelsens förstudie
Sammanfattning
Trafikkontoret arbetar med beslutsunderlag gällande kommande älvförbindelse sträckningen
Stigberget - Lindholmen.
De verksamheter inom Hamnbolaget som direkt påverkas är färjeverksam het vid Masthugget samt
anlöp vid Stigbergskajen.
Hamnbolaget arbetar i samverkan med övriga staden (SBK, FK och TK} samt Stena Line för att
söka ersättningslägen för färjeverksamheten. Hamn bolagets inriktning är att godsverksamhet över
tid skall förläggas till Ytterhamnarna på Hisingen. Det tänkta ersättningsläget kommer medföra att
ett kryssningsläge vid Ytterhamnarna kommer stängas ned.
Stigbergskajen är en attraktiv tillgång för den verksamhet som bedrivs där (Kryssning, yachter,
skolfartyg, örlogsfartyg mm.). 2018 investerade Hamnbolaget 25 MSEK för att upprusta
anläggningen till sitt nuvarande skick.
Möjligheterna att återskapa ett nytt kryssningsläge innanför Älvsborgsbron är en stor utmaning
med avseende på såväl plats som kostnader. Kostnaden 2018 för att upprusta befintlig kaj vid
Stigbergskajen var i sammanhanget låg. Den totala kostanden för att skapa ett ersättningsläge
uppskattas till hundratals miljoner.
Ur Hamnbolagets perspektiv är tunnelalternativet den bästa utformningen av en älvförbindelse.
Inledning
Trafiknämnden arbetar med beslutsunderlag gällande kommande älvförbindelse sträckningen
Stigberget - Lindholmen. Beslut skall fattas inom staden och regionen under Q1 2021 gällande typ
av älvförbindelse (högbro, mellan-hög bro eller tunnel}
Hamnbolaget har tidigare lämnat in underlag (se ärende styrelsemöte 2020-06-15) gällande
konsekvenser på bolagets verksamhet beroende på val av älvförbindelse.
I denna remiss lämnar Hamnbolaget sina synpunkter på val av älvförbindelse.
Synpunkter
Trafikkontoret har presenterat att en älvförbindelse skall komma att börja byggas 2027 i form av
någon av tre alternativ; högbro, mellan-hög bro eller tunnel.
De verksamheter inom Hamnbolaget som påverkas är färjeverksamhet vid Masthugget samt anlöp
vid Stigbergskajen.
Båda broalternativen kommer förutsätta att trafiken över Masthugget och Stigbergskajen
avvecklas. Det kan i dagsläget inte avgöras om tunnelalternativet, under byggtiden, kräver ett
uppehåll av verksamheten vid Masthugget och Stigbergskajen.

SE-403 38 Gothenburg, Sweden • Visiting address Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2 B
Phone +46 31 368 75 00 • Fax +46 31 368 75 01 • E-mail firstname.surname@portgot.se • www.portofgothenburg.com
Banking account 763-8273 • Reg no 556008-2553 • VAT no SE556008255301
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Hamnbolaget arbetar i samverkan med övriga staden (SBK, FK och TK) samt Stena Line för att
söka ersättningslägen för färjeverksamheten. Hamnbolagets inriktning är att godsverksamhet över
tid skall förläggas till Ytterhamnarna på Hisingen. Det tänkta ersättningsläget kommer medföra att
ett kryssningsläge vid Ytterhamnarna kommer stängas ned.
En förutsättning för att möta gällande tidslinje för älvförbindelse är en god samverkan och
ansvarstagande inom stadens berörda bolag och förvaltningar.
Gällande möjlighet att hantera framförallt kryssning men även yachter, örlogsfartyg, skolfartyg o dyl
är Stigbergskajen en viktig kaj. Utöver den rena tillgång kajen utgör, är dess läge innanför
Älvsborgsbron attraktivt givet ovan nämnda verksamheter.
Broalternativen medför att verksamheten vid Stigbergskajen upphör. Tunnelalternativet kan medge
att verksamheten fortlöper under byggtiden om än med vissa begränsningar. Verksamheten kan
med säkerhet återupptas efter byggtiden.
Om val av älvförbindelse blir något av broalternativen förutsätter Hamnbolaget att stöd i form av
finansiering och planering av infrastruktur etc. utgår för att ersätta befintligt kryssningsläge vid
Stigbergskajen. Detta i synnerhet då den tänkta färjelokaliseringen kommer medföra ett
kryssningsläget vid Ytterhamnarna stängs ned.
Ur hamnbolagets perspektiv är tunnelalternativet den bästa utformningen av en älvförbindelse.
Bedömning ur ekonomisk dimension
På lång sikt ser Hamnbolaget att godsverksamheten förflyttas till Ytterhamnarna. För att möjliggöra
ersättningsläge för färjeverksamheten planerar Hamnbolaget att avyttra Masthugget och Majnabbe
för att finansiera ett nytt färjeläge vid Ytterhamnarna.
Verksamheten vid Stigbergskajen är av sådan art att den bör bedrivas vid lnnerhamnarna. Fortsatt
verksamhet vid Stigbergskajen innebär att de investeringar som gjorts i anläggningen kommer till
användning och inte behöver återskapas vid annan plats. En avyttring av Stigbergskajen medger
inte heller samma möjligheter till stadsutveckling som vid Masthugget då Amerikaskjulet är en
befintlig byggnad som ligger inom kommunens bevarandeplan.
Stigbergskajen är en attraktiv tillgång för den verksamhet som bedrivs där (Kryssning, yachter,
skolfartyg, örlogsfartyg mm.). 2018 investerade Hamnbolaget 25 MSEK för att upprusta
anläggningen till sitt nuvarande skick då Älvstranden Utveckling övertog kryssningsläget vid
Frihamnen för stadsutveckling. Möjligheterna att återskapa ett nytt kryssningsläge innanför
Älvsborgsbron är en stor utmaning med avseende på såväl plats som kostnader. Kostnaden 2018
för att upprusta befintlig kaj vid Stigbergskajen var i sammanhanget låg. Den totala kostanden för
att skapa ett ersättningsläge uppskattas till hundratals miljoner.
Bedömning ur ekologisk dimension
En flytt av godstrafiken från lnnerhamnarna till Ytterhamnarna kommer medföra minskade utsläpp
och buller i stadskärnan (sjö och väg) samt minska utsläpp totalt.
En framgångsrik etablering vid Ytterhamnarna kräver dock investeringar i anslutande vägnät för att
uppnå minskade utsläpp i önskad omfattning.
Bedömning ur social dimension
Flytt av godstrafiken från lnnerhamnarna minskar utsläpp och buller i stadskärnan samt medger en
stadsutveckling i linje med vision Älvstranden.
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Bevarandet av Stigbergskajen medger en fortsatt maritim verksamhet som återspeglar ett historiskt
arv och en stadsbild som Hamnbolaget uppfattar är efterfrågad.

Samverkan
Hamnbolaget har ett nära samarbete med berörda förvaltningar inom staden (TK, SBK och FK)
samt Stena Line gällande denna fråga.

Övrigt
Bolagets styrelse har fastställt yttrandet 2020-10-23.
Frågor ställs till Arvid Guthed på tfn 031-368 75 82, e-post arvid.guthed@portgot.se eller Fredrik
Ternström på tfn 031-368 76 79, e-post fredrik.ternstrom@portgot.se.

Med vänlig hälsning

Göteborgs Hamn AB

Elvir Dzanic
Verkställande Direktör

Göteborgs

Göteborgs Hamn AB

Stad

Utdrag ur Protokoll

Sammanträdesdatum: 2020-10-23

Beslut - Remissvar Lindholmsförbindelsens
förstudie
§9
Arvid Guthed redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till remissvar
avseende Lindholmsförbindelsens förstudie
Styrelsen önskar ett tillägg på sidan 2 i remissvaret (understruket):.,Älvsborgsbron är en stor
utmaning med avseende på såväl plats som stora kostnader.
Styrelsen ger bolaget i uppdrag att utreda kostnader och plats för etablering av nytt kryssningsläge
vid den händelse att Stigbergskajen inte längre kan användas för detta ändamål.

Beslut
Styrelsen beslutar
1.
2.

att godkänna framlagt remissvar med ovanstående justering; och
att förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad

Dag för justering
2020-10-23

Vid protokollet

Göteborgs Hamn AB, protokollsutdrag

ES

Diarienr

10-2020-1191-4

Trafikkontoret

Vårt datum/Our date

2020-09-18

Vår referens/Our reference

Leif Söderwall

Ert datum/Your date

2020-09-03

Er referens/Your reference

4122/19

Lindholmsförbindelsen. Lindholmen Linnéplatsen. Val av alternativ - bro eller tunnel.
Remissvar.
Göteborg Energi AB med dotterbolag har tagit del av ovan nämnda remiss.
Nedan följer synpunkter på förslaget från berörda ledningsslag.
Det är viktigt att korrekt utsättning av befintliga kabelstråk utförs och schaktning
och andra markarbeten sker med stor försiktighet. För redovisning av befintliga
ledningar i marken hänvisas till:
https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning
Tänk på att du blir ersättningsskyldig om någon kabel eller ledning skadas.
Vid schaktningsarbeten i närheten av i mark förlagda ledningar hänvisas till våra
gällande Bestämmelser vid markarbeten som omfattar el-, fjärrvärme-, fjärrkyla-,
optofiber och gasledningar tillhörande Göteborg Energi AB, Göteborg Energi Gothnet
AB, Göteborg Energi Nät AB, Göteborg Energi Gasnät AB och Ale Fjärrvärme AB.
Det poängteras att det är för var tid gällande version som skall uppfyllas och att
uppdaterade bestämmelser finns tillgängliga via länken:
https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning

Göteborg Energi Nät AB (GENAB)
På alla de tre tänkta sträckningar har GENAB flera anläggningar som kommer i
konflikt med byggnationen av förbindelsen mellan Lindholmen och Linnéplatsen.

På Hisingssidan är konflikterna mellan GENAB:s anläggningar och de tre tänkta
alternativen väldigt få.
På stadssidan från älven och fram till Linnéplatsen finns flera konflikter mellan de
tre tänkta alternativen och GENAB:s anläggningar.
Den största enskilda konflikten som finns är konflikten mellan den tänkta tunneln
söder om Djurgårdsplatsen och en underjordisk anläggning som ägs av Telia och där
GENAB hyr in sig med sina anläggningar.
För detaljer om den underjordiska anläggningen ta kontakt med Telias
kontaktperson: Lars Hedberg, lars.hedberg@telia.com .
Genom att välja alternativ med tunnel hela vägen kan flera av konflikterna undvikas
förutom den största konflikten söder om Djurgårdsplatsen.
Kontaktperson för GENAB:
Ilijaz Kenjar, 031 - 62 59 93
ilijaz.kenjar@goteborgenergi.se

Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar
Göteborg Energi har fjärrvärmeledningar med tillhörande signalkabel inom
områdena för alla tre alternativen. Göteborg Energi har även fjärrkylaledningar i
närheten av områdena.
Nedan finns en överskådlig sammanfattning över hur de olika alternativen påverkar
fjärrvärmeledningarna. Ledningarnas inmätta läge finns att tillgå via Ledningskollen.
Dessa ledningar måste beaktas.
I alla alternativen ser de befintliga fjärrvärmeledningarna ut att påverkas på flertalet
ställen. Beroende på placering av brofundament och ramper kan fjärrvärmledningar
på båda sidorna av älven påverkas. Sträckorna för tunnelalternativet och
broalternativen korsar, eller löper parallellt, med Göteborg Energis befintliga
fjärrvärmeledningar. Tunnlarna i de olika alternativen kommer att passera
fjärrvärmledningar.
Utöver det underlag som finns att tillgå via Ledningskollen vill vi uppmärksamma er
på att det finns två tunnlar i området. Tunnlarna påverkas av alla tre alternativen.
I detta skede förespråkar Göteborg Energi fjärrvärme inget alternativ över något
annat. Vi önskar vara delaktiga i den fortsatta processen då specifika åtgärder ska
bestämmas. Den fortsatta utredningen bör ta hänsyn till befintlig infrastruktur
under mark.
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Högbro

1. Göteborg Energi har driftsatt fjärrvärme ovanför rondellen vid
Lindholmsallén/Plejadgatan.
Göteborg Energi har driftsatt fjärrkyla öster om rondellen vid
Lindholmsallén/Plejadgatan.
2. Driftsatt fjärrvärme i Utvecklingsgatan och Insiktsgatan. Ledningarna korsar
även Plejadgatan och Kunskapsgatan.
3. Göteborg Energi har driftsatt fjärrvärme på flertalet ställen inom det
markerade området, bland annat i Amerikagatan, längs med hela Bangatan
och vid Linnéplatsen.
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Lågbro

1. Göteborg Energi har driftsatt fjärrvärme ovanför rondellen vid
Lindholmsallén/Plejadgatan.
Göteborg Energi har driftsatt fjärrkyla öster om rondellen vid
Lindholmsallén/Plejadgatan.
2. Driftsatt fjärrvärme i Utvecklingsgatan och Insiktsgatan. Ledningarna korsar
även Plejadgatan och Kunskapsgatan.
3. Göteborg Energi har driftsatt fjärrvärme på flertalet ställen inom det
markerade området, bland annat i Amerikagatan, Emigrantvägen,
Kjellmansgatan, i närheten av Oscarsleden och runt Linnéplatsen.
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Tunnel

1. Göteborg Energi har driftsatt fjärrvärme ovanför rondellen vid
Lindholmsallén/Plejadgatan.
Göteborg Energi har driftsatt fjärrkyla öster om rondellen vid
Lindholmsallén/Plejadgatan.
2. Driftsatt fjärrvärme i Utvecklingsgatan och Insiktsgatan. Ledningarna korsar
även Plejadgatan och Kunskapsgatan.
3. Göteborg Energi har driftsatt fjärrvärme på flertalet ställen inom det
markerade området.
Kontaktperson:
Johanna Carlsson, 031 – 62 61 50
johanna.carlsson@goteborgenergi.se
Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB)
GEGAB har gasledningar inom områdena för alla tre alternativen. Nedan finns en
överskådlig sammanfattning över hur de olika alternativen påverkar GEGABs
gasledningar. Ledningarnas inmätta läge finns att tillgå via Ledningskollen. Dessa
ledningar måste beaktas. De ledningar som är tagna ur drift kan skrotas vid behov.
I detta skede förespråkar GEGAB inget alternativ över något annat. Vi önskar vara
delaktiga i den fortsatta processen då specifika åtgärder ska bestämmas. Den
fortsatta utredningen bör ta hänsyn till befintlig infrastruktur under mark.
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Högbro

1. GEGAB har driftsatta gasledningar inom det markerade området.
2. Avkopplade gasledningar längs med Bangatan, Amerikagatan och
Oscarsleden.
3. Driftsatta gasledningar inom det markerade området.
4. Driftsatta gasledningar inom det markerade området.
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Lågbro

1. GEGAB har driftsatta gasledningar inom det markerade området.
2. Avkopplade gasledningar inom det markerade området. Ledningarna i
Kjellmansgatan är avkopplade fram till korsningen
Kjellmansgatan/Storebackegatan/Repslagaregatan. Gasledningarna i
Storebackegatan och Repslagaregatan är drifsatta.
3. Driftsatta gasledningar inom det markerade området.
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Tunnel

1.
2.
3.
4.

GEGAB har driftsatta gasledningar inom det markerade området.
Avkopplade gasledningar inom det markerade området.
Driftsatta gasledningar inom det markerade området.
Driftsatta gasledningar inom det markerade området.

Kontaktperson:
Johanna Carlsson, 031 – 62 61 50
johanna.carlsson@goteborgenergi.se

Göteborg Energi GothNet AB
Göteborg Energi GothNet AB har inget att erinra i ärendet.
Kontaktperson för GothNet:
Johnny Wassmuths, 072 - 203 00 83
johnny.wassmuths@gothnet.se
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Med vänlig hälsning,

Leif Söderwall
Remissamordnare
031 – 62 65 03
leif.soderwall@goteborgenergi.se
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Tjänsteskrivelse
Till Trafikkontoret
Datum: 2020-10-30
Trafikkontoret Dnr: 4122/19
BRG Dnr: 0057/20

Etablering- och Investeringsavdelningen
Namn: Pär Abrahamsson
Telefon: 031-367 62 17
E-post: par.abrahamsson@businessregion.se

Yttrande från Business Region Göteborg AB (BRG) angående – Remiss, val
av alternativ, bro eller tunnel mellan Lindholmen och Stigberget
Ärendet
Business Region Göteborg (BRG) har fått möjlighet att inkomma med yttrande inför val av alternativ – bro eller
tunnel mellan Lindholmen och Stigberget. Business Region Göteborg är ett kommunalt bolag som ansvarar för
näringslivsfrågorna i Göteborg och svarar därmed utifrån vilka konsekvenser de föreslagna alternativen kan
ha för näringslivet.
Lindholmsförbindelsen pekas ut som en nyckelåtgärd i Göteborg Stads översiktsplan och i Målbild Koll 2035
för stadstrafikens stomnät samt ingår i Sverigeförhandlingen som avtalats mellan Göteborgs Stad, Trafikverket
och Västra Götalandsregionen. Lindholmsförbindelsen är en planerad stadsbana (spårväg med hög kapacitet
och korta restider) som är del i kollektivtrafikobjektet Brunnsbo-Linné. Förbindelsen som utgör halva den
planerade innerstadsringen knyter samman Lindholmen med Linnéplatsen via en hållplats vid Stigberget och
ska fungera som en tvärlänk som bryter de naturliga barriärerna Göta älv och Stigberget.
Beslutet avser val av ett av följande alternativ:
•
•
•

Tunnel: Tunnel längs hela sträckningen mellan Lindholmen och Linnéplatsen.
Öppningsbar 12 m bro: Öppningsbar bro från Lindholmen till Stigberget, tunnel mellan Stigbergstorget
och Linnéplatsen.
Fast 27 m bro: Inte öppningsbar bro från Lindholmen till Stigberget, spår i Bangatan mellan
Stigbergstorget och Djurgårdsplatsen. Tunnel mellan Djurgårdsplatsen och Linnéplatsen.

Beslut om val av alternativ fattas i regionfullmäktige och kommunfullmäktige under våren 2021.

Hur påverkar de olika alternativen Business Region Göteborgs verksamhet?
BRG arbetar för att utveckla näringslivet i regionen och våra huvudsakliga mål är att bidra till en stark och
hållbar ekonomisk tillväxt, en hög sysselsättning och ett differentierat näringsliv. Ingen annan plats i
regionen har lika goda förutsättningar för den kunskapsintensiva tjänstesektorn som Göteborgs innerstad.
Här finns bäst regional tillgänglighet och goda förutsättningar för interaktion och möten. Det är för Göteborg
och regionen mycket viktigt att kollektivtrafiken i staden kan fortsätta att utvecklas för att bidra till att stärka
stadens attraktivitet både för befintliga och nyetablerande företag.
En välfungerande infrastruktur och kollektivtrafik är basen till att lokala företagens verksamheter fungerar
och ger förutsättningar för en fortsatt utveckling av staden. God tillgänglighet till kollektivtrafik är helt
avgörande för exempelvis kontorens efterfrågan av ett visst läge där attraktiviteten ökar ju fler boende som
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når området inom 30 minuter med kollektivtrafik. Både god infrastruktur för kollektiva transporter och hög
boendetäthet i kollektivtrafiknära lägen kan således stärka attraktiviteten för stadens kontors- och
företagsområden. God tillgång till kollektivtrafik och rörlighet har en starkt strukturerande effekt och är i
många avseenden avgörande för förutsättningarna att utveckla en tät och tjänsteintensiv stadsmiljö.
Exempelvis har antalet boende och verksamma företag längs stråket från Frihamnen till Eriksberg har ökat
kraftigt den senaste 15-årsperioden och kommer att fortsätta öka kraftigt även kommande period. År 2021
beräknas det finnas över 20 00 boende och lika många arbetstillfällen längs stråket, och år 2035 över 30 000
boende och arbetstillfällen vilket ställer ytterligare krav på en utbyggd och robust kollektivtrafik.
Flera aktörer har satsat stort på exempelvis Lindholmen genom ett flertal nationella och internationella
satsningar och etableringar. En viktig förklaring till dessa är att fordonsindustrin för närvarande genomgår en
mycket stor omvandling. Det finns få liknande områden i Europa som har en motsvarande densitet med
företag inom it och fordonsindustri med ett så centralt placerat läge i stadsrummet som Lindholmen har.
Idag bedöms ca 25 000 personer bo, arbeta, forska eller studera i området samtidigt som ca 400 företag
bedriver verksamhet. Den unika miljö som finns på Lindholmen med närhet till andra aktörer inom
näringslivet och akademi, främst Chalmers, är en viktig motor i det innovationssystem där framtidens
transportsystem nu definieras och utvecklas. Den kunskap och kompetens som finns samlad inom detta
innovativa kluster är en stor tillgång för hela Göteborgsregionen. Framtida kollektivtrafiknoder med bland
annat spårutbyggnad bidrar ytterligare till attraktiviteten då tillgängligheten till området idag upplevs som
begränsad då det saknas en förbindelse mellan Norra Älvstranden och innerstaden på den södra sidan av
älven. Idag går ca 80 procent av all kollektivtrafik till Hisingen över Götaälvbron vilket skapar ett
störningskänsligt system. Med en utvecklad trafikering längs med Norra älvstranden blir det otillräckligt med
endast en älvförbindelse för den mest kapacitetsstarka kollektivtrafiken. Även fler planerade framtida
kopplingar över älven för gång- och cykeltrafik bidrar till att stärka tillgängligheten ytterligare och kopplingen
till stadskärnan samt andra utvecklingsområden såsom Masthuggskajen.
Längs stråket mot Selma Lagerlöfs torg planeras också för en omfattande byggnation med början i området
runt Backaplan där både bostäder och lokaler för handel och andra verksamheter ska byggas i en blandstad.
År 2021 beräknas det finnas 25 000 boende och över 10 000 arbetstillfällen längs Backastråket och fram till
2035 ökar framförallt antal boende till över 30 000. Den norra delen av förbindelsen med kopplingen till
Brunnsbo och Bohusbanan minskar restiderna för tågburna resenärer med start eller mål i västra delarna av
Göteborg och stärker därigenom förutsättningarna för att anlägga en station vid Brunnsbo vilket underlättar
en mer långväga pendling och stärker den regionala arbetsmarknaden.

Vilket alternativ förespråkar Business Region Göteborg?
Business Region Göteborg förespråkar tunnelalternativet med motivering i punkterna nedan:
•

Tunnelalternativet ger bäst förutsättningar för att ny planerad bebyggelseutveckling på södra
Lindholmen kan utvecklas och kopplas samman med befintlig bebyggelse. För framtida
2
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exploateringsmöjligheter i anslutning till Lindholmsförbindelsen innebär tunnelalternativet att i stort
sett all exploaterbar mark som finns i anslutning till platserna går att bebygga. Ur
näringslivssynpunkt är det viktigt att bibehålla möjligheter att bebygga stadens centrala delar för att
stärka kärnan genom platser för både bostäder och verksamheter. Vidare utifrån antagande gällande
värden på marken skapar förbindelsen i sig värden men tunnelalternativet ses även här kunna skapa
bäst boende- och verksamhetsmiljöer. Hög bro-alternativet har den största negativa påverkan
utifrån detta perspektiv eftersom mycket mark på exploaterbar yta tas i anspråk samt att ytan invid
bron är mindre attraktiv för bostäder- och verksamheter.
•

Tunnelalternativet uppfyller god stadsbanestandard längs hela sträckan och har den beräknade
kortaste restiden på 4,8 minuter mellan Lindholmen och Linnéplatsen. En lägre restid skapar en
attraktivare plats för både befintliga och nya företag att bedriva verksamhet vilket således gynnar
tillväxten i näringsliv och bidrar till ökad sysselsättning. Ju fler boende som når ett specifikt område
inom 30 minuter med kollektivtrafik stärker områdets attraktivitet. Restiden för 27 m bro beräknas
till 6,3 minuter mellan Lindholmen och Linnéplatsen och restiden för 12 m bro är normalt 5,1
minuter, men kan öka till ca 13 minuter vid broöppning.

•

Tunnelalternativet har minst påverkan på frakt av gods på Göta älv, till/från hamnar i Vänern eller
längs Göta älv till/från hamnar nere i Europa. De allra flesta handelsfartyg behöver broöppning för
att passera en 12 m bro. För handelsfartygen utgör en öppningsbar bro ett hinder som på olika sätt
minskar planeringsfriheten och ökar risken för förseningar. Även om antalet fraktfartyg på Göta Älv
minskat under senare år så visar Trafikverkets prognos från 2017 att godsvolymerna för
Vänersjöfarten bedöms öka från 1,2 milj. ton 2012 till 2,8 milj. ton 2040. För att Vänersjöfarten dock
ska fortgå efter år 2030 förutsätts nya slussar i Trollhättan, slussar som kan ta större fartyg än
dagens, vilket innebär att den ökade godsmängden då kan rymmas med oförändrat eller kanske till
och med minskat antal fartygspassager.

•

Tunnelalternativet har minst påverkan på skärgårdstrafik, kryssningsfartyg och Stena Lines färjetrafik
Göteborg-Fredrikshamn samt andra större event med båtar med hög masthöjd inne i hamnen. Stena
Lines färjor anlöper idag Masthuggskajen och det finns idag fyra angöringsplatser för
kryssningsfartyg där Amerikakajen är den enda öster om Älvsborgsbron. Kryssningsfartygen som
angör Amerikakajen kommer att behöva omlokaliseras permanent av såväl 12 m bro som 27 m bron
och detsamma gäller Stena Line. För tunnelalternativet finns möjlighet att begränsa påverkan till
byggfasen. Det finns dock förutsättningar att eventuellt kunna omlokalisera Stena Lines
verksamheter vid Masthugget (från och med 2027) och Majnabbe (efter 2027 i takt med
stadsutveckling) till ett ersättningsläge vid Ytterhamnarna. I dagsläget finns inga potentiella lösningar
för att kunna omlokalisera kryssningsfartyg och övrig skärgårdstrafik. Samtliga lösningar förutsätter
dock en samsyn med stadsutvecklingen i de aktuella områdena samt en finansiell förmåga och
kommersiella förutsättningar att göra nödvändiga investeringar.
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•

Tunnelalternativet ger inte möjlighet att komplettera spårvagnstrafiken med busstrafik. Dock visar
genomförd analys från Trivector att det mervärde som det ger att kombinera olika trafikslag inte är
tillräckligt för att motivera en lösning som ger sämre förutsättningar för spårvägen.

•

Tunnelalternativet ger inte möjlighet att komplettera spårvagnstrafiken med gång- och
cykeltrafikanter. Men arbete med lösningar för både gång- och cykeltrafik pågår med en ny GC bro
uppströms i Göta Älv, i enlighet med ”Nyttoanalys av nya GC broar över Göta älv”.

Detta är ett tjänstemannautlåtande och har inte styrelsebehandlats.
Göteborg 2020-10-30

Pär Abrahamsson
Business Region Göteborg

John Wedel
Business Region Göteborg
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031‐368 53 32

Trafikkontoret
ma‐lou.wihlborg@trafikkontoret.goteborg.se
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fredrik.davidsson@higab.se
BETECKNING

DNR: 4122/19 (Higab)

Remissvar – val av alternativ för Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen –
Linnéplatsen (Dnr 1422/19)
Bakgrund
Trafiknämnden beslutade 27 augusti att remittera det samlade materialet som Göteborgs
Stad tagit fram som underlag för val av lösning för Lindholmsförbindelsen mellan
Lindholmen och Linnéplatsen.
De alternativ som studerats är
‐ Tunnel från Lindholmen och hela vägen till Linnéplatsen
‐ Öppningsbar bro om 12 meter – motsvarande höjd som Hisingsbron – till Stigberget
med tunnel från Stigberget till Linnéplatsen
‐ Ej öppningsbar bro om 27 meter till Stigberget med fortsatt sträckning ovan mark längs
Bangatan till Djurgårdsplatsen, där sträckning går över till tunnel till Linnéplatsen.

Higabs ställningstagande
Som fastighetsägare till bla Lindholmen 14:1 (Lindholmsskolan), Majorna 722:105
(Gathenhielmska huset och reservatet) och Slottsskogen 719:11 (Naturhistoriska museet)
har Higab följande inställning.
Utifrån de tre olika alternativen förordar Higab tunnelalternativet då vår bedömning är att
det är alternativet som medför minst inskränkningar på den kulturhistoriska miljön. Då
handlar det framför allt om närområdet kring Stigbergstorget där alternativet hög bro
skulle ge medföra betydande ingrepp som inte går att återställa.
Även vid alternativet låg bro kommer de ingrepp som krävs att förvanska den
kulturhistoriska miljön med rivning av delar av Sjömanskyrkan som en av följderna.
Higab ser positivt på att inrymma entréfunktion till hållplats i bergrum i befintliga
byggnader.
Är en placering av entréfunktion i befintliga byggnader ej möjlig vill Higab anföra att den
föreslagna stationsuppgången, placerad på Stigbergstorget mitt framför Gathenhielmska
huset förstör en viktig siktlinje in mot Gathenhielmska huset och trädgården. Placeringen
får därmed en negativ påverkan på de befintliga kulturvärdena.

Postadress: Box 5104, 402 23 Göteborg
Besöksadress: Åvägen 17 F
www.higab.se

Växel: 031‐368 53 00
Fax: 031‐368 53 53
E‐post: info@higab.se

Organisationsnummer: 556104‐8587
Higab ingår i koncernen Göteborgs Stad

Skulle tunnelalternativet genomföras är det viktigt att minimera påverkan på
omkringliggande byggnader och miljöer i anslutning till de båda tunnelöppningarna.
När det kommer till utformningen av Linnéplatsen förordar Higab att en fortsatt utredning
kring alternativt tunnelpåslag samt tänkt hållplatsläge genomförs. Den barriäreffekt som
kan uppstå mellan Slottsskogen och Linnéplatsen med redovisat förslag behöver
minimeras.
Higab vill också uppmärksamma att Barken Viking behöver kunna transporteras till varv för
underhållsåtgärder ungefär vart femtonde år. I nuläget behöver delar av masterna fällas för
att kunna passera Älvsborgsbron som har 45 m segelfri höjd.
Konsekvenser

Bedömning ur ekonomisk dimension
De olika alternativen ligger i spannet 4,2 till 4,6 mdr kr

Bedömning ur ekologisk dimension
Tunnelalternativet har högst koldioxidpåverkan

Bedömning ur social dimension
Higabs bedömning är att staden längs den föreslagna sträckningen ur ett socialt perspektiv blir en trevligare
miljö att vistas i med tunnelalternativet.

Bedömning ur kulturhistorisk dimension
Higabs bedömning är att staden längs den föreslagna sträckningen ur ett kulturhistoriskt perspektiv innebär
mindre negativ påverkan på kulturmiljön med tunnelalternativet, med reservation för stationsuppgången på
Stigbergstorget samt tunnelpåslaget vid Linnéplatsen.

Samverkan
Ej relevant

Higab AB
Fredrik Davidsson
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Yttrande över Lindholmsförbindelsen – Bro över eller tunnel under Göta
Älv, dnr 4122/19
Göteborgs Spårvägar avger härmed yttrande över »Lindholmsförbindelsen – Bro eller tunnel
över Göta Älv, dnr 4122/19« gällande i första hand spårvägsdriften.

Bakgrund
Trafikkontoret har i föreliggande handling presenterat förslag på val av bro eller tunnel för en
kollektivtrafikförbindelse mellan Lindholmen och Stigberget. Sträckan är en del av förbindelsen
Brunnsbo-Lindholmen-Linnéplatsen.

Kommentarer och synpunkter
Göteborgs Spårvägar förordar alternativet tunnel Lindholmen-Linnéplatsen.
I Målbild Koll2035 pekas sträckan Lindholmen-Stigberget-Linnéplatsen ut som en viktig länk i
en spårvägsring för att knyta samman målpunkter i halvcentrala delar av staden. Förbindelsen,
med en beräknad kapacitet på upp till 35 000 resor per dygn, avser även att förkorta restiden
mellan viktiga mål- och bytespunkter som t.ex. Lindholmen-Sahlgrenska, avlasta kollektivtrafiken på Hisingsbron samt förstärka pålitligheten och robustheten i spårvagnstrafiken. Enligt
Målbild Koll2035 är därför trafikkonceptet för sträckan Lindholmen-Linnéplatsen Stadsbana,
som har höga krav på hastighet och kapacitet.
Det omfattande underlaget visar att tunnelalternativet sammantaget har de bästa stadsbaneegenskaperna. Detta alternativ ger också staden möjlighet att utan geografisk låsning utreda
optimala alternativ för gång- och cykelförbindelser över Göta älv. Tunnelalternativet är även att
föredra sett till trafiksäkerhet då det inte finns konfliktpunkter med andra trafikslag samt
fotgängare.
Underlaget visar tydligt att alternativet öppningsbar lågbro, även utan busstrafik, inte når upp
till stadsbanestandard. Förslaget innebär att bytesmöjligheterna vid Stigbergstorget försvåras av
avstånd samt höjdskillnader mellan Masthuggskajen och Stigbergstorget.
Alternativet med högbro och anslutning i gatunivå på Stigbergstorget har flera nackdelar.
Högbrons sträckning ger både låg reshastighet och reskomfort. Vid Stigbergstorget är risken
stor för omfattande kapacitets- och framkomlighetsproblem med tät spårvagnstrafik i
korsningen Stigbergsliden/Bangatan/Karl Johansgatan. Med busstrafik på högbron accentueras
detta problem ytterligare. För högbroalternativet beskrivs även drastiska åtgärder för
spårvägsdriften. De nuvarande spårförbindelserna på Stigbergstorget mellan Bangatan och
Stigbergsliden respektive Karl Johansgatan måste tas bort och spårsträckan FjällgatanGodhemsgatan läggs ned. Det får mycket negativa konsekvenser för spårvägstrafiken i Majorna
med omnejd, såväl för attraktiv linjetrafik och i synnerhet för robustheten, vid akuta och
planerade trafikomläggningar.

Vi sätter Göteborg i rörelse
Göteborgs Spårvägar AB, Box 424, SE-401 26 Göteborg, Sweden
Tel +46 (0)31 732 10 00, Fax +-46 (0)31 732 10 70
www.goteborgssparvagar.se
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Som påpekas i underlaget måste sträckans anslutningar utredas vidare, vilket GSAB som
trafikoperatör gärna medverkar i. Exempelvis vid Lindholmen bör beaktas att alternativen med
vändslingor i sträckans anslutning utformas så att det är möjligt att ställa upp vagnar i
vändslingorna utan att genomgående trafik hindras. För anslutningen vid Linnéplatsen måste
beaktas möjlig förbindelse även mot centrum och ersättning för ev. borttagen vändslinga.
Sträckan bör förberedas för en anslutning till/från Masthuggstorget.

Sammanfattning
à

Göteborgs Spårvägar förordar alternativet tunnel Lindholmen-Linnéplatsen.

Detta yttrande har inte hanterats av eller varit föremål för beslut i GSAB:s styrelse.

Kristian Bohman
Tf. Trafikutvecklingschef
Göteborgs Spårvägar AB

Vi sätter Göteborg i rörelse
Göteborgs Spårvägar AB, Box 424, SE-401 26 Göteborg, Sweden
Tel +46 (0)31 732 10 00, Fax +-46 (0)31 732 10 70
www.goteborgssparvagar.se

Ingår i koncernen Göteborgs Stad

Org. nr. 556353-3412
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Handläggare, direkttelefon

Ert datum

Er beteckning

Martin Ahlström, 010-478 46 66

2020-09-02

4122/19

Enheten för Maritim samverkan
och utveckling

Göteborgs Stad
Trafikkontoret
trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se
Kopia till:
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Trafikverket

Sjöfartsverkets yttrande gällande val av alternativ för
Lindholmsförbindelsen i Göteborg
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk med myndighetsuppgifter och
verkar för att de transportpolitiska målen uppnås genom ett
trafikslagsövergripande synsätt. Vi tillhandahåller och utvecklar säkra och
hållbara sjövägar, moderna sjöfartstjänster samt levererar kunskapsunderlag och
experttjänster till såväl offentliga som privata sektorn. Vårt huvuduppdrag är att
arbeta för sjösäkerhet och en effektiv sjöfart med minimal miljöpåverkan.
Sjöfartsverket har tagit del av handlingar i rubricerat ärende för yttrande.

Bakgrund
Göteborgs stad (Staden) har tagit fram tre alternativ för en förbindelse över Göta
älv vid Lindholmen. Ursprunget är avtalet i den så kallade Sverigeförhandlingen
där Staten genom Sverigeförhandlingen, Västra Götalandsregionen och Göteborgs
stad skrivit under ”Ramavtal 7 – Storstad Göteborg”. Avtalet säger att typen av
anläggning mellan Lindholmen och Linnéplatsen är ”spåranläggning och bussgata
i tunnel alternativt bro under/över älven”.
Staden önskar att remissinstanserna svarar på två frågor, dels hur de olika
alternativen påverkar vår verksamhet och dels vilket alternativ vi förordar.
De tre alternativ som Staden önskar Sjöfartsverkets synpunkter på är en tunnel, en
tolv meter hög öppningsbar bro samt en tjugosju meter hög fast bro.
Från Skandiahamnen till Vänersborg, och därmed förbi Lindholmen, går farled
955 som är klassad som riksintresse (Kommunikationer – Sjöfart). Lindholmen
ligger dessutom mitt i Göteborgs innerhamn vilket också är klassat som
riksintresse (Kommunikationer – Hamn).
Besöksadress

Telefon

Organisationsnummer

Lindholmspiren 5

0771 63 00 00

202100-065401

Postadress

E-post

417 56 Göteborg

sjofartsverket@sjofartsverket.se
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Sjöfarten är mycket betydelsefull för näringslivet i Vänerregionen. Regeringen
visar bland annat i godsstrategin (överflyttning från väg till sjöfart) och i
infrastruktursatsningar (nya slussar i Trollhätte kanal) att regelbunden och pålitlig
sjöfart till och från Vänern behövs och skall utvecklas.

Yttrande
Samtliga alternativ på förbindelse över Göta Älv har påverkan på sjöfarten, som
är ett riksintresse. Tunnelalternativet påverkar dock riksintresset för sjöfart och
hamn minst.
Alternativet fast bro (27 meter) får avsevärd påverkan på riksintresse hamn och
även på riksintresse sjöfart.
Öppningsbar bro (12 meter) får mycket stor negativ påverkan på både riksintresse
hamn och riksintresse sjöfart.
Att Göteborgs stad behöver fler förbindelser över, eller under, älven för att
utvecklas är förståeligt. Dock bör stadsutvecklingen ske med hänsyn till nationella
intressen.
Sjöfartsverket förordar därmed en tunnel då den har i särklass minst påverkan på
riksintressena.

Påverkan på sjöfarten
Tunnel
Alternativet tunnel kommer efter färdigställande inte att påverka sjöfarten. Under
byggnationen kommer såväl Stena Lines Danmarksterminal och sjöfarten på älven
påverkas. Framför allt avstängningar för att sänka tunnelelement och schaktning
av dike för tunneln kommer kräva avstängning. Delar av uppställningsytor för
Stena Lines Danmarkstrafik kommer behöva användas för byggnationen.
Sjöfartsverket vill påpeka att riksintresset för farled 955 skyddar farledens djup
till sju meter. Göteborgs hamn har ett maximalt djupgående på 7,5 meter till
kryssningsterminalen vid Amerikaskjulet. Hamnen anger 7,1 meter som maximalt
djupgående till Stena Lines Danmarksterminal.
Göteborgs lotsområde (Sjöfartsverket) anger ett maximalt djupgående på 7,7
meter i farleden mellan Rya- och Lindholmshamnen som med ett minsta UKC
(avstånd mellan fartyg och botten) på 0,7 meter ger ett bottendjup på 8,4 meter.
Ett minsta djup på 8,4 m vid medelvattenstånd exklusive erforderliga
säkerhetsmarginaler måste erhållas efter färdigställd byggnation av tunneln.
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Öppningsbar bro
Alternativet öppningsbar bro (12 meter) kommer innebära störst påverkan för
sjöfarten då Staden räknar med att de interimistiska spärrtider som gäller för
Hisingsbron1 även kan gälla för Lindholmsförbindelsen. Spärrtider i sig är ett stort
hinder för avnämare av sjöfartens tjänster då det blir kumulativa effekter i hela
transportkedjan. Broöppningar orsakar å andra sidan stora förseningseffekter i
kollektivtrafiksflöden då Staden rimligtvis borde sträva efter att undvika en låg
brolösning som strukturellt skapar köbildning i trafikflöden.
Ur ett sjösäkerhetsperspektiv är en öppningsbar bro ett avsevärt hinder då bron i
sig med tillhörande ledverk (påkörningsskydd i vattnet kring brokonstruktionen)
utgör ett fysiskt hinder.
För att hantera plötsligt uppkomna situationer där bron inte går att öppna (ex.
tekniska fel, haverier) behövs ledverk eller eventuellt väntekajer på var sida av
bron. Det är dock inte så enkelt att bara förtöja stora fartyg med kort varsel. Bland
annat behövs personal på kajen för att hantera trossar etc. Reglerna om
sjöfartsskydd gör även det komplicerat då ledverket/väntekajen måste göras
otillgänglig för obehöriga (ISPS2).
Sjöfartsverket konstaterar därmed att vid en framtida förväntad ökning av såväl
kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik som sjötrafik kommer de störningar en
öppningsbar bro får för samtliga berörda trafikslag bli avsevärda.
Vad Sjöfartsverket känner till eftersträvas i andra trafiksammanhang planskilda
korsningar och trafikplatser både av säkerhets- och framkomlighetsskäl. En
öppningsbar bro blir en direkt motsats till det tankesättet.
Under byggtiden kommer, likt byggnationen av Hisingsbron, farleden behöva
stängas av under ett antal tillfällen.
En öppningsbar bro (12 meter) innebär att farledsbredden blir så smal att Stena
Line inte längre kan använda Danmarksterminalen. Kryssningsterminalen vid
Amerikaskjulet kommer inte heller att kunna användas då fartygen på grund av
farledsbredden inte kan använda vändytan uppströms.

1

Enligt dom i Mark- och miljööverdomstolen gäller en prövotid för villkoren för Hisingsbron på
fem år efter att bron tagits i drift vilket preliminärt sker 2021.
2
International Ship & Port facility Security code, ett regelverk antaget av IMO (International
Maritime Organisation)
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Fast bro
Alternativet fast bro (27 meter) påverkar inte fartygstrafiken på älven i form av
broöppningar. Däremot utgör även denna bro ur ett sjösäkerhetsperspektiv ett
fysiskt hinder.
Hisingsbron kommer få en seglingsfri höjd på 28 meter men även ett extremläge
på 31,5 meter som kan nyttjas av bland annat Gothenius varv efter ansökan. Om
Lindholmsförbindelsen får en fast bro på 27 meter kommer Hisingsbrons 28respektive 31,5 meter inte längre ha någon praktisk funktion. 27 meter blir då det
gränssättande värdet.
En fast bro på 27 meter innebär att Stena Lines Danmarksterminal samt
kryssningsterminalen vid Amerikaskjulet inte kommer kunna användas. En fast
bro omöjliggör även för eventuella projektlaster etc. till kajer i den inre delen av
hamnen mellan Älvsborgsbron och Hisingsbron då den fysiskt begränsar de fartyg
som trafikerar farleden.
Farledsbredd
Staden anger bredder för broalternativen till 22,5 meter för 12-metersbron
(dubbelriktad trafik) och 30,0 meter för 27-metersbron (enkelriktad trafik).
Sjöfartsverket anser att det i projekteringsstadiet skall användas de kriterier som
Transportstyrelsen anvisar3 bland annat med hänvisning till Pianc4.
Dagens fartyg är större och kräver mer utrymme samtidigt som vi idag har bättre
verktyg och erfarenhet av säkerhetsanalyser samt ser på säkerhetsmarginaler på ett
annat sätt än vad man gjorde vid konstruktionen av Marieholmsbroarna.
En beräkning av farledsbredd i Pianc med värden för de max-fartyg som idag kan
trafikera farleden upp till Nol (vilket väl överensstämmer med designfartyget för
nya slussar i Trollhätte kanal) ger att farledsbredden blir cirka 40 meter bred
vilket avsevärt skiljer sig från de värden Staden använder.
En eventuell bro måste dimensioneras för framtidens fartyg med nu gällande
regler (Pianc, Transportstyrelsens riktlinjer etc.), inte för de kriterier som gällde
när Hisingsbron och Marieholmsbroarna projekterades.

3

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/sjotrafik_dok/tss-20192204-rekommendation-for-utformning-av-farleder-190529.pdf
4
PIANC Report No 121 2014 Harbour Approach Channels – Design Guidelines
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Gång- och cykelförbindelser
Sjöfartsverket ser uppenbara framtida risker med Stadens resonemang kring gångoch cykelbroar (GC-broar). Då inget av de nu presenterade förslagen för
Lindholmsförbindelsen löser behovet av GC-broar oroas Sjöfartsverket av hur
Staden planerar att lösa problemet.
Att anlägga broar relativt nära varandra skulle innebära uppenbara säkerhetsrisker
för sjöfarten. För att kunna ha möjlighet att stoppa ett fartyg och tillfälligt förtöja
det vid en så kallad väntekaj alternativt vid ett ledverk i händelse av att en bro inte
går att öppna, krävs att broar inte placeras för nära varandra. Alternativet till detta
kan vara att öppna broarna samtidigt och därmed garantera fri passage, men detta
skulle generera stora störningar för den trafik som är avsedd att färdas på bron.
Sjöfartsverket ser en uppenbar risk att om CG-trafik över älven inte anses fungera
kommer opinionen kräva fler broar vilket ur sjöfartens perspektiv inte anses
acceptabelt då de utgör hinder för den fria genomfarten för den
riksintresseklassade fartygstrafiken på Göta älv/Trollhätte kanal.
Sjöfartsverket ser att nya älvförbindelser för GC-trafik i största möjliga mån bör
ske med färjeskyttlar.

Övriga synpunkter
Älven i sig har begränsningar. Det går inte att mötas var som helst och det är
fartbegränsat vilket innebär att det inte går att köra hur många fartyg som helst
samtidigt på älven, än mindre köra in förlorad tid. I kombination med
tillgängligheten på lotsar, vilket i slutändan blir en kostnadsfråga för näringen, blir
det omöjligt att enbart trafikera passagen genom Göteborg på natten, vilket många
ser som en tänkbar lösning.
Ett trafikledningssystem anges ofta som lösningen på problematiken med
motstridiga intressen kopplade till Göta älv, bland annat i Mark-och
miljööverdomstolens beslut gällande Hisingsbron. Ett sådant system kommer inte
minska påverkan för sjöfarten och avnämare av sjöfartens tjänster, möjligen göra
störningar och förseningar mer förutsägbara.
Avseende störningar under byggnationsfasen, oavsett alternativ, rekommenderar
Sjöfartsverket att Staden använder sig av de erfarenheter som finns från
byggnationen av såväl Marieholmstunneln och Hisingsbron.
Sjöfartsverket konstaterar att Transportstyrelsen inte givits möjlighet att yttra sig.
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Ärendet har avgjorts av Infrastrukturdirektör Joel Smith.
I handläggningen har deltagit Infrastruktursamordnare Martin Ahlström samt
Infrastruktursamordnare Jonas Sundin i samråd med Chefen för Lotsområde
Göteborg Pontus Bengtsson, Chefen för Lotsområde Vänern Charlotta
Segerström, Chefen för Infrastrukturavdelningens enhet för Maritim Samverkan
och Utveckling Johan Wahlström, den förstnämnde föredragande.

Joel Smith
Martin Ahlström
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TRV_2020_94407_remiss_Lindholmsförbindelsen
Göteborgs
Stad
Trafikkontoret
trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Ingvert M artin, PLv äsa

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se

2020-09-28

Trafikverkets remissvar inför val av alternativ
– bro eller tunnel mellan Lindholmen och
Stigberget i Göteborgs Stad
Ärende
Trafikverket har fått ovan rubricerade ärende på remiss. Lindholmsförbindelsen är en så
kallad stadsbana (spårväg med hög kapacitet och korta restider) som är en del i
kollektivtrafikobjektet Brunnsbo-Linné. Remissen är inför val av alternativ för hur Göta
Älv ska korsas på sträckan mellan Lindholmen och Linnéplatsen. Beslutet avser val
mellan alternativen tunnel, öppningsbar 12 meters bro, fast 27 meters bro.
Lindholmsförbindelsen är en del av objektet Norra Älvstranden, centrala delen i
ramavtal 7 i Sverigeförhandlingen där den statliga medfinansieringen kommer från
Nationell plan för transportinfrastruktur.
I remissen önskas svar på två frågor, dels hur de olika alternativen påverkar
Trafikverkets verksamhet och dels vilket alternativ Trafikverket förordar.

Infrastruktur
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På södra älvstranden korsar Lindholmsförbindelsen väg E45.01 Oscarsleden för vilken
Trafikverket är väghållare. Oscarsleden är utpekad riksintresse för kommunikationer
enligt Miljöbalken kap 3 § 8. På platsen har vägen en skyltad hastighet på 70 km/h och
en uppmätt årsdygnstrafik (ÅDT) på cirka 45 000 fordon per årsmedel dygn varav cirka
4 200 är lastbilar.
I Göta älv går farled 955 Skandiahamnen – Normansgrundet (Göta älv/Trollhätte
kanal) som är utpekat som riksintresse för kommunikationer enligt Miljöbalken kap 3 §
8 med en skyddad höjd på 27 meter och ett skyddat djup på 7 meter.
Öster om aktuell plats finns Stigbergskajen och Masthuggskajen som är en del av
Göteborgs hamn, som är även den är utpekad som riksintresse för kommunikationer
enligt Miljöbalken kap 3 § 8.

Trafikverket
405 33 GÖTEBORG
Besöksadress: Vikingsgatan 2-4

Texttelefon: 010-123 50 50
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Martin Ingvert
Samhällsplanering
Direkt: 010-123 31 13
martin.ingvert@trafikverket.se
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Synpunkter
Trafikverket anser att Lindholmsförbindelsen kommer bli ett viktigt komplement till
kollektivtrafiknätet i Göteborg, vilket kan bidra till ett ökat hållbart resande och
uppfyllande av de transportpolitiska målen. I Nationell plan för transportinfrastruktur
2018-2029 är kapacitetsbrist i kollektivtrafiken (Storgöteborg – kapacitetsbrist i
regionalt system för kollektiva persontransporter på väg och järnväg) utpekat. Utöver
det som faller inom statligt och regionalt väg- och järnvägsnät kan även lokala
kollektivtrafikstarka satsningar bidra till ökad kollektivtrafikkapacitet i hela nätet.
Trafikverket ser därav att hög kapacitet och effektivitet i kollektivtrafiken för alternativet
är en viktig faktor att ta hänsyn till.
De båda broalternativen kan bara byggas under förutsättning att verksamheten på
Stigbergskajen och Masthuggskajen flyttas till annan plats. Kajerna är en del av
riksintresset för Göteborgs hamn och Trafikverket anser att möjligheten att bedriva
verksamheten måste finnas. Om en ny plats kan erbjudas som ersättning kan kajernas
vikt komma att förändras men innan en ny yta har lokaliserats kommer Trafikverket inte
kunna acceptera en lösning som påtagligt försvårar tillkomst eller utnyttjande av kajerna.
Trafikverket anser att samhällsekonomin är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid val av
alternativ. I det underlag som tagits fram presenteras inte samhällsekonomiska analyser,
däremot redovisas kostnader och effekter för alternativen. Trafikverket förordar det
alternativ som vi bedömer ger störst nyttor för samhället i relation till
investeringskostnad. Kostnadskalkylen blir därtill ett viktigt beslutsunderlag för val av
alternativ, och behöver succesivt uppdateras i takt med att kunskapen om projektet ökar,
för att säkerställa att man går vidare med ett kostnadseffektivt alternativ.
Gång- och cykelkoppling samt busskoppling finns med i materialet men har inte varit en
utgångspunkt. Trafikverket anser att det är av stor vikt att en eventuell GC-koppling över
älven placeras på den mest strategiska platsen samt på ett långsiktigt hållbart sätt. Detta
då konflikter med farleden kan vara svåra att undvika. Trafikverket utgår från att Staden
kontaktar Trafikverket för en fortsatt dialog om frågan är aktuell.
Gällande sjösäkerhet noterar Trafikverket att Sjöfartsverkets synpunkter har begärts.
Trafikverket anser att Sjöfartsverkets synpunkter i dessa frågor ska beaktas för att
farledens funktion inte ska påverkas negativt.
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Nedan följer Trafikverkets utvärdering av respektive alternativ.

Tunnel
Tunnel är enligt utvärderingen det alternativ som har bäst stadsbanekvaliteter vilket är
positivt för Lindholmsförbindelsens kollektivtrafikkapacitet och effektivitet. Trafikverket
anser att det är av stor vikt att alternativens möjlighet att ge en effektiv och attraktiv
kollektivtrafik är viktigt att ta hänsyn till och därmed att stadsbanekvaliteter är viktigt.
Vidare är tunnel det alternativ som bäst kan kombineras med riksintressena farled 955
och Göteborgs hamn. Gällande farled anser Trafikverket att kommunen bör notera att
det finns ett skyddat djup på 7 meter, vilket inte får inskränkas av en sänktunnel.
Trafikverket
405 33 GÖTEBORG
Besöksadress: Vikingsgatan 2-4

Texttelefon: 010-123 50 50
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Martin Ingvert
Samhällsplanering
Direkt: 010-123 31 13
martin.ingvert@trafikverket.se
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Trafikverket antar att farled, hamn och väg E45 kommer att påverkas under byggtid men
utgår från att vidare diskussioner gällande vad som är acceptabel påverkan under byggtid
fortsatt kommer att föras.

Öppningsbar bro, 12 meter
Trafikverket anser inte att en lösning som leder till påtagligt försvårande av tillkomst
eller utnyttjande av Göteborgs innerhamn innan en alternativ lokalisering har
reserverats för ändamålet och en plan för hur det alternativa läget kan utnyttjas är
lämplig.
Under förutsättning att en alternativ plats för kajfunktionen kan säkerställas anser
Trafikverket att öppningar av en ny öppningsbar bro ska förhålla sig till de
samverkansregler som ingår i överenskommelsen Överenskommelse om gemensam och
trafikslagsövergripande trafikledning i form av samverkansregler för trafiksystemet
kring Göta älv, med avgränsning Storgöteborg i samverkansprogrammet
Trafikslagsövergripande trafikledning Göta älv - Storgöteborg. Beslut om detta är
fattat 2020-06-25 och underskrift av överenskommelsen väntas i oktober 2020.
Trafikverket anser att eventuella spärrtider inte bör påverka möjliga tider för färd genom
Göta älv som helhet, utan dessa bör anpassas med Hisingsbrons tider som maxtid samt
att spärrtider för farleden genom Göteborg inte bör öka.
Trafikverket anser att öppningsbara broar generellt innebär ett hinder för sjöfarten vilket
bör undvikas. En prövning om en öppningsbar bros lämplighet måste göras då det kan
innebära påtagligt försvårande av tillkomst eller utnyttjande av riksintresset som är
farleden.
Öppningsbar bro kommer enligt materialet innebära att stadsbanestandard inte kommer
att kunna uppnås. Trafikverket anser att stadsbanestandard vore önskvärt ur
kollektivtrafiksynpunkt.
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Brostöd och eventuella anslutningar för buss samt gång och cykel ska anpassas för att
Oscarsleden kommer kunna vara i fortsatt drift. Det är av yttersta vikt att säkerheten för
trafikanter på vägen betänks i fortsatt arbete. Även en eventuell flytt av E45 för ramper
för buss och gång- och cykel nämns i materialet. Trafikverket har inte haft möjlighet att
studera genomförbarheten av detta.
Trafikverket noterar att brostöd enligt förslaget kan komma att påverka farledens bredd.
Detta är en fråga som måste studeras vidare. Trafikverket anser att det måste visas att
funktionen av farleden inte hämmas innan en minskning i bredd kan göras. Trafikverket
hänvisar till Sjöfartsverket för vidare information gällande farledsbredder och dess
koppling till de fartyg som idag kan trafikera älven samt de fartygdimensioner som
möjliggörs genom nya slussar i Trollhätte kanal.

Trafikverket
405 33 GÖTEBORG
Besöksadress: Vikingsgatan 2-4

Texttelefon: 010-123 50 50
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Martin Ingvert
Samhällsplanering
Direkt: 010-123 31 13
martin.ingvert@trafikverket.se
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Fast bro, 27 meter
Trafikverket anser inte att en lösning som leder till påtagligt försvårande av tillkomst
eller utnyttjande av Göteborgs innerhamn innan en alternativ lokalisering har
reserverats för ändamålet och en plan för hur det alternativa läget kan utnyttjas är
lämpligt.
Fast bro kommer enligt materialet, på grund av lutning samt att det planeras gå i plan
längs Bangatan, inte kunna innebära stadsbanestandard. Trafikverket anser att
stadsbanestandard vore önskvärt ur kollektivtrafiksynpunkt.
Eventuella brostöd ska anpassas för att Oscarsleden kommer kunna vara i fortsatt drift.
Det är av yttersta vikt att säkerheten för trafikanter på vägen betänks i fortsatt arbete.
Trafikverket noterar att brostöd enligt förslaget kan komma att påverka farledens bredd.
Detta är en fråga som måste studeras vidare. Trafikverket anser att det måste visas att
funktionen av farleden inte hämmas innan en minskning i bredd kan göras. Trafikverket
hänvisar till Sjöfartsverket för vidare information gällande farledsbredder och dess
koppling till de fartyg som idag kan trafikera älven.

Slutsats
Med ovanstående resonemang och baserat på det material som delgivits förordar
Trafikverket tunnel då denna har bäst förutsättningar för hög kollektivtrafikeffektivitet
och kapacitet samt påverkar riksintressen i minsta möjliga mån. Tunnel har, enligt
beräkningarna gjorda i medskickat material, näst lägst kostnader och torde därmed ha en
relativt hög samhällsekonomisk lönsamhet.

TMALL 0422

Brev 2.0

Trafikverket anser på grund av dess påverkan på sjöfartsintressena, att öppningsbar bro
är det minst eftersträvansvärda alternativet. Detta då kollektivtrafikeffektivitet och
kapacitet blir hämmad samt det kraftigt påverkar flera riksintressen för
kommunikationer.

Detta ärende har handlagts av Martin Ingvert, samhällsplanerare, i samråd med Maria
Patriksson Hellsing, samhällsplanerare, Patrik Benrick, senior utredningsledare, Maria
Zachariadis, enhetschef enhet Strategisk planering och Karin Fornell, enhetschef enhet
Samhällsplanering.
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Yttrande över remiss Lindholmsförbindelsen – Bro eller tunnel
över Göta Älv 4122/19, Göteborgs Stad, Västra Götalands län
Remiss daterad 2020-09-02

Bakgrund
Lindholmsförbindelsen är en del av den nya innerstadsringen för snabbspårväg som ska öka kapaciteten i Göteborgs kollektivtrafiksystem. Den
sträcker sig från Lindholmen till Linnéplatsen med en station på eller i närheten av Stigbergstorget.
Den föreslagna snabbspårvägen är en del av de åtgärder som tagits fram i
Målbild koll 2035 och kommer delvis finansieras genom Sverigeförhandlingen. Spårvägen finns angiven i gällande översiktsplan för Göteborgs Stad
och kommer också att hanteras i pågående översiktsplanearbete.
Trafikkontoret har tagit fram tre förslag att bygga Lindholmsförbindelsen
på;
• Tunnel från Lindholmen och hela vägen till Linnéplatsen.
•

Öppningsbar bro på 12 meter – motsvarande höjd som Hisingsbron –
till Stigberget med tunnel från Stigberget till Linnéplatsen.

•

Inte öppningsbar bro på 27 meter till Stigberget med fortsatt sträckning ovan mark längs Bangatan till Djurgårdsplatsen, där sträckningen går över till tunnel till Linnéplatsen.

Innan Trafiknämnden fattar beslut vill de ha in synpunkter på förslagen
ovan.
Länsstyrelsens ställningstagande
Länsstyrelsen välkomnar möjligheten att yttra sig över denna förstudie. Förstudien kommer att efterföljas av en detaljplaneprocess varför Länsstyrelsens synpunkter nedan utgår ifrån de frågor som Länsstyrelsen har att bevaka inom den processen. Synpunkterna kan också ses som ett inspel till
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pågående översiktsplanearbete där val av alternativ kan bedömas i ett större
perspektiv och leda till en överenskommelse mellan stat och kommun.
Länsstyrelsen ser utifrån redovisat underlag att en tunnel sammantaget förefaller ha den minsta förutsebara påverkan på berörda intressen.
En tunnel kan inte kombineras med gång- och cykeltrafik och därför anser
Länsstyrelsen att man behöver tydliggöra vad ett sådant val får för följdeffekter. Fler gång- och cykelstråk över älven är, vad Länsstyrelsen erfar, efterfrågat av Göteborgs Stad. Länsstyrelsen anser därför att man bör vidga
perspektivet innan man väljer utformningen av förbindelsen över älven.
Länsstyrelsen förutsätter att detta görs i det pågående översiktsplanearbetet,
FÖP centrala staden och den kommunomfattande Översiktsplanen.
Att de förslag till utformning över älven som redovisas i ärendet inte ryms
inom budget är förstås ett bekymmer som behöver hanteras innan alltför
många arbetstimmar läggs ner inom Göteborgs Stad och av övriga berörda
myndigheter.
Vidare verkar broalternativen inte vara anpassade efter sjöfartens intressen
med avseende på sjösäkerhet vilket få anses vara en brist vid utformning av
de föreliggande alternativen.
Länsstyrelsen har också identifierat att skillnader i grundläggning mellan alternativen kan få konsekvenser för risker för spridning av miljögifter och
hur mycket massor som behöver omhändertas. Detta har inte studerats/redogjorts för i underlaget.
Utformningen vid Linnéplatsen är en stor fråga som kommer att beröra två
riksintressen. Länsstyrelsen välkomnar att Göteborgs Stad inom ramen för
pågående översiktsplanering fortsätter att arbeta med vilka lösningar det
finns för att minska projektets påverkan i denna del.

Länsstyrelsens synpunkter inför fortsatt arbete
Helhetsperspektivet
Länsstyrelsen anser att frågan om spårvägens utformning över Göta älv behöver studeras i ett större perspektiv. Vi anser att man bör ta ett helhetsgrepp om behov av transporter för samtliga trafikslag över älven innan ett
val av alternativ görs. I handlingen är det just nu otydligt hur Göteborgs
Stads övergripande mål vägs mot varandra i projektets förslag. Tunnelalternativet kommer inte att kunna kombineras med varken gång-och cykeltrafik
eller buss. Busstrafik på broalternativen kommer att försämra stadsbanestandarden. Är ett bibehållande av stadsbanestandarden en prioriterad fråga för
staden som helhet? Om alternativet inte rymmer gång- och cykeltrafik kommer detta då genomföras i annat projekt?
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Eftersom Göteborgs Stad önskar fler överfarter över älven behöver frågan
om gång-cykelöverfart i aktuellt projekt hanteras i ett större sammanhang.
Länsstyrelsen förutsätter att Göteborgs Stad kommer att tydliggöra frågorna
och synliggöra konsekvenserna för val av alternativ genom pågående arbete
med FÖP centrala staden och den kommunomfattande Översiktsplanen. Det
är även viktigt att alternativen bedöms i översiktsplanens miljöbedömning.

Riksintressen
Göteborgs hamn, riksintresse för kommunikationer,
allmän hamn, 3 kap 8§ MB

Lindholmen, Masthuggskajen och Stigbergskajen ingår i riksintresset Göteborgs hamn. Samtliga alternativ kommer att påverka riksintresse hamn. Om
transporterna till och från hamnen inte kan fortgå behöver riksintresset säkerställas på annan plats. Länsstyrelsen tolkar underlaget och remisssvar
från Sjöfartsverket som att det är tydligt att broalternativen är beroende av
ett säkerställande av annan plats för Stena Lines Danmarksterminals verksamhet liksom den vid Amerikaskjulet medan tunnelalternativet inte är det.
Under byggtiden kommer samtliga alternativ att påverka riksintresse hamn.
I den fördjupade översiktsplanen för Västra Arendal och Torsviken föreslås
ett nytt läge för färjetrafiken. Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande
över den planen uttryckt att olycksriskerna inte är tillräckligt klarlagda för
att Länsstyrelsen ska kunna se det som lämplig markanvändning att möjliggöra en färjeterminal i detta läge (Länsstyrelsen diarienummer 401-38112020).
Skandiahamnen - Normansgrundet (Göta älv/Trollhätte
kanal), riksintresse kommunikation, Sjöfart - farled inkl.
buffertzoner, 3 kap 8§ MB

Ett broalternativ kommer att få påverkan på sjöfarten. En öppningsbar bro
kommer att medföra att sjöfartstrafiken och trafiken på bron behöver samsas
om utrymmet. En fast bro på 27 meter (som är lägre än vad ny bro över
Göta älv är i öppningsbart läge) hindrar högre fartyg att passera. Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande över Göteborgs stads förslag till ny översiktsplan (diarienummer 401-2259-2019) framfört att kommunen måste redovisa
eventuella kumulativa effekter på riksintresse sjöfart vid uppförande av flera
broar över Göta älv. Många broar kan bidra till kumulativa effekter som tillsammans kan bilda hinder för sjöfarten, både vad gäller korta avstånd mellan ledverk och risk för brohaverier vid många broar. Riksintresset kan inte
anses säkerställt genom att nya broar får ett liknande trafikledningssystem
som det för Hisingsbron. Trafikledningssystemet för Hisingsbron är ännu
inte beslutat och därmed är det oklart hur det kommer att se ut. Om projektet
avser att gå vidare med en bro så behöver den ha stöd i en översiktsplan där
kommunens samlade syn på prioritering av broförbindelser och hantering av
risken för kumulativa effekter redovisas. Dessutom innebär broalternativen i
sig ett intrång i riksintresset.
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Samtliga alternativ kommer att få påverkan på nyttjandet av farleden under
byggtiden.
Riksintresse för kommunikationer E45.01 Oscarsleden 3 kap 8 § MB

Vid byggande av både broalternativen och tunnel kommer väg E45 att påverkas.
Vid ett broalternativ behöver brostöd anpassas för att inte påverka väg E45.
Vid det lägre broalternativet behöver även anslutningar för gång- och cykel
anpassas. Säkerhet för trafikanter behöver beaktas i fortsatt arbete med ett
broalternativ och genomförbarheten för en lägre bro är just nu oklar med avseende på påverkan på väg E45.
Majorna och Lindholmen, riksintresse kulturmiljövård 3 kap 6§ MB

Länsstyrelsen bedömer liksom Göteborgs Stad att de båda broalternativen
kommer att påverka stads-och landskapsbilden i de båda riksintressena. Vidare beskriver Göteborgs Stad att viktiga siktlinjer relaterade till älven kommer att skäras av och förändras i olika hög grad utifrån olika broalternativ.
Länsstyrelsen instämmer i ovanstående bedömningar.
För både tunnel- och broalternativ kan även den visuella och fysiska kopplingen och sambandet genom gator mellan bostadskvarteren och fd varvsområdet på södra Lindholmen påverkas negativt.
Vad en stationsuppgång vid Stigberget alternativt vid Gatenhielmska får för
konsekvenser för kulturmiljön är svårt att veta då placeringen och utbredningen av en sådan uppgång i dagsläget är okänd. Gatenhielmska huset är en
av Göteborgs äldsta träbyggnader och är skyddad som byggnadsminne. Det
är viktigt att byggnaden är framträdande och exponerad i stadsbilden. Stor
varsamhet krävs vid utformning av ett eventuellt stationsläge på platsen med
hänsyn till riksintresset för kulturmiljövård. Att rymma uppgångar i redan
befintliga byggnader för att så långt som möjligt minska påverkan på kulturmiljön, som Göteborgs Stad beskriver i bilaga 3, bedömer Länsstyrelsen
som positivt.
Länsstyrelsens samlade bedömning är att alla alternativen påverkar utpekade kulturmiljöer vid Lindholmen och Stigberget. Broalternativen påverkar
dessutom kulturmiljöer i älvrummet. Utifrån aktuell information bedöms alternativet med en 27 meter hög bro få störst påverkan för kulturmiljön och
minst påverkan antas tunnelalternativet att få.
Det är positivt att Göteborgs Stad gör en bedömning av de olika förslagens
påverkan på riksintressets olika värden i bilaga 3 (sid 45- 48). Länsstyrelsen
anser dock att texten är otydlig med avseende på vilka som är riksintressets
värden och vad som påverkas av de olika förslagen. Vidare är begreppen för
graden av påverkan inkonsekvent vilket medför att omfattningen av påverkan blir otydlig och därmed är det svårt att förstå skillnader i alternativens
konsekvenser på riksintressets värden. Länsstyrelsen anser att Handbok för
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kulturmiljövårdens riksintressen som är framtagen av Riksantikvarieämbetet
bör användas genomgående i planarbetet framöver för att möjliggöra en
konsekvent bedömning av påverkan på riksintresset.
Riksintresse för friluftsliv Änggårdsbergen, Slottsskogen, Fässbergsdalen,
riksintresse friluftsliv 3kap 6§ MB samt Riksintresse Änggården-BotaniskaSlottsskogen, riksintresse kulturmiljövård 3 kap 6§ MB

Alla tre alternativ berör Slottskogen/Linnéplatsen och därmed både riksintresse friluftsliv och kulturmiljövård.
Projektets påverkan vid Linnéplatsen bedöms bidra till att platsen utifrån ett
historiskt perspektiv försvagas i sin läsbarhet. I materialet beskrivs bland annat hur skyddsvärda träd och kulturmiljön på platsen kommer att påverkas.
Även entrén till Slottsskogen från detta håll uppges bli negativt påverkad.
Slottsskogen ingår i riksintresset för friluftsliv och kulturmiljövård. Anslutningen till Linnéplatsen kräver anpassning till de båda riksintressena, där
själva entrén till Slottskogen är en viktig del.
I uttolkningen av riksintresset för kulturmiljövård anges: en stadspark formad av naturen, bergåsens rumsbildande egenskaper, Parkens annonsering
mot staden, parkens rekreativa förutsättning. Detta är viktiga utgångspunkter för hanteringen av tunnelpåslagets utformning, trafikområdets utbredning samt hur parkens entré ska annonseras mot Linnéplatsen.
Bland de åtgärder som uppges kunna skada riksintressena återfinns exempelvis markexploatering, bullrande verksamheter, barriärer, avverkning och
negativ visuell påverkan.
Göteborgs Stad förordar att man för stationen vid Linnéplatsen fortsatt studerar förbindelse under mark eller i annat läge, för att minska risken för negativ påverkan på riksintressena på platsen. Länsstyrelsen vill betona vikten
av att Göteborgs Stad inom ramen för pågående översiktsplan fortsätter att
beskriva hur riksintresset ska tillgodoses och vilka lösningar det finns för att
minska påverkan.
Länsstyrelsen är medveten om att lösningen vid Linnéplatsen hänger tätt
samman med den fördjupade översiktsplanen för Högsbo-Frölunda.

Miljökvalitetsnormer (MKN)
Vatten
Samtliga alternativ kommer att ha påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten. Tunnelalternativet medför troligen en större miljöpåverkan i vatten under anläggningsskedet och kommer generera mer massor som behöver omhändertas. Länsstyrelsen bedömer dock inte frågan som alternativskiljande
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ur ett MKN-perspektiv. Frågan kommer att bli viktig att hantera i kommande detaljplan och tillståndsprövning.

Luft
Vid kombination av flera trafikslag på förbindelsen kan miljökvalitetsnormer för luft behöva hanteras. Vid tunnelalternativet är det luftföroreningar
vid tunnelmynningarna som behöver beaktas. Bostäder/bebyggelse invid en
tunnelmynning är en komplicerad fråga och åtgärderna kan bli kostsamma.
Länsstyrelsen råder Göteborgs Stad att ha med sig frågan i ett tidigt stadium
vid utformningen av tunnelmynningarna om snabbspårvägen ska kombineras med exempelvis buss.
Om fartyg ska vänta på broöppning så kan det föra med sig utökade föroreningar till luft på en viss plats som behöver beaktas i planeringen.

Hälsa/säkerhet/risk för olyckor, översvämning eller erosion
Riskfrågan
Det kommer krävas ytterligare riskutredningar oavsett vilket alternativ som
väljs men speciellt med tunnelalternativet. Säkerhetskonceptet behöver vidareutvecklas för valt alternativ. Det är också viktigt att en dialog förs med
räddningstjänsten i tidigt skede så att de har möjlighet att påverka det som
berör dem gällande exempelvis räddningsinsats och utrymning.

Översvämning
Översvämningsfrågan kommer behöva hanteras vilket blir extra viktigt för
ett tunnelalternativ.

Stabilitet
I det underlag som finns går det inte att avgöra om något av alternativen innebär större geotekniska utmaningar än övriga då skillnader i komplexitet
mellan alternativens grundläggning inte har studerats. Det är dock tydligt att
både bro- och tunnelalternativ kommer innebära geotekniska utmaningar.
Avseende en öppningsbar bro kommer öppningskonstruktionen få en stor
betydelse för hur komplicerad grundläggningen blir. Då området är förorenat så kan risken för konsekvenserna på omgivande miljöer bli olika beroende på vilken grundläggning som krävs för ett visst alternativ.
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Buller
Bullerfrågan kommer att behöva hanteras i kommande detaljplan. För tunnelalternativet uppstår bullerproblematiken vid tunnelmynningarna och de
är dessa som måste beskrivas och hanteras.
Om man väljer något av broalternativen kan buller uppkomma på flera ställen längs bron och måste studeras och hanteras.
Buller kommer att vara en stor fråga vid Linnéplatsen som redan idag är en
bullerutsatt miljö.
Vid ett alternativ med öppningsbar bro kommer även buller från väntande
båttrafik vara något som kan behöva hanteras.

Stomljud
Projektet avser någon typ av trafik i tunnel under bebyggelse. Vid en sådan
anläggning kommer vibrationer och stomljud bli frågor som behöver hanteras i den kommande detaljplaneringen.

Övrigt
Kulturmiljö
Broalternativen innebär att delar av Sjömanskyrkan rivs. Byggnaden är en
mycket välbevarad 50-talsbyggnad och en rivning av denna medför förlust
av stora kulturmiljövärden. Byggnaden är utpekad som särskilt kulturhistoriskt värdefull i kommunens bevarandeprogram.

Flyghinderanalys
Om ni avser att gå vidare med en bro behöver ni i kommande detaljplanearbete låta genomföra en flyghinderanalys genom Luftfartsverket. Observera
att det är respektive flygplats inom 90 km radie från broarna som är sakägare för hinderytor och in- och utflygningsvägar. Därför skall Skaraborgs
Flygflottilj F7 i Såtenäs (Försvarsmakten) remitteras i det kommande detaljplaneärendet som rör en bro, liksom Trollhättan-Vänersborgs flygplats och
Swedavia Göteborg-Landvetter flygplats.

Sjösäkerhet
Sjöfartsverket påtalar att farledsbredden under de två broförslagen inte tar
tillräcklig hänsyn till sjösäkerheten. Den farledsbredd som man räknat med i
broalternativen skiljer sig från den farledsbredd på 40 meter som används
vid planering av nya slussar i Trollhätte kanal.
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Vidare behövs befintligt djup på 8,4 meter vid medelvattenstånd bibehållas
vid ett tunnelalternativ.

Försvarsmaktens intresse
Försvarsmakten förordar en tunnel. Försvarsmakten anser att anläggningen
som sådan är intressant för deras verksamhet. I sitt yttrande framför de önskemål på en dimensionering av anläggningen och dess anslutningar för Försvarsmaktens fordon. De önskar en fortsatt dialog i frågan. Försvarsmaktens
yttrande bifogas.

Synpunkter enligt annan lagstiftning än plan- och bygglagen
Kulturmiljölagen (KML)
Påverkan på fornlämningar bedöms som ringa i samtliga alternativ. Vid
Stigberget finns fornlämning L1960:2928 som utgörs av stadslager. Tillstånd krävs för ingrepp i fornlämningar. Behov av arkeologiska insatser i
form av utredningar och förundersökningar kan förväntas beroende på vilka
markområden som berörs.

11 kap miljöbalken (MB)
Samtliga alternativ av bro respektive tunnel över/under älven kommer att
kräva prövning av tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken.
Prövningen sker i Mark- och miljödomstolen och föregås av ett samrådsförfarande med bl.a. Länsstyrelsen, andra myndigheter, organisationer och enskilda. Tunnelalternativet medför troligen en större miljöpåverkan i vatten
under anläggningsskedet jämfört med en bro.
Alla tre alternativ innefattar tunnel på land i kortare eller längre sträcka.
Detta kommer sannolikt att medföra bortledning av grundvatten, och kanske
även infiltration av grundvatten. Detta är också tillståndspliktiga åtgärder
enligt 11 kap miljöbalken.
Projektet kommer sannolikt att innefatta en problematik med förorenade sediment och omhändertagande av massor. Vi rekommenderar att förutsättningarna för detta studeras i ett tidigt skede. Dessa frågor kommer att behöva utredas och hanteras i tillståndsprövningen samt inför och under
byggskedet.
Vidare kommer ett tunnelalternativ sannolikt att generera massor i större utsträckning än en bro.
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Natura-2000-prövning 7 kap MB
Göteborgs Stad bör beakta påverkan på eventuella berörda Natura-2000-områden och de arter som är utpekade inom dessa. Ett exempel är vandrade lax
till och från Säveån. Frågan bör studeras tidigt i den kommande processen.

Företrädare för naturavdelningen, vattenavdelningen, miljöskyddsavdelningen och samhällsavdelningen har bidragit till beredningen av detta yttrande. Yttrandet har beslutats av funktionschef Nina Kiani Janson och föredragits av planhandläggare Anna Hendén Wedin.
Nina Kiani Janson
Anna Hendén Wedin
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Bilaga för kännedom:
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Luftfartsverket, daterat 2020-09-13
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Swedavia, daterat 2020-10-09
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från SGI, daterat 2020-10-20
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Försvarsmakten, daterat 2020-1027
Kopia till:
Luftfartsverket, lfv@lfv.se
Sjöfartsverket, sjofartsverket@sjofartsverket.se
Vattenfall, eldistribution@vattenfall.com
Post- och Telestyrelsen, pts@pts.se
SGI sgi@swedgeo.se
Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se
Swedavia, info@swedavia.se
Försvarsmakten, exp-hkv@mil.se
Svenska kraftnät, registrator@svk.se
Länsstyrelsen/
Naturavdelningen, John Thorbäck
Miljöskyddsavdelningen, Robert Ernstsson
Samhällsavdelningen, Karin af Geijerstam, Lena Emanuelsson, Andreas Åman, Torbjörn Sahl
Vattenavdelningen, Josefin Jonson
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INFORMATION OM SEKRETESS FÖR SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR
DEN CIVILA LUFTFARTEN

Enligt 18 kap. 8 § p 5 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) gäller
sekretess för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller
bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om
uppgiften röjs och åtgärden avser den civila luftfarten.
Luftfartsverkets remissvar kan innehålla information om säkerhetsåtgärder för den
civila luftfarten som skulle kunna medföra skada om dessa uppgifter skulle röjas för
obehöriga personer. Vi ber er därför ha detta i åtanke när ni hanterar
Luftfartsverkets remissvar.
Uppgifter som i regel omfattas av sekretess är uppgifter om var
kommunikationsutrustning, navigationsutrustning eller radar- och
övervakningsutrustning är belägen (geografisk position), bevakningsåtgärder för
sådana anläggningar (information om tillträdeskontroller, avgränsningar och
liknande) eller information om hur en anläggning fungerar eller används och teknisk
information om anläggningen (uppgifter om konsekvenser för den civila eller
militära luftfarten).
Att Luftfartsverket inte har några invändningar omfattas i regel inte av sekretess.
Om ni har frågor om sekretessbedömningen kan ni kontakta koncernjurist Charlotte
Rydberg på telefon 011-19 21 76 alt charlotte.rydberg@lfv.se.

2020-09-13
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Samhällsavdelningen
Att. Anna Hendén Wedin
403 40 Göteborg
Dokumentnummer
D-2020-215888

LFV:s yttrande angående bro eller tunnel för del av Lindholmsförbindelsen,
Göteborgs stad

Ärendenummer
Ä-2020-012818

Härmed överlämnas LFV/ANS yttrande över i rubriken nämnda remiss.

Ert datum
2020-09-09

Med vänlig hälsning

Er beteckning
Dnr 343-41731-2020
Handläggare
Carlsson, Gert
Sekretess
OSL 18 kap 8 § Bevakn &
säkerhet

för Johan Arvik
Operativa System

2020-09-13
Remissvar:
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot något av
alternativen.
Observera att det är respektive flygplats inom 90 km radie från broarna som är
sakägare för hinderytor och in- och utflygningsvägar, ej LFV. Därför skall
Skaraborgs Flygflottilj F7 i Såtenäs (Försvarsmakten) remitteras i ärendet, liksom
Trollhättan-Vänersborgs flygplats och Swedavia Göteborg-Landvetter flygplats.
Dessutom kan ambulanshelikoptrar och Polismyndighetens helikoptrar påverkas
då in- och utflygningsvägar till helikopterplattor kan påverkas. Ambulansflyget,
Polismyndighetens helikopterverksamhet och ägare av helikopterplattor skall
därför remitteras i detta ärende.
För att utröna påverkan på hinderytor och in- och utflygningsvägar för de olika
alternativen behövs en flyghinderanalys. Det åligger byggherren att beställa och
bekosta en sådan. Ring LFV Flyghinderanalys på telefon 011-19 20 00 vx, begär
flyghinderanalys.
LFVs flyghinderanalys grundar sig på ICAO:s regelverk som enligt beslut av EUkommissionen skall gälla som lag inom EU. Om flyghinderanalysen innehåller
anmärkningar måste dessa åtgärdas innan bygglov beviljas. Om anmärkningarna
är av sådan natur att de ej kan åtgärdas får bygglov ej beviljas. Giltighetstiden för
en flyghinderanalys är två år från utfärdandedatum. Om byggnation ej påbörjas
innan giltighetstiden utgår måste en ny flyghinderanalys beställas och resultatet
av den inväntas innan bygglov får beviljas.
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och
övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på
Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem
mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”,
Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015.
VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och
från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli
påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om
byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan
anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats
avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från
flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector
Altitude”.

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum
och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se
www.lfv.se/flyghinderanalys.

Datum Beteckning

2020-10-20 5.3.2-2009-0626
Ert datum Er beteckning

2020-09-09 343-41731-2020

Västra Götalands län

Turesson

isen.se

Kopia till: Anna Hendén Wedin
anna.henden.wedin@lansstyrelsen.se

Remissvar

Remiss, bro eller tunnel för del av Lindholmsförbindelsen i Göteborg, Västra Götalands län.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har bett Statens geotekniska institut (SGI) lämna synpunkter på en
remiss (e-post den 2020-09-09). Remissen avser en del av Lmdholmsförbindelsen, en korsning av Göta

älv i Göteborgs Stad. Innan man väljer att gå vidare med alternativ önskas synpunkter på de olika alternativen. De alternativ som har tagits fram är: tunnel längs hela sträckningen mellan Lindholmen och
Linnéplatsen, varav en del utformas som sänktunnel under älven, en öppningsbar bro med 12 m höjd

över älven samt tunnel mellan Stigbergstorget och Linnéplatsen och slutligen en 27 m hög, ej öppningsbar högbro, samt spårväg på Bangatan mellan Stigbergstorget och Djurgårdsplatsen och därefter tunnel
mellan Djurgårdsplatsen och Linnéplatsen.
SGI har studerat underlaget övergripande avseende geotekniska förutsättningar, förorenad mark samt
omgivningspåverkan.

Underlag
l. Tjänsteutlåtande, Remiss - val av alternativ för Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen Linnéplatsen, Trafikkontoret, Göteborgs stad, 2020-08-06
2. Översikt av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsens förstudie, Trafikkontoret, Göte-

borgs stad. Dnr 1045/16, inkl. bilagor
SGI:s svar

Det material som beskrivs i bifogade underlag är av väldigt övergripande karaktär när det gäller geotekniska förutsättningar. Alla tre alternativen kommer att innebära risker och tekniska utmaningar kopplat
till geoteknik. Vi kan inte på redovisat underlag, avgöra om något av alternativen innebär större geotekniska utmaningar än övriga. Vi anser att man, på ett tidigt stadium, bör ta fram geotekniska underlag för
den fortsatta besluts- och planeringsprocessen. Arbetet med projektering, analyser av omgivningspåverkan samt riskhantering kommer att bli av stor vikt oavsett vilket alternativ som väljs.
Av underlaget framgår att, om den öppningsbara, 12m bron väljs, kommer typen av öppningskonstrukt-

ion få väldigt stor betydelse för hur komplicerad grundläggningen blir. Vi kan inte se att man har analyserat grundläggningsfömtsättningar mellan de tre huvudaltemativen på ett liknande sätt, vilket hade va-

rit värdefullt för beslutsunderlaget.

Statens geotekniska institut
Huvudkontor Regionkontor Göteborg
Besöksadress: Olaus Magnus väg 35 Besöksadress: Hugo Grauers gata 5B Bankgiro 5211-0053

581 93 LINKÖPING Postadress: 412 96 GÖTEBORG Org nr 20 21 00-0712
Tel 013-201800 Tel 031-7786560 E-post sgi@swedgeo.se
Fax 013-201914 Fax 031-7785940

^

Datum Beteckning

2020-10-20 5.3.2-2009-0626

SGI:s övriga synpunkter
SGI anser att det inför detaljplanen är nödvändigt att klarlägga geotekniska och bergtekniska fömtsättningar, inklusive stabilitetsförhållanden och omgivningspåverkan, för det valda alternativet. Dessa ut-

redningar behöver vara så detaljerade att det går att avgöra om planområdet är lämpligt för de planerade
ändamålen.
Eventuella förorenade områden nämns inte i samrådshandlingen. När sträckningen är fastställd förutsätter SGI att förorenade och potentiellt förorenade markområden, samt sediment, beaktas i de kommande

handlingarna. Enligt länsstyrelsernas EBH-stöd finns ett flertal identifierade förorenade och potentiellt
förorenade områden i närheten av det planerade arbetsområdet. Vi rekommenderar att miljötekniska
undersökningar och riskbedömningar utförs.

Ärendets handläggning
Beslut i detta ärende har tagits av enhetschef Maria Kristensson, efter föredragning av geotekniker

Stefan Turesson, som handlagt ärendet tillsammans med miljöingenjör Jenny Vestin. Avdelningschef
Helene Kennedy, geotekniker Christoffer With och Ulrika Isaksson har bistått med synpunkter.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
Planenheten, infrastruktur

6^.

Stefan Turesson, enligt uppdrag
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Yttrande
Datum

Beteckning

2020-10-27

FM2020-19103:9

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Er beteckning

Länsstyrelsen Västra Götalands län,
Anna Hendén Wedin

2020-09-09

343-41731-2020

Vårt tjänsteställe, handläggare

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

Sida 1 (3)

Sändlista

HKV PROD RPE INFRA FYSPLAN,
Anna Ekstedt, fysplan@mil.se

Yttrande avseende samråd för bro eller tunnel för del av
Lindholmsförbindelsen, Göteborgs stad, Västra Götalands
län
Försvarsmakten förordar en tunnel dimensionerad för Försvarsmaktens fordon som förbindelse på den
aktuella platsen.
Bedömning
Ur Försvarsmaktens perspektiv, kopplat till både totalförsvars- och försvarsplanering, är förbindelser
som knyter samman Hisingen med fastlandet av intresse, primärt avseende rörlighet för större fordon.
Försvarsmakten förordar i första hand en lösning som innebär en tunnel, i andra hand en fast bro, och i
tredje hand en öppningsbar bro. En adekvat utformning av relevant infrastruktur är en viktig del i att
tillse Försvarsmaktens operativa förmåga.
Föreliggande förslag utgår ifrån en önskad spårvagnsförbindelse, dock förordar Försvarsmakten att
tillkommande passage över Göta älv planeras och utförs på ett sådant sätt att anläggningen även
tillåter passage av Försvarsmaktens fordon.
Dimensionering för Försvarsmaktens fordon
Om önskad förbindelse utförs i form av en vägbyggnation förordas en vägbredd på minst 4,0
m
Önskad infrastruktur med tillhörande, väg, bro och cirkulationsplatser dimensioneras så den
klarar tunga transporter med lastade stridsvagnar eller motsvarande (totalvikt 100 ton,
axeltryck 12 ton, bredd 4,2 m).
Sidomarkeringsstolparna vid vägrenen anläggs minst 0,5 m utanför asfaltsbeläggningen.

(AEK)
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Försvarsmakten
107 85 Stockholm

Lidingövägen 24

08-788 75 00

08-788 77 78

exp-hkv@mil.se
www.forsvarsmakten.se

Yttrande
Datum

Beteckning

2020-10-27

FM2020-19103:9
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Ev. tillkommande cirkulationsplatser anläggs med en innerdiameter om minst 20,0 m och
ytterdiameter om minst 32,0 m med körfältet(-ens) samt minsta bredd på 6,0 m. Alternativt
kan en cirkulationsplats utformas med en överkörningsbar mitt med bärande lager för 100 ton.
Om infart i rondell görs vinklad före infarten för att sänka personbilars hastighet, anläggs den
bromsande refugdelen före rondellen så den är överkörbar, med bärande lager för 100 ton.
Trafikmärkens placering är minst 1,50 m från kanten på vägen.
Fri höjd är minst 4,50 m.
Bakgrund
Den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats (Se ex. MUSTs årsöversikt 2019 och
SÄPOs årsbok 2019). Mot bakgrund av det försämrade omvärldsläget, har regeringen genom
proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020, daterad 2015-0423, lämnat förslag till riksdagen för beslut om mål och inriktning för det svenska försvaret. Riksdagen
har 2015-06-16 godkänt regeringens förslag till mål för det militära försvaret, mål för det civila
försvaret och inriktningen för krigsförbanden i Försvarsmaktsorganisation 2016, se bet.
2014/15:FöU11 och rsk. 2014/15:251. Regeringen har därefter, genom regeringsbeslut daterat 201506-25, beslutat om inriktningen för Försvarsmaktens verksamhet under försvarsinriktningsperioden
2016 t.o.m. 2020, Fö2015/00953/MFI.
Den enskilt viktigaste målsättningen i försvarsinriktningsperioden 2016 t.o.m. 2020 är att öka den
operativa förmågan i krigsförbanden och den samlade operativa förmågan i totalförsvaret.
Försvarsmakten ska höja sin krigsduglighet och krigsförbanden ska vara bemannade, utrustade och
samövade för att lösa sina uppgifter såväl i fredstid som vid höjd beredskap. En viktig del i att tillse
Försvarsmaktens operativa förmåga är en korrekt dimensionering av relevant infrastruktur.
Efter många års avveckling och minskande av svensk försvarsförmåga finns nu en bred uppslutning
kring behovet av att stärka det civila och militära försvaret. Den ändrade politiska inriktningen har en
påverkan på Försvarsmaktens uppdrag och intressen, vilket återspeglas i föreliggande yttrande.
Försvarsmaktens uppfattning rörande önskad förbindelse är att man omhändertar totalförsvarets
intressen i högre grad om man tillgodoser Försvarsmaktens fordonsbehov, utöver den önskade
spårbundna trafikens. En dylik anpassning av önskad infrastruktur är ur ett Försvarsmaktsperspektiv
till gagn för försvarsplaneringen. Detta förslag går helt i linje med Försvarsberedningens rapport om
totalförsvaret: Motståndskraft (Ds 2017:66), där man bl.a. pekar på att det föreligger ett behov av att
samhällsplaneringen i ökad utsträckning beaktar totalförsvarets krav.
Vid frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan.
Gustafsson, Ulrika
Tillförordnad chef, sektionen för fysisk planering, Infrastrukturavdelningen
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

Yttrande
Datum

Beteckning

2020-10-27

FM2020-19103:9

Sändlista
Länsstyrelsen Västra Götalands län

vastragotaland@lansstyrelsen.se

För kännedom
Länsstyrelsen Västra Götalands län via
Anna Hendén Wedin

anna.henden.wedin@lansstyrelsen.se

Sida 3 (3)

Sida

YTTRANDE

1(2)

Datum

Referens

2020-11-06

Dnr. 341-7965-2020

Göteborgs Stad
Trafikkontoret
Box 2403
403 16 GÖTEBORG
trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Samhällsbyggnad
Emil Jessen
010 – 22 47 311

Yttrande över underlag inför val av lösning för ny Lindholmsförbindelse över Göta älv i Göteborg
Ert diarienummer: 4122/19
Ärendet
Trafikkontoret Göteborgs Stad (nedan kallat Trafikkontoret) har den 25 september 2020 översänt rubricerat förslag till ny Lindholmsförbindelse.
Länsstyrelsens roll
Länsstyrelsen ansvarar enligt Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion för den statliga förvaltningen i länet och ska bl.a. främja länets utveckling och verka för att nationella mål får genomslag i länet. Ansvarsområden som vilar på Länsstyrelsen som är relevanta för rubricerat ärende är
regional tillväxt, infrastrukturplanering, hållbar samhällsplanering samt
skydd mot olyckor och krisberedskap. Det är utifrån ovanstående, och med
avgränsning till sjöfart på Vänern, som Länsstyrelsen Värmland yttrar sig
över Trafikkontorets förslag.
Remitterat underlag
Trafikkontoret har tagit fram utredningar och underlag för att studera förutsättningarna för en ny trafikförbindelse mellan Lindholmen och Linnéplatsen
och på så vis tillskapa en ny innerstadsring med syftet att avlasta centrala bytespunkter och därmed effektivisera kollektivtrafiksystemet. I denna sträcka
ingår en ny förbindelse över Göta älv. En sådan förbindelse kan, beroende på
utformning, påverka Vänersjöfarten som passerar Göteborg i detta läge. Det
är med anledning av denna eventuella påverkan som Länsstyrelsen i Värmland svarar på denna remiss, varför synpunkter endast lämnas på den del av
lösningen som berör sjöfarten.
De tre alternativ som studerats är:
- Tunnel från Lindholmen och hela vägen till Linnéplatsen.
- Öppningsbar bro på 12 meter – motsvarande höjd som Hisingsbron – till
Stigberget med tunnel från Stigberget till Linnéplatsen.

Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD Besöksadress: Våxnäsgatan 5
Telefon: 010-224 70 00 (växel) Fax: 010-224 71 10 E-post: varmland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/varmland

LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND
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YTTRANDE
Datum

Referens

2020-11-06

Dnr. 341-7965-2020

- Inte öppningsbar bro på 27 meter till Stigberget med fortsatt sträckning
ovan mark längs Bangatan till Djurgårdsplatsen, där sträckningen går över
till tunnel till Linnéplatsen.
Länsstyrelsens synpunkter
Viktiga delar av Värmlands industri är beroende av väl fungerande sjötransporter. Transporter som i flera fall är av det slag att de inte kan överföras till
väg eller järnväg. Det är därför av stor vikt att tillkommande älvförbindelser
sker med en bevarad och utvecklingsbar sjöfart på Vänern och Göta Älv som
en förutsättning.
Av förslagen som har utretts framstår därför alternativet med en tunnel som
avgjort bäst ur detta perspektiv.

Länsråd Johan Blom har fattat beslut i detta ärende. Plan- och infrastrukturhandläggare Emil Jessen har varit föredragande.
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Handläggare

Datum

Vår beteckning

2020-09-30

RUN/200413

Ert Datum

Er beteckning

2020-09-04

4122/19

Marcus Smedman

Göteborgs stad
Trafikkontoret

Svar på remiss om Remiss - Lindholmsförbindelsen - Bro eller
tunnel över Göta älv
Region Värmland har fått tillfälle att lämna svar på rubricerad remiss och
vill lämna följande synpunkter.
Region Värmland svarar på remissen utifrån rollen som ansvarigt organ för
regional utveckling och länsplaneupprättare.
Hur påverkar de olika alternativen er verksamhet?
Av de tre alternativen bedömer Region Värmland att tunnelalternativet är
det bästa då det har minst påverkan på riksintresset sjöfart i Göta Älv.
En hög bro bedöms vara det näst bästa alternativet för sjöfarten. Sämst
alternativ är ytterligare en låg bro på 12 meter eftersom det krävs
broöppning för i princip alla fraktfartyg. Det skulle inverka menligt både på
sjöfarten och kollektivtrafiken i Göteborg. Eftersom förbindelsen är en
framtida stamlänk i Göteborgs kollektivtrafiksystem samtidigt som sjöfarten
är relativt hög i denna del av älven förefaller det skapa ohållbara konflikter
både för kollektivtrafikens och sjöfartens framkomlighet med en
öppningsbar bro.
Sjöfarten är viktig för Vänerregionen både som transportmedel och turism.
Sjöfarten är en viktig nyckel för att minska utsläpp, buller och trängsel
samtidigt som det är ett kostnadseffektivt transportmedel med låga
kostnader för drift och underhåll i förhållande till väg och järnväg.
Region Värmland anser därför att det är viktigt att främja åtgärder som
gynnar en omställning från lastbilstransporter till järnväg och sjöfart.

Postadress

Besöksadress

Telefon (växel)

E-postadress

Region Värmland
651 82 Karlstad

Rosenborgsgatan 50

054-61 50 00

diariet@liv.se

Telefax

Organisationsnummer

232100-0156
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Handläggare

Datum

Vår beteckning

2020-09-30

RUN/200413

Ert Datum

Er beteckning

2020-09-04

4122/19

Marcus Smedman

Åtgärder som leder till sämre framkomlighet för sjöfarten minskar
förutsättningarna för en omställning till hållbara val för godstransporter.
Vilket alternativ förespråkar ni?
Region Värmland förespråkar tunnel som det bästa alternativet och en hög
bro som det näst bästa alternativet. Region Värmlands bedömning är att en
låg bro på 12 meter skulle skapa ohållbara transportkonflikter mellan sjöfart
och kollektivtrafiken i Göteborg.

Regionala utvecklingsnämnden

Stina Höök (M)
Ordförande

Stina Sjölin
T f regional utvecklingsdirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon (växel)

E-postadress

Region Värmland
651 82 Karlstad

Rosenborgsgatan 50

054-61 50 00

diariet@liv.se

Telefax

Organisationsnummer

232100-0156

Datum: 2020-10-13
Diarienummer: 4122/19

Göteborgs Stad per e-post:
brunnsbo-lindholmen-linne@trafikkontoret.goteborg.se

Yttrande: ”Lindholmsförbindelsen – Bro eller tunnel över Göta älv”
Bakgrund
Trafikkontoret, Göteborgs Stad önskar få in synpunkter på de tre förslagen till förbindelse
över Göta älv till Lindholmen.
Vänersamarbetet Ekonomisk Förening inkommer här med ett svar på ovanstående remiss.
Ärendet har hanterats i den politiska styrelsen för Vänersamarbetet och i styrelsens
arbetsutskott. I styrelsen för Vänersamarbetet medverkar kommunala politiker från
kommunstyrelserna i de 13 kommunerna kring Vänern. Vänersamarbetet består av Grums,
Grästorp, Gullspång, Götene, Hammarö, Karlstad, Kristinehamn, Lidköping, Mariestad,
Mellerud, Säffle, Vänersborg och Åmåls kommuner.
Vänersamarbetet bildades 2015 och är Väner-kommunernas samordnande arena för Vänerfrågor. Föreningens syfte är att bidra till hållbar maritim tillväxt och utveckling utifrån invånare,
företag och besökares bästa. Arbetet med Vänersjöfarten är ett viktigt område i
Vänersamarbetets verksamhet, ur ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter.
Vänern är utpekad som riksintresse för sjöfart och sedan 2019 är Vänern också ett nationellt
testomåde för samverkan kring utveckling av sjöfart. Detta arbete sker tillsammans med
Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Region Värmland, Västra Götalandsregionen,
Vänerhamn (som ägs av Väner-kommuner) samt rederier och varuägare inom sjöfarten.
Den nya Göta älvs-bron har stor negativ inverkan på Vänersjöfarten och får även konsekvenser
för den besöksnäring som sker i form av båtliv på Göta älv och Vänern. Vänersamarbetet och
övriga aktörer kring Vänern inom sjöfart och besöksnäring har gett synpunkter på
trafikslagsövergripande trafikledning i samband med byggandet av den nya Göta älvs-bron.
EU:s transportnätverk TEN-T består av ett övergripande nät och ett stomnät. I Sverige finns
fem hamnar i stomnätet (av tot. 83 stycken) varav Göteborgs hamn är en av de viktigaste för
svensk export/import. Dessa står för ca 85 % av det totala tonnaget och ska uppfylla vissa krav
senast 2030 bl.a. ska de vara förbundna med väg, järnväg och om möjligt inre vattenvägar. I
EU:s VITBOK anges målbilden att ”30 procent av vägtransporterna på mer än 300 km bör fram
till 2030 flyttas över till andra transportmedel, exempelvis järnväg eller sjötransporter, och mer
än 50 procent fram till 2050 med hjälp av effektiva och miljövänliga godskorridorer”.
Trafikverket har identifierat överflyttning av godstransporter från land-till sjötransporter som
en betydande potential för att frigöra kapacitet på järnväg och för minskad energiförbrukning
och klimatpåverkan jämfört med vägtransporter. Utvecklingen går mot ökad mängd gods som
framförs i vårt transportsystem, enligt Trafikverkets prognoser så beräknas mängden gods att
öka med ca 50 procent, uttryckt i transportarbete fram till 2030. Detta ställer krav på hur man
ska kunna hantera det totala transportbehovet.
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Samtidigt ställer utrikeshandeln krav på att det även i framtiden finns kapacitet att ta emot fartyg
för transoceana transporter med direktanlöp inom landets gränser. Ett ökat transportbehov och
fler anlöp innebär att allt fler containrar ska ut och in i hamnen på kort tid. I dagsläget sker ca
50 % av hamnens in- och uttransporter via järnväg vilket ställer höga krav på tillförlitlighet vid
Marieholmsbroarna. Enligt Trafikverkets underlagsrapport (2015) har Göteborgs hamn
dessutom som mål att fördubbla sin containerhantering fram till 2035.
Redan idag är vårt vägnät runt storstäderna hårt belastat i rusningstid och järnvägsnätet har på
många ställen kapacitetsbrister. För att klara av den ökade mängden gods krävs åtgärder inom
alla trafikslag. Ett sätt att bidra till avlastning av den hårt belastade infrastrukturen på land är
att utveckla både inlandssjöfart och kustsjöfart. Redan 2014 fattade regeringen beslut om att
införa det tekniska regelverket för inre vattenvägar (IVV). Inom Europa finns ett antal väl
fungerande IVV-system. I Sverige är det i första hand Mälaren och Vänern som berörs.
Trafikverket anger att ökad insjöfart går snabbare att realisera än utbyggd landinfrastruktur.
Nyligen har det fattats beslut om att en linbana över älven inte kommer byggas. Västtrafik har
enligt ett befintligt avtal en option på att köpa ytterligare en älvskyttel för trafik på kortare linjer
över Göta Älv, sk. urban sjöfart. Bedömningen är att verksamheter och boende längs Göta Älv,
under de närmsta åren, kommer att öka på båda sidor älven varför ett ökat resandebehov över
och längs älven föreligger. Det finns också ett allmänt ökande kollektivtrafikresande, då
Göteborgsområdets befolkningsmängd ökar. I den resandebehovskartläggningen som togs fram
inom ramen för alternativutredningen till stadslinbanan i Göteborg prognosticeras ett ökat
resande per dygn med cirka 8000 fler kollektivtrafikresenärer till Lindholmen år 2040. Idag
sker ca 83 000 turer och 3 500 000 persontransporter årligen över älven. Föreslagen utökning
av älvskytteltrafik kommer förmodligen öka öppningsfrekvens på vissa föreslagna GC-broar.
Ett ökat antal lågbroar på kort sträcka i kombination med ökad GC-trafik och kollektivtrafik på
älven ökar antalet broöppningar och således risken för driftproblem och incidenter vilket med
tydlighet rapporten ”Nya broars påverkan på sjöfarten på Göta älv i Göteborg (farled 955)”
pekar ut.
Med tanke på ovanstående, är det av yttersta vikt att nya förbindelser över Göta älv inte
ytterligare påverkar sjöfarten negativt. Detta ligger också i linje med den nationella
godsstrategin där åtgärder införs för att föra över gods från väg till sjö och järnväg.
Synpunkter
I remissen kring den nya Lindholmsförbindelsen ser Trafikkontoret gärna svar på två frågor.
Dessa besvaras nedan utifrån alternativens uppskattade påverkan på Vänersjöfarten.
1) Hur påverkar de olika alternativen er verksamhet?
a) Tunnel från Lindholmen och hela vägen till Linnéplatsen
Detta alternativ har troligtvis ingen inverkan på Vänersjöfarten, utifrån förslaget som det
presenteras i nuläget.
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b) Fast bro på 27 meter
Detta alternativ har troligtvis liten påverkan på Vänersjöfarten, då brohöjden är tillräcklig för
att nuvarande fartyg (både yrkestrafik och fritidsbåtar) kan passera utan problem. Beroende på
hur bred farleden under bron blir, finns risk för att detta kan utgöra ett problem för fartygen.
Detta bör utredas ytterligare, i nära dialog med rederier som trafikerar Göta älv och Vänern.
Enligt förslaget från Trafikkontoret bedöms detta alternativ också ha viss påverkan på
Göteborgs hamn. Detta bör också preciseras ytterligare för att en rättvis bedömning av
konsekvenserna för den nuvarande och framtida Vänersjöfarten ska kunna göras.
c) Öppningsbar bro på 12 meter
Detta alternativ har stor påverkan på sjöfarten till och från Göta älv och Vänern då det medför
väntetid och stora störningar för både gods- och passagerartrafik. Särskilt med tanke på den
nya, lägre Göta älvs-bron som invigs 2021 och som väsentligt kommer att påverka
Vänersjöfarten och övrig trafik över bron. Tidigare kunde 66 % av handelsfartygen passera
utan broöppning, i framtiden kommer alla handelsfartyg kräva broöppning. Tidigare behövde
1 av 10 segelbåtar broöppning, i framtiden väntas ca 8 av 10 behöva detta.
2) Vilket alternativ förespråkar ni?

Mot bakgrund av ovanstående förespråkar Vänersamarbetet alternativet Tunnel, då det
troligtvis inte kommer att påverka sjöfarten och enligt förslaget också har en mindre kostnad
än den öppningsbara bron om 12 m samt att det minskar risken för incidenter och driftproblem
utifrån ett sjöfartsperspektiv.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen arbetsutskott
2020-10-26

§ 138

Remiss till Vänersamarbetet - val av alternativ – bro
eller tunnel mellan Lindholmen och Stigberget
KS 2020/335
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar Vänersamarbetets yttrande över
Lindholmsförbindelsen som sitt eget.
Sammanfattning av ärendet
Trafikkontoret, Göteborgs Stad har inkommit med en remiss där man önskar få in
synpunkter på tre förslag till förbindelse över Göta älv till Lindholmen, den sk.
Lindholmsförbindelsen. Förslagen är:
a) Tunnel från Lindholmen och hela vägen till Linnéplatsen
b) Fast bro på 27 meter
c) Öppningsbar bro på 12 meter
I remissen efterfrågar Trafikkontoret svar på två frågor:
1. Hur påverkar de olika alternativen er verksamhet?
2. Vilket alternativ förespråkar ni?
Remissen gick även till Vänersamarbetet där 13 kommuner runt Vänern samarbetar.
Vänersamarbetets arbetsutskott tog fram ett utkast till remissvar som övriga kommuner
hade möjlighet att komplettera och ha synpunkter på. Vänersamarbetet och dess
medlemskommuner förespråkar tunnelalternativet.
En öppningsbar bro på 12 meter är inget alternativ kommunen kan acceptera.
Kommunkontoret delar övriga kommuners uppfattning om att tunnelalternativet är det
bästa för vänerkommunerna och Vänersborg. Vänersborgs kommuns synpunkter och
förslag på kompletteringar har beaktats och införts i princip i sin helhet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-16
•

Vänersamarbetets yttrande över Lindholmsförbindelsen

•

Vänersborgs kommuns synpunkter och förslag på kompletteringar av utkast av
yttrande på Lindholmsförbindelsen (kompletteringar markerad med röd text i
dokumentet)

•

Brev till remissinstanser - Lindholmsförbindelsen – Bro eller tunnel över Göta
Älv
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen arbetsutskott
2020-10-26

•

Remiss Lindholmsförbindelsen - Trafikkontorets tjänsteskrivelse

•

Remiss Lindholmsförbindelsen - Bilaga 1 – Remissinstanser

•

Remiss Lindholmsförbindelsen - Bilaga 2 - Underlag remiss

•

Remiss Lindholmsförbindelsen - Bilaga 3-13 - Geografisk förstudie

•

Remiss Lindholmsförbindelsen - Bilaga 14-21

Sändlista
Vänersamarbetet
Trafikkontoret Göteborgs stad

Utdragsbestyrkande

Sida
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2020-10-05
Referens

GKS/2020:685
Utveckling och förvaltning
Christina Olsson, 0555-421 49
Administrativ chef
christina.olsson@grums.se

Remiss till Vänersamarbetet - val av alternativ – bro eller
tunnel mellan Lindholmen och Stigberget
Förslag till beslut
Grums kommun ställer sig bakom Region Värmlands och Vänersamarbetets
yttranden och förordar tunnel från Lindholmen och hela vägen till Linnéplatsen.
Sammanfattning
Göteborgs stad har översänt det samlade underlaget som sammanställts inför val av
alternativ – bro eller tunnel mellan Lindholmen och Stigberget i Göteborg.
Underlaget presenterar tre alternativ
Tunnel från Lindholmen och hela vägen till Linnéplatsen
Öppningsbar bro på 12 meter – motsvarande höjd som Hisingsbron – till
Stigberget med tunnel från Stigberget till Linnéplatsen
Inte öppningsbar bro på 27 meter till Stigberget med fortsatt sträckning ovan
mark längs Bangatan till Djurgårdsplatsen, där sträckningen går över till
tunnel till Linnéplatsen
Administrativ chef Christina Olsson meddelar att Vänersamarbetet och Region
Värmland förespråkar tunnel som det bästa alternativet och en hög bro som det näst
bästa alternativet.
Tillämpning av barnkonventionen
Barnkonventionen har inte tillämpats.
Beslutsunderlag
Vänersamarbetet 2020-09-17
Region Värmland 2020-09-30
Göteborgs stad 2020-09-14
Tjänsteskrivelse 2020-10-05
Beslutet skickas till
Vänersamarbetet
Göteborgs stad

Hemsida

E-post

Organisationsnr

Grums kommun

www.grums.se

kommunstyrelse@grums.se

212000-1827

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Grums kommun
664 80 Grums

Kommunhuset, entréplan
Sveagatan 77 Grums

0555-420 00

5674-8270

Grums kommun

Christina Olsson
Administrativ chef

Datum

Referens

Sida

2020-10-05

GKS/2020:685
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-20
Teknik- och fritidsnämnden

§ 91

Dnr 2020-000328

Remissvar till Vänersamarbetet - val av bro eller tunnel
mellan Lindholmen och Stigberget
Ärendebeskrivning
Trafiknämnden i Göteborgs stad har remitterat frågan om val av lösning för
Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen – Linnéplatsen till
Vänersamarbetet, där Säffle och Åmål ingår.
Beslutsunderlag
Förslag till remissvar, teknik- och fritidsförvaltningen, 2020-09-24
Remiss till Vänersamarbetet, Göteborgs stad, 2020-09-02
Protokollsutdrag § 55, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-10-06
Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag till remissvar och
sänder det till Göteborgs stad.
_______________
Beslutet skickas till:
Göteborgs stad

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Teknik- och fritidsförvaltningen
Philip Hagström
philip.hagstrom@saffle.se
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Datum

TFNSÅ

2020-09-24

2020/328
Er referens

4122/19
Trafiknämnden Göteborg

Svar på remiss om Lindholmsförbindelsen i Göteborg
Beskrivning av ärendet
Trafiknämnden i Göteborgs stad har remitterat frågan om val av lösning för
Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen – Linnéplatsen till
Vänersamarbetet, där Säffle och Åmål ingår.
De tre alternativ som studerats är följande:
1. Tunnel från Lindholmen och hela vägen till Linnéplatsen.
2. Öppningsbar bro på 12 meter – motsvarande höjd som Hisingsbron – till
Stigberget med tunnel från Stigberget till Linnéplatsen.
3. Inte öppningsbar bro på 27 meter till Stigberget med fortsatt sträckning
ovan mark längs Bangatan till Djurgårdsplatsen, där sträckningen går över
till tunnel till Linnéplatsen.
Samtliga alternativ avslutas vid Linnéplatsen där den nya stadsbanan kopplar
till befintlig spårväg för att bli en del av den nya innerstadsringen som ska
avlasta centrala Göteborgs bytespunkter och lägga grunden för ett effektivare
kollektivtrafiksystem. Trafiknämnden i Göteborg ställer följande frågor till
remissinstansen (Vänersamarbetet):
1. Hur påverkar de olika alternativen er verksamhet?
2. Vilket alternativ förespråkar ni?
Förvaltningens synpunkter
Teknik- och fritidsnämndens bedömning är att samtliga föreslagna
trafiklösningar har låg eller ingen påverkan på Åmål eller Säffle kommuns
verksamheter.
Teknik- och fritidsnämnden kan av detta skäl inte förespråka något av
alternativen framför något annat.

Helen Halvardsson
Förvaltningschef

Philip Hagström
Trafikingenjör

SÄFFLE KOMMUN
Postadress
Teknik- och fritidsförvaltningen
661 80 Säffle

Besöksadress
Järnvägsgatan 9

E-post teknik.fritid@saffle.se
Telefon 0533-68 17 50
Fax -

Organisationsnr 212000-1900
Bankgiro 294-7935

Åmåls kommun

Delegationsbeslut

Kommunstyrelsen

Datum

Diarienummer

Sida

2020-11-09

KS 2020/344

1 (2)

Göteborgs stad
Trafikkontoret

Remissvar från Åmåls kommun Lindholmsförbindelsen
Trafiknämnden i Göteborg stad har remitterat frågan om val av lösning för
Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen – Linnéplatsen till Vänersamarbetet,
där Säffle kommun och Åmåls kommun ingår.
De tre alternativ som studerats är:
1 Tunnel från Lindholmen och hela vägen till Linnéplatsen
2. Öppningsbar bro på 12 meter – motsvarande höjd som Hisingsbron – till
Stigberget med tunnel från Stigberget till Linnéplatsen
3. Icke öppningsbar bro på 27 m till Stigberget med fortsatt sträckning ovan mark
längs Bangatan till Djurgårdsplatsen, där sträckningen går över i tunnel till
Linnéplatsen
Trafiknämnden i Göteborg ställer följande frågor:
1.

Hur påverkar de olika alternativen er verksamhet ?

2.

Vilket alternativ förespråkar ni ?

Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål har i sitt remissvar angett att
samtliga föreslagna trafiklösningar har låg eller ingen påverkan på Åmål eller
Säffle kommuns verksamheter,
Dock finns en verksamhet i Åmåls kommun som påverkas av vilket alternativ
som väljs.
Åmåls kommun utreder för närvarande möjlighet att utöka affärsverksamheten i
Åmåls djuphamn.
En förutsättning för genomförande av planerna är att större båtar har möjlighet att
angöra hamnen, vilket vi från Åmåls kommuns sida ser farhågor med om
alternativ 3 genomförs.
Av den anledningen förespråkar Åmåls kommun att alternativ 1 antas som första
alternativ, i andra hand alternativ 2.
Med vänlig hälsning
Michael Karlsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Postadress Besöksadress
Box 62
Kungsgatan 26
662 22 Åmål

Telefon
Fax
0532-170 00 -

E-post
kommun@amal.se

Org.nr
Bankgiro
212000-1587 991-2353

Webb
www.amal.se

Åmåls kommun
Kommunstyrelsen

Datum

Diarienummer

Sida

2020-11-09

KS 2020/344
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Enligt kommunstyrelsens delegeringsreglemente punkt 6.14 har
kommunstyrelsens ordförande rätt att fatta beslut i ärenden som är så brådskande
att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas.
Detta beslut delges
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadschef

Remissyttrande
2020-10-29

Svar på remiss om val av alternativ — bro eller tunnel mellan
Lindholmen och Linnéplatsen, Göteborgs Stad

Bakgrund
Trafiknämnden i Göteborg beslutade den 27 augusti att remittera det samlade materialet som
Göteborgs Stad tagit fram som underlag för val av lösning för Lindholmsförbindelsen mellan
Lindholmen — Linnéplatsen.
Ärendet
Skaraborgs fem kommuner utmed Vänern har fått möjlighet att inkomma med remissyttrande. På
uppdrag av kommuncheferna i Grästorp, Gullspång, Götene, Lidköping och Mariestad, kommer ett
gemensamt svar ifrån kommunerna genom Skaraborgs kommunalförbund. I detta yttrande
benämns dessa som Skaraborgs vänerkommuner.
De tre alternativ som studerats är följande:
•

Tunnel från Lindholmen och hela vägen till Linnéplatsen.

•

Öppningsbar bro på 12 meter —motsvarande höjd som Hisingsbron —till Stigberget med tunnel
från Stigberget till Linnéplatsen.

•

Inte öppningsbar bro på 27 meter till Stigberget med fortsatt sträckning ovan mark längs
Bangatan till Djurgårdsplatsen, där sträckningen går över till tunnel till Linnéplatsen.

Samtliga alternativ avslutas vid Linnéplatsen där den nya stadsbanan kopplar till befintlig spårväg
för att bli en del av den nya innerstadsringen som ska avlasta centrala Göteborgs bytespunkter och
lägga grunden för ett effektivare kollektivtrafiksystem.
Göteborgs stad önskar ha svar på följande:
•
•

Hur påverkar de olika alternativen er verksamhet?
Vilket alternativ förespråkar ni?

Skaraborgs synpunkter
Skaraborgs vänerkommuner ställer sig bakom det Yttrande som tagits fram i Vänersamarbetet, där
de fem kommunerna medverkar.
Skaraborgs vänerkommuner vill genom remissyttrandet peka på vikten av att framtida
infrastrukturinvesteringar görs i linje med den nationella godsstrategin där åtgärder införs för att
föra över gods från väg, till sjö och järnväg. I detta fallet ser vi vikten av att
insjöfarten/Vänersjöfarten ges möjlighet att utvecklas, och bidrar till en överflyttning av
godstransporter från land- till sjötransporter. Detta frigör kapacitet på järnväg och på systemnivå
minskar energiförbrukning och klimatpåverkan jämfört med vägtransporter.

Skaraborgs vänerkommuner delar den bedömning som Vänersamarbetet gjort kring de tre
alternativen enligt nedan, och som bedöms utifrån alternativens uppskattade påverkan på
Vänersjöfarten:

1) Hur påverkar de olika alternativen er verksamhet?
a) Tunnel från Lindholmen och hela vägen till Linnéplatsen
Detta alternativ har troligtvis ingen inverkan på Vänersjöfarten, utifrån förslaget som det
presenteras i nuläget.
b) Fast bro på 27 meter
Detta alternativ har troligtvis liten påverkan på Vänersjöfarten, då brohöjden är tillräcklig för att
nuvarande fartyg (både yrkestrafik och fritidsbåtar) kan passera utan problem. Beroende på hur
bred farleden under bron blir, finns risk för att detta kan utgöra ett problem för fartygen. Detta bör
utredas ytterligare, i nära dialog med rederier som trafikerar Göta älv och Vänern.
Enligt förslaget från Trafikkontoret bedöms detta alternativ också ha viss påverkan på Göteborgs
hamn. Detta bör också preciseras ytterligare för att en rättvis bedömning av konsekvenserna för den
nuvarande och framtida Vänersjöfarten ska kunna göras.
c) Öppningsbar bro på 12 meter
Detta alternativ har stor påverkan på sjöfarten till och från Göta älv och Vänern då det medför
väntetid och stora störningar för både gods- och passagerartrafik. Särskilt med tanke på den nya,
lägre Göta älv-bron som invigs 2021 och som väsentligt kommer att påverka Vänersjöfarten och
övrig trafik över bron. Tidigare kunde 66 % av handelsfartygen passera utan broöppning, i framtiden
kommer alla handelsfartyg kräva broöppning. Tidigare behövde 1 av 10 segelbåtar broöppning, i
framtiden väntas ca 8 av 10 behöva detta.

2) Vilket alternativ förespråkar ni?
Mot bakgrund av ovanstående förespråkar Skaraborgs vänerkommuner alternativet a) Tunnel, då
det troligtvis inte kommer att påverka sjöfarten och enligt förslaget också har en mindre kostnad än
den öppningsbara bron om 12 m samt att det minskar risken för incidenter och driftproblem utifrån
ett sjöfartsperspektiv.

2020-10-29
För Skaraborgs vänerkommuner Grästorp, Gullspång, Götene, Lidköping och Mariestad
genom Skaraborgs kommunalförbund

Jan Malmgren,
Förbundsdirektör Skaraborgs kommunalförbund

Vänerhamn hänvisar till remissvar från Vänerregionens Näringslivsråd (VNR):
Från: Tobias Häggfalk <tobias.haggfalk@vanerhamn.se>
Skickat: den 17 november 2020 07:59
Till: Marie-Louise Wihlborg <ma-lou.wihlborg@trafikkontoret.goteborg.se>
Kopia: Göran Lidström <goran.lidstrom@vanerhamn.se>
Ämne: SV: Remiss bro eller tunnel mellan Lindholmen - Stigberget
Hej Marie-Louise,
Se bifogat VNR:s remissvar.
Mvh
Tobias
__________________________
Tobias Häggfalk
Marknads- och Försäljningschef

Vänerhamn AB
Stuvargatan 1
652 21 Karlstad
telnr: 054-14 48 60
tel dir: 054-14 48 77
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_________________________________________________________
Vi tillämpar Nordiskt Speditörförbunds allmänna bestämmelser,
NSAB 2000 med undantag av §6 andra stycket, §20B och §27C3
samt Sveriges Hamnars terminalbestämmelser 1989.
We will apply The General Conditions of the Nordic Association of
Freight Forwarders, NSAB 2000, with the exception of §6 Second part,
§20B and §27C3 also Ports of Sweden General Conditions 1989 for
terminal operations.
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KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll 2020-10-20

§ 224
Remiss Lindholmsförbindelsen – Bro eller
tunnel över Göta Älv
Dnr KS/2020:525

Dpl 71

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Förslag till remissvar godkänns och översänds till Trafikkontoret i
Göteborgs stad som Karlstads kommuns svar på remiss till - val av
alternativ – bro eller tunnel mellan Lindholmen och Stigberget.
Sammanfattning av ärendet

Karlstads kommun har beretts möjlighet att svara på remissen om val av
alternativen bro eller tunnel mellan Lindholmen och Stigberget vid en
framtida utbyggnad av spårvagnssystemet i Göteborg. Karlstads kommun
förordar tunnel som bästa alternativ.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020
Kommunledningskontorets remissvar den 1 oktober 2020
Remiss Lindholmsförbindelsen – Bro eller tunnel över Göta Älv, den 23
september 2020.
Yrkanden

Frida Pettersson (C) yrkar för Centerpartiets, Moderaternas, Miljöpartiets,
Liberalernas och Kristdemokraternas räkning bifall till
kommunledningskontorets förslag:
Förslag till remissvar godkänns och översänds till Trafikkontoret i
Göteborgs stad som Karlstads kommuns svar på remiss till - val av
alternativ – bro eller tunnel mellan Lindholmen och Stigberget.
Beslutet skickas till

Trafikkontoret Göteborgs stad, trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad

Besöksadress: Kontaktcenter, Västra Torggatan 26 Webb: karlstad.se

Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Fax: 054-155039 Org.nr: 212000-1850 Bankgiro: 405-2213
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Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad

Besöksadress: Kontaktcenter, Västra Torggatan 26 Webb: karlstad.se

Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Fax: 054-155039 Org.nr: 556153-1657 Bankgiro: 171-3809

Datum: 2020-10-30
Referens Stena Line Scandinavia AB:
Kim Lindholm/Peter Arvidsson
Ert dnr: 1045/16

Trafikkontoret
Göteborgs Stad
Box 2403
403 16 Göteborg
trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Remissvar från Stena Line Scandinavia AB gällande ”Översikt av underlag för
remiss av Lindholmsförbindelsens förstudie”, dnr 1045/16.
Inledning
Stena Line Scandinavia AB (”Stena Line”) har givits möjlighet att ge synpunkter på val av alternativ
för Lindholmsförbindelsen och har erhållit ”Översikt av underlag för remiss av
Lindholmsförbindelsens förstudie”, dnr 1045/16, (”Underlaget”). Underlaget sammanfattar det
aktuella utredningsläget för de tre presenterade alternativen för Lindholmsförbindelsen – 12 m hög
bro, 27 m hög bro eller tunnel.
I Underlaget, och i underliggande rapporter, redogörs för bedömd påverkan på Stena Lines
verksamhet vid Stigbergskajen och Masthuggskajen vid anläggandet av Lindholmsförbindelsen.
Inledningsvis vill Stena Line framföra att vi generellt är positiva till utveckling av infrastrukturen i
och kring staden. Som arbetsgivare och näringsidkare är det viktigt för oss att staden hela tiden
utvecklas. Det får dock inte ske på bekostnad av de parter som drabbas negativt. Det är vår
strävan att i detta remissvar ge en saklig bild av de risker gällande Stena Lines verksamhet som
måste tas i beaktande under fortsättningen av projektet.
Stena Line har tidigare kommenterat Trafikkontorets underlagsrapport avseende
Lindholmsförbindelsen – Studie södra tunnelpåslaget (Dnr 1640/19) (”Underlagsrapporten”) där
anläggandet av det södra tunnelpåslaget och dess konsekvenser beskrivs mer i detalj. Vi hänvisar
till dessa kommentarer, utöver vad som behandlas i detta remissvar.
De mark- och vattenområden vid Stigbergskajen och Masthuggskajen som beskrivs i Underlaget
ingår i Göteborgs Hamn och ägs av Göteborgs Hamn AB. De aktuella markområdena arrenderas
av Stena Line för sin terminalverksamhet som är kopplad till färjetrafiken till och från Fredrikshamn
(”Danmarksterminalen”). Arrendeavtalet mellan Göteborgs Hamn AB och Stena Line förnyades
2016 och gäller till 2035.
Den aktuella hamndelen och Stena Lines verksamhet vid Danmarksterminalen är en betydande
länk i de person- och fraktflöden som går mellan Skandinavien och kontinenten samt spelar en
viktig roll för turism- och besöksnäringen i Göteborg och Västsverige.Vid Danmarksterminalen
hanterades under 2019, 1 232 187 passagerare, 153 082 fraktenheter och 231 906 personbilar och
bussar. Totala antalet fartygsanlöp/avgångar under 2019 uppgick till 3 739 stycken.
Europaväg E45 ansluter till Danmarksterminalen och följer färjelinjen till Fredrikshamn.
Masthuggskajen och Stigbergskajen är hamndelar av riksintresse inom Göteborgs Hamn, som är
ett riksintresse för sjöfart enligt Sjöfartsverkets beslut den 15 maj 2000. En precisering av
riksintresset Göteborgs hamn finns i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns rapport 2009:67,
Riksintresset Göteborgs hamn.

Synpunkter på Underlaget
Broalternativen
Stena Line väljer att inte göra någon djupare analys eller i stort kommentera genomförandet av de
två broalternativen på 12 m respektive 27 m höjd då Underlaget förutsätter en omlokalisering av
Stena Lines verksamhet om broalternativen väljs. Skulle valet falla på något av de två
broalternativen till Lindholmsförbindelse så förutsätter Stena Line att Stena Line kompenseras och
att ersättningslägen för verksamheten erhålls, företrädesvis i Ytterhamnarna, för att nyttjas på
motsvarande sätt som Danmarksterminalen.
Tunnelalternativet
Av Underlaget framgår att tunnelalternativet inte bedöms medföra någon permanent påverkan på
Stena Lines verksamhet, men att störningar kommer förekomma under byggtiden.
Tunnelalternativet ger som beskrivet förutsättningar för Stena Line att fortsätta bedriva sin
verksamhet vid Stigbergskajen och Masthuggskajen – både under byggtiden och under drift av
tunneln, dock med tillkommande verksamhetsstörningar och avbrott under olika delmoment av
genomförandefaserna under byggprojektets tidsplan mellan 2027-2035. Detta framgår inte tydligt i
Underlaget men detta remissvar tar hänsyn till Underlagsrapportens innehåll i sammanfattandet av
den påverkan som projektet bedöms ha på Stena Lines verksamhet. Den påverkan som
tunnelalternativet bedöms orsaka Stena Lines verksamhet (operativt, fartygsoperativt och
kommersiellt) beskrivs mer i detalj nedan.
För att säkra verksamhetens fortlöpande trafik utan avbrott och störningar skulle Stena Line
behöva nyttja ersättningslägen, antingen tillfälligt eller permanent.
Tunnelalternativet bedöms skapa mycket stora osäkerhetsfaktorer under byggnationen, enligt
följande.
-

I Underlaget presenteras inte några konkreta förslag för tillfällig trafikomläggning,
alternativa ersättningsytor eller byggnadsanpassningar på de arealer och den
etableringsmark som tillfälligt kommer att tas anspråk under byggtiden och under de år
som arbetet med sänktunnelspåslag kommer att pågå innan ett återställande av kajarealer
sker. Detta innebär betydande osäkerheter och det är därför svårt att ge en realistisk
uppskattning av vilken omfattning verksamheten påverkas under byggnationstiden vid
Stigbergskajen.
Det är viktigt att Trafikkontoret i ett tidigt skede presenterar en påverkansstudie anpassad
till Stena Lines verksamhet där det tydligt framgår tillfälliga lösningar som tillgodoser
verksamhetens behov för att minimera driftstörningar och sjösäkerheten. Det är först när
denna påverkansstudie är Stena Line tillhanda som utvärderingen och förutsättningarna att
fortsatt bedriva kommersiellt hållbar verksamhet kan bedömas i detalj och ställning tas till
omfattningen av påverkan på verksamheten.

-

Stena Line har kännedom om att de geotekniska förutsättningarna avseende
släntstabiliteten vid Stigbergskajen och Masthuggskajen är utmanande. I vilken omfattning
släntstabiliteten påverkas är en väsentlig osäkerhetsfaktor och det måste utredas vilken
risk och påverkan både bygget och driften av tunneln kan ha på slänstabiliteten och för
Stena Lines verksamhet. Ansvaret för släntstabiliteteten ligger hos Göteborgs Hamn AB

enligt arrendeavtalet mellan Göteborgs Hamn AB och Stena Line. En negativ påverkan av
släntstabiliteten skapar utmaningar för verksamhetens möjligheter till fortsatt drift och
operation. Stena Line ser det som en nödvändighet att riskerna med släntstabiliteten
kartläggs, övervakas och hanteras av Göteborgs Stad och/eller Göteborgs Hamn AB vid
anläggande och drift av tunneln.
-

Stena Line bedömer att projektets störningar under byggtiden innefattar en betydande
affärsrisk för verksamheten. Det finns ingen redogörelse för hur Stena Line ska
kompenseras för intäktsbortfall eller andra påföljder som projektet med
Lindholmsförbindelsen kommer ge upphov till.

-

Stena Line förutsätter att alla ändringar, och därmed tillhörande kostnader, som sker på av
Stena Line arrenderad mark, inte belastar Stena Line och att Stena Line inte lider någon
ekonomisk skada på grund av infrastrukturändringar som exempelvis markarbeten och
byggnadsanpassningar m.m. Det finns dock ingen beskrivning om detta i Underlaget.

Göteborgs Stads berörda förvaltningar, Göteborgs Hamn AB och Stena Line behöver gemensamt
hantera störningar och emissioner från byggnations- och arbetsområdet i förhållande till Stena
Lines tillstånd för hamnverksamhet enligt miljöbalken. Beslut om undantag från tillsynsmyndigheten
kan behöva inhämtas med hänsyn till rådande villkor för verksamheten. Detta särskilt för att reglera
buller och klagomål under byggnationstiden. Vidare kan det inte uteslutas att nuvarande
miljöpåverkan från hamnverksamheten ändras under byggnationstiden, vilket i så fall måste
hanteras gentemot tillsynsmyndigheten.
Vidare behöver Göteborgs Stad, Göteborgs Hamn AB och Stena Line överväga och komma
överens om ansvarsfördelningen avseende berörda arrendeytor som tunnelprojektet kommer att ta
i anspråk. Ansvaret för dessa ytor är idag reglerade mellan Göteborgs Hamn AB och Stena Line.
Stena Line anser sig inte kunna ansvara för ytor som Stena Line inte äger rådighet över när
byggstart inleds.

Operativ påverkan på hamnverksamheten
Genomförandet av tunnelalternativet bedöms påtagligt försvåra för Stena Lines nyttjande av
hamnområdet och att utnyttja dess fulla funktion som passagerar- och godsterminal samt
logistiknav i Göteborg, enligt följande.
Ingreppen på Stigbergskajen under byggtiden bedöms skapa stora utmaningar i våra trafik- och
godsflöden och för utgående och ankommande fordonstrafik vid terminalområdet. Även möjligheter
till uppställning och magasinering av fordon kommer att begränsas eller försvåras. Området vid
Stigbergskajen är redan idag underdimensionerat för en fullgod hantering när det kommer till ytor
för att hantera utgående och ankommande trafik. Minskar uppställningsmöjligheterna för våra
kunders behov för kör och vilotidsefterlevnad kommer Stena Line som transportör, och hamnen,
tappa attraktion på marknaden.
Byggnationen av tunneln kommer med stor sannolikhet skapa en problematik med att få
transporter av och ombord på våra fartyg med förseningar som följd, vilket skapar mindre attraktion
hos våra kunder att transporteras med Stena Line och att använda hamnen. Får verksamheten
svårt att ha en tillgänglig och tillförlitlig hamn för fartygshanteringen för idag givna tidsfönster så
kommer detta att ge Stena Line ökade kostnader för, till exempel, bunkerförbrukning.

Byggprojektets logistik med tillhörande transporter till och från etableringsplatsen och
arbetsområdet kommer att skapa utmaningar för ett gemensamt nyttjade av de från- och
tillfartsvägar vid Fiskhamnsmotet som idag brukas av Stena Lines kunder och övriga brukare.
Området som avses tas i anspråk vid Stigbergskajen är redan idag ett hårt belastat område vid
vissa tidsfönster under dygnet, vilket även har en negativ påverkan på Oskarsleden/E45:ans påoch avfarter vid Fiskhamnsmotet mot Amerikaskjulet, med köbildning ut på Oscarsleden som följd.
Detta kan med arbetsområdets transporter, utbredning och begränsningar förstärkas ytterligare.
En stor osäkerhet är hur Stena Lines befintliga infrastruktur i form av byggnader och logistik skall
kunna brukas på ett effektivt sätt. De av Stena Line ägda anläggningarna på plats som brukas idag
är anpassade för olika fordonsslag och saknar flexibilitet att flyttas fysisk eller logistiskt. Detta kan
skapa negativ påverkan på operationen om inte en tillfredställande lösning tillhandahålls. Här kan
det visa sig att nödvändiga byggnader behöver rivas och uppföras på nytt efter de nya
förutsättningar som tunnelalternativet ger. Rivning och uppförandet av dessa byggnader kan
komma att skapa merkostnader för projektet.
Vidare ser Stena Line frågor med hur projektet avser hantera Emigrantvägen i kombination med
andra byggprojekt i närområdet under byggnationen av Lindholmsförbindelsen. Nämnd väg är
västra och östra tillfarten till Stena Lines terminalbyggad för resande kunder till
Danmarksterminalen samt anställda på, och besökare till, Stena AB-koncernens huvudkontor.
Fartygsoperativ påverkan
Farleden kommer begränsas för grundläggningsarbete av tunnelpåslag, etablering och
nedsänkning av tunnelrör. Under denna tid kommer farleden kraftigt begränsas, vilket kommer
minska säkerhetsmarginalerna avsevärt för fartygstrafiken i älven.
Begränsningen av farleden kommer att försvåra manövrering och passage. Speciellt med den gir
som angränsar till tunnelpåslaget, där konsekvensen blir ökade risker.
Stena Line ser att de muddringsarbeten som anläggandet av sänktunnel kräver kommer att ha en
begränsande påverkan för fartygstrafiken. De risker som kan uppstå för verksamheten kan vara
följande: begränsad farled, nedstängning av farled, fartbegränsningar som resulterar i minskade
säkerhetsmarginaler och kommersiell påverkan. Kommersiell påverkan tar sig form i förseningar
och ökad bunkerförbrukning. Vidare kan det medföra ökad miljöpåverkan.
Underlagsrapporten från Trafikkontoret beskriver att eventuellt kommer tunnelelementen byggas i
någon form av docka intill etableringsplatsen, alternativ monteras på platsen. Detta kan skapa
ytterligare restriktioner och risker i farleden.
I anslutning till Stigbergskajen har Stena Line inom sitt verksamhetsområde rätt att nyttja kajplats
30-32 på Masthuggskajen. Dessa kajplatser har en hög nyttjandegrad vad gäller tilläggningar av
Stena Lines fartyg. Här får det inte råda någon osäkerhet vad gäller tillgången till dessa kajplatser
för verksamheten. Det bör därför utredas och säkerställas att dessa kajplatser inte påverkas i
genomförandet tunnelbyggnationen så att det fortsatt går att nyttja dessa kajplatser på ett säkert
sätt.
Sammanfattningsvis för tunnelalternativet behöver noggranna riskbedömningar och
konsekvensanalyser göras för sjöfarten både för byggnationen och för driften av tunneln, i
synnerhet för Stena Lines fartyg med dess höga frekvens av anlöp vid Masthuggskajen.

Riskbedömningarna behöver kvalitetssäkras genom fartygssimuleringar (exemplevis av SSPA)
med berörda parter som är intressenter i älvtrafiken.
Kommersiell påverkan
Stena Line förväntas kraftigt reducera samt stänga ner verksamheten under perioder när arbetena
med nedsänkning av tunnelrör i älven sker.Detta kommer innebära intäktsbortfall som bedöms bli
av betydande storlek för Stena Line, såvida inte Stena Line kan bedriva verksamheten från ett
ersättningsläge. Drabbas projektet och dess planerade avstängningar av förseningar och förlängd
tid ökar intäktsbortfallets storlek betydande och så även affärsrisken på kort och lång sikt.
Även följdeffekter av en nedstängning måste räknas med då störningar på operationen och turlista
påverkar framförallt fraktmarknaden, som i regel efterfrågar kontinuitet i sina planerade
logistikflöden och måste kunna förlita sig på en konsekvent och stabil färjeoperation. Risken är att
fraktkunderna permanent finner andra alternativa vägar och därmed skapar en kommersiell förlust
och skada för Stena Line både på kort och lång sikt. Även privatresenärer riskerar att välja andra
transportslag eller transportvägar, både till och från Göteborg, under en nedstängning.
Omfattningen på förlusten och skadan beror på när på året som nedstängningen sker, där en
nedstängning under högsäsong skulle medföra störst förlust och skada ekonomiskt.
Om Stena Line fortsatt kan bedriva sin verksamhet från Danmarksterminalen under
byggnationstiden bedömer vi att de kommersiella konsekvenserna kommer att vara bestående
även efter tunnelns färdigställande, då byggnationen sker över en mångårig tidsperiod.
Sammanfattning
I underlaget presenteras slutsatsen att Stena Lines verksamhet kan fortgå om tunnelalternativet
väljs, med avbrott och störningar under byggnationstiden. Stena Line bedömer att
tunnelalternativet medför stora utmaningar för att Stena Line ska kunna fortsätta bedriva en
oförändrad verksamhet om tunnelalternativet blir det val som Trafikkontoret går vidare med.
Utförandet av tunnelpåslaget vid Stigbergskajen, med nedsänkning av tunnelelement i älven, har
en direkt påverkan på vår hamnverksamhet och på säkerheten för fartygspassagerna i älven.
Även om Stena Line kan fortsätta med sin verksamhet vid val av tunnelalternativet, föreligger det
stora osäkerheter över omfattningen av påverkan på verksamheten med tunnelalternativet. Oaktat
osäkerheterna kommer den negativa påverkan under alla förhållanden blir stor för Stena Line och
våra kunder. Dessa konsekvenser måste hanteras inom ramen för tunnelprojektet så att påverkan
på Stena Lines verksamhet begränsas – både operationellt och kommersiellt. Stena Line ser dock
fortfarande en långvarig kommersiell risk med att fortsätta bedriva en färjeoperation med
tunnelalternativet. Till detta kommer att arrendeavtalet med Göteborgs Hamn AB sträcker sig till
2035 och Göteborgs Stads övriga planer för kajerna när dessa inte längre utgör delar av Göteborgs
Hamn.
Mot bakgrund av den förväntade negativa påverkan samt att osäkerhetsfaktorerna är så svåra att
bedöma i dagsläget, borde en omlokalisering av verksamheten även vid tunnelalternativet vara den
mest lämpliga lösningen att utreda och arbeta för. En omlokalisering av Stena Lines verksamhet till
ett nytt hamnområde i ytterhamnarna med motsvarande villkor och funktioner som innehas på
Masthuggskajen, detta innan arbetena med Lindholmsförbindelsen påbörjas, kan förväntas
begränsa påverkan på Stena Lines verksamhet och med det tillföljande kostnader för projektet. Det
skulle också begränsa nödvändigheten för fortsatta utredningar för att hantera angivna osäkerheter
i remissvaret.

Stena Line samverkar med Göteborgs Hamn AB i att utreda förutsättningarna för ett permanent
ersättningsläge i Ytterhamnarna.

Frågor ställs till Kim Lindholm på tfn 031-858260, e-post kim.lindolm@stenaline.com eller Peter
Avidsson på tfn 031-858587 e-post peter.arvidsson@stenaline.com

Västsvenska Handelskammarens yttrande angående:
Lindholmsförbindelsen – bro eller tunnel över Göta älv
Handelskammaren tackar för möjligheten att få lämna synpunkter och har följande:
Göteborg behöver fler förbindelser över älven. Oavsett om det blir en tunnel eller en bro så
kommer Lindholmsförbindelsen att tillföra stor nytta för Göteborg och därmed för regionens
näringsliv. Att förbindelsen byggs är således viktigare än hur den utformas.
Med detta sagt förordar Handelskammaren tunnelalternativet. Den kortare restiden, de
jämförelsevis mindre ingreppen i stadsmiljön samt den begränsade påverkan på riksintresset
sjöfarten är tungt vägande skäl till Handelskammarens ställningstagande.
En förutsättning för ett eventuellt val av tunnelalternativet är, enligt Handelskammaren, att
det anläggs en ny gång- och cykelbro längre österut. En sådan bro ser vi gärna färdigställd
före Lindholmsförbindelsen.
Utöver den gjorda uppskattningen av investeringskostnaden hade Handelskammaren gärna
sett en tydligare uppskattning av livscykelkostnaden för de tre alternativen.
Handelskammarens egna verksamhet påverkas inte av huruvida Lindholmsförbindelsen blir
en tunnel eller en bro. Det är dock viktigt att företag och verksamheter som direkt berörs
konsulteras, inte minst gäller detta Stena Line. Handelskammaren förutsätter att den
dialogen förs.
Västsvenska Handelskammaren genom
Markus Ottemark, ansvarig infrastruktur

Cykelfrämjandet om Lindholmsförbindelsen och cykelbro

Älvens barriäreffekt med och utan en cykelbro vid Y för att förbinda Lindholmen med Stigberget.
Bron möjliggör cykling mellan exempelvis Majorna och Lindholmen.

Överbrygga älvbarriären
Att överbrygga barriärer och korta avstånden är helt nödvändigt för att Göteborg skall uppnå
stadens mål om ett ökat cyklande.
En högbro är jobbigare för cyklister att använda sig av eftersom höjden övervinns med pedalkraft
och en lågbro är därmed det bästa alternativet för cyklister. Detta ger följande prioritering av
alternativen:

1. Tunnel med cykelbro
2. Lågbro
3. Högbro
4. Tunnel
Om det blir tunnel så kvarstår behovet av att bygga en fast cykelförbindelse på sträckan ändå vilket
gör att tunnel med egen cykelbro totalt sett har samma kostnad som lågbroalternativet med
cykelbanor. Även om Stenpirsbron byggs kvarstår behovet av en cykelbro på sträckan LindholmenStigberget eftersom Stenpiren och Älvsborgsbron cykelvägen är 5 km och 3,6 km fågelvägen (se
karta). Mellan Lindholmen och Stigberget tar vägen via Stenpirsbron 12-13 min (3,6 km) med cykel
trots att det bara är 600 meter fågelvägen. Cykelavstånden över älven blir för långa om inte både
Stenpirsbron och cykelförbindelsen Lindholmen-Stigberget byggs. Det har avgörande betydelse,
exempelvis för resande mellan Majorna och Lindholmen.
Cykelförbindelsen Lindholmen-Stigberget kan genomföras som en kollektivtrafiklågbro med
cykelbanor eller en spårvägstunnel med egen cykelbro inom projektet. Om cykelförbindelsen
exkluderas från projektet riskerar cyklingen att exkluderas från ännu ett stort projekt där det finns
finansiering och leda till färre nya cykelförbindelser. Detta går emot trafikstrategins mål om ökat
cyklande.
Färja blir alltid sämre än bro på grund av längre restid, väntetider och nattuppehåll. I trafikkontorets
utredning har resandepotentialen för cykel framställts grovt felaktigt.

Tre alternativ
Närmare detaljer om de tre alternativen finns på stadens hemsida under rubriken "Brunnsbo–Linné
via Lindholmen". Nedan följer ett sammandrag.
Alternativ A: Är en öppningsbar bro med en segelfri höjd på 12,5 meter i stängt läge. På
Stigbergssidan byggs hållplatsen över Oscarsleden och alternativet ger möjlighet för cykel-och
gångbanor på bron. Påverkar riksintresset för båttrafik på farleden och broöppningarna måste
synkas med Hisingsbron. Preliminär kostnad: 4,6 miljarder kronor.
Alternativ B: En fast bro med segelfri höjd på 27 meter. Den höga höjden gör att rampen går längre
in på Lindholmensidan och bron landar uppe vid Stigbergstorget. Bron gör en sväng för att bli lite
längre så att spårvagnarna ska klara lutningarna. Efter hållplatsen vid Stigbergstorget går
spårvagnen längs Bangatan och viker in i en tunnel i berget vid Djurgårdsplatsen. Även här finns
möjlighet för gång- och cykel på bron. Preliminär kostnad: 4,1 miljarder kronor.
Alternativ C: En tunnel som går under älven. Går ner vid Backateatern i ett betongtråg som dyker
ner under älven i en sänktunnel och går upp igen under Stenas Danmarksterminal i en bergtunnel till
en hållplats vid Stigbergstorget, 35 meter under jord. Fortsätter sen i en bergtunnel till Linnéplatsen.
Preliminär kostnad: 4,4 miljarder kronor.
Kostnaderna för kollektivtrafikförbindelse inklusive cykelförbindelse är hämtade från
Trafikkontorets utredning (teknisk förstudie) i remisshandlingarna. Undantaget är kostnaderna
cykelbron som kommer från utredningen av cykelbroar år 2017.

A: Lågbro

B: Högbro

C: Tunnel + cykelbro

4600

4100

4400

Cykelförbindelse tillägg (mkr) 295

360

427 (år 2017)

Totalpris (mkr)

4460

4827

Pris (mkr)

4895

En tunnel med egen cykelbro beräknas alltså ha ungefär samma kostnad som lågbroalternativet
totalt sett.

Karta från cykelbroutredningen. De röda cirklarna markerar Stigbergsbron och Stenpirsbron
Trafikkontoret håller på att utreda en egen cykelbro. Lundbystrand-Stenpiren (nummer 9 på kartan)
är nu huvudalternativet.
I dagsläget går det gratisfärjor mellan Stenpiren och Lindholmen med en restid på 6 minuter med
avgång var 6:e minut i rusningstid. De är i trafik ca kl 06:30-19:00 på vardagar och ca kl 11-16 på
helgerna. Utöver detta går betalfärjan Älvsnabben varje timme, men bara fram till kl 23.

Restidsanalys
Lundbystrand-Stenpiren (Z) Lindholmen-Stigberget (Y)
Dagens resväg (via Göta älvbron)

14 min
3,8 km

23 min
6,8 km

Avstånd fågelvägen

400 m

600 m

Resväg med Stenpirsbron

2-3 min

12-13 min
3,6 km

Resväg med Stigbergsbron

12-13 min
3,6 km

3-4 min

Trafikkontoret utgår ifrån att tunnelalternativet inte medger en cykelförbindelse. Exempel från
Nederländerna och Norge visar att det går att bygga cykeltunnlar men att det kostar mycket. Det
kan vara svårt för Cykelfrämjandet att få gehör för något sådant.
Restidsanalysen visar att det behövs en fast cykelförbindelse Lindholmen-Stigberget och vi menar
att det antingen kan uppnås genom en kollektivtrafiklågbro med cykelbanor eller en spårvägstunnel
med cykelbro. Utmaningen med sjöfarten kan reduceras genom att staden nyttjar klausulen i avtalet
med Stena Line som säger att det kan upphävas för stadsutveckling. Det går att kombinera sjöfart
med öppningsbara lågbroar, vilket Marieholmsbron i Göteborg och Gropbron i Vänersborg är
exempel på. I Trollhättan finns Olidebron som är en låg, öppningsbar bro för gång och cykel över
kanalen där sjöfarten går.

Lyft inte ur cykelförbindelsen ur projektet
På sidan 2 i tjänsteutlåtandet för remisshandlingarna står det att “Analysen visar att frågan om en
gång- och cykelförbindelse över älven även fortsättningsvis ska hanteras i befintligt cykelprojekt,
med syfte att maximera nyttan för cyklister och minimera påverkan på sjöfarten.“ Vi delar inte
uppfattningen att nyttan för cyklister maximeras genom att halvera antalet nya fasta älvförbindelser
för cykel. Cyklingen förlorar på att exkluderas från ännu ett stort projekt där det finns finansiering.
För att säkerställa att cykelförbindelsen på sträckan verkställs skall den inte lyftas ur
Lindholmsförbindelsenprojektet.

Felaktig framställning av resandepotential
Översikten för underlaget av remissen av förstudien på 43 sidor kan antas vara det dokument som
de flesta nöjer sig med att läsa. Där står följande under rubriken “4.2 Nyttan med
tilläggsfunktioner”:
“Vid bedömning av gång- och cykel som en del av Lindholmsförbindelsen så är det viktigt att väga
påverkan av gång- och cykel på spårvagnsförbindelsen mot resandepotentialen för de olika
trafikslagen vid Lindholmsförbindelsen (ca 2500 cyklister per dag jämfört med ca 20 000 – 34 000
spårvagnsresenärer).”
En granskning av de underliggande dokumenten som ligger till grund för denna mening visar att
detta är en grovt felaktig framställning av fakta:
• Talet för cyklister är 20 år (!) äldre än det för spårvagnsresenärer. Talet för cyklister är från
år 2017 och det för spårvagnsresenärer år 2035/2040 vilket är väldigt stor skillnad i stad som

•

växer och förväntas ha stor tillväxt av hållbart resande.
Talet för cyklister gäller endast omförflyttning av existerande cyklister år 2017. Den valda
analysmetoden beskrivs som “ett nollsummespel, där antalet cyklister i analysen är
konstant”och visar inte någon förändring i cyklandet som helhet. Den visar alltså hur många
existerande cyklister år 2017 som brukar cykla på Göta Älvbron eller Älvsborgsbron som
skulle välja den nya bron. Den visar inte på potentialen för att locka nya cyklister och att
kalla det för resande potential är missvisande.

Detta sätt att räkna missgynnar cyklingen eftersom det idag sker fyra gånger fler resor med
kollektivtrafik jämfört med cykel (30 % respektive 7 % av samtliga resor år 2019). Det missar
också att cykeltrafiken till skillnad från kollektivtrafiken inte ökar i den takt som krävs för att nå
målen i trafikstrategin. Denna utveckling förstärks om en fast cykelförbindelse inte byggs.
Cykelfrämjandets göteborgskrets oktober 2020
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Yttrande Lindholmsförbindelsen
Brunnsbo-Linné via Lindholmen
Synpunkter till trafikkontoret

Göteborgs Stad planerar en ny koppling mellan Göteborgs södra och norra del, genom
förbindelsen Brunnsbo-Linné via Lindholmen. Naturskyddsföreningen i Göteborg välkomnar
denna sammankoppling av spårvagnstrafiken. Att det sker med en utbyggnad av kollektivtrafik
istället för biltrafik ses som positivt. Trafikkontoret utreder nu tre alternativ för förbindelsen över
älven, den så kallade Lindholmsförbindelsen, det är en tunnel, en mellanhög bro eller en hög
bro. Den segelfria höjden för en mellanhöga bron är 12 meter och för en hög bro 27 meter.
Trafiknämnden ska fatta beslut om vilket alternativ det blir i början av 2021. Föreningen anser
att Lindholmsförbindelsen mellan Stigbergstorget och Lindholmen behöver byggas som en bro
över älven för att kunna inkludera alla hållbara trafikslag. Staden sparar dessutom kostnader,
cyklister och gående sparar restid samt projektets klimatutsläpp minskar avsevärt.
Stadsplanering ska sätta människan i centrum och gaturum ska i första hand utgå ifrån gående
och i andra hand cyklister i stadsmiljöer enligt Göteborg 2035 - Trafikstrategin för en nära
storstad ( 2014). Fördelarna med gång och cykel som färdsätt är många. Jämfört med
kollektivtrafik och särskilt bilism tar gång och cykeln upp mindre yta per person, skapar mindre
buller, leder till färre dödliga trafikolyckor och är bättre för den allmänna folkhälsan. Enligt
förstudierna skulle ytterligare utredning behövas för tilläggsfunktionerna, det vill säga integrera
gång-, cykel- och busslösningar i broalternativen.
Enligt förstudier hade det dyraste gång-, cykel- och bussförslaget kostat 5,4 miljarder kr (12
meter med tunnelutbyggnad under Stigberget) jämfört med tunnelalternativet på 4,3 miljarder kr.
Då behöver staden, enligt förstudierna, åtminstone bygga en gång- och cykelbro i ett senare
skede. Avsaknad av bussförbindelse vid tunnelalternativ diskuteras inte i förstudien till skillnad
från gång och cykel. Trafikkontoret har gjort en översiktligt kostnadsbedömning kallad Gångoch cykelbroar över Göta älv – Utredning Kostnadsbedömning under februari 2018. Enligt
utredningen skulle en gång- och cykelbro över Göta älv kosta 360-560 miljoner kronor beroende
på alternativ men då har “inga fördjupade utredningar gjorts kring geoteknik och inga
arkitektoniska eller gestaltningsmässiga grepp utöver standardkonstruktion har tagits hänsyn till
vid kostnadsbedömningen. Inte heller har kostnader som eventuell markinlösen eller större
förändringar av anslutande infrastruktur tagits med i beräkningarna.” Därför skulle kostnaden bli
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högre än de angivna 360-560 miljonerna. Om tunnelalternativet väljs, och en självständig gångoch cykelbro byggs i framtiden, blir det troligtvis ingen större kostnadsvinst.
Dessutom riskerar en separat gång- och cykelbro inte bli av i framtiden, då många problem och
risker kan uppstå. Förstudierna har inte specificerat att en budget finns avsatt för en ny
gång-och cykelbro om tunnelalternativet skulle väljas. En multifunktionell bro möjliggör också att
göteborgare kan fortsätta ta sig över bron gåendes, med cykel eller med buss, när
spårvagnarna står stilla.
Tidsvinsten mellan Lindholmen till Majorna för en cyklist är 30-45 minuter vid en broförbindelse,
enligt föreningens utredning. För en spårvagnsresenär tar resan endast 1 minut och 30
sekunder längre vid en broförbindelse än vid en tunnelförbindelse, enligt förstudierna. Vid de
tillfällen bron är öppen tar resan över älven i genomsnitt 6 minuter längre, vilket enbart kommer
ske utanför rusningstrafik enligt remissunderlaget. Hänsyn bör tas till tidsvinsten för cyklister i
det fortsatta arbetet.
Göteborg måste minska klimatutsläppen radikalt. Detta gäller i allra högsta grad bygg- och
anläggningssektorn som idag står för 19 % av Sveriges klimatpåverkan enligt Boverket. Det är
mer resurs- och yteffektivt att integrera flera hållbara trafikförslag i samma lösning, istället för att
bygga en separat gång- och cykelbana. Att bygga en bro och minimera andel tunnelbyggande
med dess schaktutgrävningar och sprängningar minskar klimatpåverkan. Enligt PM Klimatkalkyl
överfart Brunnsbo-Linné av Ramböll (2020) har de olika alternativen följande klimatutsläpp;
tunnel 44 000 ton CO2e, 27 meters bro 30 000 CO2e, 12 meters bro 25 000 CO2e. Detta visar
att upp till 40 % av klimatutsläppen, 19 000 ton CO2e, kan undvikas vid en 12 meters bro
jämfört med tunnelalternativet. Klimatsmart betong kan användas och delar av bron kan byggas
i trä för att ytterligare minska utsläppen.
Tunnelöppningen vid Linnéplatsen kommer innebära betydelsefull påverkan på värdefulla
naturmiljöer i området. Stora värdefulla träd bör bevaras och resterande träd bör flyttas till
närområdet. Är det inte möjligt att bevara samtliga stora värdefulla träd bör dessa även flyttas till
närområdet. En omfattande utredning om naturvärdena krävs därför kring Linnéplatsen samt om
andra områden i Slottsskogen kommer påverkas genom tunnelbyggandet.
Avslutningsvis undrar Naturskyddsföreningen i Göteborg om trafikkontoret har utrett ett
alternativ med en 12 meters bro som landar uppe på Stigbergstorget istället för under torget?
En bro som från Stigbergstorget kontinuerligt avtar i höjden ner mot Lindholmen, med
anpassning så att höjden blir 12 meter i mitten på Göta Älv. Nuvarande alternativ på
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broförbindelserna har både för- och nackdelar och därför vill föreningen se ett alternativ som
kombinerar fördelarna från den låga och höga bron. Då undviks den höga svängda bron som
har stor påverkan på riksintresset för kulturmiljön, fler bostäder kan byggas vid Lindholmen,
ramper vid Oscarsleden undviks, Oscarsleden behöver inte flyttas och det blir en gång- och
cykelvänlig bro. Genom en kortare bro och utan tunnelutbyggnad från Stigbergstorget till
Djurgårdsplatsen längs Bangatan skulle upp till 60 % av klimatutsläppen kunna undvikas, det vill
säga ännu lägre klimatpåverkan.

Stadsplaneringsgruppen
Naturskyddsföreningen i Göteborg
Genom
Lena Nilsson
Ordförande
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A

Remissvar avseende val av alternativ för Lindholmsförbindelsen
bro eller tunnel mellan Lindholmen och Stigberget
-

Bakgrund

Alexandersson Fastigheter i Göteborg AB (Alexanderssons) är ett privatägt fastighetsbolag
med fokus på ägande och förvaltning av bostadslägenheter.
Vi har vår bas i Stigberget/Majorna men är också ägare till flera andra fastigheter i Göteborg
och Mölndal. Vi har lång erfarenhet som fastighetsägare på Stigberget. Redan på 1960-talet
uppförde Alexanderssons, i egen regi, fastigheten Stigberget 4:6 på
Stigbergsliden/Kjellmangatan och på 1980-talet köptes Majorna 404:13 på Amerikagatan.
Båda fastigheterna ägs och förvaltas sedan dess i egen regi. De nämnda fastigheterna, som
ligger i den planerade sträckningen för Lindholmsförbindelsen med de konsekvenser detta
innebär, omfattar totalt ca 200 bostadslägenheter, ca 60 lokaler och drygt 150 garageplatser
med en sammanlagd uthyrningsbar yta om ca 28 000 kvm.

Redan under försommaren 2020 har Alexanderssons haft kontakt med ansvariga
handläggare på Trafikkontoret ang. den planerade Lindholmsförbindelsen och dess påverkan
på Alexanderssons fastigheter på Stigberget. Alexanderssons har redan i juni 2020 (e -post
dat 2020-06-11) skriftligen informerat Trafikkontoret om vår inställning till de föreslagna
alternativen.

Inledning

Även om Alexanderssons inte är officiell remissinstans så anser vi oss hög grad berörd av
det framlagda förslaget och önskar därför med denna skrivelse delge Trafikkontoret och
Trafiknämnden våra synpunkter.

Ärendet innehåller ett stort antal handlingar i den tekniska förstudien. Handlingar som vi
tagit del av via Trafikkontorets hemsida och som vi försökt tolka ur vårt perspektiv för att få

en uppfattning om de olika alternativens påverkan på våra fastigheter och på området vid
Stigbergstorget i stort.
Vi ser positivt på Stadens ambitioner att skapa en innerstadsring med ny infrastruktur från
Brunnsbo via Lindolmen till Linnéplatsen. Rätt utformad kan denna infrastruktursatsning ge
positiva effekter även för oss som fastighetsägare och fastighetsförvaltare.

Sammanfattning av synpunkter
Endast tunnelalternativet har förutsättningar att bli acceptabelt för Alexanderssons. Detta
kräver dock justeringar avseende placering av upp -/nedgångar till hållplats Stigberget.
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Övriga alternativ, Iågbro respektive högbro, får så stor negativ påverkan på våra fastigheter
och våra hyresgäster att de inte är acceptabla.
Den sammanställning av analyserade aspekter såsom Stadsbanestandard, Stadsbyggnad
och exploatering, Riksintressen, Risker och osäkerheter, Intressepåverkan och -dialog,
Investering och driftskostnader som redovisas i remissmaterialet pekar enligt oss med
tydlighet ut tunnelalternativet som det alternativ som bör förordas för fortsatt beslutsprocess.
-

-

Synpunkter
¯

Beträffande tunnelalternativet så tolkar vi att bansträckningen föreslås gå under
delar av vår fastighet Stigberget 4:6 på Stigbergsliden/Kjellmansgatan. Byggnaden är
grundlagd på berg eller plintar till berg. Här krävs att tillräcklig bergtäckning skapas
mellan det utsprängda tunnelröret inklusive hållplatsutrymme och vår fastighets
grundläggning.
Vår fastighet innehåller flera källarvåningar med en, enligt ritningar, lägsta goivnivå
på ca + 21. Denna nivå är sannolikt i mätsystem GHOO. Med H(RH2000)= H(GHOO)
9,947 fås nivån ca +11 i system RH2000.
Om håliplats Stigberget placeras 35m under nuvarande marknivå, som det anges på
sid 11(42) i den Tekniska förstudien, så tolkar vi det som att det finns förutsättningar
att säkerställa tillräcklig bergtäckning mellan tunnelröret inkl. hållplatsfaciliteter och
byggnadens grundläggning. Vi vill dock påpeka att detta slutligen måste säkerställas I
-

det fortsatta arbetet med tunnelalternativet.
Källarplanen med dess p -platser mm är en oeftergivlig förutsättning för fastighetens
funktion för våra bostadshyresgäster såväl som för den stora livsmedelsbutik som
finns i fastighetens markplan och den bowlinghall som är en våning under mark.
¯

¯

Beträffande tunnelalternativet anser vi vidare att placering av tunnelupp -/nedgången
i Amerikagatan saknar verklighetsförankring. Amerikagatan är entré- och
angöringsgata för vår fastighet Majorna 404:13 som innehåller ca 90
bostadslägenheter och ett 20-tal lokaler. Ca 80% av bostadslägenheterna har sin
entré och angöring via Amerikagatan. Via Amerikagatan sker även bilinfart till gården
samt till sophantering och återvinning. På innergården är även cykelparkeringen.
Den presenterade stationsskissen tycks helt ha bortsett från detta faktum.
Placeringen är enligt vår uppfattning inte genomförbar om befintliga byggnader ska
kunna fungera framgent. Placeringen av tunnelupp -/nedgång måste förläggas så att
befintliga faciliteter kan upprätthålla sina funktioner, såväl under byggskede som
driftskede.
Beträffande högbro -alternativet så tolkar vi att ban -/vägsträckningen I Amerikagatan
kommer i konflikt med entré- och angöringsfunktioner för vår fastighet på samma
gata. Som framgår ovan innehåller fastigheten Majorna 404:13 bostadslägenheter,
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som idag kan nås via en säckgata utan genomfart. Vi kan inte tolka
remisshandlingarna på annat sätt än att detta alternativ är oacceptabelt för oss.
Konsekvensbeskrivningar för hur de omgivande fastigheterna och dessas funktioner
kommer att påverkas av det framlagda förslaget, såväl i byggskedet som i driftskedet,
måste presenteras om alternativet trots allt skulle komma att väljas ut för fortsatt
utredning.
¯

¯

Beträffande Iågbro -alternativet ser vi risk för konflikt/kollision med vår fastighet
Stigberget 4:6 på Stigbergsliden/Kjellmansgatan eftersom bansträckningen i tunnel
från södra älvstrandssidan tycks vika av i en linje som gör att vår fastighet påverkas.
Se ovan avseende vår beskrivning av fastighetens funktion och nyttigheter, lägsta
golvnivå, grundläggning, bergtäckning mm.
Vidare vill vi framhålla att stationslägesplaceringen över Oskarsleden leder till en
oattraktiv och svårtillgänglig håliplats från Stigbergssidan.
Beträffande både tunnelalternativet och högbroalternativet vill vi skicka med att
placeringen av upp -/nedgångar respektive hållplatser måste planeras på ett sådant
sätt att miljön och säkerheten på och kring Stigbergstorget rustas upp. Här anser vi
att det krävs varsamhet och omsorg så att inte torgrummet utvecklas till ett oönskat
tillhåll eller till en svåröverblickbar spårinfarkt med spårvagnar från alla håll.

Göteborg 2020-10-20
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(b)id stigberget

Yttrande från (b)id stigberget gällande Lindholmsförbindelsen
Göteborg

20-10-29

Då våra medlemmar i samverkansföreningen (b)id stigberget påverkas mycket av
planerna av ny älvförbindelse och hållplats i Stigbergsområdet, vill vi åter lämna några
synpunkter och kommunicera vårt intresse att finnas med som en tydlig
samverkanspartner i det kommande planeringsarbetet för Lindholmsförbindelsen. Vi
önskar även ta del av samrådsredogörelsen.
Att väga in i planeringsarbetet
Det (b)id stigberget starkt vill belysa är vikten av att i hela planerings - och
genomförandeprocessen avsätta både tid och pengar till att följa upp och planera för
de mjuka värdena trygghet/trivsel och attraktivitet/platsutveckling kring den nya
noden/stationen. De värdena behöver få stort fokus oavsett vilket av de tre
alternativen som väljs.
•

•

Trygghet och trivsel: Fotgängare, cyklister, bilister och kollektivtrafik
tillsammans med boende och verksamheter måste uppleva att torg- och
gaturummet lever upp till både god tillgänglighet samt en trygg, trevlig och
säker miljö att vistas och färdas i samt leva och verka kring.
Gestaltningsaspekten: området runt Stigbergstorget har många såväl
kulturhistoriska värden som stadskvaliteter i "torgrummet". Det tunnel/broalternativ som väljs måste noga anpassas till dessa värden så att
slutresultatet uppnår en medveten synergieffekt.

Kort presentation av föreningen
(b)id stigberget är en sk BID-förening och består av medlemmar från fastighetsägare,
näringsidkare, organisationer/föreningar och boende i BID-området i samverkan med
Göteborgs stad (SDF Majorna/Linné, Fastighetskontoret, Trafikkontoret, PoNF),
Polisen, VGR och andra offentliga aktörer. Styrelsen för (b)id stigberget innehåller idag
representanter från de största fastighetsägarna inom BID-områdets avgränsning:
Wallenstam, Higab, Familjebostäder och Alexanderssons. Verksamhetsansvarig är
Johanna Talje som även är arkitektkonsult.
BID-området begränsas geografiskt till Stigberget, med Masthuggskyrkan i öster, Shellmacken vid Fjällgatan i söder, Kommendörsgatan i väster och älven/Amerikakajen i
norr. Detta innebär att just Stigbergstorget och Bangatan ligger i hjärtat av vårt BIDområde.

(b)id stigberget
c/o Stigbergsliden 5, 7 vån
414 63 Göteborg
E-post: hej@bidstigberget.se
Mobil: 0733-524955

(b)id stigberget
(b)id stigberget samverkar gällande trygghetsfrågor samt stadsbyggnads- och
gestaltningsfrågor för att främja en god utveckling för området och höja dess
attraktivitet. Stigbergsområdet är ett unikt stycke Göteborg som har en fantastisk och
levande blandning av boende, verksamheter och miljöer som lockar både Göteborgare
och turister.
Förändringar
En ny älvförbindelse kommer att innebära stora förändringar för Göteborg som helhet
och med största sannolikhet bidra till ett ökat och förändrat rörelsemönster mellan
Hisingen och "fastlandet". Alla nya stråk genom staden skapar nya flöden, därigenom
skapas också nya noder. I alla de tre presenterade förslagen blir Stigbergstorget en
sådan nod.
Eftersom vårt BID område och våra medlemmar består av olika företag och
organisationer med olika behov, kommer synen på och åsikter om de tre olika
förslagen, variera. Detta är därför inget som (b)id stigberget kommer att kunna
"värdera", det är inte vår roll - allas åsikter räknas och det är trafikkontoret
tillsammans med andra beslutsfattare som får värdera och prioritera.
Det finns självklart en mängd ytterligare gemensamma faktorer med stor betydelse för
medlemmarna i (b)id stigberget. I detta tidiga skede av planeringsprocessen är det
framför allt viktigt att trafikkontoret registrerar (b)id stigberget som en betydelsefull
dialogpartner och styrelsen kommer att kommunicera information till medlemmarna.
På återhörande!
(b)id stigberget
genom Tina Karling Hellsvik, vice ordförande
Kontaktperson: Johanna Talje, hej@bidstigberget.se

(b)id stigberget
c/o Stigbergsliden 5, 7 vån
414 63 Göteborg
E-post: hej@bidstigberget.se
Mobil: 0733-524955
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Spårvägsutvecklingsgruppen
inom Spårvägssällskapet Ringlinien
J. Sigfrid Edströms Gata 2
416 48 GÖTEBORG
sparvagsutveckling.se
sparvagsutvecklingsgruppen@sparvagsutveckling.se

Till
Trafikkontoret
Göteborgs Stad

Remissvar
på förslagen till spårväg
Lindholmen - Stigbergstorget - Järntorget/Linnéplatsen
Vi tackar för en gedigen och välgjord utredning och vill helhjärtat stödja ambitionen att gå
vidare med en spårvägsförbindelse Lindholmen - Stigbergstorget Järntorget/Linnéplatsen.
Vi ser många fördelar med utformningen av de alternativ som tagits fram och vill här lämna
våra kompletterande synpunkter.
Utöver följande remissvar hänvisar vi även till vår tidigare skrivelse (2020-06-03), och
uppskattar att den återfinns i remissunderlaget (bilaga 12).
Se också vår hemsida: sparvagsutveckling.se
Göteborg 2020-10-29

Gunnar Persson
sammankallande i Spårvägsutvecklingsgruppen
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Inledning
Vi väljer att inte ta ställning för något av alternativen, utan istället framföra synpunkter på
hur de kan förbättras, och vilka fördjupade utredningar som bör göras - innan eller efter att
ett av alternativen valts. Vi kommenterar också anslutande kopplingar.
Lindholmen - Järntorget - Hagastationen
Vi väljer att i detta remissvar framför allt lyfta fram behovet att ytterligare utreda kopplingen
Lindholmen - Järntorget - Hagastationen.
Trafikkontoret har i linbaneutredningen konstaterat ett stort behov av att knyta samman
Lindholmen med Järntorget och Hagastationen. Den utredda linbanan skulle ha en
kapacitet motsvarande en spårvagnslinje1 och en restid Lindholmen - Järntorget på 4,5
minuter2.
Om behoven Lindholmen - Järntorget alltså identifierats som en spårvägslinje med
restiden 4,5 minuter, så menar vi att det sedan linbaneplanerna avskrivits hastar att bygga
just en spårvägsförbindelse med motsvarande eller bättre restid.
Föreliggande utredning om Lindholmsförbindelse ser kopplingen Lindholmen - Järntorget centrum som viktig, men föreslår samtidigt en omväg via Övre Husargatan 3. Restiderna för
de olika förslagen på sträckan Lindholmen - Linnéplatsen anges till 4,8 - 13 minuter 4,
varför det blir omöjligt att matcha linbanans 4,5 minuter via denna omväg.
Vi vill i detta remissvar framför allt lyfta fram att det är angeläget att istället gå vidare med
en fördjupad utredning om hur en direktkoppling mot Järntorget kan se ut.

1 Åtgärdsvalsstudie: Linbana över älven år 2021, Trafikkontoret 2016, s. 46.
2 Åtgärdsvalsstudie: Linbana över älven år 2021, Trafikkontoret 2016, s. 51.
3 Bil. 15) Lindholmsförbindelsen Underlagsrapport - Trafikering, Trafikkontoret, s. 29, 37.
4 Bil. 8) Lindholmsförbindelsen: Analys av körtider Frihamnen-Linnéplatsen för olika
alternativ, Trivector, s. 34
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Hela linbanan behöver ersättas
Även för resterande del av linbanan har linbaneutredningen kommit fram till behov
motsvarande en spårvägslinje5 med följande restider:
Järntorget - Lindholmen: 4,5 minuter
Lindholmen - Volvo Lundby: 3,5 minuter
Volvo Lundby - Wieselgrensplatsen: 3,5 minuter. 6
Med vårt förslag om en spårvägsförbindelse Lindholmen - Volvo Lundby Gropegårdsgatan (Gropegårdslänken) kan norra delen av linbanan ersättas med
identifierat kapacitetsbehov. Vi bedömer att restiden på sträckan Lindholmen - Volvo
Lundby överträffas, medan restiden på sträckan Volvo Lundby - Wieselgrensplatsen kan
matchas.
Gropegårdslänken ger dessutom en tvärförbindelsen från Biskopsgården mot centrum och
mot väster. Länken fungerar också integrerande genom att förbinda det socialt utsatta
Biskopsgården med högstatusområdet Lindholmen. Om vi primärt hade syftat till att
ersätta linbanan, hade vi istället föreslagit en spårväg i Inlandsgatan mot
Wieselgrensplatsen. Detta är förstås en alternativ möjlighet, men vi ser kopplingen mot
Biskopsgården som viktigare. Restiden för alternativet via Gropegårdsgatan blir sannolikt
ändå inte längre än för linbanan.
Gropegårdslänken ingår inte i den utredning som nu är aktuell, men vi vill ändå ta upp
detta, för att uppnå en helhetslösning. Det är tillsammans med Gropegårdslänken som
förbindelsen Lindholmen - Järntorget/Linnéplatsen når sin fulla potential, och den bör
därför planeras utifrån detta perspektiv.
Om älvförbindelsen tar lång tid att förverkliga, kan Gropegårdslänken eventuellt byggas
före den, för att ersätta norra delen av linbanan. Detta möjliggör genomgående trafik
Biskopsgården - Lindholmen - Frihamnen - centrum. För att ersätta linbanans södra del
innan spårväg som korsar älven är klar, kan provisorisk snabbfärja återinrättas Lindholmen
- Rosenlund.

5 Åtgärdsvalsstudie: Linbana över älven år 2021, Trafikkontoret 2016, s. 46.
6 Åtgärdsvalsstudie: Linbana över älven år 2021, Trafikkontoret 2016, s. 51.
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Huvudförslaget Lindholmen - Linnéplatsen
Broalternativen
Våra synpunkter
Vi har valt att inte lämna några övergripande synpunkter på broalternativen. Se dock våra
synpunkter på högbroalternativets anslutning till tunnel vid Djurgårdsplatsen nedan.
Tunnelalternativet
I tunnelalternativet lyfter utredningen fram problemet att höjdskillnaden mellan den
underjordiska hållplatsen och ythållplatsen vid Stigbergstorget blir stor: 35 meter. 7
Våra synpunkter
Om ett broalternativ väljs, är det naturligt att ansluta till ett berg, i det här fallet Stigberget.
Om ett tunnelalternativ väljs, är det däremot en nackdel att placera en tunnelhållplats
under ett högt berg, om alternativ finns. Om man förskjuter tunnelalternativet något
uppströms, till området kring Johannesplatsen, skulle avståndet till ytan bli betydligt
mindre. Höjdskillnaden mellan tunnelhållplatsen och Oscarsleden anges i utredningen till
20 meter8. Höjdskillnaden vid Johannesplatsen bör vara något liknande. Genom att flytta
tunneln något österut, kan höjdskillnaden alltså nästan halveras. En ythållplats på linjen
Järntorget - Majorna kan återöppnas vid Johannesplatsen för byte. Även vid
Johannesplatsen finns berg för tunneln att gå in i. Betongtunneln från älven kan dock
behöva gå något längre in under mark.

7 Bil. 14) Teknisk förstudie: Lindholmsförbindelsen: Huvudrapport, Trafikkontoret, s. 29.
8 Bil. 14) Teknisk förstudie: Lindholmsförbindelsen: Huvudrapport, Trafikkontoret, s. 29.
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Kopplingen Lindholmen - Järntorget - Hagastationen
Trafikkontoret har som sagt i linbaneutredningen konstaterat behov av kollektivtrafik
motsvarande en spårvägslinje mellan Lindholmen och Järntorget. Vi har därför valt att
framför allt fokusera våra synpunkter kring denna koppling.
Högbroalternativet
Avseende högbroalternativet så avser utredarna att slopa växelförbindelserna Järntorget Bangatan och Bangatan - Majorna.9 I huvudrapporten dras slutsatsen att förbindelse
Lindholmen - Järntorget i högbroalternativet inte är möjlig. 10
Våra synpunkter
Vi frågar oss om detta verkligen kan vara en riktig slutsats. Intuitivt så skulle
högbroalternativet vara det i vilket det är enklast att lösa en koppling mot Järntorget.
Växlar i en plankorsning tar inte stor plats och är i allmänhet relativt lätta att lägga in.
Lutningen i Stigbergsliden är inget hinder mot nuvarande växlar Järntorget - Bangatan. Det
finns i Göteborg inget spårvägskryss utan växlar (förutom krysset i Hjällbo, men där byter
spårvägen bara sida). I kryss med få växlar, har man snarare tenderat att lägga in fler efter
hand (Brunnsparken, Vasaplatsen). Om detta alternativ väljs, bör man göra en fördjupad
utredning om detta verkligen skulle vara omöjligt. Även växlarna Järntorget - Bangatan bör
om möjligt behållas för trafik mot Ekedalsgatan (se fler synpunkter kring detta under
rubriken Centrum - Bangatan - Ekedalsgatan nedan). (Man kan även överväga att behålla
växlarna Majorna - Bangatan, för att förenkla utkörning från Vagnhallen Majorna vid stopp
på Ostindiegatan.) Om koppling Lindholmen - centrum vid Stigbergstorget trots fördjupad
utredning visar sig vara omöjlig, kan högbroalternativet eventuellt trots det ändå vara
acceptabelt med tanke på förbindelsen mot Järntorget, på grund av det korta
bytesavståndet. Men lösningen blir då ganska långt ifrån linbanans komfort och restid.
Lågbroalternativet
Avseende lågbron presenteras ett alternativ via tunnel som via berget under
Masthuggskyrkan mynnar vid Johannesplatsen 11 12, och ett alternativ med en ramp norr
om Stigberget, som även den ansluter vid Johannesplatsen 13.
Våra synpunkter
Båda alternativen är acceptabla. Alternativet med tunnel under Masthuggskyrkan ger en
närmare koppling till hållplatsen Stigbergstorget ovan jord. Restiden behöver dock
bedömas vidare (se nedan).

9 Bil. 15) Lindholmsförbindelsen Underlagsrapport: Trafikering, Trafikkontoret, s. 28.
10 Bil. 14) Teknisk förstudie: Lindholmsförbindelsen: Huvudrapport, Trafikkontoret, s. 29.
11 Bil. 18) Lindholmsförbindelsen Underlagsrapport - Förslag till linjeföring, Trafikkontoret,
s. 13, 23.
12 Bil. 16) Lindholmsförbindelsen Underlagsrapport: Trafikutformning, Trafikkontoret, s. 56,
58.
13 Bil. 16) Lindholmsförbindelsen Underlagsrapport: Trafikutformning, Trafikkontoret, s. 56,
59.

Spårvägsutvecklingsgruppen, Ringlinien: Remissvar Lindholmsförbindelsen 2020-10-29

Sida 6

Tunnelalternativet
Den koppling Lindholmen - Järntorget som presenteras i tunnelförslaget, utgör en
serpentinslinga i berget med en 1 km omväg 14 och med en hastighet av 30 km/h15.
Våra synpunkter
Detta är en riktigt dålig lösning. Vi tolkar lösningen som en strävan att förbindelsen
Lindholmen - Järntorget skall angöra en hållplats vid Stigbergstorget.
Detta är dock inte nödvändigt. Enligt vårt förslag kan denna gren gå direkt mellan
Lindholmen och Järntorget utan mellanhållplats. En sådan lösning gör att förgreningen kan
placeras under älven och spårvägen sedan ledas via en stigningsramp i betongtråg mot
Järntorget. Denna lösning skulle ganska exakt motsvara den avförda linbanan. Restiden
skulle också bli mycket kort - fullt jämförbar med linbanans, kanske ännu lägre. Det är fullt
tillräckligt med en hållplats på grenen Lindholmen - Linnéplatsen. Om tunneln dessutom
förskjuts till Johannesplatsen, blir rampen mot Järntorget, och därmed även restiden, ännu
kortare.
Rampen placeras förslagsvis längs med Första Långgatan. Banan kan sedan ansluta till
befintligt spår mellan Masthuggstorget och Järntorget. Om rampen inte får plats vid sidan
av Första Långgatan, kan rampen på upp mitt i gatan, och nuvarande spårväg placeras i
körbanan på ömse sidor. Alternativt kan stigningsrampen placeras längs Oscarsleden och
ansluta till Järntorget via Järnvågsgatan. Planeringen bör snarast samordnas med
byggprojektet Masthuggskajen.16
En ramp enligt ovan är svår att lägga till i efterhand, utan behöver tänkas in i projektet från
början.
Om länken mot Järntorget byggs, kan man även överväga att slopa den underjordiska
hållplatsen vid Stigbergstorget/Johannesplatsen på länken Lindholmen - Linnéplatsen. Det
skulle spara betydande kostnader - kanske motsvarande en stor del av kostnaden för
länken mot Järntorget, och snabba upp resan Lindholmen - Linnéplatsen ytterligare.
Resande mot Majorna får i så fall hänvisas till byte vid Järntorget. Vinsten med att vid
resor Lindholmen - Majorna kunna byta vid Stigbergstorget / Johannesplatsen istället för
vid Järntorget, blir sannolikt begränsade, på grund av höjdskillnaden vid Stigbergstorget
på 35 meter, respektive vid Johannesplatsen på 20 meter. Återstår att resande Majorna Linnéplatsen skulle ha glädje av att kunna byta vid Stigbergstorget / Johannesplatsen.

14 Bil. 18) Lindholmsförbindelsen Underlagsrapport - Förslag till linjeföring, Trafikkontoret,
s. 16.
15 Bil. 18) Lindholmsförbindelsen Underlagsrapport - Förslag till linjeföring, Trafikkontoret,
s. 24.
16 Masthuggskajen: Genomförandestudie för allmän plats, Trafikkontoret 2020.
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Illustration: Tunnelgren mot Järntorget
Vi återger här ett förslag vi tidigare presenterat. Det återges här för att illusterar vår
lösning till koppling Lindholmen - Järntorget för tunnelalternativet, nämligen en förgrening
under älven och en ramp längs Första Långgatan och med anslutning mellan
Masthuggstorget och Järntorget, alternativt en ramp längs Oscarsleden med anslutning
mot Järntorget via Järnvågsgatan.
Tunneln kan alternativt placeras under Stigberget, som i Trafikkontorets utredning, med
liknande ramp.
Illustrationen presenteras inte för att kommentera eller förorda något särskilt broalternativ.
Vårt förslag: https://sparvagsutveckling.se/huvudforslag/lindholmen-linneplatsen
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Illustration: Ersättning för linbanan - infrastruktur
Med denna illustration vill vi visa hur en spårvägsförbindelse Lindholmen - Järntorget kan
ersätta den södra delen av linbanan. Detta gäller särskilt vårt förslag om utformning av en
tunnelgren mot Järntorget - oavsett om tunneln placeras under Stigbergstorget eller
under Johannesplatsen.
Illustrationen visar också hur den norra delen av linbanan kan ersättas av en spårväg
Lindholmen - Lundby (Gropegårdslänken).
Illustrationen presenteras inte för att kommentera eller förorda något särskilt broalternativ.
Först vid Gropegårdslänkens utbyggnad når Lindholmsförbindelsen sin fulla potential.
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Illustration: Ersättning för linbanan - trafikering
Med denna illustration vill vi visa hur den tidigare planerade linbanan kan ersättas med
spårvägstrafik.
Spårvägslinjer kan erbjuda direktresor till stora delar av staden, där linbanan bara kunde
erbjuda lokala resor kring Lindholmen.
Illustrationen kommenterar inte övrig trafikering av nätet, exempelvis Lindholmen Frihamnen.
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Restidsanalys Lindholmen - Järntorget
I linbaneutredningen anges för linbana Lindholmen - Järntorget restiden 4,5 minuter 17.
I föreliggande utredningar har restiden för sträckan Lindholmen - Linnéplatsen för de tre
alternativen studerats ingående18 19 20. Enligt Trivectors analys fås restiderna Lindholmen Linnéplatsen: högbro 6,3, lågbro 5,1 (vid broöppning 10-13 minuter), och tunnel 4,8
minuter21.
Däremot ser vi ingen restidsanalys för kopplingen Lindholmen - Järntorget, vare sig direkt
via Stigbergstorget eller omvägen via Linnéplatsen.
Våra synpunkter
Vi ser det som mycket angeläget att en restidsanalys Lindholmen - Järntorget görs innan
alternativ väljs, och att denna jämförs med restidsanalyserna för linbanan.
Vårt föreslagna tunnelalternativ (utan hållplats på den grenen) bör kunna matcha, och till
och med övertrumfa, linbanans restid. Kanske kan även broalternativens förslag om
förbindelse mot Järntorget jämföras med linbanans restider, i alla fall när det inte blir
broöppning. Utredningens förslag med en omledning via Övre Husargatan kan dock inte
konkurrera med linbanan. Detta är dock grova uppskattningar och vi ser det alltså som
viktigt att restiderna för ersättningsalternativen för linbanan utreds ordentligt.
Även behovet av en underjordisk hållplats vid Stigbergstorget/Johannesplatsen behöver
på detta sätt utvärderas genom att analysera restiden Lindholmen - Majorna via byte vid
en sådan hållplats, jämfört med resa via vår direktlänk till Järntorget och byte där i plan.

17 Åtgärdsvalsstudie: Linbana över älven år 2021, Trafikkontoret 2016, s. 51.
18 Bil. 8) Lindholmsförbindelsen: Analys av körtider Frihamnen-Linnéplatsen för olika
alternativ, Trivector, s. 34
19 Bil. 2) Översikt av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsens förstudie,
Trafikkontoret, s. 18-19
20 Bil. 15) Lindholmsförbindelsen Underlagsrapport - Trafikering, Trafikkontoret, s. 39
21 Bil. 8) Lindholmsförbindelsen: Analys av körtider Frihamnen-Linnéplatsen för olika
alternativ, Trivector, s. 34
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Övriga kopplingar
Spårvägskoppling till Gropegårdsgatan respektive Eriksberg
Utredarna förordar lösningar som möjliggör fortsatt spårvägsutbyggnad via
Gropegårdsgatan respektive till Eriksberg 22 23, via Polstjärnegatan24.
Våra synpunkter
Vi ställer oss positiva till detta. Vi har själva presenterat sådana förslag:
Gropegårdslänken: https://sparvagsutveckling.se/huvudforslag/lindholmen-lundby
Eriksberg: https://sparvagsutveckling.se/andra-sparforslag/eriksberg
Först vid Gropegårdslänkens utbyggnad når Lindholmsförbindelsen sin fulla potential.

Spårväg i Övre Husargatan / Sprängkullsgatan
Utredarna diskuterar en möjlig spårväg i Övre Husargatan som koppling från Lindholmen
mot Hagastationen och centrum25 26 27.
Våra synpunkter
Vi ställer oss positiva till ett snabbspår i Övre Husargatan / Sprängkullsgatan. Dock inte
som en förbindelse med Lindholmen, utan som ett snabbspår mellan centrum /
Allélänken / Hagastationen och Sahlgrenska / Frölunda. Detta är för övrigt även ett förslag
vi själva framfört: https://sparvagsutveckling.se/huvudforslag/snabbspar-centrum.

Linnéplatsen - Sahlgrenska - Chalmers
Utredarna ställer sig även positiva till en spårvägstunnel mellan Linnéplatsen och
Chalmers28.
Våra synpunkter
Även sådana lösningar har vi lämnat förslag till:
https://sparvagsutveckling.se/huvudforslag/sahlgrenska
Vår lösning ansluter till befintligt spår vid fågeldammarna och påverkar inte
Lindholmsförbindelsen.

22 Bil. 14) Teknisk förstudie: Lindholmsförbindelsen: Huvudrapport, Trafikkontoret, s. 38
23 Bil. 15) Lindholmsförbindelsen Underlagsrapport - Trafikering, Trafikkontoret, s. 37
24 Bil. 16) Lindholmsförbindelsen Underlagsrapport: Trafikutformning, Trafikkontoret, s.
30-41
25 Bil. 15) Lindholmsförbindelsen Underlagsrapport - Trafikering, Trafikkontoret, s. 29, 37.
26 Bil. 18) Lindholmsförbindelsen Underlagsrapport - Förslag till linjeföring, Trafikkontoret,
s. 16.
27 Bil. 14) Teknisk förstudie: Lindholmsförbindelsen: Huvudrapport, Trafikkontoret, s. 38
28 Bil. 14) Teknisk förstudie: Lindholmsförbindelsen: Trafikering, Trafikkontoret, s. 29.
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Centrum - Bangatan - Ekedalsgatan
Utredningen föreslår i högbroalternativet att spårkopplingen Bangatan - Ekedalsgatan vid
Fjällgatan bryts,29 30 samt att växelförbindelsen vid Stigbergstorget mellan centrum och
Bangatan tas bort31. Utredningen kommer dock även fram till att en fortsatt koppling
Bangatan - Ekedalsgatan är möjlig men i så fall behöver utredas vidare. 32 Utredningen drar
också slutsatsen att det är önskvärt om hållplatserna Fjällgatan, Majvallen och Ekedal kan
ha bibehållen kontakt mot centrum.33 Spårvägen Bangatan - Ekedalsgatan klassificeras i
Koll 2035 som huvudbana.34
Våra synpunkter
Vi önskar att spårkopplingen mot Ekedalsgatan behålls och stödjer tanken på att utreda
denna möjlighet vidare. Vi önskar även att växlarna vid Stigbergstorget mellan centrum
och Bangatan behålls. På så sätt kan spårtrafiken längs Bangatan och Ekedalsgatan
fortsätta gå mot centrum, spårvägen i Karl Johansgatan kan avlastas, och principerna från
Koll 2035 om spårväg i Ekedalsgatan som huvudbana kan upprätthållas.

Mariaplanstunneln
Våra synpunkter
I anslutning till planeringen i området vill vi också aktualisera vårt förslag om en
snabbspårvägstunnel (stadsbana) mellan Johannesplatsen och Mariaplan för snabbare
trafik mot Majorna, Långedrag och Södra skärgården:
https://sparvagsutveckling.se/huvudforslag/mariaplanstunneln

Ekedalslänken
Våra synpunkter
Ett alternativ till Mariaplanstunneln är Ekedalslänken, en genväg mellan Ekedal och
Mariaplan, även den avsedd att snabba upp trafiken mot Majorna, Långedrag och Södra
skärgården. Om högbroalternativet väljs, och om hållplatsen vid Fjällgatan behålls, innebär
Ekedalslänken även att Majorna, Långedrag och Södra skärgården får en snabbare
kontakt med Lindholmsförbindelsen:
https://sparvagsutveckling.se/huvudforslag/ekedalslanken

29 Bil. 16) Lindholmsförbindelsen Underlagsrapport: Trafikutformning, Trafikkontoret, s.
19-20.
30 Bil. 18) Lindholmsförbindelsen Underlagsrapport - Förslag till linjeföring, Trafikkontoret,
s. 11.
31 Bil. 15) Lindholmsförbindelsen Underlagsrapport: Trafikering, Trafikkontoret, s. 28.
32 Bil. 18) Lindholmsförbindelsen Underlagsrapport - Förslag till linjeföring, Trafikkontoret,
s. 11.
33 Bil. 15) Lindholmsförbindelsen Underlagsrapport: Trafikering, Trafikkontoret, s. 28.
34 Koll 2035, s. 31. Återgiven i Bil. 2) Översikt av underlag för remiss av
Lindholmsförbindelsens förstudie, Trafikkontoret, s. 8.
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Övriga länkar
På en översiktskarta i Koll 203535, som återges i översiktshandlingen36 finns även
Allélänken, Kortedalatunneln och Brunnsbolänken inritade. Vi ser positivt på detta och
relaterar här våra förslag kring dessa:
* Allélänken: https://sparvagsutveckling.se/huvudforslag/snabbspar-centrum
* Kortedalatunneln: https://sparvagsutveckling.se/huvudforslag/kortedalatunneln
* Brunnsbolänken - här förordar vi utbyggnad till Backa redan från början:
https://sparvagsutveckling.se/huvudforslag/backa
* Långedragslinjen markeras på kartan som lokalbana. Den håller redan idag i princip
stadsbanestandard. Den är dessutom lång, och för att vara konkurrenskraftig för
befolkningen i Långedrag och Södra Skärgården behöver den hålla en hög hastighet. Vi
föreslår därför att den klassificeras som stadsbana, eller åtminstone som huvudbana.
(Stadsbana bör kunna vara aktuellt på sträckan Sandarna - Långedrag eller Hinsholmen).
Den har tidigare varit klassificerad som järnväg.

Slutsatser
Vi vill i detta remissvar alltså framför allt lyfta fram att linbaneutredning konstaterat ett
behov av spårväg med 4,5 minuters restid mellan Lindholmen och Järntorget. När
linbanan nu är avförd, är det alltså spårväg med motsvarande restid som bör byggas
mellan dessa två platser. Denna förbindelse bör planeras in från början och
restidsanalyseras innan alternativ väljs.

35 Koll 2035, s. 31.
36 Bil. 2) Översikt av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsens förstudie,
Trafikkontoret, s. 8.

Remissyttrande avseende Lindholmsförbindelsen från Bostadsrättsföreningen
Lindholmsdockan.
Enligt tjänsteutlåtande utfärdat 2020-08-06 diarienummer 4122719 har Trafikkontoret i Göteborgs
Stad tagit fram ett samlat underlag/remiss för val av lösning för Lindholmsförbindelsen mellan
Lindholmen och Linnéplatsen. Remissen innehåller tre alternativ: en tunnel, en öppningsbar bro på
12 meter samt en icke-öppningsbar bro på 27 meter. De tre alternativen jämförs med varandra
avseende stadsbanekvaliteter, påverkan på befintlig stadsmiljö och framtida
exploateringsmöjligheter, påverkan på riksintressen, risk- och intressentförhållanden samt
investerings- och driftskostnad.
De frågor som föreningen ska ta ställning till enligt remissen är hur de olika alternativen kan komma
att påverka oss samt vilket alternativ vi förespråkar.

Påverkan på boendemiljö
En öppningsbar bro på 12 meter
Denna bro kommer enligt planerna att byggas på den nuvarande förskoletomten på Kunskapsgatan.
Detta innebär att medlemmar boende på Stapelbädden 1 kommer att få spårvägs- och busstrafik som
måste stanna för broöppningar bara ett fåtal meter från husfasaden. Detta kommer att påverka oss
genom risk för buller, insyn samt en förstörd utsikt vilket ger upphov till värdeminskning på
fastigheten samt enskilda lägenheter, men även förstörelse av kulturmiljön vid Lindholmen.

En icke-öppningsbar bro på 27 meter
Vi delar Trafikkontorets bedömning att högbron innebär stor negativ påverkan avseende kulturmiljön
på Lindholmen vilket påverkar vår förening .

Tunnel
Tunneln kommer enligt planerna att sprängas in i berget i omedelbar anslutning till vårt hus på
Stapelbädden. Påverkan kommer att finnas under byggtiden främst vid Kunskapsgatan och det kan
för oss som fastighetsägare innebära att vi riskerar att hamna i processer för att få ersättning för
sättningsskador och andra problem som idag inte kan överblickas och där rättsläget är oklart. Risk
finns för skadepåverkan på våra fastigheter även när en tunnel är i drift i form av vibrationer med
mera .Tunneltråget kommer att ta en stor del av Kunskapsgatan i anspråk och det som återstår blir en
1-filig enkelriktad gata . Detta påverkar vår infart till garaget som idag regleras av ett servitut .

Slutsats
Bland de tre föreslagna alternativen förordar medlemmarna i Bostadsrättsföreningen
Lindholmsdockan en tunnel enligt en majoritet av inskickade synpunkter . Styrelsen föreslår baserat
på medlemmarnas synpunkter även en översyn av det planerade läget för en tunnel tätt inpå ett
bostadsområde och mitt i ett skolområde . Vi kommer inte att acceptera en försämrad tillgänglighet
till vårt garage eller våra fastigheter , inte heller några kostnader kopplade till eventuella skador,
sättningar med mera på våra fastigheter kopplade till byggnationen av denna överfart. Vi kommer
inte heller att acceptera en kraftigt försämrad boendemiljö för våra medlemmar.
2020-11-06 Styrelsen för Brf Lindholmsdockan

Trafikkontoret

Rekommendation att välja
tunnelalternativet för
Lindholmsförbindelsen

www.goteborg.se
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SAMMANFATTNING
Lindholmsförbindelsen1 är en del i kollektivtrafikobjektet Brunnsbo-Linné som
avtalats mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och svenska staten inom
Sverigeförhandlingen. Den knyter samman Lindholmen med Linnéplatsen via
hållplats Stigberget och är en del av innerstadsringen som ska skapa kapacitet och
snabba restider i kollektivtrafiksystemet för Göteborgs stadsutveckling.
Projektet har genomfört en förstudie som beskriver tre alternativ. Ett av följande tre
alternativ ska väljas ut för fördjupad genomförandestudie (GFS):
Tunnel: Tunnel längs hela sträckningen mellan Lindholmen och Linnéplatsen.
Öppningsbar 12 m bro: Öppningsbar bro från Lindholmen till Stigberget, tunnel
mellan Stigbergstorget och Linnéplatsen.
Fast 27 m bro: Inte öppningsbar bro mellan Lindholmen och Stigberget, spår i
Bangatan till Djurgårdsplatsen. Tunnel mellan Djurgårdsplatsen och Linnéplatsen.
Efter remiss av förstudien2 och genomförd samhällsekonomisk analys3 av de tre
alternativen rekommenderar projektstyrelsen för program Brunnsbo – Linné
tunnelalternativet för fortsatt genomförandestudie av Lindholmsförbindelsen. I ett
separat beslutsärende föreslår trafikkontoret också att planeringen av en cykelbro i
ett östligt läge fortsätter, i ett separat projekt.
Trafikkontoret ser att kombinationen av Lindholmsförbindelsens tunnelalternativ
och en fristående cykelbro bäst bidrar till att skapa en sammanhållen, nära och
robust stad samt bäst uppfyller Målbild Koll2035 och de resenärskrav som finns på
kollektivtrafiklösningar.
Trafikkontoret ser att tunnelalternativet jämfört med broalternativen medför:
- Bäst stadsbanekvaliteter för den framtida innerstadsringen, högst
resenärsnytta samt ger bäst förutsättningar för kollektivtrafikens fortsatta
utveckling
Tunnelalternativet ger bäst förutsättningar för kollektivtrafikens utveckling
utifrån Målbild Koll 2035 och är det alternativ som beskrivs i nytt förslag till
översiktsplan (ÖP) och fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg (FÖP).
- Mindre påverkan på stadsbyggnad och på framtida exploatering
Genom val av tunnelalternativet minskar konkurrerande ytanspråk med framtida
stadsbyggnad och exploatering både på Lindholmen, på Masthuggskajen och på
Stigbergstorget/Bangatan.
- Mindre påverkan på riksintressen och specifikt på riksintresset sjöfart
En öppningsbar 12-meters bron innebär avsevärd påverkan på riksintresset
sjöfart. Även en 27 meters bro skulle påverka möjligheterna att använda
hamnanläggningarna i innerhamnarna. Tunnelalternativet medför viss
begränsad påverkan under byggtid men medför ingen permanent påverkan på
farleden eller fartygsrörelserna i Göteborgs innerhamn efter byggnationen.

1

Dvs Projekt Lindholmen-Linnéplatsen inom Program (spårvagn och citybuss) BrunnsboLinné via Lindholmen.
2
[REF-R1], Översikt av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsens förstudie
3
[REF-R3], Samhällsekonomisk analys, Spårvägsförbindelse Brunnsbo-Linné via
Lindholmen
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- Mindre påverkan på stadsmiljön, på verksamheter och boende
samt på riksintresset kulturmiljö.
Genom att välja tunnelalternativet med dess mindre ytanspråk ovan mark
minskar tekniska risker och osäkerheter kopplat till kritiska passager av
befintliga fastigheter. Dock innebär även tunnelalternativet flera kritiska
passager, byggnadstekniska risker liksom hantering av byggstörningar. Även
påverkan på riksintresset kulturmiljö begränsas, bland annat på Stigberget.
I dokumentet redovisas också projektets tid, kostnad och innehåll.
Kostnaden för att genomföra program Brunnsbo – Linné via Lindholmen till
sammanlagt 6 030 miljoner kronor, varav projekt tunnel mellan Lindholmen –
Linnéplatsen beräknas till 4 548 miljoner kronor4.
Då kostnaden överstiger tilldelad ram pågår dialog inom styrelsen för
Sverigeförhandlingen om överföring av återstående medel för linbanan5 för att
säkerställa genomförandet av projekt tunnel Lindholmen - Linnéplatsen. Förutsatt
att Sverigeförhandlingen beslutar omfördela resterande medel från objektsavtal
linbanan så uppgår kostnadsramen för hela programmet till 6 136 miljoner kronor.
Om inte samtliga parter beslutar att omfördela resterande medel kommer
programmet behöva genomföra besparingar som påverkar omfattningen av
program Brunnsbo-Linné.
I kostnadsförutsättningarna för det rekommenderade tunnelalternativet innefattas
en förbättrad principutformning för anslutning till Linnéplatsen med mindre
barriäreffekter och begränsad påverkan på riksintressen än det alternativ som
redovisats i förstudien.
Den samhällsekonomiska analysen visade att Lindholmsförbindelsen är lönsam
med enbart spårväg (oavsett vilket alternativ som väljs).
Tunneln Lindholmen - Linnéplatsen bedöms kunna tas i bruk 2036.
I Målbild Koll2035 beskrivs Lindholmsförbindelsen med två möjliga trafikslag;
spårväg och citybuss. Trafikkontorets förstudie för Lindholmsförbindelsen visade
att tunnelalternativet har bäst stadsbanekvaliteter och därmed högst resenärsnytta
samt ger andra fördelar gentemot broalternativen utifrån övriga bedömda aspekter.
Förstudien visade också på stora utmaningar med att trafikera broalternativen med
buss vilket skulle medföra sämre stadsbanekvaliteter på innerstadsringen samt
högre påverkan på stadsmiljön på Lindholmen och Stigberget.
Trafikkontorets slutsats är att:
Tunneln ger de bästa förutsättningarna för kapacitetsstarkt och effektivt resande
på Lindholmsförbindelsen, ett mindre komplicerat projektgenomförande
samt bäst förutsättningar för god framtida stadsutveckling.
Detta dokument ger en överblick över information som ligger till grund för att
besluta det rekommenderade tunnelalternativet för den fortsatta
genomförandestudien.

4
5

I prisnivå 2019-09 samt innefattande poster för osäkerhet och risk om 542 miljoner.
1026 miljoner kronor i prisnivå 2019-09.
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1 INLEDNING
1.1 Bakgrund
Utbyggd kollektivtrafik är en förutsättning för Göteborgs planerade
bostadsutbyggnad och därmed även för möjligheterna att skapa täta och hållbara
stadsmiljöer. För att knyta de centrala delarna av Norra Älvstranden till innerstaden
på södra sidan av Göta älv och för att minska sårbarheten i stadstrafiken behövs en
ny kollektivtrafikförbindelse mellan Lindholmen, Stigberget och vidare till
Linnéplatsen. Utbyggnaden av bostäder och verksamheter inom Älvstaden kräver
också en kapacitetsförstärkning av kollektivtrafiken på Norra Älvstranden och på
sikt även på Backaplan och mot Brunnsbo.
Lindholmsförbindelsen pekas ut i Göteborg Stads översiktsplan som reservat för
kommunikation och i Målbild Koll 2035 som kollektivtrafikstråk för stadstrafikens
stomnät (stadsbana, citybuss) samt ingår i avtal om statlig medfinansiering genom
Sverigeförhandlingen. Lindholmsförbindelsen är en del i Sverigeförhandlingens
Program (spårvagn och citybuss) Brunnsbo-Linné via Lindholmen. Den omfattar
stadsbana6 i halva den planerade innerstadsringen och knyter samman Lindholmen
med Linnéplatsen via hållplats Stigberget och ska fungera som en tvärlänk som
överbryggar de naturgivna barriärerna Göta älv och Stigberget, se Figur 1.

Figur 1 Restid Frihamnen- Korsvägen- Linnéplatsen är idag ca 18 min, att jämföras med
Frihamnen-Lindholmen-Linnéplatsen via den planerade Lindholmsförbindelsen (röd
linjesträckning) som blir ca 8,6–16,8 min beroende på alternativ7.

6

spårväg med hög kapacitet och korta restider. Tunnelalternativet saknar bussförbindelse.
Se utvärdering av Målbild Koll 2035 i kapitel 3.2.
7
Se [REF-R1], Översikt av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsens förstudie
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Projektets utmaning är att skapa en snabb, kapacitetsstark och pålitlig
innerstadsring i stadsmiljö – en stadsbana - så att en god livsmiljö och
stadsutveckling kan uppnås för de som bor, vistas och verkar i staden – såväl
under som efter projektgenomförandet.

Spårvagns- och stombussnätet i Göteborg är idag huvudsakligen radiellt8, vilket
hänger samman med att de största målpunkterna för resandet ligger centralt. För att
nå restidsmålet i Målbild Koll 20359 längs alla stomnätsstråk, liksom
kvalitetsmålen, behöver samtliga spårvagns- och stombusstråk ses över för att
förbättra framkomligheten. Genom att komplettera dagens nät med strategiskt
utvalda nya länkar skapas genvägar och förbifarter som kortar restider och som
ökar flexibiliteten och robustheten i hela systemet. Tillsammans med andra
åtgärder, som längre fordon, kan också en ökad kapacitet och pålitlighet uppnås.
Ett framtida attraktivt storstadsområde behöver kombinera god framkomlighet för
kollektivtrafiken med god stadsmiljö. En del av strategin för att minimera
målkonflikter är att trafiken koncentreras till utpekade stråk som med få undantag
redan idag trafikeras av tyngre buss- och spårvagnslinjer på egna banor.
Lindholmsförbindelsen är en del av innerstadsringen och skapar en barriärbrytande
tvärlänk i stråket mellan tre av de utpekade bytespunkterna i Målbild Koll 2035;
Linnéplatsen, Stigberget och Lindholmen vilket illustreras nedan:

Lindholmen
Stigberget
Linnéplatsen

Figur 2. Utpekade stråk enligt Målbild Koll 2035 samt utpekade bytespunkter i
innerstadsringen som etableras av Lindholmsförbindelsen.

8

Dvs som ekrar i ett cykelhjul utefter pendlingsstråken in från kranskommuner till
Göteborgs centrala delar (navet).
9
REF-R4, Målbild Koll 2035 - Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och
Partille
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Lindholmsförbindelsen är en barriärbrytande tvärlänk med korta restider, hög
kapacitet och pålitlighet som beräknas ha ca 34 00010 resenärer per dygn 2040.

Lindholmsförbindelsen ska etableras i områden med känsliga kulturmiljöer11 på
Lindholmen, Stigberget och Linnéplatsen. Det är en utmaning att placera
omfattande infrastruktur i en befintlig stadsmiljö. Att stadskvaliteter och
exploateringsmöjligheter efter byggnationen blir så goda som möjligt och att
störningar under byggtid kan hanteras är väsentligt att säkerställa redan i
planeringsfasen. Det ställer höga krav på samordning av den kommunala
planeringen för att tillvarata de möjligheter till stadsutveckling och utformning av
de platser som påverkas av projektet.
Lindholmsförbindelsen är den enda tillkommande kollektivtrafikförbindelsen12
med kapacitet att stödja den långsiktiga planerade exploateringen och
bostadsbyggandet genom att stärka sambandet mellan knutpunkter på ömse sidor
Göta älv. Den ger långsiktiga förutsättningar genom att etablera en innerstadsring
som möjliggör dubbelriktade flöden med hög kvalitet för resenären och minskar
samtidigt belastningen av city. Detta är ett effektivt resursutnyttjande av
infrastrukturen som skapar nya resmöjligheter med hög kvalitet och gör att fler
väljer att förflytta sig med kollektivtrafik också vid målpunkt på andra sidan Göta
älv. Lindholmsförbindelsen är därför en systemviktig13 förutsättning för den
fortsatta stads- och kollektivtrafikutvecklingen. Konkreta effekter är bland annat att
kollektivtrafikförsörjningen av Frihamnen och Norra Älvstranden säkras och att
resorna från södra och västra centrum knyts mer direkt och snabbare ihop med
Norra Älvstranden än resvägen via Hisingsbron. Detta gynnar verksamheter,
universitet, högskolor, forskning och sjukhus och stärker arbetsmarknaden också
inom ett större påverkansområde söderut mot Sahlgrenska och Högsbo/Frölunda.
Tre alternativ har utretts närmare14 för Lindholmsförbindelsens passage över Göta
älv: 12 m bro, 27 m bro och tunnel. I alla tre alternativen nås Linnéplatsen med
tunnel. De tre alternativen beskrivs i [REF-R1] och tillhörande bilagor och har varit
på remiss under hösten 2020. Beslut om alternativ fattas i Västra Götalands
regionfullmäktige och Göteborgs kommunfullmäktige – vilket planeras under
våren 2021.
Efter att remissen genomförts15 har projektstyrelsen beslutat att rekommendera
tunnelalternativet för fortsatt genomförandestudie och planering.
Projektet sammanfattar i detta dokument den information som ligger till grund för
rekommendationen, projektets bakgrund, innehåll, kostnad och tidplan samt
frågeställningar och aktuella förutsättningar som föreslås gälla för den fortsatta
genomförandestudien.

10

REF-B9, Samhällsekonomisk analys av Göteborgs stadslinbana, Järntorget –
Wieselgrensplatsen.
11
REF-K1, Stadsutvecklings- och exploateringsanalys, Stadsbyggnadskontoret,
Fastighetskontoret, Älvstranden utveckling AB.
12
inom Sverigeförhandlingens avtalade omfattning
13
Med systemviktig förutsättning avses att Lindholmsförbindelsens nytta eller
systemfunktion inte kan åstadkommas med andra lösningar och att
kollektivtrafiksystemet planerats med förutsättningen att Lindholmsförbindelsen byggs.
14
I REF-T1 med bilagor redovisas även varianter på alternativ som inte studerats närmare
15
Se sammanfattning av remissvar i [REF-R2].
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1.2 Rapportens syfte och mål
Målet med denna rapport är att ge ett samlat underlag inför beslutet att välja
tunnelalternativet.
Målgruppen för rapporten är intressenter, beslutsfattare och samarbetspartners som
önskar en överblick av motiven inför val av alternativ för Lindholmsförbindelsen.
Rapportens syfte är att sammanfatta beslutsunderlaget, motiven för att välja
tunnelalternativet samt förutsättningar för det fortsatta arbetet med
genomförandestudien16 utifrån projektets tidplan, kostnad och innehåll.

1.2.1 Läsanvisning
Underlaget för val av alternativ för Lindholmsförbindelsen är omfattande. En
översiktlig kännedom om innehållet i remissöversikten, se [REF-R1] och
sammanfattningen av remissvar, se [REF-R2] förutsätts för att kunna hålla
framställningen i dokumentet kortfattad.
För fördjupning se de referenser som listas i kapitel 5.

1.3 Underlagsrapporter samt process Göteborgs Stad
Denna rapport utgör projektets sammanfattning och rekommendation att välja
tunnelalternativet för Lindholmsförbindelsen, framtaget hösten 2020.
Beslut om val av alternativ planeras andra kvartalet 2021 och fattas då parallellt av
Göteborgs Stads kommunfullmäktige samt av Västra Götalands regionfullmäktige.
Lindholmsförbindelsen anges i gällande översiktsplan (ÖP), som ett
utredningsområde för kommunikationer. I arbetet med ny översiktsplan med en
fördjupning för centrala Göteborg (FÖP) är inriktningen en tunnel.
Stadsbyggnadskontoret kommer i mars 2021 föreslå att Byggnadsnämnden beslutar
genomföra utställning av ny FÖP/ÖP där tunnelalternativet är föreslagen lösning
för kollektivtrafikförbindelse mellan Lindholmen – Linnéplatsen.
Efter beslut fortsätter projektet genomförandestudien (GFS) och parallellt fortgår
stadsutvecklingsprocessen som också innefattar ett programarbete för att bland
annat hantera markanspråken och stadsmiljön kring Linnéplatsen samt
detaljplanearbete utefter den framtida sträckningen.

1.4 Övriga förutsättningar
1.4.1 Fristående gång- och cykelbro över Göta älv
Rekommendationen att välja tunnelalternativet för Lindholmsförbindelsen har en
tydlig koppling till Göteborgs Stads planer att förbättra gång- och
cykelförbindelsen över Göta älv. Parallellt med beslutsärenden att välja
tunnelalternativet för Lindholmsförbindelsen bereds också beslut som ger
trafikkontoret uppdraget att planera för en framtida gång- och cykelbro mellan
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. Gång- och cykelbrons planering bedrivs i
ett separat projekt och ingår inte i projekt Lindholmsförbindelsen. Detta beskrivs
vidare i kapitel 4.1.

16

Genomförandestudie är underlag för att fatta beslut att projektera och bygga
anläggningen.
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2 SAMMANFATTNING, VAL AV
TUNNELALTERNATIVET
Remissunderlaget presenterar tre alternativ för Lindholmsförbindelsen; ett tunneloch två broalternativ, och redovisar egenskaper för respektive alternativ.
En översikt över alternativens sträckningar och de fyra områden i Göteborg där
stadsmiljön påverkas presenteras i nedanstående figur:

1. Södra Lindholmen
2. Göta älv
3. Stigberget
(och Bangatan)

4. Linnéplatsen
(inte alternativskiljande)
Figur 3 Ortofoto över Lindholmsförbindelsens sträckning och påverkade platser.
Tunnelalternativet i rött, 12 m bro markerat i blått och 27 m bro i gult.

De tre alternativen har alternativskiljande egenskaper. Tunnelalternativet har goda
stadsbanekvaliteter17 och ger bäst förutsättningar för spårbunden kollektivtrafik
utefter sträckan. Broalternativen medför stopp vid broöppning eller lägre
hastigheter och har inte samma stadsbanekvaliteter som tunnelalternativet. Broarna
innebär också en ökad konkurrens om markanvändning, påverkar stadsmiljön och
riksintressen negativt i högre utsträckning samt medför större intressekonflikter
med verksamheter utefter sträckningen samt med sjöfarten på farleden Göta älv.
Ett val av alternativ ska balansera kostnad/nytta för alternativets funktioner med
projektrisker, andra genomförbarhetsaspekter samt drift och underhållskostnader
över anläggningens livscykel. Alternativens egenskaper och skillnader beskrivs i
[REF-R1] med tillhörande bilagor. Remissinstansernas synpunkter på
alternativvalet sammanfattas i [REF-R2] med tillhörande bilagor.

17

Stadsbana är kapacitetsstark spårväg med korta restider och hög pålitlighet.

10 (22)

R E K O M M E N D AT I O N AT T V Ä L J A T U N N E L A LT E R N AT I V E T F Ö R L I N D H O L M S F Ö R B I N D E L S E N
VERSION 1.02

Sedan remissunderlaget distribuerades har en samhällsekonomisk analys
genomförts av de tre alternativen som visar att samtliga alternativ är
samhällsekonomiskt lönsamma18.
I detta kapitel ges en sammanfattning av tunnelalternativets egenskaper. I de fall
kompletterande information framkommit sedan remissutskicket noteras det i texten
eller hänvisas till referens eller beskrivning i efterföljande kapitel.

2.1 Tunnelalternativet ger bäst stadsbanekvaliteter
Lindholmsförbindelsen skapar långsiktiga positiva möjligheter och förbättrade
kommunikationer genom att knyta de centrala delarna av Norra Älvstranden till
innerstaden på södra sidan älven och vidare till Linnéplatsen samt ökar kapaciteten,
robustheten och pålitligheten i spårvägsnätet. För att uppnå dessa resenärsnyttor
planeras förbindelsen byggas som en stadsbana, ett trafikkoncept som
introducerades i Målbild Koll 203519.
Spårvägstrafiken i tunnelalternativet sker helt utan påverkan från omgivningen och
kan optimeras enligt stadsbanestandard. Av de tre alternativen har tunneln högst
robusthet och pålitlighet, bäst restid samt minst trafikkonflikter med övriga
trafikslag.

Sammanfattningsvis ger tunnelalternativet bäst stadsbanekvaliteter.

Detta tydliggörs i [REF-R1] samt bekräftas av remissinstansernas analys, se [REFR2]. Goda stadsbanekvaliteter framhålls av remissinstanserna som en viktig aspekt
för att välja tunnelalternativet.
I kapitel 3.2.1 utvärderas tunnelalternativet mot målbild Koll 2035 och bland annat
kommenteras avsaknaden av busstrafik via Lindholmsförbindelsen.
Stadsbanekvaliteterna för de olika alternativen beskrivs i detalj i [REF-R1].20

2.2 Tunnelalternativet ger bäst stadsbyggnads- och
exploateringsmöjligheter och minst påverkan på
riksintressen
Lindholmsförbindelsen skapar långsiktiga positiva möjligheter för att förbättra
stadsmiljön och utveckla stadslivet. Parallellt pågår flera stadsutvecklingsprojekt21
som omfattar de platser som berörs av Lindholmsförbindelsen.
Genom val av tunnelalternativet minskar konkurrerande ytanspråk med framtida
stadsbyggnad och exploatering både på Lindholmen, på Masthuggskajen22 och på
18

Se [REF-R3], Sammanfattande PM: Samhällsekonomisk analys, Spårvägsförbindelse
Brunnsbo-Linné via Lindholmen
19
REF-R4, Målbild Koll 2035. Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och
Partille
20
En kvarstående potential är att optimera kollektivtrafikens linjenät efter de nya
förutsättningarna med Lindholmsförbindelsen. Detta kan frigöra stora
samhällsekonomiska vinster. Sådana vinster blir dock beräkningsbara först när ett
framtida linjenät finns planerat – ett arbete som pågår på Västtrafik.
21
Exempelvis Älvstaden (Södra älvstranden, Lindholmen), omvandling av Dag
Hammarskjöldsleden till boulevard, utveckling av Slottsskogens entré.
22
Byggtiden medför påverkan på Stena Lines Danmarksterminal. Endast i
tunnelalternativet finns möjligheter för verksamheten att kvarstå under byggtiden.
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Stigbergstorget/Bangatan. Detta medför också att tunnelalternativet påverkar
riksintressen23 och stadsmiljöer mindre än broalternativen.
Fortsatt arbete behövs för att fördjupa stadsbyggnadsfrågor som utformning och
gestaltning för respektive plats så att Lindholmsförbindelsens blir ett positivt
bidrag till en god stadsmiljö och förbättrad tillgänglighet med hänsyn till
riksintressen, kulturmiljö och den befintliga stadens kvaliteter på de berörda
platserna – Lindholmen24, Stigberget25 och Linnéplatsen.

Tunnelalternativet ger minst påverkan på riksintressen och på dagens stadsmiljö samt
skapar bäst förutsättningar för fortsatt utveckling av kvalitativa stadsmiljöer.

Lindholmsförbindelsen anslutning till Linnéplatsen26 framhölls av [REF-R1] som
särskilt utmanande, vilket också noterats av flera remissinstanser, se [REF-R2].
Trafikkontoret har därför tagit fram ett nytt principförslag där
Lindholmsförbindelsen ansluter till en framtida hållplats Linnéplatsen i markplan
via tunnel och tunneltråg och som medför minskade barriäreffekter i befintligt
gång- och cykelstråk mellan Linné och Slottsskogen. Detta förbättrar
förutsättningarna att utforma platsen och att utveckla stadsmiljön med hänsyn till
riksintressen. Se vidare kapitel 4 i [REF-R2].
Ett riksintresse som är tydligt alternativskiljande är påverkan på farleden Göta älv.
Tunnelalternativet påverkar inte farleden eller fartygsrörelserna i Göteborgs
innerhamn efter byggnationen27. Tunnelalternativet medför viss påverkan på
sjöfarten under byggtid som utvecklas i utvecklas i [REF-R2].
Valet av Lindholmsförbindelsens tunnelalternativ medför att en separat bro för
gång- och cykeltrafik behöver byggas över Göta älv för att uppnå Göteborgs Stads
visioner med stadsutvecklingen. Detta planeras i ett parallellt projekt, se vidare
kapitel 4.1.

2.3 Tunnelalternativet medför färre osäkerheter och mindre
verksamhetspåverkan
Genom att välja tunnelalternativet med dess mindre ytanspråk ovan mark minskar
också tekniska risker och osäkerheter kopplat till kritiska passager av befintliga
fastigheter28. Flera berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare har, se [REFR2], tydliggjort sina bedömningar att val av ett broalternativ skulle medföra
oacceptabel påverkan på byggnader och på utövarens verksamhet.

23

Med riksintressen avses här: Riksintresse för Kommunikationer (farled 955 - Göta Älv,
väg E45, Göteborgs Hamn), Natur- och Kulturmiljövård, Friluftsliv och Totalförsvaret.
24
Slottsberget, Gatuberget, Planmönster etc
25
Gathenhielmska, placering och utformningar av uppgångar till underjordisk hållplats etc
26
Lindholmsförbindelsen angör Linnéplatsen på samma sätt oavsett vilket alternativ som
väljs. Utmaningarna vid Linnéplatsen är därför inte alternativskiljande.
27
Broalternativen skulle medföra stor och permanent påverkan på farleden Göta älv och
Göteborgs Hamn som inte bedöms acceptabel av de statliga remissinstanserna
Trafikverket och Sjöfartsverket, se [REF-R1] och [REF-R2].
28
Detta medför färre komplicerade ärenden som omfattar inlösen och andra
överenskommelser med fastighetsägare med permanent påverkan, t ex vars tillgänglighet
till entréer begränsas, grundläggning och underjordiska garage inte längre kan nyttjas eller
vars byggnader behöver rivas eller drabbas av störd utsikt/buller. Se vidare [REF-R1].
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Även om permanent påverkan på intressenter minskar vid val av tunnelalternativet
genom att antalet kritiska passager blir färre29 kvarstår följande: tunnelpåslag och
angöring Lindholmen (Lindholmskajen och Plejadgatan), tunnelpåslag
Masthuggskajen, Stigberget, angöringen till Linnéplatsen, befintliga underjordiska
anläggningar samt befintliga ledningar.
Till dessa tillkommer byggnadstekniska risker samt hantering av byggstörningar
för arbetstunnlar och installationsschakt, trafikomläggningar och tillhörande
vibrationer på byggnader etcetera. Specifikt påverkas också farleden Göta älv och
Stena Lines Danmarksterminal vid byggnation av sänktunneln och tunnelpåslaget
på Masthuggskajen – se vidare [REF-R2].
Projektet kommer att studera detta vidare i den fortsatta genomförandestudien.

Tunnelalternativet ger färre intressekonflikter med fastighetsägare,
verksamhetsutövare och intressenter. Överenskommelser, beslut och
miljödomar för att kunna bygga blir färre och mindre komplicerade30.
Detta minskar osäkerheter i projektgenomförandet och minskar
verksamhetspåverkan både under projektgenomförandet och permanent.

29

Genom att tunnelalternativet ej har samma ytanspråk som broalternativen på
Lindholmen, Stigberget/Bangatan och passerar djupare under Stigbergstorget än 12 m
broalternativet (och därför inte påverkar fastigheters grundläggning) blir kritiska passager
av befintliga fastigheter färre.
30
Jämfört med om något av broalternativen väljs.
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3 PROJEKTÖVERSIKT, TUNNEL
MELLAN LINDHOLMEN OCH
LINNÉPLATSEN
I detta kapitel ges en översikt över projektets innehåll, koppling till styrande
dokument samt dess tidplan och kostnader. Syftet är att ge en överblick över den
framtida sträckningen, några styrande planeringsförutsättningar och av projektets
finansiering.

3.1 Projektets innehåll
Projekt Lindholmen-Linnéplatsen (Lindholmsförbindelsen) startar där spårsträckan
mellan Frihamnen – Lindholmen vid Lindholmsallén slutar.
Lindholmsförbindelsen fortsätter i markplan i Plejadgatan för att därefter vika in
mot Kunskapsgatan. Området som stadsbanan passerar genom på Lindholmen är
av riksintresse för kulturmiljövård. Strax söder om Backateatern börjar tråget som
övergår i en betongtunnel och därefter till en bergtunnel innan passage av Göta älv.
Markplan
Betongtråg
Betongtunnel
Bergtunnel
Hållplats

TN 2020-12-17
Figur 4 Ortofoto
över Lindholmsförbindelsens sträckning, tunnelalternativets olika delar

Tunneln planeras att byggas som två enkelspårtunnlar sammankopplade med
tvärtunnlar för utrymning och underhåll. Enkelspårtunnlar kan utföras med lägre
takhöjd än dubbelspårstunnlar vilket ger mindre berguttag och underlättar vid
kritiska passager. Tunnelutformningen kan dock komma att variera, exempelvis i
anslutning till tunnelpåslag och hållplatsutrymmen.
Passagen under Göta älv byggs som en sänktunnel i betong på grund av bergets
djupa läge som överstiger 50 meter på delar av älvpassagen. Sänktunnelns totala
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bredd är ca 15 meter och utformas med två separata enkelspårtunnlar med
mellanliggande slussar. Sänktunneln kommer att utformas med hänsyn till
riksintresset för farleden och ska säkerställa ett farledsdjup på minst 8,4 meter.
Även på Stigbergssidan ansluter tunneln direkt till bergtunnel. Bergytans läge ut
mot älven är i dagsläget osäkert vid både Lindholmskajen och Stigbergskajen.
Ytterligare undersökningar kommer att göras i genomförandestudien.
Det blir en underjordisk hållplats vid Stigbergstorget som är ca 20 meter under
Oscarleden och ca 35 meter under Stigberget med upp- och nedgång från
Stigbergstorget. Anslutningen till Stigbergstorget sker via rulltrappor och hissar
från respektive plattform med mellanplan. På grund av den stora höjdskillnaden
mellan mark och plattformsnivå kommer det sannolikt att bli aktuellt med ett eller
flera mellanplan (mezzaninplan). Se idéskiss nedan.

Figur 5 Idéskiss över den underjordiska hållplats Stigberget, dess uppgångar och
mezzaninplan. (Utförande är inte fastlagt och ska studeras vidare i GFS. En eventuell
utgång mot Masthuggskajen ingår inte i projektets kostnadsförutsättningar).

Även Stigbergstorget är av riksintresse för kulturmiljövård vilket kommer att
beaktas i fortsatt arbete med utformning i genomförandestudien.
Tunneln fortsätter därefter i bergtunnel vidare mot Linnéplatsen där anslutning
kommer att ske till hållplatsläge i markplan. Olika lösningar i markplan kommer
studeras vidare i program/detaljplan samt genomförandestudie med syfte att
minimera barriäreffekter samt påverkan på riksintressena friluftsliv och
kulturmiljö. Principutformning beskrivs vidare i [REF-R2].
Det har i dagsläget studerats en arbetstunnel som ansluter till planerad linjeföring
mellan Stigbergstorget och Linnéplatsen med en koppling i närheten av
Johanneskyrkan. En arbetstunnel ökar tillgängligheten till tunneln under driftskedet
och kan vid behov också utgöra en utrymningsväg som underlättar åtkomst för
servicefordon och räddningstjänst.
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3.2 Projektets måluppfyllelse
Några av Göteborgs Stads övergripande styrdokument är översiktsplan (ÖP),
fördjupad översiktsplan (FÖP) samt målbild Koll2035. Lindholmsförbindelsen är
ett av många stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt som planerats under en
längre tidsperiod.
I detta avsnitt relateras projektets mål och innehåll till de övergripande
styrdokumenten för att tydliggöra hur tunnelalternativet för Lindholmsförbindelsen
överensstämmer med dessa.

3.2.1 Kollektivtrafikens utveckling enligt Målbild Koll2035
År 2035 kan det komma att bo fler än 800 000 personer och finnas närmare
400 000 arbetsplatser i Göteborg, Mölndal och Partille – en utveckling som ger
stora möjligheter men också ställer höga krav på service och infrastruktur. För att
möta dessa utmaningar antog kommunfullmäktige i respektive kommun samt
regionfullmäktige Målbild Koll2035 – Kollektivtrafikprogram för stomnätet i
Göteborg, Mölndal och Partille under år 2018. Målbilden ska ligga till grund för
hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i det sammanhängande tätortsområdet
i Göteborg, Mölndal och Partille fram till år 2035. Göteborgs kommunstyrelse
beslutade september 2020 om handlingsplan 2020–2024 för att nå Målbild
Koll2035, se [REF-R4].
I Målbild Koll2035 beskrivs Lindholmsförbindelsen med två möjliga trafikslag;
spårväg och citybuss. Den utgör en avgörande del av innerstadsringen och kopplar
samman kommande Brunnsbo station med stadstrafiken, avlastar Brunnsparken
och kommande Hisingsbron samt möjliggör kortare restider31. Då målbild
Koll2035 arbetades fram antogs att Lindholmsförbindelsen skulle kunna utformas
för både spårväg och buss - oavsett om förbindelsen byggdes som bro eller tunnel.
Detta antagande visade sig vara orealistiskt. I riskutredningen av tunnelalternativet
som var en del av förstudien för Lindholmsförbindelsen framkom att spårväg och
buss av säkerhetsskäl endast är tekniskt möjligt om trafikslagen hålls åtskilda i
separata tunnelrör – något som inte är ekonomiskt realistiskt givet avsatt
investeringsram.
Förstudien för Lindholmsförbindelsen visade att tunnelalternativet har bäst
stadsbanekvaliteter och därmed högst resenärsnytta samt ger andra fördelar
gentemot broalternativen utifrån övriga bedömda aspekter, se [REF-R1].
Den samhällsekonomiska analysen visade att Lindholmsförbindelsen är lönsam
med enbart spårväg oavsett vilket alternativ som väljs, se [REF-R3].

Sammantaget bidrar tunnelalternativet bäst till att uppfylla de övergripande målen32
med Målbild Koll2035 och tillhörande kvalitetsmål33 ur resenärsperspektivet.

Förstudien visade också på stora utmaningar med att trafikera broalternativen med
buss. Busstrafikering i spårvagnsspåret medför sämre stadsbanekvaliteter på
31

REF-R4, Handlingsplan Koll2035 s12.
Stödja en hållbar region‐ och stadsutveckling, underlätta ett enkelt vardagsliv och
Öka andelen resor med kollektivtrafik, gång och cykel.
33
Kvalitetsmål för resenären – snabbt, enkelt och pålitligt, Kvalitetsmål för människan i
staden – en attraktiv stadsmiljö. Kvalitetsmål för stadens struktur – en sammanbunden
stad och region.
32
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innerstadsringen samt högre påverkan på stadsmiljön på Lindholmen och
Stigberget.34
Kontinuerlig dialog har förts med tjänstepersoner på Västtrafik och Västra
Götalandsregionen som framfört att tunnel är det enda alternativet som ger
stadsbanestandard utmed hela sträckan. En tunnel ger en kapacitetsstark
kollektivtrafik som innebär att kvalitetsmål som restid, turtäthet, pålitlighet,
komfort och stadsutveckling uppsatta i Målbild Koll 2035 kan uppnås. I en
protokollsanteckning på projektstyrelsen 2020-05-27 för Brunnsbo – Linné
tydliggjorde Västtrafik och Västra Götalandsregionens representanter att
bussförbindelsen är lägre prioriterad och att fokus ska ligga på att ta fram en
effektiv och kapacitetsstark stadsbana.
Kollektivtrafikhuvudmannen Västtrafik formulerar sin ståndpunkt utifrån
remissunderlaget och deltagande i projektet att35:

”Tunnel är det enda alternativet som ger stadsbanestandard på hela sträckan
vilket ger en kapacitetsstark kollektivtrafikförbindelse som innebär att
kvalitetsmål såsom restid, turtäthet, pålitlighet, komfort och stadsutveckling
uppsatta i Målbild KOLL2035 kan uppnås.”

3.2.2 Göteborg Stads övergripande plandokument
Lindholmsförbindelsen anges i gällande översiktsplan, som ett utredningsområde
för kommunikationer. I förslaget till ny översiktsplan (ÖP) med fördjupning för
centrala Göteborg (FÖP) kommer Lindholmsförbindelsen anges som en tunnel.
Planbeskrivningen kommer att omfatta Lindholmsförbindelsens anslutning till
framtida hållplats Linnéplatsen i markplan.
Förslaget till ny översiktsplan kommer också att innefatta en fristående cykelbro, i
ett östligare läge mellan Packhusplatsen och Hugo Hammars kaj, se kapitel 4.1.
Byggnadsnämnden förväntas fatta beslut i mars om att förslaget till ny
översiktsplan samt fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg ska gå på
utställning.
Ett programarbete kommer också att startas för att hantera komplexiteten vid just
Linnéplatsen, med dess riksintressen och motstående ytanspråk. Inriktningen för
Linnéplatsen sammanfattas nedan.

Fortsatt planering för hantering av Linnéplatsens särskilda frågeställningar
I det inriktningsbeslut för fortsatt arbete med FÖP/ÖP som byggnadsnämnden
ställde sig bakom den 17 november 2020 redogjordes särskilt för
Lindholmsförbindelsens anslutning till Linnéplatsen. Linnéplatsen utgör en viktig
entré och koppling mellan Slottsskogen och Linnéstaden. Idag är Linnéplatsen till
stor del en trafikyta och bytespunkt för kollektivtrafiken. Potential och uppdrag
finns för att stärka och utveckla Slottsskogens entré vid Linnéplatsen, bilda ett
kulturreservat för Slottsskogen och tillskapa ett hållplatsläge för stadsbana som del
av Lindholmsförbindelsen och en framtida innerstadsring. Slottsskogen utgör också
en målpunkt i staden och är en av Göteborgs främsta stadsparker med tydliga
34

För 12 m bron blir broöppningarna dessutom en permanent målkonflikt mellan god
framkomlighet för kollektivtrafiken och riksintresset för sjöfarten i innerhamnen samt på
Göta älv. De starka motstående intressena tydliggörs i remissvaren, se [REF-R2].
35
Presentation på Västtrafiks styrelsemöte 2020-09-25.
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värden för staden i stort och med särskilda värden utifrån riksintressena för
friluftsliv och kulturmiljövård.
Förslag till ny översiktsplan, fördjupningen för centrala Göteborg, kommer föreslå
och redogöra för markanvändningen på platsen utifrån den avvägning som görs av
olika intressen och anspråk och hur staden omhändertar de riksintressen som
berörs. Inriktning för arbetet med Linnéplatsen föreslås enligt följande36:
•

Att verka för att Linnéplatsen som stadsrum och Slottsskogens entré stärks
samt att tillgänglighet för gång- och cykel säkras vid utveckling av en framtida
nod för stadsutveckling och en bytespunkt för kollektivtrafik genom
Lindholmsförbindelsens anslutning till Linnéplatsen.

•

Att i första hand pröva om en anslutning av Lindholmsförbindelsen till ett
hållplatsläge i marknivå är lämpligt på Linnéplatsen.

Linnéplatsen föreslås pekas ut som en av flera viktiga noder för stadsutveckling i
en växande stadskärna. Noderna har olika utvecklingspotential och förutsättningar
men gemensamt är att det finns potential för att stadsliv, handel och arbetsplatser
kan stärkas. Utveckling av Linnéplatsen och Lindholmsförbindelsens anslutning
hänger även samman med möjlig omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till
boulevard mellan Linnéplatsen och Annedalsmotet, vilket behöver utredas och
studeras vidare.
Under första kvartalet 2021 påbörjas programarbetet för Linnéplatsen där de
samlade anspråken på området studeras och avvägs, bland annat utifrån de olika
riksintressena samt utifrån övriga projekt och planer som pågår i och i anslutning
till platsen. Inom ramen för programarbetet kommer det prövas en anslutning av
Lindholmsförförbindelsen till hållplats Linnéplatsen i markplan, utifrån
resonemang kring principutformning i [REF-R2]. Programarbetet kommer i sin tur
ligga till grund för den detaljplan som ska tas fram för den framtida
spårsträckningen och för angränsande trafik- och parkytor på Linnéplatsen.

3.3 Projektets finansiering och kostnadsram
Projekt Lindholmen-Linnéplatsen ingår i Program (spårvagn och citybuss)
Brunnsbo-Linné via Lindholmen. I avsnittet tydliggörs programmets och därefter
projektets finansieringsförutsättningar.

3.3.1 Program Brunnsbo-Linné - finansiering, ekonomisk ram och
kostnader
Programmet Brunnsbo-Linné via Lindholmen finansieras via
Sverigeförhandlingens Ramavtal 7 - Storstad Göteborg. Den tilldelade ramen inom
Sverigeförhandlingen uppgår till 4 800 miljoner kronor. Staten står för en fast
andel på 2 400 miljoner kronor (50%) och Göteborgs Stad samt Västra
Götalandsregionens respektive andelar uppgår till 1 200 miljoner kronor (25% per
part). Dessa uppgifter är i Sverigeförhandlingens prisnivå 2016–01.
Medelstilldelningen inom Sverigeförhandlingen kompenseras med
Konsumentprisindex (KPI). För att göra den ekonomiska ramen jämförbar med de
successivkalkyler som programmet gjort räknas ramen upp till motsvarande
prisnivå, 2019–09. En uppräknad ram uppgår till 5 110 miljoner kronor.
I styrelsen för Sverigeförhandlingen, med parterna Göteborgs Stad och Västra
Götalandsregionen och staten, har frågan lyfts att överföra återstående medel från
36

Byggnadsnämnden 2020-10-20, Inriktning ny översiktsplan för Göteborg samt
fördjupningar för centrala Göteborg och för Högsbo-Frölunda.
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linbanan (Sverigeförhandlingens objekt Linbana Centrum) till Program (spårvagn
och citybuss) Brunnsbo-Linné via Lindholmen (Sverigeförhandlingens objekt
Spårväg och citybuss Norra Älvstranden – centrala delen). Den primära
anledningen för att överföra medlen är att säkerställa genomförandet av
Lindholmsförbindelsen. Återstående medel för linbanan beräknas till 1 026
miljoner kronor i prisnivå 2019–09. Statens andel av återstående medel för
linbanan uppgår till 261 miljoner kronor, Göteborg Stads andel är 401 miljoner
kronor och Västra Götalandsregionens andel uppgår till 364 miljoner kronor37.
Om beslut fattas att överföra dessa medel till programmet innebär det att ramen
justeras från 5 110 miljoner kronor till 6 136 miljoner kronor i prisnivå 2019–09.
Kostnaden för programmet beräknas till ca 6 03038 miljoner kronor. Kostnaderna
inkluderar beräknade osäkerheter och risk.
Parallellt med frågan om att tillföra programmet ytterligare medel har programmet
tagit fram ett förslag med möjliga besparingar39. Om samtliga kvarvarande medel
Sammantagenfrån
ekonomisk
rapport
linbanan inte överförs
eller programmets kostnadsprognoser ökar under
processens
gång
kommer
besparingar
ske inom programmet.
Program Brunnsbo - Linné inkl stadslinbanan
Programkostnad

Alternativ Tunnel
-------------------------------------------------Ekonomisk ram:

5 110 miljoner

Tillkommande ram:

1 026 miljoner

Just. ekonomisk ram: 6 136 miljoner

Grundkostnad:

5 290 miljoner

Osäkerhet och risk:

740 miljoner

Summa:

6 030 miljoner

Figur 6 Ekonomisk ram och kostnader för Program Brunnsbo-Linné (prisnivå 2019–09)40
Ekonomisk ram och kostnadsprognos
är iProjekt
prisnivå 2019-09.
3.3.2
tunnel

mellan Lindholmen-Linné - finansiering,

*Osäkerhet är skillnad mellan 50-85 percentilen,
risk är från
programmets
riskkalkyl.
ekonomisk
ram
och kostnader
Hållbar stad – öppen för världen

TN 2020-12-17
Den tilldelande ramen för projekt tunnel
mellan Lindholmen-Linnéplatsen uppgår
till 3 515 miljoner kronor i prisnivå 2019–09.

Kostnaden för projektet tunnel mellan Lindholmen-Linnéplatsen beräknas till
4 548 miljoner kronor (prisnivå 2019–09). Detta inkluderar en ny
principutformning för anslutning till Linnéplatsen i tråg för att minska
barriäreffekter och påverkan på riksintressen41.
Kostnaden för tunnel mellan Lindholmen-Linnéplatsen innefattar kostnaden för
osäkerhet och risk som är bedömd till ca 542 miljoner kronor (prisnivå 2019–09).
Beslut om nivån på osäkerhet och risk görs då genomförandestudien är klar och
investeringsbeslut om projektgenomförande fattas.

37

Västra Götalandsregionen har använt 37 miljoner kronor för inköp av en färja.
Då innefattas ny principutformning av anslutning till hållplats Linnéplatsen som beskrivs
i [REF-R2] till en uppskattad merkostnad om 114 miljoner kronor. Prisnivå 2019–09.
39
Se [REF-R6], Möjliga besparingar inom programmet Brunnsbo-Linné
40
Osäkerhet är skillnad mellan 50–85 percentilen, risk är från programmets riskkalkyl
41
Merkostnaden för den nya principutformningen har kostnadsuppskattats under
december 2020 till 114 miljoner kronor.
38
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Projektkostnad
Alternativ Tunnel
Ekonomisk ram:

3 515 miljoner

----------------------------------------------------Grundkostnad:

4 006 miljoner

Osäkerhet och risk:

542 miljoner

Summa:

4 548 miljoner

Figur 7 Ekonomisk ram och kostnader för Tunnel mellan Lindholmen-Linné4243
Ekonomisk ram och kostnadsprognos är i prisnivå 2019-09.

Kostnad för drift- och underhåll

*Osäkerhet är skillnad mellan 50-85 percentilen, risk är från programmets riskkalkyl.
Hållbar stad – öppen för världen

Programmet har beräknat Lindholmsförbindelsens
drift- och underhållskostnad.
TN 2020-12-17
Kostnaden beräknas som ett årligt genomsnitt till 26 miljoner kronor per år i
prisnivå 2019. Kostnaden innefattar inte kostnaden för trafikering. Den nya
principutformningen av Linnéplatsen bedöms ha en marginell påverkan på driftoch underhållskostnader.

3.4 Projektets tidplan
Trafikkontoret har låtit analysera förutsättningarna att klara tidplanen för Projekt
Lindholmen-Linnéplatsen då mål för trafikstart angetts till 203544. Bedömningarna
har gjorts på en övergripande nivå, innan beslut om alternativ fattats och utan att i
detalj studera varje aktivitets bakomliggande förutsättningar.
Enligt tidplaneanalysen bedöms tunneln kunna tas i bruk under 2036.
Uppskattningar av tid för eventuellt överklagande innefattas då.
EnPreliminär
tidplaneöversikt
för tunnelalternativet med fokus på de ingående
tidsplan
huvudmomenten kan sammanfattas enligt:
2021

2036

1

2

3

4

5
Projektgenomförande (TK) – Upphandling, projektering, byggnation etc.

Genomförandestudie (TK)
2026

Systemhandling
Gestaltning, Utformning
Anläggning/Konstruktion
Projektplan, Tid/Kostnad

Planarbete (SBK)
2026

2028

Program, detaljplaner
Tillstånd/Tillåtlighet

Domar och tillstånd

1

KF: Beslut om tunnel Lindholmen-Linnéplatsen

2

KF: Genomförandebeslut och antagande av detaljplaner

3

Detaljplaner vinner laga kraft

4

Miljödomar och tillstånd för byggnation

5

Trafiköppning Lindholmsförbindelsen

2029
Hållbar stad – öppen för världen

TN 2020-01-21

Figur 8. Översiktlig tidplan för projekt Tunnel Lindholmen-Linnéplatsen

En detaljerad tidplan tas fram i genomförandestudien som underlag för
investeringsbeslut inför projektgenomförandet.

42

Osäkerhet är skillnad mellan 50-85 percentilen, risk är från programmets riskkalkyl
Innefattar ny principutformning vid Linnéplatsen. Prisnivå 2019–09.
44
Mål för trafikstart 2035 är enligt Sverigeförhandlingen. Se analys i [REF-K9].
43
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4 ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR
4.1 Fortsatt arbete med fristående gång- och cykelbro
Parallellt med att trafiknämnden 2020-08-27 beslöt remittera underlaget som
sammanställts inför val av alternativ – bro eller tunnel mellan Lindholmen och
Stigberget - pekade trafiknämnden på att det pågår ett arbete med en ny gång- och
cykelbro öster om det föreslagna läget för förbindelsen mellan Lindholmen –
Stigberget. Gång- och cykelbron och den framtida Lindholmsförbindelsen påverkar
varandra och nämnden menade därför att processerna behöver löpa parallellt.
Det finns uppenbara beroenden mellan dessa två objekt då framtida gång-, cykeloch kollektivtrafikförbindelser över älven är en förutsättning för att minska
barriäreffekterna och ge stadskärnan möjlighet att växa på båda sidor älvstranden.
En framtida Lindholmsförbindelse blir en del av den nya innerstadsringen som
avlastar centrum från kollektivtrafik och skapar nya bytespunkter och en ny gångoch cykelbro kopplar ihop övergripande cykelnätet och stråk i staden. Antalet
kollektivtrafikresenärer uppskattas till ca 30 000 - 35 000/dag över älven och
antalet cyklister till ca 5 000/dag när respektive förbindelse står färdig. Förslaget
till placering av gång- och cykelbron har föregåtts av utredningar där olika lägen
presenterats för trafiknämnden liksom resultatet av genomförda nyttoanalyser.
Ytterligare ett beroende mellan Lindholmsförbindelsen och arbetet med gång- och
cykelbroar är att trafikkontoret gör bedömningen att en ny öppningsbar bro i
centrala Göteborg bör kunna uppföras utan att påtagligt skada sjöfartsintressena.
Kontorets bedömning är att två nya öppningsbara broar på kort sikt (fram till 2035)
i centrala Göteborg inte kan föreslås, då det hade gjort processen för broöppningar
så komplex att riksintresset troligen inte hade kunnat tillgodoses annat än genom
att de nya broarna skulle få stå öppna för sjötrafik orimligt långa tider.
Arbete har pågått under hösten för att synkronisera de två ärendena så att
beslutsprocesserna för den framtida Lindholmsförbindelsen och gång- och
cykelbron löper parallellt med förslag till beslut i februari månads trafiknämnd.
Förutom förslaget om beslut om tunnel mellan Lindholmen och Linnéplatsen
föreslås trafiknämnden fatta ett inriktningsbeslut för en framtida gång- och
cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj - där kommunfullmäktige
uppdrar åt trafiknämnden att fortsätta planera för en gång- och cykelbro med vissa
inriktningar. Dessa inriktningar för projektet innebär bland annat att ett kostnadstak
för projektet sätts, att bron ska kunna tas i drift 10–12 år efter det att beslut har
fattats i kommunfullmäktige samt att bron ska byggas inom ett angivet geografiskt
avgränsat område och ge vissa nyttor.
Efter inriktningsbeslut i kommunfullmäktige kommer trafikkontoret att påbörja en
genomförandestudie där bland annat frågor som markåtkomst, undersökning av
mark- och vattenområden, påverkan på kulturmiljö samt övriga tillstånd och
processer hanteras.
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Trafiknämnden

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2020-08-27

Remiss - val av alternativ för
Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen Linnéplatsen
§ 302, 4122/19
Beslut

1. Trafiknämnden översänder det samlade underlaget som sammanställts inför val
av alternativ – bro eller tunnel mellan Lindholmen och Stigberget – på remiss till
remissinstanser enligt förteckning i bilaga 1 till trafikkontorets tjänsteutlåtande.
2. Trafiknämnden vill förtydliga att det pågår ett arbete med en ny GC bro
uppströms i Göta Älv, i enlighet med ”Nyttoanalys av nya GC broar över Göta
älv”. Detta arbete och förslagen för Lindholmsförbindelsen påverkar varandra
och processerna behöver därför löpa parallellt.

Information

Ma-Lou Wihlborg och Martin Stenfeldt från trafikkontoret redogör för ärendet.

Handlingar

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-08-06
Yrkande (D) (protokollsbilaga 1, § 302)
Tilläggsyrkande (MP), (V), (M), (L), (C) och (S) (protokollsbilaga 2, § 302)

Yrkanden

Henrik Munck (D) yrkar bifall till yrkandet från (D).
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets förslag men att ärendet inte
ska justeras omedelbart.
Blerta Hoti (S) yrkar bifall till trafikkontorets förslag samt bifall till tilläggsyrkandet från
(MP), (V), (M), (L), (C) och (S).

Propositionsordning

Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall mot avslag på yrkandet från
(D). Han finner att trafiknämnden avslår yrkandet.
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall mot avslag på trafikkontorets
förslag. Han finner att trafiknämnden beslutar enligt förslaget, men att ärendet inte ska
justeras omedelbart.

Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokollsutdrag
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Trafiknämnden

Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall mot avslag på yrkandet från
(MP), (V), (M), (L), (C) och (S). Han finner att trafiknämnden beslutar enligt yrkandet.

Reservation

Henrik Munck (D) reserverar sig mot trafiknämndens beslut till förmån för eget yrkande.

Protokollsutdrag skickas till
Remissinstanser

Dag för justering
2020-09-02

Vid protokollet
Sekreterare
Sara Olsson

Ordförande
Toni Orsulic (M)

Justerande
Karin Pleijel (MP)

Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokollsutdrag
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Trafiknämnden 2020-08-27 protokollsbilaga 1, § 302

Yrkande
27 augusti 2020

Demokraterna
Ärende nr 23

Yrkande – angående Lindholmsförbindelsen
Förslag till beslut i trafiknämnden:
1. Ärendet återremitteras med uppdrag till Trafikkontoret att förtydliga
beslutsunderlaget kring att projekt Lindolmsförbindelsen i dagsläget bedöms att:
- inte hålla sig inom tillgänglig budget
- inte hålla den ursprungliga tidplanen (2035)
- inte uppfylla Målbild Koll2035 (gällande citybuss)
Yrkandet
I det samlade beslutsunderlaget framgår att projektet bedöms att inte kunna
leverera på tidplan, kostnad och innehåll.
Samtidigt framställs projektet, och i synnerhet tunnelalternativet, som ”grönt” i
Bilaga 2 Översikt av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsen. Och i själva
tjänsteutlåtandet nämns Målbild Koll2035 under ”Förhållande till styrande
dokument”, men det nämns inte att projektet bryter mot de ambitioner som
fastställts för busstrafiken i flera fullmäktige (Göteborg, VGR, Mölndal, Partille).
Beslutsunderlaget behöver också kompletteras med nollalternativ,
samhällsekonomisk analys, linjenätsutredning samt preliminärt underlag kring
utformning kring Linnéplatsen.

Trafiknämnden
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Trafiknämnden 2020-08-27 protokollsbilaga 2, § 302

MP, V, M, L, C, S
Trafiknämnden
2020-08-27
23 Tilläggsyrkande angående remiss - val av alternativ för Lindholmsförbindelsen mellan
Lindholmen - Linnéplatsen
Förslag till beslut
Trafiknämnden vill förtydliga att det pågår ett arbete med en ny GC bro uppströms i Göta Älv, i
enlighet med ”Nyttoanalys av nya GC broar över Göta älv”. Detta arbete och förslagen för
Lindholmsförbindelsen påverkar varandra och processerna behöver därför löpa parallellt.

Trafikkontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2020-08-06
Diarienummer 4122/19

Handläggare
Ma-Lou Wihlborg/Trafikkontoret/GBGStad
Telefon: 031-368 2520
E-post: ma-lou.wihlborg@trafikkontoret.goteborg.se

Remiss - val av alternativ för
Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen Linnéplatsen
Förslag till beslut
I trafiknämnden
1. Trafiknämnden översänder det samlade underlaget som sammanställts inför val av
alternativ – bro eller tunnel mellan Lindholmen och Stigberget – på remiss till
remissinstanser enligt förteckning i bilaga 1 till trafikkontorets tjänsteutlåtande.
2. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart.

Sammanfattning
Trafikkontoret föreslår att trafiknämnden beslutar remittera det samlade materialet (se
bilaga 2 - 21) som trafikkontoret tagit fram som underlag för val av lösning för
Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen – Linnéplatsen. Förslag till remissinstanser
framgår av bilaga 1. Tre olika alternativ har studerats för sträckan mellan Lindholmen till
Linnéplatsen – tunnel, öppningsbar bro på 12 m bro samt en ej öppningsbar bro på 27
meter.
Projekt Lindholmen – Linnéplatsen är en del av programmet Spårväg och Citybuss
mellan Brunnsbo – Linné via Lindholmen som finansieras av Sverigeförhandlingen,
varav staten finansierar 50 %, Västra Götalandsregionen 25 % och Göteborgs Stad
resterande 25 %. Beslut om val av alternativ ska också fattas i Västtrafiks styrelse.
De tre alternativen har olika egenskaper och jämförs i översikten, se bilaga 2, utifrån
förutsättningen att det ska byggas en stadsbana utmed sträckan. Nedan framgår de
aspekter som jämförts och vad som framkommer av analysen.
Vilken stadsbanestandard har de tre alternativen?
Analysen visar att tunnelalternativen har bäst stadsbanestandard utifrån kriterierna i
Målbild Koll2035. Av analysen framgår också 12 meters bron har sämst standard på
grund av broöppningar.
Alternativens påverkan på stadsbyggnad och exploatering
Stadsbyggnads- och exploateringsanalysen visar att tunnelalternativet innebär lägst negativ
påverkan utifrån de studerade faktorerna.
Alternativens påverkan på riksintressen
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12 metersbron ger stor negativ påverkan på riksintresset sjöfarten på grund av
broöppningar. Tunneln innebär lägst negativ påverkan på riksintressena.
Risker och osäkerheter i att genomföra de olika alternativen och vi möter vi våra
intressenter?
Det finns kritiska passager i samtliga alternativ. För tunnelalternativet är riskerna
framförallt av byggnadsteknisk karaktär. För broalternativen tillkommer ökade risker
kopplade till intressenter i närområdet och i regionen.
Investerings samt drift och underhållskostnader för respektive alternativ.
Investeringen för samtliga alternativ överstiger tilldelad ram. Drift och
underhållskostnaden är högre för broalternativen.
Tilläggsfunktioner för gång- och cykeltrafik samt busstrafik på de båda broalternativen är
möjliga men ingår inte i grundinvesteringen. Konsekvenserna av att inkludera en gångoch cykelförbindelse samt trafikera med buss i spåren redovisas i separat kapitel i den
samlade översikten, bilaga 2. Analysen visar att frågan om en gång- och cykelförbindelse
över älven även fortsättningsvis ska hanteras i befintligt cykelprojekt, med syfte att
maximera nyttan för cyklister och minimera påverkan på sjöfarten. När det gäller buss
framgår att samtrafikering med buss innebär avsevärt sämre stadsbanestandard med ökad
restid och lägre kapacitet för stadsbanan.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Projektets investering har beräknats enligt metodiken för successivkalkylering. Den totala
investeringskostnaden för Lindholmsförbindelsen beräknas variera mellan 4 167 miljoner
kronor för 27 meters bron till 4 637 miljoner kronor för 12 meters bron. Tunnelns
beräknade kostnad ligger på 4 434 miljoner kronor. Samtliga uppgifter är i 2019 års
prisnivå. I kostnaden ingår projektets hela riskexponering. Riskreserven beslutas och
avsätts vid investeringsbeslutet.
Den beräknade kostnaden för samtliga alternativ överstiger projektets tilldelade medel på
3 485 miljoner kronor i 2019 års prisnivå. Projektet ingår i Sverigeförhandlingen vilket
innebär att staten finansierar 50 % och regionen och Göteborgs Stad vardera 25 %.
Drift- och underhållskostnaden för de tre alternativen för sträckan Lindholmen –
Linnéplatsen har beräknats. 12 metersbron har högst beräknade drift- och
underhållskostnader på ca 19 miljoner kronor per år att jämföra med beräknad årlig
genomsnittlig kostnad på 15 miljoner kronor per år för 27 metersbron och ca 10 miljoner
kronor per år för tunnelalternativet.
Tilläggsfunktioner för gång- och cykeltrafik samt busstrafik på de båda broalternativen är
möjliga men ingår inte i grundinvesteringen. Gång- och cykelfunktioner och samt
trafikering med buss är inte möjliga i tunnelalternativet. Tilläggskostnaden för gång- och
cykelfunktionen varierar mellan 295 miljoner kronor för 12 metersbron och 360 miljoner
kronor för 27 metersbron. Det är även möjligt att trafikera spåren på broalternativen med
buss och den extra kostnaden för detta uppskattas till 400 miljoner kronor för den
öppningsbara bron på 12 meter och 100 miljoner kronor för den fasta 27 metersbron.
Detta är kostnadsuppskattningar med högre osäkerhet än den genomförda
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successivkalkylen för grundinvesteringen. Det har inte beräknats några drift- och
underhållskostnader för buss och gång- och cykelfunktionerna på broalternativen.

Bedömning ur ekologisk dimension
Trafikkontoret låtit genomföra en klimatanalys för att uppskatta de olika alternativens
utsläpp av koldioxid (se bilaga 9). Utredningen visar att byggnation av tunnel skulle
medföra högst utsläpp av koldioxid, följt av byggnation av en 12 meters bro. Det som är
utslagsgivande är den mängd betong som används vid konstruktionen av tunnlar samt
underjordisk hållplats vid Stigberget.
Det bör påpekas att kalkylen är gjord i ett mycket tidigt skede och innehåller en rad
osäkerheter och förenklingar.

Bedömning ur social dimension
I det material som trafikkontoret tagit fram har det inte ingått en analys utifrån social
dimension. En sådan analys kommer att ske inom ramen för genomförandestudien som
kommer att påbörjas när beslut fattats om val av alternativ.

Förhållande till styrande dokument
Lindholmsförbindelsen pekas ut i Målbild Koll2035 som kollektivtrafikstråk för
stadstrafikens stomnät samt ingår i avtal om statlig delfinansiering genom
Sverigeförhandlingen som del av kollektivtrafikobjektet Brunnsbo-Linné.

Bilagor
Kompletteringen till tekniska förstudien
Bilaga 1. Sammanställning av förslag till remissinstanser
Bilaga 2. Trafikkontoret Göteborgs Stad ”Översikt av underlag för remis av
Lindholmsförbindelsens förstudie”. Forsando augusti 2020.
Bilaga 3 – 13. Komplettering till tekniska förstudien.
Det som anges som referenser nedan (REF – K) är referensbeteckningar till bilaga 2.
Bilaga 3. REF - K1. Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Älvstranden utveckling
AB, ”Geografisk förstudie: Stadsutvecklings- och exploateringsanalys för alternativa
förslag Lindholmsförbindelsen”, juni-2020
Bilaga 4. REF - K2. Trafikkontoret, Göteborgs Stad, ”Översiktlig analys av
intressentpåverkan för Lindholmsförbindelsens tre alternativ”, Forsando juni-2020,
Bilaga 5. REF - K3. Trafikkontoret, Göteborgs Stad, ”PM om Sjöfart och broar över Göta
älv”, Forsando juni-2020.
Bilaga 6. REF - K4. Göteborgs Hamn, ”Ersättningsläge för Stena Line (Masthugget och
Majnabbe) samt kryssning”, Göteborgs Hamn AB, 2020-05-26
Bilaga 7. REF -K5. Trivector Traffic för Göteborgs Stad” Lindholmsförbindelsen:
- jämförande analys av tunnel- eller broförbindelse utifrån ett trafikalt perspektiv”, juni2020
Bilaga 8. REF - K6. Trivector Traffic för Göteborgs Stad” Lindholmsförbindelsen:
Analys av körtider Frihamnen-Linnéplatsen för olika alternativ”, juni-2020
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Bilaga 9. REF - K7. Ramboll, ”PM Klimatkalkyl – överfart brunnsbo-linné.”,2020-05-29.
Bilaga 10. REF - K8. Trafikkontoret, Göteborgs Stad, ”Lindholmsförbindelsen,
underlagsrapport – Studie södra tunnelpåslaget.”, Utförd av Sweco
Bilaga 11. REF - K9. Trafikkontoret, Göteborgs Stad, ”Lindholmsförbindelsen –
Underlagsrapport tidplaneanalys”, Utförd av Sweco
Bilaga 12. REF - K10. Trafikkontoret, Göteborgs Stad ”Synpunkter från dialogen våren
2020 – bro eller tunnel över Göta älv”, Trafikkontoret juni 2020.
Bilaga 13. REF - K11. Trafikkontoret, Göteborgs Stad, ”Investerings- drift- och
underhållskostnad för Lindholmen-Linnés tre alternativ”, Trafikkontoret, juni 2020

Bilaga 14 – 21. Den tekniska förstudien
Det som anges som referenser nedan (REF – T) är referensbeteckningar till bilaga 2.
Bilaga 14 REF – TI.. Trafikkontoret, Göteborgs Stad, ”Teknisk förstudie,
Lindholmsförbindelsen Huvudrapport” ver 1.0, 2020-01-31.
Utgör en sammanställning av det material som tagits fram under de senaste årens
förstudie som fokuserar på den tekniska genomförbarheten.
Bilaga 15 REF - T2. Underlagsrapport Trafikering, Sweco 2020.
Beskriver trafikeringförutsättningarna för Lindholmsförbindelsen och belyser behovet
och nyttan av en kollektivtrafikförbindelse som korsar Göta älv.
Bilaga 16. REF – T3. Underlagsrapport Trafikutformning, Sweco 2020, beskriver hur
gatorna vid Linnéplatsen, Stigberget samt Lindholmen kan se ut när
Lindholmsförbindelsen byggts.
Bilaga 17. REF – T4. Underlagsrapport Studie utformning och korridor, Sweco 2020,
innehåller information om möjliga linjeföringar för sträckan Lindholmen-Linnéplatsen.
Rapporten ska i första hand ses som en studie över möjliga linjeföringar. De större
riskerna med respektive alternativ listas.
Bilaga 18. REF – T5. Underlagsrapport Förslag till linjeföring, Sweco 2020, redogör för
en möjlig (men inte slutgiltig) linjeföring för respektive alternativ. PM:et beskriver
förutsättningar och begränsningar, ger motiv till val av linjeföring och listar avsteg.
Översiktliga spårplaner och profiler för banmitt redovisas som ritningsbilagor.
Bilaga 19. REF – T6. Underlagsrapport Passage Göta älv, Sweco 2020 redovisar de
tekniska lösningar som är aktuella i samband med förbindelsens korsning med Göta älv.
Det innebär i huvudsak en redovisning av möjliga brotyper som kan bedömas som
möjliga och lämpliga, argument för och emot samt utvärdering av alternativen.
Bilaga 20. REF – T7. Underlagsrapport Inventering byggnader och konstruktioner samt
bergytor, Sweco 2020, redovisar en inventering av befintliga konstruktioner,
grundläggningsdjup för byggnader längs Lindholmsförbindelsens sträcka. Av rapporten
framgår också bergtäckning och bergkvalitet. PM:et redogör inte för befintliga
sekretessbelagda undermarksanläggningar.
Bilaga 21. REF – T8. Riskutredning Lindholmsförbindelsen, Cowi 2019, belyser de
alternativskiljande risker som finns avseende samtrafikering spårväg - buss,
tunnel/broalternativ, godkännandeprocessen, mm. Riskutredningen ska kunna användas
som underlag till beslut om inriktningsalternativ för fördjupad åtgärdsvalsstudie för
Lindholmsförbindelsen. Riskutredningen behöver fördjupas när trafikeringsalternativ
valts för att bli en komplett riskanalys för spårtrafik enligt Transportstyrelsen krav.
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Ärendet
Trafikkontoret föreslår att trafiknämnden beslutar remittera det samlade material som
trafikkontoret tagit fram som underlag för val av lösning för Lindholmsförbindelsen
mellan Lindholmen – Linnéplatsen. Underlagsmaterialet framgår av bilaga 2 till 21,
förslag till remissinstanser framgår av bilaga 1. De tre alternativ som studerats är en
tunnel, en öppningsbar bro på 12 meter samt en ej öppningsbar bro på 27 meter. Valet av
bro eller tunnel mellan Lindholmen – Stigberget påverkar också den fortsatta
sträckningen mellan Stigberget till Linnéplatsen. Den avslutande sträckan från
Vegasvackan till Linnéplatsen är identisk för de tre alternativen.
Remisstiden föreslås från 31 augusti till den 30 oktober. Beslut i trafiknämnden planeras
till februari månads sammanträde. Detta är ett investeringsobjekt i Sverigeförhandlingen
vilket innebär att även Västtrafik ska fatta beslut om val av alternativ.
Beslutet om val av alternativ är synkroniserad med beslut i byggnadsnämnden om
utställning av den fördjupade översiktsplanen där ett av alternativen kommer att gå ut på
utställning.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Projekt Lindholmen – Linnéplatsen är en del av programmet Spårväg och Citybuss
mellan Brunnsbo – Linné via Lindholmen som finansieras av Sverigeförhandlingen,
varav staten finansierar 50 %, Västra Götalandsregionen 25 % och Göteborgs Stad
resterande 25 %. Åtgärden är också en del av Målbild Koll 2035 - Kollektivtrafikprogram
för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille som är antagen i Göteborgs Stads
kommunfullmäktige.

Åtgärden är en förutsättning för att utveckla spårvägssystemet på Hisingen för att möta
den pågående stadsutvecklingen på Norra Älvstranden samt öka robustheten i dagens
system.
De tre alternativen
De tre alternativ som studerats är följande:

-

Tunnel från Lindholmen och hela vägen till Linnéplatsen
Öppningsbar bro på 12 meter – motsvarande höjd som Hisingsbron – till
Stigberget med tunnel från Stigberget till Linnéplatsen
Ej öppningsbar bro på 27 meter till Stigberget med fortsatt sträckning ovan mark
längs Bangatan till Djurgårdsplatsen där sträckningen går över till tunnel till
Linnéplatsen.

Samtliga alternativ avslutas vid Linnéplatsen där den nya stadsbanan kopplar till befintlig
spårväg för att bli en del av den nya innerstadsringen som ska avlasta centrala staden
bytespunkter och lägga grunden för ett effektivare kollektivtrafiksystem i Göteborg.
Stadsbana har – jämfört med spårväg – högre hastighet, längre mellan hållplatserna och är
i högsta möjliga utsträckning planskild i förhållande till övrig trafik.
De tekniska förutsättningarna för tunnel, bro 12 meter samt bro 27 meter redovisas i den
tekniska förstudien som består av sju utredningar, se bilaga 15 till 21 som sammanfattas i
bilaga 14, Teknisk förstudie Lindholmsförbindelsen Huvudrapport. Den tekniska
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förstudien har utvecklats/förtydligats och kompletterats under våren 2020 i ett antal
utredningar som bilägges, se bilaga 3 till 13.
I bilaga 2 sammanfattas materialet som tagits fram i den tekniska förstudien samt i de
kompletterande underlagen och i rapporten ges en översikt över de alternativskiljande
egenskaperna för respektive alternativ. Jämförelsen och konsekvensbeskrivningen utgår
från förutsättningen att det ska byggas en stadsbana utmed sträckan. Det är möjligt att
också bygga en gång- och cykelbana samt att trafikera buss i spåren på de båda
broalternativen. Konsekvenserna av att inkludera en gång- och cykelförbindelse samt
trafikera med buss i spåren redovisas i separat kapitel i översikten, bilaga 2.
De tre alternativen har olika egenskaper och jämförs i översikten, bilaga 2, utifrån
följande aspekter:
-

Vilken stadsbanestandard har de tre alternativen?
Alternativen jämförs utifrån restid, hastighet, robusthet samt pålitlighet.

-

Stadsbyggnads- och exploateringsanalys
I stadsbyggnadsanalysen studeras påverkan på stadsbild, stadsliv samt
landskapsbild för de olika alternativen liksom påverkan på möjliga
exploateringsintäkter.

-

Påverkan på riksintressen.
De riksintressen som studeras är kommunikation (farled samt hamn), kulturmiljö
samt friluftsliv.

-

Risker och osäkerheter i att genomföra de olika alternativen och hur vi
möter våra intressenter?
En analys görs av de identifierade kritiska passagerna vid Lindholmen, Göta Älv
passagen, Stigberget (och Bangatan) samt Linnéplatsen med påverkan på olika
intressenter.

-

Investerings- samt drift- och underhållskostnaden för respektive alternativ.

Förvaltningens bedömning
Av den sammanfattande analysen framgår följande:
-

Tunnelalternativen har bäst stadsbanekvalitéer. 12 meters bron har sämst standard
på grund av broöppningar som kan öka restiden med upp till 8 minuter per
broöppning.

-

Tunnelalternativet innebär lägst negativ påverkan utifrån stadsbyggnads- och
exploateringsanalysen. Högbron på 27 meter innebär störst negativ påverkan på
stadsmiljö och möjlighet till exploatering.

-

12 metersbron ger stor negativ påverkan på riksintresset sjöfarten på grund av
broöppningar. Högbron på 27 meter innebär stor negativ påverkan på
riksintressena för kulturmiljö vid Lindholmen och Stigberget. Tunneln innebär
lägst negativ påverkan på riksintressena.
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-

Det finns kritiska passager i samtliga alternativ. För tunnelalternativet är riskerna
framförallt av byggnadsteknisk karaktär. För broalternativen tillkommer ökade
risker kopplade till intressenter i närområdet och regionen. 12 meters bron
bedöms ha en högre risk- och osäkerhetsnivå kopplat till riksintresset sjöfart och
medför utmanande samordning med regionala intressen.

-

Investeringen för samtliga alternativ överstiger tilldelad ram. Investeringen är
lägst för 27 metersbron, därefter tunnel och högst kostnad är det för 12
metersbron. Drift- och underhållskostnader är högre för broalternativen.

När det gäller möjligheten att trafikera buss i spårvagnsspåren visar utredningarna att
samtrafikering med buss innebär avsevärt sämre stadsbanestandard med ökad restid och
mindre kapacitet för stadsbanan. Trafikering av buss på Lindholmsförbindelsen ger också
begränsad nytta. Västtrafiks och Västra Götalandsregionens tjänstepersoner gör
bedömningen att en kapacitetsstark och snabb stadsbana är högre prioriterat än trafikering
med buss.
När det gäller frågan om att inkludera en gång- och cykelförbindelse på broalternativen
visar analysen att frågan om en gång- och cykelförbindelse över älven även
fortsättningsvis ska hanteras i befintligt cykelprojekt, med syfte att maximera nyttan för
cyklister och minimera påverkan på sjöfarten. En cykelförbindelse längre österut innebär
en halvering av mängden sjötrafik vilket i sin tur minskar antalet broöppningar och är
därför mer attraktivt utifrån nytta för cyklisterna. Analysen visar också att möjligheten att
få accept på ytterligare en bro är begränsad utifrån riksintresset sjöfart om
Lindholmsförbindelsen utformas som en 12 meters bro.
Trafikkontoret föreslår nu att det samlade materialet skickas på remiss såväl
kommuninternt som till externa intressenter inför beslut i trafiknämnd och Västtrafiks
styrelse. Remissinstanserna framgår av bilaga 1. De frågor som ska remissinstanserna
föreslås ta ställning till är följande:
-

Hur påverkar de olika alternativen er verksamhet?
Vilket alternativ förespråkar ni?

Christer Niland

Kristina Lindfors

Avdelningschef

Trafikdirektör
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Fel i Trafikverkets beräkningsmodell för beräkning av samhällsekonomisk lönsamhet – tidigare
slutsatser kvarstår
Sammanfattning
Trafikverket har identifierat ett fel i den programvara (Samkalk) som använts för den
samhällsekonomiska kalkylen av spårvägsförbindelse Brunnsbo – Linnéplatsen via Lindholmen. Felet,
som endast berör spårvagnstrafik, kommer att rättas i samband med kommande revidering av
programvaran. Rättningen innebär att spårvägsförbindelsens nytta minskar, dock i samma
utsträckning för samtliga tre alternativ; tunnel, mellanhög bro respektive högbro.
Spårvägsförbindelsen bedöms fortfarande som lönsam men lönsamheten blir i högre grad beroende
av framtida resande med kollektivtrafiken.
Bakgrund
Den samhällsekonomiska kalkylen för spårvägsförbindelse Brunnsbo – Linnéplatsen via Lindholmen
har genomförts med Trafikverkets programvara för samhällsekonomisk beräkning - Samkalk.
Trafikverket har, i samband med pågående åtgärdsplanering, identifierat ett fel i programkoden som
påverkar nyttan av spårvägsinvesteringar. Felet, som endast berör beräkningen av
trafikeringskostnad för spårvagn, består i att programmet använder en för stor faktor vid den s.k.
diskonteringsberäkningen, dvs. då framtida nyttor och kostnader omvandlas till dagens värde.
Det är olyckligt att felet inte upptäckts tidigare. En bidragande orsak kan vara att Trafikverkets egna
analyser mycket sällan eller aldrig utgörs av analyser av spårvägsinvesteringar. Kalkyler inom
Trafikverkets pågående åtgärdsplanering påverkas också i ringa utsträckning eller inte alls och
Trafikverket uppger att felet kommer att åtgärdas först till kommande programversion, som lanseras
till hösten 2022.
Trafikkontoret fick information om felet och den kommande rättningen i mitten av mars, dvs. efter
det att beslutsunderlag från den samhällsekonomiska kalkylen för Brunnsbo – Linnéplatsen
färdigställt. Rättningens inverkan på kalkyl och samhällsekonomiskt beslutsunderlag har därför
klargjorts genom en kompletterande kalkyl.
Kompletterande kalkyl
För att kunna visa korrekt beräknade värden har en kompletterande kalkyl genomförts. Rättningen
påverkar endast trafikeringskostnaden för spårvagn och innebär att nuvärdet för kalkylposten
”Trafikeringskostnad, kollektivtrafik” minskar med ca 1,2 - 1,4 mdkr.
I och med att övriga kalkylposter inte påverkas kommer nettonuvärdet (summan av framtida nyttor
minus investeringskostnaden) att minska i motsvarande grad som trafikeringsnyttan. Nettonuvärdet,
som i beslutsunderlagets huvudkalkyl beräknats till ca 1,4 miljarder kronor för tunnel, ca 0,5
miljarder för mellanhög bro och ca 2,3 miljarder för högbro, blir efter omräkning med korrekt
diskonteringsfaktor plus/minus 0 för tunnel, -0,8 miljarder för mellanhög bro samt 1,1 miljarder för
högbro.
Påverkan på beslutsunderlaget
Huvudsyftet med den samhällsekonomiska kalkylen har varit att jämföra de tre alternativen relativt
varandra. Rättningen ger endast marginell påverkan på skillnaden mellan de tre alternativen och
beslutsunderlaget avseende val mellan alternativ påverkas därmed inte. Osäkerheter avseende bland
annat framtida tidtabell, hållplatslägen och trafikering gör att det även fortsättningsvis inte går att
förorda något av alternativen utifrån samhällsekonomisk lönsamhet.

Rättningen innebär påverkan på nyttan för objektet som helhet, dvs. oavsett vilket alternativ som
väljs. Investeringen har i beslutsunderlaget bedömts som samhällsekonomiskt lönsam, oavsett
alternativ. Bedömningen kvarstår och det reviderade resultatet är fortfarande ett gott resultat i
jämförelse med många andra stora och strukturbildande infrastrukturprojekt.
Att bedömningen kvarstår, trots att nettonuvärdet i och med rättningen hamnar närmare, eller
under noll, baseras på att den försiktigt beräknade nyttan av minskade förseningar kring Hisingsbron
bedöms bli större än den nytta på ca 1,1 miljarder kronor som ingår i kalkylen.
Sammanfattningsvis är bedömningen att beslutsunderlaget fortsatt är relevant och att den
samhällsekonomiska kalkylen även fortsättningsvis kan vägas in som en av flera faktorer i ett samlat
beslutsunderlag.
Den samhällsekonomiska analysen avser endast sträckan Lindholmen-Linnéplatsen och
beslutsunderlag för delen Frihamnen-Lindholmen påverkas därmed inte.
Stadsledningskontoret har informerats så att detta kan beaktas i fortsatt beslutsprocess för
Lindholmsförbindelsen i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Ma-Lou Wihlborg
Projektledare Lindholmen – Linnéplatsen
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Sammanfattning
En ny spårvägsförbindelse planeras mellan Brunnsbo och Linnéstaden, via Lindholmen.
Förbindelsen, som bland annat innebär en ny koppling över eller under Göta älv,
förväntas minska restiden och öka robustheten i stadens kollektivtrafiksystem.
I syfte att utvärdera alternativa sträckningar har, för delen Lindholmen – Linnéplatsen, en
samhällsekonomisk analys genomförts. I en samhällsekonomisk analys görs en
ekonomisk värdering av en åtgärds framtida årliga effekter som därefter summeras till ett
så kallat nuvärde. Genom att jämföra nuvärdet av (beräkningsbara) effekter med
investeringskostnaden fås ett nettonuvärde som därefter kan användas för att, utifrån ett
samhällsekonomiskt perspektiv, jämföra olika alternativ. Ett positivt nettonuvärde innebär
att åtgärden är samhällsekonomiskt lönsam. Vissa effekter är svåra att värdera i
ekonomiska termer och beskrivs istället utifrån kvalitativa aspekter som komplement till
de beräknade effekterna.
Tre alternativ för spårvägsförbindelsens sträckning mellan Lindholmen och Linnéplatsen
har analyserats:
•

I alternativ ”Tunnel” förläggs spåren i tunnel mellan hållplatserna Lindholmen –
Linnéplatsen samtidigt som det vid Stigbergstorget byggs en underjordisk
hållplats.

•

Alternativ ”Mellanhög bro” innebär en öppningsbar bro över Göta älv samt
fortsättning i tunnel fram till Linnéplatsen. Vid brons södra del, i anslutning till
Stigbergstorget, byggs en hållplats ovanför Oscarsleden.

•

Alternativ ”Högbro” innebär en fast bro med segelfri höjd på 27 meter vilken
ansluter till befintligt hållplatsläge vid Stigbergstorget. Därefter fortsätter
förbindelsen via Bangatan fram till Djurgårdsplatsen varefter en tunnel tar vid
fram till Linnéplatsen. Alternativ Högbro får även ett hållplatsstopp vid Djurgårdsplatsen vilket, jämfört med de två andra alternativen, innebär en något längre
restid sett till hela sträckan Lindholmen-Linnéplatsen.

Under förutsättning att antaganden stämmer avseende:
•

framtida tidtabell (4–6 minuters restid Lindholmen – Linnéplatsen),

•

prognos för kollektivtrafikens resandeutveckling (+1,7 % per år fram till år 2040),

•

samt investeringskostnader

bedöms spårvägsförbindelsen bli samhällsekonomiskt lönsam, oavsett vilket av de tre
alternativen som väljs.
Tre effekter; minskad restid, minskad trafikeringskostnad samt minskad försening
för kollektrafiklinjer över Hisingsbron är dominerande och helt avgörande för
spårvägsförbindelsens samhällsekonomiska lönsamhet. När dessa och övriga beräknade
effekters nyttor ställs mot investeringskostnader för respektive alternativ kvarstår ett
nettonuvärde, (det vill säga en samhällsekonomisk vinst) från 0,5 miljarder kronor för
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Mellanhög bro upp till 2,3 miljarder kronor för Högbro. Alternativ Tunnel ger ett
nettonuvärde på 1,4 miljarder kr.
Rangordning utifrån alternativens lönsamhet görs genom jämförelse av nettonuvärdeskvoten (NNK) vilken fås genom att relatera nettonuvärdet till summan av investeringsoch drift-/underhållskostnader. Tunnel och Högbro framstår, utifrån den beräknade
samhällsekonomiska lönsamheten, som något mer fördelaktiga än Mellanhög bro.
Skillnaden i NNK (som rör sig mellan 0,1 - 0,4) är dock förhållandevis liten.
I projektets nuvarande utredningsskede kvarstår även osäkerheter kring framtida tidtabell,
hållplatslägen och trafikering som gör att rangordning mellan Tunnel och Högbro kan
ändras. Det går därmed, i nuvarande utredningsskede, inte att förorda något av
alternativen Tunnel eller Högbro utifrån samhällsekonomisk lönsamhet.
Förutom de beräknade effekterna, som ingår i kalkylen, finns även nyttor från effekter
som ej beräknats.
Förbindelsen innebär att vissa spårvägslinjer kan flyttas från det hårt belastade området
kring Nordstan/Hisingsbron, vilket bedöms minska förseningarna för såväl omflyttade som
för kvarvarande kollektivtrafiklinjer i området. En del av nyttan ingår i de beräknade
förseningseffekterna enligt ovan men utöver dessa nyttor bedöms ytterligare positiva
effekter finnas som skulle kunna bidra med miljardbelopp. Nyttan kan teoretiskt sett
beräknas och ges ett samhällsekonomiskt värde, dock bedöms en sådan beräkning bli
mycket omfattande.
Ökad robusthet i kollektivtrafiksystemet är ett av spårvägsförbindelsens huvudsyften. Ett
exempel på detta är att spårvägslinjer vid eventuella större och långvariga stopp för trafik
över Hisingsbron istället kan ledas via den nya förbindelsen. Förbättrad robusthet leder till
minskade restider och trafikeringskostnader som därmed får ett värde som skulle kunna
beräknas. Fördjupade analyser krävs dock för att skatta storleken samt skillnaden mellan
respektive alternativ.
Intrång, upplevd stadsmiljö, buller, trygghet samt framtida exploaterings- och
utvecklingsmöjligheter bedöms, utöver försening och robusthet, som de mest
betydande ej beräknade effekterna att beakta vid val av alternativ. Inför val av
alternativ bör effekten av dessa klargöras för respektive alternativ och stämmas av
gentemot lokala och regionala mål för stadsutveckling i en måluppfyllelsebedömning.
Om det inom programmet Spårvägsförbindelse Brunnsbo – Linnéplatsen tas fram underlag med ökad precisering av tidtabellstider, hållplatslägen samt trafikering bör den
samhällsekonomiska kalkylen revideras.
En skillnad på tiondelar i NNK bör inte bli ett avgörande skäl för val av alternativ innan
övriga ej beräknade effekter har värderats kvalitativt och relaterats till måluppfyllelse.
Även fördelningseffekter kan bedömas och införlivas som en del av beslutsunderlaget.
Därefter kan den samhällsekonomiska kalkylen vägas in som en av flera effekter i ett
samlat beslutsunderlag.
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1

Inledning
Göteborgs Stad utreder förutsättningarna för en spårvägsförbindelse mellan Brunnsbo
och Linnéstaden, via Lindholmen. Förbindelsen, som bland annat innebär en ny koppling
över eller under Göta älv, förväntas minska restiden och öka robustheten i stadens
kollektivtrafiksystem.
I utredningen ingår ett flertal sträckningar och utformningar för spårvägsförbindelsen och
som en del i utredningen ingår att bedöma värdet av de effekter förbindelsen får i relation
till investeringskostnaden. Något som görs med hjälp av en samhällsekonomisk analys.
Den samhällsekonomiska analysen utgör en av flera delar i beslutsunderlaget för
förbindelsen och har som mål att besvara frågan i vilken utsträckning som investeringen i
en förbindelse kan motiveras utgående från beräkningsbara samhällsekonomiska nyttor
enligt gällande statliga riktlinjer1.
Utöver beräkningsbara nyttor ska även ej beräkningsbara nyttor översiktligt beskrivas
som en del av analysen. Ett komplett beslutsunderlag, avseende effekter, kräver dock
fördjupningar för de ej beräknade nyttorna.
I detta sammanfattande PM beskrivs kortfattat metod och förutsättningar för de
beräkningar som genomförts i den samhällsekonomiska analysen samt en
sammanfattning av de resultat som beräkningarna givit. Detaljerade resultat samt
fördjupade beskrivningar återfinns i separat dokument, Tekniskt PM.

1

Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.1, Trafikverket
2018-04-01.
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2

Metod och avgränsningar

2.1

Arbetsmetodik
Utgångspunkten har varit att så långt det är möjligt genomföra en samhällsekonomisk
analys baserat på de riktlinjer, metoder och verktyg som Trafikverket tillämpar för samlad
effektbedömning av objekt inom statlig åtgärdsplanering. För investering i väg- och
järnvägsobjekt finns en detaljerad, långt utvecklad och mycket välanvänd metodik. För
spårvägsobjekt finns färre exempel på tillämpning av metod och verktyg. Detta gäller i
synnerhet för objekt i stråk med hög trängsel och högt kapacitetsutnyttjande likt förutsättningarna i Göteborgs centrala kollektivtrafiksystem. I samband med analyser av
Göteborgs Stadslinbana2 utvecklades dock, i samråd med expertgrupp, en metodik som
kombinerar en grundkalkyl enligt Trafikverkets standardverktyg med separata beräkningsrutiner för att komplettera och verifiera grundkalkylen. Kunskap och verktyg har i aktuellt
uppdrag återanvänts och utvecklats i dialog med trafikanalytiker från Trafikkontorets
analysenhet.

2.2

Samhällsekonomisk kalkyl
En samhällsekonomisk kalkyl brukar avse den del av en samhällsekonomisk analys där
ett ekonomiskt värde av åtgärdens effekter beräknas. I en samhällsekonomisk kalkyl
prissätts de nyttor och kostnader som en åtgärd ger upphov till. Investerings-, drifts-,
underhålls- och trafikeringskostnader kan ofta, med justering för skatteeffekter 3 och
prisnivåer, användas direkt in i kalkylen. På nyttosidan behöver dock i allmänhet
medborgarnas värdering av olika effekter skattas innan prissättningen kan ske.
Genom undersökningar kan medborgarnas värdering, eller betalningsvilja, för en
förändring skattas. Minskad restid med kollektivtrafiken är exempel på en effekt som
medborgarna är beredda att betala för. För den nya spårvägsförbindelsen är värdering av
inbesparad restid viktig i och med att ett av syftena är att förbättra resmöjligheten i
Göteborgs centrala kollektivtrafiksystem.
Kostnader och nyttor placeras in på en tidsaxel beroende på när de uppkommer.
Investeringskostnaden uppstår i början, i de flesta fall utspridd på byggperioden innan
driftstart av anläggningen. Drifts-, underhålls- och trafikeringskostnader uppstår därefter
kontinuerligt när förbindelsen tagits i bruk. Nyttoeffekter, som till exempel inbesparad
restid, uppstår också kontinuerligt och kan även påverkas av förändringar i resandet.
I en samhällsekonomisk kalkyl beräknas först nyttor och kostnader för varje specifikt år.
Därefter sker en summering av nyttor och kostnader för samtliga år till ett så kallat

Samhällsekonomiska analys av Göteborgs stadslinbana, Järntorget – Wieselgrensplatsen,
Sammanfattande PM, Göteborgs Stad 2019-08-15
3 Indirekta skatter leder till höjda priser, genom skattekilar, och lägre produktions- och
konsumtionsvolymer vilket tas hänsyn till genom applicering av skattefaktor i enlighet med ASEK
6.1.
2
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nuvärde. För att framtida nyttor och kostnader ska bli jämförbara med kostnader och
nyttor i närtid görs summeringen genom så kallad diskontering vilket innebär att en
ränteeffekt4 tas med.
Efter att löpande kostnader och nyttor summerats till ett nuvärde beräknas det så kallade
nettonuvärdet genom att summan minskas med den samhällsekonomiska investeringskostnaden.
Nettonuvärde (NNV) =
Summan av alla framtida, positiva och negativa, nyttoeffekter eller kostnader
minus
anläggningens samhällsekonomiska investeringskostnad
Den samhällsekonomiska investeringskostnaden skiljer sig från anläggningens
beräknade investeringskostnad genom att kostnaden sprids ut över en byggperiod samt
beläggs med en så kallad skattefaktor 5.
Vid positivt nettonuvärde kan även en så kallad nettonuvärdeskvot (NNK) beräknas.
Nettonuvärdet divideras då med den samhällsekonomiska investeringskostnaden och
nuvärdet för framtida drift- och underhållskostnader vilket ger ett mått på avkastningen
per investerad krona.
Nettonuvärdeskvot (NNK) =
Nettonuvärde
dividerat med
samhällsekonomisk investeringskostnad och framtida drift- och underhållskostnader
Observera att det endast är driftskostnader kopplade till själva investeringen som ska
summeras till investeringskostnaden. Trafikeringskostnader för att bedriva kollektivtrafik
ingår inte i denna summering utan utgör endast en effekt som påverkar nettonuvärdet.
Ett positivt nettonuvärde innebär att en åtgärd är samhällsekonomiskt lönsam och genom
att jämföra nettonuvärdet mellan olika åtgärder eller alternativ kan särskilt lönsamma
åtgärder identifieras. Genom att beräkna nettonuvärdeskvoten kan åtgärder även
rangordnas utifrån avkastning per investerad skattekrona.
Vid negativt nettonuvärde blir nettonuvärdeskvoten dock ett missvisande mått och ska,
enligt gällande statliga riktlinjer för samhällsekonomisk kalkyl, inte användas. I detta fall
begränsas jämförelsen till nettonuvärden och rangordning kan alltså inte tas fram.

4

Kalkylränta 3,5 % i enlighet med ASEK 6.1.
Vissa skatter kan ge upphov till en samhällsekonomisk kostnad genom att de leder till höjda priser
och lägre produktions- och konsumtionsvolymer. Denna typ av effekter av beskattning tas, i en
samhällsekonomisk kalkyl, hänsyn till genom applicering av skattefaktor 1,3 på investeringar som
finansieras via skattemedel från stat eller kommun.
5
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2.3

Trafikmodell och verktyg för samhällsekonomisk kalkyl
För analyserna har i första hand Trafikverkets prognosmodell Sampers och tillhörande
modul för samhällsekonomisk beräkning, Samkalk, använts. Vissa effekter, som till
exempel minskad trängsel på buss och spårvagn, hanteras inte av dessa verktyg och har
i dessa fall beräknats separat.
I prognosmodellen Sampers genereras personresor mellan områden uppdelade på de
fyra färdmedlen kollektivtrafik, cykel, gång och bil. Sampers bygger på resvaneundersökningar och utifrån dessa har matematiska samband tagits fram för hur
människors resande med de olika färdmedlen påverkas av socioekonomiska faktorer och
tillgänglighet till samhällsfunktioner.
Sampers utvecklas kontinuerligt och uppdateras vartannat år med en ny version inklusive
nya indata och förutsättningar. Sedan prognosmodellen introducerades som verktyg inom
statlig åtgärdsplanering har utveckling och tillämpning framförallt inriktats på analyser
kopplade till väg- och järnvägsinvesteringar. Sampers har använts för analys av de flesta
större statliga investeringsobjekt och även vissa reglerande åtgärder som till exempel
trängselskatteutredningarna för Stockholm och Göteborg. Vid analys av kollektivtrafikåtgärder i centrala stadskärnor med hård belastning finns delar som behöver utvecklas.
Trängsel i kollektivtrafiken är en aspekt som i dagsläget inte hanteras i Sampers men där
utveckling pågår. Hantering av framtida linjenät och tidtabeller är en annan viktig aspekt
där metodik och riktlinjer behöver utvecklas.
Inom aktuellt uppdrag har osäkerheterna hanterats genom att ett stort antal känslighetsanalyser genomförts. Känslighetsanalysernas ingångsvärden relateras till statistik för att
bedöma den aktuella analysens relevans och i vilken utsträckning resultaten bör beaktas.
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3

Beskrivning av åtgärder
I en samhällsekonomisk kalkyl jämförs olika åtgärders effekter i förhållande till ett gemensamt utgångsläge. I kalkylen för Brunnsbo-Linné har tre alternativa åtgärder, så kallade
utredningsalternativ, tagits fram. Dessa jämförs med ett så kallat jämförelsealternativ
(JA), vilket ska beskriva en framtida situation utan de åtgärder som ingår i utredningsalternativen.
I kalkylen eftersträvas så små skillnader som möjligt mellan utrednings- och jämförelsealternativ. De åtgärder som alltså kan introduceras även utan en ny spårvägsförbindelse
bör därmed ingå redan i jämförelsealternativet.
Analys av investeringar i infrastruktur för kollektivtrafik kräver extra noggrannhet genom
att åtgärdens effekter blir helt beroende av den trafikering som antas gälla i jämförelserespektive utredningsalternativen. I och med att det är den fysiska infrastrukturens nytta
som ska bedömas blir det viktigt att förändringar i trafikering mellan jämförelse- och
utredningsalternativ endast relateras till den tillkommande infrastrukturen.
I efterföljande avsnitt beskrivs infrastruktur och trafikering för jämförelsealternativet och
de tre utredningsalternativen. Valet av trafikering har föregåtts av ett omfattande
analysarbete där en mängd olika trafikeringar har prövats. Utgångspunkten har varit att
för respektive alternativ ta fram en trafikering som är genomförbar utifrån ett troligt
framtida spårsystem, som innebär en måttlig förändring gentemot nuvarande linjesystem
och som genererar en så hög lönsamhet som möjligt. Känslighetsanalyser har
genomförts med andra trafikeringar, dock med bibehållen trafikering i jämförelsealternativet.

3.1

Trafikering i jämförelsealternativet
Trafikeringen som används i jämförelse- samt utredningsalternativen är beroende av
vilken infrastruktur som är tillgänglig (Figur 1). I jämförelsealternativet förutsätts att en ny
spårvägsförbindelse är utbyggd från Balladgatan via Brunnsbo station, Hjalmar
Brantingsplatsen och fram till Lindholmen. Ny spårväg förutsätts även vara utbyggd
genom Frihamnen för att skapa en spårkoppling mellan Lindholmen och centrum.

repo001.docx 2015-10-05

10(53)
SAMMANFATTANDE PM
2020-09-29
VERSION 1.0

Figur 1. Infrastruktur som ingår i jämförelsealternativet (t.v.) respektive utredningsalternativen (t.h.).

Jämfört med dagens situation etableras i jämförelsealternativet tre nya eller delvis nya
spårvägslinjer. Spårvägslinje 2 ges en ny sträckning från Högsbo till Lindholmen via
Brunnsparken. Samtidigt etableras en ny spårvägslinje 12 mellan Mölndal och
Lindholmen vilken bibehåller nuvarande sträckning för spårvägslinje 2 mellan Mölndal
och Centralstationen men som därefter fortsätter vidare från Centralstationen till
Lindholmen.
En ny spårvägslinje, i analysen benämnd spårvägslinje 14, etableras mellan Balladgatan
och Lindholmen via Brunnsbo station och Hjalmar Brantingsplatsen. Schematisk bild av
de nya spårvägslinjerna återges i Figur 2.
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Figur 2. Nyetablerade spårvägslinjer i jämförelsealternativet.

Samtliga linjer enligt ovan (2, 12, 14) trafikeras med 10-minuters turtäthet. Körtider på de
tillkommande spårvägssträckorna presenteras i Tabell 1.
Tabell 1. Körtider på tillkommande spårvägssträckor i jämförelsealternativet. Tid vid hållplats ingår i
körtiden på sträckan inför hållplatsen.

Delsträcka
Balladgatan – Brunnsbo station
Brunnsbo station - Backavägen
Backavägen – Hjalmar Brantingsplatsen
Hjalmar Brantingsplatsen – Pumpgatan
Frihamnen – Pumpgatan
Pumpgatan – Lindholmen

Körtid
2 minuter
1 minut
2 minuter
3 minuter
3 minuter
2 minuter

Busslinjer som trafikerar Lindholmen ändras i viss utsträckning. I jämförelsealternativet
utgår busslinje 16X mellan Centralstationen och Lindholmen. För resterande linjer flyttas
hållplatsläget för hållplats Pumpgatan cirka 100 meter västerut närmare hållplats
Lindholmen, se Figur 3.
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Ungefärligt läge för
befintlig hållplats

Ungefärligt läge
för ny hållplats

Figur 3. Illustration av hållplats Pumpgatans flytt västerut i jämförelsealternativet.

Även en ny busslinje, i analysen benämnd busslinje 11, tillkommer och trafikerar i
jämförelsealternativet mellan Biskopsgården och Lindholmen. Busslinje 11 förekommer i
Sverigeförhandlingen som en föreslagen framtida linje med längre sträckning men har i
denna analys kortats av för att inte överbelasta Hisingsbron när både linje 2 och 12
tillkommer. Busslinje 11:s färdväg i jämförelsealternativet illustreras i Figur 4.

Figur 4. Busslinje 11:s färdväg i jämförelsealternativet.

Persontrafik med färja (Älvsnabben och Älvsnabbare) förutsätts bibehållas med samma
trafikering som idag.
I jämförelsealternativet förutsätts att den internationella färjetrafiken till/från
Danmarksterminalen har flyttats västerut till ett nytt läge från nuvarande plats vid
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Masthuggskajen. Flytten är dock inte ett krav för att samtliga utredningsalternativ ska
vara genomförbara (se avsnitt 7.7 Indirekta effekter utanför transportsektorn).

3.2

Utredningsalternativ Tunnel
I utredningsalternativ Tunnel byggs en spårvägstunnel mellan Lindholmen och Linnéplatsen, inklusive en underjordisk hållplats på cirka 35 meters djup vid Stigbergstorget. I
Figur 5 visas en tänkbar utformning vid Stigbergstorget.

Figur 5. Vy över underjordisk hållplats vid Stigbergstorget för utredningsalternativ Tunnel.
Källa bild: Teknisk förstudie Lindholmsförbindelsen Huvudrapport v. 1.0

Förbindelsens ungefärliga sträckning framgår i Figur 6.
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Figur 6. Ungefärlig dragning av tillkommande spårväg i alternativ Tunnel.

Den nya förbindelsen mellan Lindholmen och Linnéplatsen möjliggör förändrade
färdvägar i spårvägstrafiken. I utredningsalternativ Tunnel förändras spårvägslinje 2, 6,
12, 13 och 14 gentemot jämförelsealternativet.
Spårvägslinje 2 får en förändrad körväg från Linnéplatsen där den leds in i tunnel mot
Stigbergstorget och därefter vidare genom tunneln till Lindholmen innan den fortsätter på
spårvägslinje 12s sträckning mot Mölndal. I samband med detta utgår spårvägslinje 12.
Även spårvägslinje 6 får en förändrad färdväg mellan Linnéplatsen och Hjalmar
Brantingsplatsen där den leds via Stigbergstorget till Lindholmen och vidare mot Hjalmar
Brantingsplatsen för att därefter fortsätta enligt dagens färdväg.
Spårvägslinje 14 förlängs från Lindholmen genom tunneln till Stigbergstorget och
fortsätter därefter till Berzeliigatan, via Sahlgrenska/Chalmers/Korsvägen, där den
vänder. Denna vändmöjlighet förutsätter att den så kallade Engelbrektslänken byggs, det
vill säga att spårväg anläggs längs Engelbrektsgatan mellan Skånegatan och Södra
Vägen. I samband med förlängningen av spårvägslinje 14 utgår spårvägslinje 13.
Schematiska bilder över förändringarna i spårvägstrafiken i utredningsalternativ Tunnel
kan ses i Figur 7.
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Figur 7. Förändringar i spårvägstrafiken för jämförelsealternativet och utredningsalternativ Tunnel.

Körtider på de tillkommande spårvägssträckorna presenteras i Tabell 2. Den
tillkommande tiden för promenad och färd i rulltrappa mellan markgående spårvägshållplats och spårvägens plattform i tunnel vid hållplats Stigbergstorget har satts till 1
minut. Denna tid är baserad på hållplatsens djup samt antagande om att rulltrappor körs
med en hastighet på ca 0,75 m/s.
Tabell 2. Körtider på tillkommande spårvägssträckor för utredningsalternativ Tunnel. Tid vid
hållplats ingår i körtiden på sträckan fram till hållplatsen.

Delsträcka
Lindholmen – Stigbergstorget
Stigbergstorget – Linnéplatsen
Korsvägen – Berzeliigatan via
Engelbrektsgatan

Körtid
2 minuter
2 minuter
2 minuter

Buss- och färjetrafiken bibehålls med samma linjer som i jämförelsealternativet.

3.3

Utredningsalternativ Mellanhög bro
I utredningsalternativ Mellanhög bro byggs en öppningsbar bro som i stängt läge har en
segelfri höjd på 12,5 meter. Investerings- och driftkalkyl är baserade på en svängbar bro,
vilken öppnas på motsvarande sätt som dagens Marieholmsbroar (se skiss i Figur 8). Ett
annat alternativ är exempelvis en klaffbro och slutgiltig utformning för alternativ Mellanhög
bro är i dagsläget inte fastställt.
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Figur 8. Vy över bro över Göta älv för utredningsalternativ Mellanhög bro.
Källa bild: Teknisk förstudie Lindholmsförbindelsen Huvudrapport v. 1.0

Utredningsalternativ Mellanhög bro kan trafikeras på samma sätt som utredningsalternativ Tunnel och får ungefär samma sträckning (se Figur 9). Största skillnaden
gentemot alternativ Tunnel är att restiden förlängs i samband med broöppning. Den
tillkommande gångtiden vid byte förutsätts inte skilja sig gentemot alternativ Tunnel utan
samma tid (1 min) gäller för promenad/rulltrappa mellan den nya spårvägsförbindelsens
tillkommande hållplatsläge och befintlig hållplats vid Stigbergstorget.

Figur 9. Ungefärlig dragning av tillkommande spårväg i alternativ Mellanhög bro.

Broöppning kommer att ske under lågtrafik vid slumpmässiga tider. I analysen antas
därmed att resenären inte får information om broöppning i förväg och därför inte kan
ändra sin färdväg vid broöppning. Ett generellt tidstillägg på nio minuter för varje
broöppning används för att beräkna den extra restiden för de resenärer som tvingas
vänta vid broöppning.
Buss- och färjetrafiken bibehålls med samma linjer som i jämförelsealternativet.
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3.4

Utredningsalternativ Högbro
I utredningsalternativ Högbro byggs en fast bro med en segelfrihöjd på 27 meter vilket är
samma segelfria höjd som Hisingsbron får i öppet läge. Alternativ Högbro medför att
hållplatsen vid Stigbergstorget läggs ovan mark. Skiss på brons utformning kan ses i
Figur 10.

Figur 10. Vy över bro över Göta älv för utredningsalternativ Högbro.
Källa bild: Teknisk förstudie Lindholmsförbindelsen Huvudrapport v. 1.0

I huvudsak trafikeras utredningsalternativ Högbro på samma sätt som de två andra
utredningsalternativen. Att hållplats Stigbergstorget ligger i markplan medför att
spårvägen nyttjar befintligt spår i Bangatan fram till Djurgårdsplatsen innan den leds i
tunnel mot Linnéplatsen (se Figur 11). De spårvägslinjer som trafikerar över bron får ett
stopp vid Djurgårdsplatsens hållplats vilket innebär att utredningsalternativ Högbro får
ytterligare en hållplats, jämfört med övriga alternativ.

Figur 11. Ungefärlig dragning av tillkommande spårväg i alternativ Högbro.
repo001.docx 2015-10-05

18(53)
SAMMANFATTANDE PM
2020-09-29
VERSION 1.0

Den tillkommande spårvägstrafiken vid Stigbergstorget medför att spårvägslinje 11 ges
ändrad färdväg i samma sträckning som linje 3 och linje 9 via hållplats Vagnhallen
Majorna. Denna omledning görs för att undvika svängande spårvagnar vid Stigbergstorget då växelomläggningar i korsningen inte bedöms möjliga sett till den utökade
kapacitet som krävs i och med de tillkommande linjerna på den nya förbindelsen.
Samtidigt förlängs busslinje 60 mot Masthugget till Mariaplan (Figur 12).
Övriga kollektivtrafiklinjer och färjetrafik behålls i enlighet med jämförelsealternativet.

Figur 12. Omledning av spårvägslinje 11 och busslinje 60 vid Högbro. Övriga förändringar av
spårvägstrafiken återges i Figur 7.

Då spårvägen går i markplan från hållplats Stigbergstorget samt stannar vid hållplats
Djurgårdsplatsen förlängs körtiderna något gentemot övriga alternativ. Det extra stoppet
vid Djurgårdsplatsen, samt att spårvägen går i blandtrafik utmed Bangatan, medför att
körtiden från Stigbergstorget till Linnéplatsen blir 2 minuter längre i utredningsalternativ
Högbro jämfört med utredningsalternativen Tunnel respektive Mellanhög bro.
Körtiden för de nya delsträckorna visas i Tabell 3.
Tabell 3. Körtider på tillkommande spårvägssträckor för utredningsalternativ Högbro. Tid vid
hållplats ingår i körtiden på sträckan inför hållplatsen.

Delsträcka
Lindholmen – Stigbergstorget
Stigbergstorget – Djurgårdsplatsen
Djurgårdsplatsen – Linnéplatsen
Korsvägen – Berzeliigatan via
Engelbrektsgatan

Körtid
3 minuter
2 minuter
1 minuter
2 minuter
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4

Förutsättningar

4.1

Kalkylperiod
Den samhällsekonomiska kalkylen sträcker sig över 60 år (Figur 13). I kalkylen har
förbindelsens öppning satts till ett fiktivt årtal 2020 i enlighet med statliga riktlinjer för
samhällsekonomisk kalkyl. Skälet till att använda fiktiva årtal för byggstart och öppning är
för att underlätta jämförelse med andra investeringsobjekt.

Figur 13. Årtal för samhällsekonomisk kalkyl.

4.2

Prognosscenario
Spårvägsförbindelsens effekter på resande och samhällsekonomi är starkt beroende av
hur det framtida resandet med kollektivtrafiken ser ut. Resandet är i sin tur beroende av
många faktorer. Genom resvaneundersökningar framgår att det främst är placering av
funktioner (som till exempel bostäder, arbetsplatser, skolor, service etc.) samt nåbarheten
mellan dessa med olika färdmedel som avgör resandet.
En prognos för framtida resande blir därmed starkt beroende av tre delar:
•

Markanvändning – dvs. placering av bostäder, arbetstillfällen, service etc.

•

Tid och kostnad för att, med olika färdmedel, resa mellan start- och målpunkter i
syfte att utföra önskade ärenden. Här ingår till exempel restid/biljettpris med
kollektivtrafik och restid/körkostnad/avgift för bilresa.

•

Ekonomisk utveckling relaterat till lönenivåer och generell prisutveckling i
samhället – vilket ger mer eller mindre ekonomiskt utrymme för individens
resbudget.

De ovanstående tre delarna kan kombineras i så kallade prognosscenarier. Inom statlig
planering används i de flesta fall Trafikverkets nationellt framtaga basprognos som
huvudsakligt prognosscenario. För analyser i och kring Göteborg finns även ett
prognosscenario benämnt ”Hållbarhetsscenario”.
Hållbarhetsscenariot är framtaget för att generera en trafik- och resandeutveckling enligt
effektmålen för Göteborgs Stads trafikstrategi. Trafikverket region Väst har utifrån detta, i
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samråd med bland annat Göteborgs stad, definierat åtgärder som lagts in i
hållbarhetsscenariot enligt nedan:
•

Markanvändning som följer Göteborgs Stads bebyggelseplanering6

•

Ökade kostnadsnivåer för att resa med bil. Ökad kostnad för bilresa inkluderar
höjda nivåer för parkering och trängselskatt samt ökad km-baserad körkostnad.

•

Minskat bilägande och minskad tillgång till bil

•

Minskad hastighet för bil- och lastbilstrafik på delar av gatunätet

•

Minskad restid och/eller förbättrad bekvämlighet för cyklister

I hållbarhetsscenariot ingår förutom ovan även en generellt minskad restid i kollektivtrafiken med 10 % jämfört med Trafikverkets basprognos. I aktuell analys har dock denna
del utlämnats från prognosscenariot eftersom en generell restidsminskning, på det sätt
den beräknas i hållbarhetsscenariot, riskerar leda till felaktiga resultat vid analys av lokala
åtgärder i kollektivtrafiksystemet.
Prognosscenariot avser år 2040. Spårvägsförbindelsens effekter på resandet analyseras
och beskrivs för detta år (se avsnitt 5.2). För att få fram effekter under övriga av kalkylperiodens år görs omräkning till respektive år med hjälp av trafikutvecklingstal (se Figur
13). För trafikutveckling fram till år 2040 används kollektivtrafikresandets utveckling enligt
trafikprognosen och därefter används generella utvecklingstal enligt Trafikverkets
riktlinjer.

4.3

Avgränsningar och förenklingar
Endast spårvägstrafik på den nya förbindelsen
Den nya förbindelsen utreds som en del i spårvägssystemet. För vissa sträckor och för
vissa utredningsalternativ kan det eventuellt finnas möjlighet att samnyttja infrastrukturen
med andra trafikslag. För utredningsalternativ Mellanhög bro och Högbro skulle till
exempel förutsättningarna för att hantera även gång-, cykel-, buss- eller annan fordonstrafik vid passage över Göta älv kunna utredas. I kalkylens investeringskostnader
respektive effekter finns dock enbart förändringar för spårvägstrafikens nyttjande av den
nya infrastrukturen medtagen.
Restiden i kollektivtrafikmodellen påverkas ej av trängsel
Restiden med kollektivtrafiken påverkas inte av ökad eller minskad trängsel i
kollektivtrafikmodellen. Det finns heller inga kapacitetsrestriktioner för antalet
passagerare på respektive fordon eller antalet fordon som kollektivtrafiknätet kan hantera
i trafikmodellen. Området kring Brunnsparken/Centralstationen/Göta älv är hårt belastat
6

Enligt den bebyggelseplanering som sträcker sig fram till år 2035, baserad på stadens
befolkningsprognos.
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och framtida ökningar av kollektivtrafikresande kan i verkligheten innebära ökad restid för
linjer som passerar detta snitt. Effekten av ökad trängsel har delvis beräknats separat
utanför kollektivtrafikmodellen (se avsnitt 6.6 och 7.2).
I alternativ Mellanhög bro sker broöppning i lågtrafik (se avsnitt 3.3). När bron öppnas
förlängs restiden för linjer över bron vilket finns med i kalkylen. Dock finns inte eventuella
effekter av ökad trängsel och spridningseffekter som påverkar restiden för övriga linjer
med i kalkylen.
Restiden värderas på samma sätt i tunnel som ovan jord
Resenärer upplever en resa på olika sätt. En del upplever till exempel byten mellan
fordon och trafikslag som obekväma och väljer i högre utsträckning att resa med direktlinjer även om det innebär en längre restid. På motsvarande sätt kan en spårvagnsresa i
tunnel upplevas annorlunda än motsvarande resa ovan jord. Samtliga utredningsalternativ har, i olika omfattning, sin sträckning genom tunnel och restiden skulle därmed
kunna värderas olika för respektive utredningsalternativ. I de genomförda beräkningarna
bortses dock från denna skillnad och restiden antas värderas på samma sätt oberoende
av spårvägens sträckning.
Måluppfyllelse och fördelningseffekter analyseras ej
Måluppfyllelse, det vill säga i vilken utsträckning åtgärden bidrar till projektspecifika,
lokala, regionala eller nationella mål, har inte analyserats.
Effekter relaterade till jämställdhets- och fördelningsaspekter har inte analyserats
systematisk utan berörs endast genom geografisk redovisning av restidsvinsters
fördelning (se Figur 24).
Måluppfyllelse och fördelningseffekter kan inte adderas som en ordinarie post i en
samhällsekonomisk analys och i en traditionell samhällsekonomisk kalkyl görs ingen
skillnad på hur nyttor och kostnader fördelas på olika grupper i samhället. Enligt
nationella riktlinjer ska måluppfyllelse och fördelningseffekter därför inte presenteras inom
ramen för samhällsekonomisk analys utan istället redovisas som separata delar i en så
kallad Samlad effektbedömning (SEB) som dock inte tas fram inom aktuellt uppdrag.
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5

Resande
I avsnittet redovisas resandeutveckling med kollektivtrafiken fram till år 2040 samt
spårvägsförbindelsens effekter på resandet givet trafikeringen i respektive
utredningsalternativ Tunnel, Mellanhög bro och Högbro.

5.1

Prognos för resandeutveckling i kollektivtrafiken
För att beräkna det framtida resandet används Trafikverkets prognosmodell Sampers. I
prognosmodellen genereras resor uppdelat på de fyra färdmedlen gång, cykel, kollektivtrafik och bil samt för olika ärenden som till exempel resa till arbetet. Som framtida
prognosår används, i enlighet med gällande statliga riktlinjer, 2040 vilket innebär att
indata, som till exempel boende, arbetsplatser och trafiknät, anpassas till detta år.
I syfte att stämma av och kalibrera prognosmodellen mot uppmätta trafikdata tas även en
”prognos” fram för något årtal bakåt i tiden. Indata anpassas då till att motsvara ett
historiskt årtal, i aktuellt fall år 20147. Genom att generera ett modellberäknat resande för
år 2014 kan även en resandeutveckling beräknas fram till prognosåret 2040.
I jämförelsealternativet ökar resorna8 med kollektivtrafiken inom Göteborgs kommun med
53 % mellan år 2014 och 2040 vilket innebär en årlig tillväxt på 1,7 % (Figur 14).

Figur 14. Resandeutveckling för prognosberäknat resande med kollektivtrafik inom Göteborgs
kommun mellan år 2014 - 2040. Antal resor per årsmedeldygn (åmd), dvs. årligt resande genom
365.

I Figur 15 återges antalet resenärer per medeldygn med kollektivtrafik på sträckor mellan
hållplatser och/eller tågstationer för jämförelsealternativet år 2040. Antalet resor på den
mest belastade länken, Hisingsbron, beräknas uppgå till cirka 124 000. Exempel på
andra hårt belastade länkar i kollektivtrafiksystemet är Dag Hammarskjöldsleden (cirka
7

Årtal för avstämning gentemot trafikdata ingår som en förutsättning i respektive version av
Trafikverkets så kallade basprognos. Årtalet sätts så långt fram som möjligt men begränsas av att
trafikdata ska finnas tillgänglig som underlag i det utvecklings- och kalibreringsarbete som
Trafikverket bedriver inför varje ny version av basprognos.
8 Avser ”helresor”, dvs. från dörr till dörr
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66 000 resor summerat för spårvagn + buss), samt Chalmerstunneln (cirka 29 000 resor).
Belastningen i Västlänken beräknas uppgå från cirka 35 000 (mellan Haga – Göteborg C)
upp till cirka 50 000 resor (mellan Korsvägen – Mölndal).

Figur 15. Kollektivtrafikresenärsflöden på buss, spårvagn och färja år 2040 i jämförelsealternativet,
(resor per årsmedeldygn, åmd, linjebredden motsvarar antalet resor). Tågresande visas i ljusare
genomskinlig nyans.

Beräknad resandeutveckling mellan 2014 - 2040 för länkar i kollektivtrafiksystemet
återges i Figur 16. Utvecklingen är som störst för Hisingsbron som beräknas öka med
47 000 resor (+ 38 %).
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Figur 16. Förändringar i resenärsflöden på spårväg, buss och färja mellan år 2014 och
jämförelsealternativet för år 2040 (resor per årsmedeldygn, åmd, linjebredden motsvarar förändring
i antalet resor). Rött anger ökning av antalet resor och grönt minskning. Resandeförändringar för
tågtrafik visas ej.

5.2

Förbindelsens effekter på resande i kollektivtrafiken
Den nya spårvägsförbindelsen skapar nya resmöjligheter vilket leder till en omfördelning
av kollektivtrafikresandet. Omfördelningen är framförallt en effekt av att de omdragna och
genare spårvägslinjerna attraherar resenärer som kan minska sin restid genom att flytta
över från andra spårvägs-, buss- och färjelinjer. Det finns även resande som omfördelas
från andra färdmedel (bil, cykel, gång) men de är betydligt färre än omfördelningen inom
kollektivtrafiken. I Figur 17 återges hur fördelningen av resenärer mellan länkar i
kollektivtrafiksystemet förändras till följd av linjeomläggningen som den nya förbindelsen
antas medföra.
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Figur 17. Förändringar i resenärsflöden (resor per årsmedeldygn, åmd) till följd av de linjeändringar
som införs i utredningsalternativ Tunnel/Mellanhög bro (till vänster) respektive Högbro (till höger).
Rött anger ökningar och grönt minskningar gentemot jämförelsealternativet för prognosår 2040.
Utredningsalternativ Mellanhög bro bedöms få en mycket likartad belastning som Tunnel och har ej
analyserats separat med avseende på resenärsflöden.

Redovisade resandeeffekter avser förändringen för prognosåret 2040, det vill säga så
som förändringen förväntas se ut just detta år. Eftersom förbindelsen planeras tas i drift
några år tidigare (år 2035) kommer resandets förändring vid driftstartsåret vara något
lägre än det som redovisas ovan.
Belastningen på spårvägslinjer i den nya förbindelsen redovisas i diagram för respektive
sträcka, hållplats till hållplats, mellan Balladgatan och Linnéplatsen i Figur 18.
Resenärsmängderna blir som störst på delsträckorna mellan Lindholmen – Linnéplatsen
och uppgår på ingående delsträckor till cirka 30 000 per dygn (åmd). Även delsträckan
mellan Pumpgatan – Lindholmen beräknas få ett stort resande, cirka 20 - 25 000 resor
per dygn. Skillnaden mellan respektive alternativ är liten.
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Figur 18. Belastning i snitt mellan hållplatser för linjer som trafikerar den nya spårvägsförbindelsen,
resor per årsmedeldygn, åmd 2040.

I Figur 19 visas resandebelastning för spårvägslänkar kring Stigbergstorget.
Utredningsalternativ Högbro ger ett kraftigt ökat resande för länkar från väst och syd
(cirka 11 – 12 000 resor per dygn i ökning för respektive länk) medan Tunnel och
Mellanhög bro endast innebär små ökningar (cirka 1 000). Spårvägslänk mot centrum
avlastas med cirka 5 000 – 12 000 resor för Tunnel/Mellanhög bro respektive Högbro.

Figur 19. Belastning i snitt mellan hållplatser på spårvägslinjer som angör Stigbergstorget, resor per
årsmedeldygn, åmd 2040.

Resandebelastning för några utvalda angränsande spårvägsträckor redovisas i Figur 20.
Utredningsalternativ Högbro ger för de flesta länkar störst ökning men skillnaden
gentemot Tunnel och Mellanhög bro är liten.
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Figur 20. Belastning i snitt mellan hållplatser på spårvägslinjer för utvalda länkar, resor per
årsmedeldygn, åmd 2040.

Resandet över Göta älv får en ändrad fördelning där Hisingsbron avlastas med cirka
20 000 resor per dygn. Skillnaden mellan respektive alternativ är liten (Figur 21).

Figur 21. Resenärsflöden över älvsnittet, resor per årsmedeldygn, åmd 2040 (i analysen finns inga
busslinjer som går via Marieholmsförbindelsen, i och med att den saknar kollektivtrafikresande finns
förbindelsen heller inte med i diagrammet).

Resandet på den nya spårvägsförbindelsen har till största delen ett upptagningsområde
centralt, på Hisingen samt i Göteborgs västra delar. I Figur 22 visas resandets fördelning
för de resenärer som reser med linjer på någon av förbindelsens sträckor mellan
Lindholmen – Linnéplatsen.
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Figur 22. Fördelning av resor per stadsdel för resenärer som reser med linjer i den nya
spårvägsförbindelsen på någon eller flera av delsträckorna mellan Lindholmen – Linnéplatsen
(resor per årsmedeldygn, åmd 2040).

I Högbroalternativet görs fler resor utmed förbindelsen med start- eller målpunkt i
Majorna-Linné, Centrum samt Sydväst jämfört med övriga alternativ. Alternativ Tunnel
respektive Mellanhög bro innebär fler resor utmed förbindelsen med start eller mål på
Hisingen samt i Askim/Frölunda/Högsbo.
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6

Beräknade effekter
I nedanstående avsnitt, 6.1 - 6.7 redogörs för de av förbindelsens effekter som beräknats
och därmed ingår i den samhällsekonomiska kalkylen. I efterföljande avsnitt, 7.1 -7.10,
beskrivs effekter som inte ingår i kalkylen utan enbart beskrivs i text.

6.1

Minskad restid för kollektivtrafikresenärer
Nytta till följd av minskad restid i kollektivtrafiken innefattar de tidsbesparingar som
resenärer erhåller till följd av det förändrade spårvägsnätet.
I och med att spårvägslinjer dras om i nya sträckningar får vissa resenärer en tidsbesparing medan andra får en ökad restid. Restidsnyttan är summan för alla besparingar
respektive förluster av restid. Genom att applicera ett tidsvärde på varje resenärs
inbesparade eller utökade restid erhålls en nytta över kalkylperioden som kan räknas om
till ett nuvärde. Observera dock att ökad/minskad restid till följd av trängsel i trafiken och
andra förseningar inte ingår i denna kalkylpost. Se avsnitt 6.6 och 7.3 för resonemang om
nyttor relaterade till förseningar i kollektivtrafiken.
Restidsnyttan beräknas för tunnelalternativet till cirka 2,4 miljarder kr. Alternativ
Mellanhög bro får en nytta på cirka 2,1 miljarder kronor och alternativ Högbro genererar
en restidsnytta på cirka 3,7 miljarder kronor (Figur 23).

Figur 23. Nuvärdesberäknad nytta (miljoner kronor) till följd av minskad restid i kollektivtrafiken.

Att utredningsalternativ Högbro sticker ut med betydligt högre restidsnytta gentemot
Tunnel och Mellanhög bro har flera skäl:
•

Omläggningen av spårvägslinje 11 samt förlängning av busslinje 60 (se avsnitt
3.4) innebär en restidsnytta på cirka 0,5 miljarder kronor.

•

Hållplats Djurgårdsplatsen genererar en restidsnytta på cirka 0,6 miljarder kronor
på grund av att resenärer som går av, på eller byter vid denna hållplats får
minskad restid. Detta trots att resenärer mellan Stigbergstorget – Linnéplatsen får
en ökad restid med cirka 1 minut.

•

Den kortare tiden för byte vid Stigbergstorget innebär en restidsnytta på cirka 0,7
miljarder kronor gentemot de båda andra alternativen eftersom hållplatsen till
skillnad från de båda andra alternativen ligger i markplan.
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Utredningsalternativ Mellanhög bro ger en lägre restidsnytta än Tunnel till följd av de
stopp i spårvägstrafiken som broöppningar ger upphov till. Stoppen bedöms för
resenären komma med kort förvarning vilket innebär oväntad försening.
Resenärer med start- eller målpunkt i centrala stadskärnan får ökad restid till följd av att
spårvägslinje 2 och 6 flyttas över till den nya förbindelsen. Sammantaget överstiger dock
restidsvinsten för resenärer med start-/målpunkt i andra delar med stor marginal denna
restidsförlust. I Figur 24 framgår vilka start-/målområden som får en restidsvinst eller
restidsförlust i utredningsalternativ Tunnel respektive Högbro.

Figur 24. Fördelning av restidsvinst (gröna cirklar) respektive restidsförlust (röda cirklar) per
start/målområde för utredningsalternativ Tunnel (t.v.) samt Högbro (t.h.).

Även om linjeomläggningen minskar tillgängligheten till de centrala delarna av staden, då
två linjer flyttas ut från de centrala delarna, skapas utrymme för utökad trafik till följd av
den minskade belastningen på spårvägsnätet i centrum. Dessa nya linjer, eller ökad
turtäthet på befintliga linjer genom centrum, ingår dock inte kalkylen.

6.2

Trafikeringskostnad
Omläggningen av spårvägslinjer till följd av den nya förbindelsen innebär förändrade
körvägar som för samtliga alternativ medför minskad trafikeringskostnad, enligt den
trafikering som beräkningarna baseras på.
De minskade trafikeringskostnaderna är en effekt av att linjer läggs om från att gå genom
city där hållplatserna ligger tätt och där spårvagnarna ofta går i blandtrafik till att istället
trafikera via den nya förbindelsen som innebär en genare körväg, längre avstånd mellan
hållplatser samt att en större del av spårvägstrafiken körs på egen bana. Sammantaget
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innebär detta kortare omloppstid för de omlagda linjerna vilket leder till
effektiviseringsvinster.
Alternativ Tunnel ger mest nytta (cirka 3,0 miljarder kronor) avseende minskad
trafikeringskostnad medan alternativ Högbro beräknas generera en något lägre nytta,
cirka 2,4 miljarder kronor (Figur 25). Alternativ Mellanhög bro antas erhålla samma
trafikeringsnytta som alternativ Tunnel utgående från antagandet att trafikeringen i de
bägge alternativen är densamma.

Figur 25. Nuvärdesberäknad nytta (miljoner kronor) till följd av förändrade trafikeringskostnader.

6.3

Ökad biljettintäkt från tillkommande kollektivtrafikresenärer
Den förändrade trafikeringen innebär att restiden med kollektivtrafik minskar i vissa
reserelationer. Den minskade restiden leder till att fler människor väljer att, i högre
utsträckning, resa med kollektivtrafiken för att utföra sina ärenden vilket ökar
kollektivtrafikens biljettintäkter. De ökade biljettintäkterna, baserat på ökat antal
kollektivtrafikresor, tillgodoräknas som en nytta i kalkylen.
Respektive tillkommande resa med kollektivtrafiken antas generera en snittintäkt på cirka
19 kronor per helresa. Tillkommande resenärer beräknas utifrån detta generera en nytta
på cirka 100 miljoner kronor i utredningsalternativ Tunnel och Mellanhög bro respektive
cirka 190 miljoner kronor i utredningsalternativ Högbro (Figur 26).

Figur 26. Nuvärdesberäknad nytta (miljoner kronor) till följd av ökade biljettäkter från
kollektivtrafikresenärer.
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6.4

Effekter till följd av minskad biltrafik
Den nya spårvägsförbindelsen mellan Lindholmen och Linnéplatsen innebär en överflyttning av resande från bil, gång- och cykel- till kollektivtrafik. Minskningen i biltrafik
innebär att trängsel, olyckor, utsläpp och buller från vägtrafiken minskar.
Schablonberäkningar har utförts baserat på den modellberäknade minskningen av
bilresande i Göteborgs närområde. Beräkningar har gjorts för olyckskostnader samt
utsläpp av koldioxid respektive övriga luftförorenande utsläpp.
I effekter av minskad biltrafik bör även minskat buller från vägtrafiken ingå. Bullerminskningen från biltrafik blir dock mycket liten och dessutom utspridd på ett flertal
väglänkar vilket gör att effekten bedöms bli marginell i relation till övriga nyttor.
Utredningsalternativ Tunnel och Mellanhög bro visar på en minskning med cirka 80
bilresor (förare) per dygn och alternativ Högbro cirka 100 bilresor. Med en antagen
körsträcka om 15 km per bilresa9 blir den sammanräknade nyttan under kalkylperioden
cirka 12 respektive 15 miljoner kronor (Figur 27).

Figur 27. Nuvärdesberäknad nytta (miljoner kronor) till följd av minskat antal bilar i Göteborgs
närområde.

6.5

Minskad trängsel ombord på bussar och spårvagnar över Hisingsbron
En resenärs värdering av sin tid ombord på ett kollektivtrafikfordon förändras i takt med
mängden passagerare ombord. Är samtliga sittplatser upptagna eller svårtillgängliga ökar
olägenheten för både sittande som stående passagerare. Genom att undersöka
resenärers tidsvärderingar vid olika grader av trängsel ombord (fyllnadsgraden för en
spårvagn eller buss) kan en betalningsvilja för minskad trängsel i ett fordon beräknas.

9

Baserad på medelreslängd enligt RVU Västsvenska paketet 2017
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Den nya förbindelsen innebär en ändrad resenärsfördelning i en stor del av
kollektivtrafiksystemet (se Figur 17). Ökad eller minskad trängsel ombord kan därmed
uppstå på ett stort antal linjer. Det är möjligt att beräkna nyttan/kostnaden av
minskad/ökad trängsel för samtliga linjers delsträckor men en sådan beräkning bedöms
kräva ett betydligt mer omfattande kalibreringsarbete för att resultaten ska bli robusta. I
aktuell analys har därför valts att endast se på effekten för Hisingsbron.
Förbindelsen medför att resandet över Hisingsbron minskar vilket får till följd att resenärer
som fortsätter att färdas över Hisingsbron får minskad trängsel ombord på spårvagnar
och bussar. Samtidigt fås en motsatt effekt i och med att färre fordon kör via Hisingsbron
när spårvägslinje 6, 12 och 13 läggs om eller utgår. Analyser, baserat på statistik över
nuvarande beläggning på fordon över Göta älvbron, visar att den minskade resandebelastningen överstiger den minskade kapaciteten så att nyttan blir positiv.
I utredningsalternativ Tunnel väntas Hisingsbron avlastas med cirka 22 000 resenärer per
dag år 2040 och med 20 000 i utredningsalternativ Högbro. Utredningsalternativ
Mellanhög bro har samma trafikering som alternativ Tunnel och därför antas samma
avlastning gälla.
Avlastningen medför en resenärsnytta kring 350 miljoner kronor för alternativ Tunnel och
Mellanhög bro samt 260 miljoner kronor för alternativ Högbro (Figur 28).

Figur 28. Nuvärdesberäknad nytta (miljoner kronor) till följd av minskad trängsel för
kollektivtrafikresenärer ombord på bussar och spårvagnar över Hisingsbron.

Att beräkning av effekter isolerats till Hisingsbron beror på att denna är den mest
belastade länken i Göteborgs kollektivtrafiksystem samt att förbindelsens avlastande
effekt är särskilt stor för just Hisingsbron. Studeras Figur 17 finns dock flera andra länkar
som avlastas och dessutom vissa länkar där belastningen ökar. Se avsnitt 7.1 ”Ej
beräknad trängselminskning ombord på bussar och spårvagnar” för fördjupat
resonemang kring detta.

6.6

Minskad försening för kollektivtrafiklinjer över Hisingsbron
I och med den nya förbindelsen kan spårvägslinjer läggas om från Hisingsbron till den
nya förbindelsen vilket innebär minskat antal spårvagnar i det mycket hårt belastade
området kring Brunnsparken/Nordstan/Centralstationen. Trängseln mellan kollektivtrafikfordon (buss och spårvagn) samt mellan kollektivtrafikfordon och övriga trafikslag
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(fotgängare, cyklister, bilister, tung trafik) är ett allvarligt problem i detta område och en
avlastning bedöms kunna ge stora samhällsekonomiska nyttor.
Minskat antal spårvagnar kring Brunnsparken/Nordstan/Centralstationen bedöms minska
förseningarna, dels för de linjer som flyttas om, dels för kvarvarande linjer. Minskad
försening innebär minskad restid för resenärer samt kortare omloppstider för linjer som
passerar området vilket kan ge minskade trafikeringskostnader.
Det är komplicerat att beräkna förseningseffekten av omlagda linjer, framförallt i en
framtida situation. Dels krävs skattning av hur nuvarande förseningar påverkas av ökat
kollektivtrafikresande (+ 53 % fram till år 2040, se Figur 14) samt ökning av övriga
rörelser i området (fotgängare, cyklister, bilister etcetera), dels krävs simulering av hur
minskat antal spårvagnar påverkar förseningstiden.
I syfte att grovt bedöma en minsta storleksordning för effekten har en överslagsräkning
gjorts. Överslagsräkningen har gjorts med utgångspunkt att antaganden i beräkningen
skall vara återhållsamma, i syfte att få fram ett lägsta värde som utan risk för överskattning kan läggas till kalkylens beräknade effekter.
Baserat på statistik över dagens förseningar för linjer över Göta älvbron har nuvärdeskostnaden för det fall att dessa förseningar skulle fortsätta i ytterligare 60 år beräknats till
2,5 miljarder kr. I siffran ingår även att kollektivtrafikresandet ökar med 53 % fram till år
2040.
Enligt antagen trafikeringsförändring flyttas linje 6 från city/Hisingsbron samtidigt som linje
12 och 13 utgår (se Figur 7, avsnitt 3.2). Antalet resenärer över Hisingsbron beräknas till
följd av detta minska med cirka 16–17 % (vilket motsvarar cirka 20 000–22 000
kollektivtrafikresenärer, se Figur 21). Under förutsättning att dessa överflyttade resenärer
inte får nya förseningar skulle den nuvärdesberäknade förseningskostnaden minska med
cirka 0,4 miljarder kronor (16–17 % av 2,5 mdkr).
Även kvarvarande resenärer på Hisingsbron bedöms få minskad försening i och med
minskningen av fordon och resenärer i området. För dessa resenärer görs överslagsräkning baserat på att förseningen minskar i samma utsträckning som antalet fordon över
Hisingsbron. En spårvagn räknas som två bussar och antalet fordon minskar då med
20 %, vilket applicerat på kvarvarande förseningskostnad ger cirka 0,4 miljarder kronor.
Till resenärsvinsten bör även läggas minskad trafikeringskostnad (till följd av att körtiden
minskar) vilken beräknats till cirka 0,3 miljarder utifrån känslighetsanalyser med Samkalk.
Överslagsräkningarna enligt ovan ger därmed sammanlagt cirka 1,1–1,2 miljarder kronor
i nytta till följd av minskad försening för linjer och resenärer över Hisingsbron (Figur 29).
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Figur 29. Nuvärdesberäknad nytta (miljoner kronor) till följd av minskad försening över Hisingsbron.

Vinsten bedöms dock kunna bli högre eftersom ökad trängsel ofta innebär en
exponentiell ökning av restiden. Trängselkostnaden år 2040 skulle kunna uppgå till
betydligt högre belopp än 2,5 miljarder kr. För att skatta detta krävs dock simuleringar av
fordons- och trafikantrörelser i området. Se avsnitt 7.2 för resonemang kring ytterligare ej
beräknade förseningseffekter.

6.7

Drift- och underhållskostnad
Drift- och underhållskostnad avser den löpande kostnaden för drift och underhåll av
infrastrukturen. Det inbegriper till exempel underhåll av räls, växlar, signalsystem och
andra kostnader kopplade till spårvägens infrastruktur inklusive reinvesteringar. Drift och
underhåll av tunnlar ingår och för alternativ Tunnel respektive Mellanhög bro även kostnader för drift och underhåll av det tillkommande hållplatsläget vid Stigbergstorget. För
alternativ Mellanhög bro ingår också driftskostnader för broöppning.
Drift- och underhållskostnaden för sträckan Lindholmen-Linnéplatsen är beräknad i 2019
års prisnivå och avser den årliga medelkostnaden för drift och underhåll av infrastrukturen
som tillkommer till följd av respektive alternativ (Tabell 4).
Tabell 4. Årlig drift- och underhållskostnad för infrastruktur, prisnivå 2019

Drift- och underhållskostnader, Lindholmen-Linnéplatsen,
prisnivå 2019
Tunnel

9,8 miljoner kronor/ år

Mellanhög bro

18,6 miljoner kronor/ år
(varav 4,7 miljoner kronor avser operativa kostnader för
broöppning)

Högbro

14,6 miljoner kronor/ år

Nuvärdesberäkning för drift- och underhållskostnader under kalkylperioden genererar
nuvärdeskostnader mellan 300 till 600 miljoner kronor (Figur 30).
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Figur 30. Nuvärdesberäknad kostnad (miljoner kronor) för drift och underhåll av infrastruktur.
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7

Ej beräknade effekter
En samhällsekonomisk analys kan innehålla fler effekter än enbart de som går att
beräkna. Ej beräknade effekter inkluderar delar där värderingar saknas eller är osäkra
samt delar där dataunderlaget är alltför osäkert för beräkning och sammanställning i en
samhällsekonomisk kalkyl.
I nedanstående avsnitt, 7.1 – 7.10 redogörs för de av förbindelsens effekter som
identifierats som viktiga att beakta, men som inte ingår i den samhällsekonomiska
kalkylen enligt föregående avsnitt 6 ”Beräknade effekter”.
Redogörelsen för de ej beräknade effekterna bör i första hand betraktas som en bruttolista med identifierade effekter för vidare diskussion och eventuellt fördjupad analys för
utvalda delar.
Ett av objektets huvudsyften är att öka robustheten och minska risken för förseningar i
Göteborgs centrala kollektivtrafiksystem. De dagliga och små förseningar som
kontinuerligt uppstår behandlas under avsnitt 7.2. Robusthet behandlas under avsnitt 7.3
och relateras till större och långvariga förseningar.

7.1

Ej beräknad trängselminskning ombord på bussar och spårvagnar
I Figur 17 framgår hur resandet med kollektivtrafiken omfördelas när den nya förbindelsen
tas i drift. Den mest belastade länken i Göteborgs kollektivtrafiksystem, Hisingsbron, får
en avlastning och i avsnitt 6.5 redogörs för den samhällsekonomiska nyttan av att minska
trängseln ombord på de kollektivtrafikfordon som fortsätter att trafikera Hisingsbron.
Det finns, utöver Hisingsbron, fler länkar där ändrad resandebelastning kan ge minskad,
eller i vissa fall även ökad, trängsel ombord på fordon. Att genomföra beräkningar för
samtliga stråk i staden är dock tidskrävande och medför osäkerheter. Trängselkostnaden
är heller inte enbart kopplad till vilka delar som får ett minskat eller ökat resande utan
hänsyn måste även tas till förändrad kapacitet på respektive länk när spårvägslinjer dras
om.
Som ett exempel på motsatt effekt, till följd av ökad belastning, har värdet (det vill säga
”onyttan”) av ökad trängsel ombord för spårvagnar i Chalmerstunneln (mellan hållplats
Chalmers och hållplats Korsvägen) grovt uppskattats till cirka 150 – 180 miljoner kronor i
nuvärde. Trängselminskning på länkar, utöver Hisingsbron, bedöms dock sammantaget
bli större än negativa effekter på länkar där trängseln ökar (som till exempel Chalmerstunneln).

7.2

Ej beräknad förseningsminskning i kollektivtrafiken
Minskad belastning på Hisingsbron och angränsande länkar innebär minskade
förseningar i kollektivtrafiken. I avsnitt 6.6 redogörs för den beräknade, och i
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nettonuvärdet medräknade, delen av förseningsnyttan men utöver denna del bedöms
ytterligare nyttor tillkomma som skulle kunna uppgå till miljardbelopp.
Nedan listas de effekter som ej finns med i beräknade förseningseffekter och bedöms
kunna öka nyttan:
•

Ökad försening i jämförelsealternativet till följd av framtida resandeökning. I
beräkningen antas förseningstiden per resenär vara konstant över tid. Det är
dock troligt att denna ökar exponentiellt vid ökad trängsel.

•

Högre tidsvinst för kvarvarande resenärer. Beräkningen bygger på antagandet att
20 % färre fordon minskar förseningstiden i samma utsträckning. Det är möjligt
att även denna tidsvinst blir större vid minskad fordonsbelastning.

•

Ett större område än Nordstan/Hisingsbron avlastas vilket innebär förseningsvinster även i andra delar av nätet. Den beräknade förseningseffekten är
dessutom enbart baserad på linjer över Hisingsbron och enbart på förseningstid
som uppkommer på sträckan Nordstan - Hjalmar Brantingsplatsen/Lindholmen10
(se avsnitt 6.6).

•

Ökad försening i jämförelsealternativet till följd av att Hisingsbron (med lägre
segelfri höjd) behöver öppnas vid fler tillfällen än dagens Göta älvbro.

Faktorer som bedöms kunna minska nyttan:
•

Resandeökningar kring den nya förbindelsen kan leda till ökade förseningar, till
exempel kring Stigbergstorget och Linnéplatsen.

•

Andra eventuella tillkommande åtgärder som avlastar City/Hisingsbron och
därmed skulle kunna minska förbindelsens effekt på förseningar.

Nyttan från de positiva delarna enligt ovan bedöms sammantaget överstiga de två
punkter som kan minska förseningsnyttan.
Ytterligare förseningsnyttor (utöver de beräknade enligt avsnitt 6.6) enligt ovanstående
punkter, kan teoretiskt sett beräknas och ges ett samhällsekonomiskt värde, dock
bedöms en sådan beräkning bli mycket omfattande.
Framtida förseningar behöver, för att bli heltäckande, beräknas genom simulering av
kollektivtrafik och människors rörelsemönster i en hårt belastad framtida situation.
Simuleringen behöver även täcka ett stort område av centrala staden där förseningar till
följda av trängsel kan tänkas uppstå. För att vidga det geografiska området skulle dock
fler sträckor kunna analyseras på motsvarande sätt som för Hisingsbron.

10

Analyseras statistik avseende försenad ankomsttid vid hållplatserna Nordstan/ Hjalmar
Brantingsplatsen/Lindholmen (istället för försening på sträckan mellan dessa hållplatser) stiger
nuvärdet av förseningarna på 60 år från 2,5 miljarder kr till 14 miljarder kr.
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7.3

Minskad försening till följd av ökad robusthet i kollektivtrafiksystemet
Ökad robusthet i kollektivtrafiksystemet är ett framträdande mål för förbindelsen. Ett
exempel på nytta är att spårvägslinjer vid eventuella större och långvariga stopp för trafik
över Hisingsbron istället kan ledas via den nya förbindelsen. Förbättrad robusthet leder till
minskade förseningar, dvs. minskade restider och trafikeringskostnader som därmed får
ett värde som skulle kunna beräknas. Fördjupade analyser krävs dock för att skatta
storleken samt skillnaden mellan respektive alternativ.

7.4

Buller
Det finns samhällsekonomiska värderingar för buller vilket innebär att en åtgärds
bullereffekter kan inkluderas i kalkylen. Beräkningen kräver dock data om bullernivåer för
enskilda gator/områden samt hur många människor som utsätts för nivåerna.
Samhällsekonomiskt värde av buller beräknas i vissa fall för väginvesteringar men har i
de flesta kalkyler endast en marginell inverkan på nettonuvärdet. Buller kan dock ha
värden kopplade till stadsmiljö som lokalt sett kan vara mycket betydelsefulla.
I samtliga alternativ minskar kollektivtrafikens ”produktion” (dvs. färre körda
vagnskilometrar) vilket innebär ett generellt minskat buller.
Samtliga alternativ innebär att andelen tid som spårvagnar kör i tunnel ökar vilket minskar
bullret ovan jord. Kollektivtrafik i tunnel kan dock innebära att en annan form av lågfrekvent buller ökar.
Alternativ Tunnel bedöms som det mest gynnsamma alternativet ur bullersynpunkt, detta
under förutsättning att lågfrekvent buller i tunneln hålls på en acceptabel nivå.

7.5

Trafiksäkerhet
Effekten på trafiksäkerhet i kollektivtrafiksystemet är svårbedömd, dock bedöms
trafiksäkerheten öka något till följd av omläggning av spårvägstrafik från gatumiljö i
centrum till separerade spår i tunnel mellan Linnéplatsen – Djurgårdsplatsen/Stigbergstorget. Antalet vagnskilometer minskar dessutom i samtliga alternativ vilket
innebär generellt minskad risk för olyckor.
De lokala effekterna kan dock vara stora. I alternativ Högbro blir Bangatan en
högtrafikerad spårvägslänk vilket kan öka risken för olyckor på denna sträcka.
Fördjupad analys behövs för att bedöma de lokala trafiksäkerhetseffekterna och relatera
dessa till de övergripande effekterna till följd av minskad produktion samt fler
vagnskilometrar på separerad bana.
Trafiksäkerheten i vägnätet förbättras något till följd av minskad biltrafik. Effekten har
beräknats och ingår i biltrafikeffekter (se avsnitt 6.4)
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7.6

Hälsa och upplevd stadsmiljö
Med hälsoeffekter avses förändringar i människors hälsa baserat på ökat eller minskat
resande med cykel eller till fots. Effekten kan beräknas genom att de som går eller cyklar
har lägre relativ risk för att dö. På detta sätt kan antal tillkommande gång- och cykelresenärer räknas om till sparade liv vilket i sin tur ges ett ekonomiskt värde. Det finns
även samhällsekonomisk nytta att tillgodoräkna baserat på det faktum att de som går
eller cyklar regelbundet har lägre sjukfrånvaro.
Det är sedan tidigare känt att ökat kollektivtrafikresande även kan innebära ett ökat
resande med gång och cykel vid byten och delresor. Detta gäller framförallt för de
tillkommande resenärer som tidigare använde bil för sitt ärende. Förbindelsen innebär
dock en överflyttning av resande från såväl bil som gång och cykel. Den samlade
hälsoeffekten kan därmed bli såväl positiv som negativ beroende på reslängd och hur
stor del av den nya resan med kollektivtrafik som inkluderar gång och/eller cykel.
Hela värdet av stadsmiljöåtgärder fångas inte alltid i en traditionell samhällsekonomisk
kalkyl. ”En god boendemiljö” eller ”en attraktiv innerstad” där värden som ”skönhet,
trevnad och trygghet” tillgodoses, kan sägas vara allmänna nyttigheter eller allmänna
tillgångar. Begreppet upplevs med en individs sinnen och är en emotionell påverkan.
Därmed är begreppet svårt att fånga upp och svårt att helt inkludera som en monetär
effekt i den samhällsekonomiska kalkylen utan får i stället beskrivas kvalitativt.
Ny spårvägsförbindelse mellan Lindholmen - Linnéplatsen bedöms kunna ge ett
sammantaget positivt tillskott till de värden som ingår i begreppet upplevd stadsmiljö.
Detta positiva tillskott bör vägas mot det negativa intrång som spåren kan ge upphov till
(se avsnitt 7.8). Ett fördjupat underlag för avvägningen mellan dessa båda delar kräver
undersökningar bland de som kan komma att påverkas av förbindelsen.
Sträckningen utgör även en förbindelse över flera barriärer i centrala delar av Göteborg.
Sträckan mellan Stigbergstorget och Lindholmen innebär passage över/under Göta älv
som utgör en stor barriär i centrala Göteborg. Mellan Linnéplatsen – Djurgårdsplatsen/Stigbergstorget passerar de nya spåren ytterligare en barriär, Slottsskogen/Masthuggsberget, som till viss del avskiljer Majorna från Linnestaden/Centrum. De nya spåren
bedöms därför minska nuvarande upplevda avstånd och bidra till upplevelsen av en mer
sammanhållen stad.

7.7

Indirekta effekter utanför transportsektorn
”Wider economic impacts” (WEI) är den samlade benämningen på de indirekta
effekter, utanför transportmarknaden, som en investering kan ge upphov till. Exempel på
marknader där åtgärder i transportsektorn kan ge indirekta effekter är arbetsmarknader
med hög andel arbetspendlare eller näringar med högt transportberoende till exempel
turismnäring och större exportindustrier. Effekten kan innebära förändringar av
konsumtion och produktionsvolymer, sysselsättningsgrad eller påverkan på
kunskapsutbyte och matchning på arbetsmarknaden.
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De indirekta effekter som kan tas upp i analysen utgörs av nettoeffekter på konsumtion
och/eller produktion. Det innebär att omfördelningseffekter, till exempel regional
omfördelning av sysselsättning och produktion, inte ingår i en traditionell
samhällsekonomisk kalkyl.
Den analys som gjorts är enbart inriktad på spårvägsförbindelsens direkta effekter i
transportsystemet.
Exploateringseffekter uppstår om kostnaden för exploatering av mark, för till exempel
bostäder och arbetsplatser, påverkas av om förbindelsen byggs eller inte. Det kan till
exempel vara så att vissa bostäder och arbetsplatser som planeras att uppföras kräver
andra anslutningar eller annan kollektivtrafikmatning om förbindelsen inte byggs. Om
förbindelsen även innebär att befintliga eller andra planerade buss- och spårutbyggnader
minskas kan detta ge möjlighet till exploatering på den mark som frigörs.
Ytterligare en indirekt effekt att beakta är utredningsalternativens påverkan på
Danmarksterminalen som i kalkylens jämförelsealternativ förutsätts ha flyttats till annat
läge. Om en sådan flytt försvåras eller senareläggs har alternativen olika förutsättningar
för att hantera detta.
Alternativen kan även skapa olika möjligheter, förutsättningar eller låsningar för andra
framtida utbyggnadsplaner. Fler broar över Göta Älv är exempel på åtgärd som i olika
grad skulle kunna påverkas av respektive alternativ.
Det kan även finnas negativa effekter kopplat till intrång och i anspråkstagande av mark
som berör framtida möjligheter till exploatering inom eller i direkt anslutning till
förbindelsens markområde. Detta gäller i sådana fall effekter och kostnader utöver det
markpris som redan ingår i investeringskostnaden. Alternativen Högbro och Mellanhög
bro bedöms inverka på möjligheten till exploatering i förbindelsens närliggande områden
kring Lindholmen vilket skulle kunna innebära viktiga alternativskiljande effekter gentemot
alternativ Tunnel.

7.8

Intrång
Samtliga alternativ innebär intrång i Göteborgs centrala stadsmiljö. Alternativ Högbro och
alternativ Mellanhög bro innebär ett större intrång än alternativ Tunnel. Detta gäller för
både fysiskt och visuellt intrång.
Vid Linnéplatsen innebär nya spår och tunnelmynning ett intrång som ur ett lokalt
perspektiv kan betraktas som stort.
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Alternativ Tunnel innebär ett motsvarande intrång vid tunnelmynningen i anslutning till
hållplats Lindholmen, eventuellt i en något mindre känslig miljö men även vid Lindholmen
finns Riksintressen11 att ta hänsyn till.
Högbro innebär intrång vid hållplats Djurgårdsplatsen. Spårvägstrafiken på Bangatan
ökar väsentligen vilket ökar både intrång och barriäreffekter på sträckan mellan hållplats
Djurgårdsplatsen – Stigbergstorget.
Vid Stigberget görs, för både alternativ Mellanhög bro och alternativ Högbro intrång norrut
för att bereda plats för spår och hållplats. Ett intrång som kan innebära rivning av
byggnader.
De båda broalternativen innebär ett betydande visuellt intrång över Göta älv.

7.9

Komfort och trygghet
Upplevelsen av att resa med kollektivtrafik i tunnel och att nyttja underjordiska hållplatser
skiljer sig mellan grupper av resenärer. Vissa upplever resan som effektiv och uppskattar
inomhusmiljön vid byten medan andra känner obehag och försämrad trygghet vid resa
under mark.
Det finns få studier som är relevanta och applicerbara för att värdera komfort- och
trygghetsaspekter i den nya spårvägsförbindelsen. En undersökning12 visar att
förseningar vid hållplats upplevs som värre för buss och lokaltåg jämfört med tunnelbana
vilket skulle kunna bero på den bättre komforten som inomhusmiljöer medför. Omvänt
visar samma värderingsstudie att förseningar ombord upplevs som värre för tunnelbana
vilket skulle kunna kopplas till tunnelmiljön. För biltunnlar finns studier som pekar på att
1–4 % av resenärerna helt undviker vägar genom tunnlar.
Alternativen kan innebära stora skillnader sett till komfort- och trygghetsaspekter.
Alternativ Tunnel har hållplats under mark vid Stigbergstorget och längst körsträcka i
tunnel. Även Mellanhög bro har stor del av sträckan förlagd i tunnel medan Högbro har
kortast väg i tunnel. Komforten som en hållplats inomhus ger kan dock uppväga
eventuella negativa faktorer som färd i tunnel innebär för vissa resenärsgrupper.
Troligtvis krävs undersökningar av resenärers lokala preferenser för att avgöra om något
alternativ är att föredra utifrån komfort och trygghet.

11

Geografiska områden som har utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga värden och
kvaliteter. ”Lindholmen”, ”Majorna”, ”Änggården-Botaniska-Slottskogen” är utöver
infrastrukturanläggningar utpekade som Riksintressen i förbindelsens område eller närhet.
12 Transek, 2006: Resenärernas upplevelser av inställda turer och förseningar.
http://www.resenarsforum.se/wp-content/uploads/2018/02/Rapport-ReFo-Transek-SL.pdf
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7.10 Effekter på sjöfart utmed Göta älv
Alternativ Mellanhög bro kan medföra negativa effekter för sjöfarten utmed Göta älv. Dels
förutsätts broöppning endast ske utanför högtrafikperioderna, dels kan samordning med
öppning av Hisingsbron innebära att sjöfarten behöver anpassa hastighet så att samordnad broöppning möjliggörs. Effekten kan beräknas om underlag tas fram avseende
den extra tid som väntan och anpassning innebär för sjöfarten.
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8

Samhällsekonomisk investeringskostnad
I Figur 31 redovisas den samhällsekonomiska investeringskostnaden för respektive
utredningsalternativ.
I den samhällsekonomiska investeringskostnaden ingår i enlighet med nationella riktlinjer
för samhällsekonomisk kalkyl (ASEK 6.1):
•

omräkning med skattefaktor 1,3

•

omräkning till prisnivå 2014

•

omräkning för att ta hänsyn till att investering fördelas ut på 10 års byggtid

Figur 31. Samhällsekonomisk investeringskostnad för utredningsalternativ inom nya spår
Brunnsbo-Linné, delen Lindholmen – Linnéplatsen.

Investeringskostnaden ska enligt statliga riktlinjer multipliceras med skattefaktor för
investeringar som finansieras via skattemedel från stat eller kommun. Detta för att
ta hänsyn till att vissa skatter kan ge upphov till en samhällsekonomisk kostnad genom
att de leder till höjda priser och lägre produktions- och konsumtionsvolymer.
Att kunna jämföra lönsamheten för olika åtgärder är ett viktigt syfte med en samhällsekonomisk kalkyl. För att jämförelsen ska bli meningsfull bör de kalkyler som jämförs
bygga på så lika förutsättningar som möjligt. För att öka jämförbarheten räknas
investeringskostnaden om till den prisnivå som gällde år 2014. Dessutom fördelas
investeringens kostnader maximalt ut på en 10-årsperiod. Spårvägsförbindelsen
byggnation beräknas pågå under 15 år men fördelas i den samhällsekonomiska kalkylen
alltså ut på 10 år istället.
Jämförelser mellan förbindelsens nettonuvärde och andra objekts nettonuvärden kan ses
i avsnitt 9.4.
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9

Sammanställning

9.1

Samhällsekonomisk kalkyl – beräknade effekter
I diagrammet nedan redovisas spårvägsförbindelsens beräknade samhällsekonomiska
effekter i form av nuvärden för de tre utredningsalternativen Tunnel, Mellanhög bro
respektive Högbro (Figur 32). I diagrammets mellersta del redovisas summan av de
beräknade effekterna samt spårvägsförbindelsens samhällsekonomiska investeringskostnader och i den nedre delen det så kallade nettonuvärdet, dvs. skillnaden mellan
värdet av effekter (årliga löpande nyttor och kostnader) och investeringskostnad.

Figur 32. Sammanställning av beräknade nyttor och kostnader.

De två största nyttoposterna utgörs av minskad restid för kollektivtrafikresenärer samt
minskad trafikeringskostnad för fordonsflottan i kollektivtrafiksystemet. Även den
beräknade delen av minskad försening över Hisingsbron är en viktig post i kalkylen.
De beräknade effekterna summeras till cirka 6,7 miljarder kronor för utredningsalternativ
Tunnel, till cirka 6,2 miljarder kronor för Mellanhög bro respektive cirka 7,3 miljarder
kronor för Högbro.
När den samhällsekonomiska investeringskostnaden dras bort från de summerade
effekterna fås nettonuvärdet (NNV) vilket blir positivt för Tunnel (cirka 1,4 miljarder
kronor), svagt positivt för Mellanhög bro (cirka 0,5 miljarder kronor) och mest positivt för
Högbro (cirka 2,3 miljarder kronor).
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Förbindelsen är lönsam vid positivt nettonuvärde, något som alltså uppfylls för samtliga
alternativ. Detta gäller dock under förutsättning att antaganden avseende tidtabell,
resandeutveckling samt investeringskostnader uppfylls.
Nettonuvärdeskvot (NNK) beräknas genom att dividera nuvärdet med summan av
investerings- och drift-/underhållskostnaden. NNK hamnar för Tunnel på 0,2, för
Mellanhög bro på 0,1 medan Högbro visar på störst lönsamhet med en NNK på 0,4
(Tabell 5).
Tabell 5. Nettonuvärdeskvot (NNK) för spårvägsförbindelsens huvudanalys.

NNK enligt huvudanalys

Tunnel

Mellanhög bro

Högbro

0,2

0,1

0,4

Observera dock att osäkerheter avseende utformning av respektive alternativ kan
förändra kalkylen, vilket innebär att nettonuvärde och nettonuvärdeskvot enligt ovan inte
ska användas som enda grund för val av alternativ (se avsnitt 9.3 ”Osäkerheter i
beräknade effekter”). Skillnaden i NNK mellan respektive alternativ är heller inte större än
att ej beräknade effekter bör vägas in i beslutsunderlaget (se avsnitt 9.2 samt 9.4).

9.2

Sammanställning - ej beräknade effekter
De effekter som redovisas i avsnitt 7 ”Ej beräknade effekter”, och alltså inte ingår i den
samhällsekonomiska kalkylen för beräknade effekter enligt föregående avsnitt, kan delas
upp i två kategorier:
1. Effekter som går att beräkna om ytterligare underlag tas fram
2. Effekter som är svåra eller omöjliga att värdera och beräkna ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv
Effekter enligt den första kategorin kan alltså påverka förbindelsens lönsamhetskalkyl och
ändra nettonuvärdet (se Figur 32). I kategori två återfinns effekter som endast kan
beskrivas i kvalitativa termer eller genom att relatera till effekter utan att de ges ett
samhällsekonomiskt värde.
Den av de ej beräknade effekterna som bedöms kunna ge störst bidrag till nettonuvärdet
är ytterligare minskad försening i kollektivtrafiken. De beräknade förseningsvinsterna
gäller endast för ett begränsat geografiskt område och har baserats på statistik från
nuvarande situation. Det bedöms att nyttan kan vara betydligt högre.
Minskad försening till följd av ökad robusthet i kollektivtrafiksystemet är ytterligare
en viktig effekt som skulle kunna beräknas. Statistik över omfattande och långvariga
stopp i trafiken kan analyseras men på motsvarande sätt som de dagliga återkommande
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förseningarna riskerar dessa att öka exponentiellt, varför en betydande del av nyttan inte
kommer med i sådan beräkning.
Effekter på exploatering, hälsa, buller, trafiksäkerhet samt komfort/trygghet kan
beräknas men bedöms ge liten påverkan på nettonuvärdet.
”Wider economic impacts”, det vill säga indirekta effekter på bland annat konsumtion,
produktion och sysselsättning är en effekt som kan beräknas men som i en traditionell
samhällsekonomisk kalkyl ger ett begränsat tillskott till nettonuvärdet 13.
Intrång och upplevd stadsmiljö är effekter som inte kan värderas i ekonomiska termer.
Effekterna får istället beskrivas och värderas utifrån en relativ skala. Förbindelsen
innebär, oavsett alternativ, ett intrång medan den upplevda stadsmiljön kan påverkas
såväl i positiv som negativ riktning beroende på medborgarnas preferenser.
Även de ej beräknade effekter som bedöms ge ett litet tillskott till nettonuvärdet kan lyftas
och tillmätas ett större värde i en samlad bedömning. Detta kan vara särskilt viktigt vid
val mellan alternativ, speciellt om den samhällsekonomiska analysen visar på likvärdig
nytta för alternativen samt om mål och politiskt beslutade inriktningar ökar vikten av vissa
aspekter.
Buller respektive trafiksäkerhet skulle kunna bli alternativskiljande om dessa aspekter
ges högt värde i beslutsunderlaget. Tunnel och Mellanhögbro bedöms utifrån dessa som
mer fördelaktiga än Högbro till följd av längre sträcka under mark samt separerad från
oskyddade trafikanter. Det krävs dock fördjupad analys för att avgöra om skillnaden är
betydande i förhållande till generella buller- och olycksnivåer.
Även robusthet samt komfort/trygghet kan bli alternativskiljande men fördjupad analys
krävs innan bedömning och förordande av alternativ kan ske.
Intrång är alternativskiljande och bedöms bli som störst för Högbro följt av Mellanhög bro
medan Tunnel ger det lägsta intrånget i och med tunneldragning även under Göta älv.
Effekter avseende minskad försening, hälsa samt WEI bedöms inte bli alternativskiljande.
Utöver de traditionella och vedertagna aspekterna enligt ovan kan även framtida
flexibilitet, möjligheter och låsningar behöva vägas in vid val av alternativ. Alternativen
bör då prövas utifrån hur de möjliggör eller låser framtida utbyggnader.
Intrång, upplevd stadsmiljö, buller, trafiksäkerhet samt trygghet/komfort är i kvalitativa
termer nära besläktade och kan, beroende på vad som läggs in i vissa av begreppen,
överlappa varandra. Det kan därmed vara fördelaktigt att värdera dessa sammantaget
och i relation till stadens och regionens mål för stadsutveckling.
Genom en sammanvägd bedömning kan de olika aspekterna bedömas och, till exempel
via viktning, prövas för de olika alternativen där samhällsekonomiskt nettovärde utgör en
av flera parametrar.

13

Den största delen av effekten är inkluderad i beräknad restidsvinst genom resenärernas
värdering av tid.
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9.3

Osäkerheter i beräknade effekter
En samhällsekonomisk kalkyl baseras på prognoser för resandets utveckling och
resandeförändringar till följd av åtgärden. Liksom i de flesta prognoser finns osäkerheter
som kan påverka resandet och därmed kalkylens nytta. På kostnadssidan kan
osäkerheter i beräkningar av investeringskostnad påverka kalkylens utfall.
Osäkerheter kan påverka kalkylen på två sätt:
•

Dels kan åtgärdens generella lönsamhet, oavsett alternativ, påverkas.

•

Dels kan skillnaden mellan alternativ påverkas.

Resandeutveckling, framtida trafikering samt investeringskostnad innehåller
osäkerheter som främst bedöms påverka spårvägsförbindelsens generella lönsamhet.
Osäkerheter som påverkar skillnaden i lönsamhet mellan alternativ bedöms främst
bero på:
•

den tidtabell som respektive alternativ får på sträckan Lindholmen –
Linnéplatsen.

•

avståndet mellan hållplatslägen vid Stigbergstorget

•

trafikering för anslutande linjer vid alternativ Högbro

Gränsen mellan faktorer med generell respektive alternativskiljande påverkan är flytande
och de alternativskiljande faktorerna kan även betraktas utifrån generell påverkan om
samtliga alternativ påverkas.
I kalkylen blir varje enstaka minut viktig eftersom så många resenärer (30 – 35 000
resor per årsmedeldygn i den nya förbindelsen under/över Göta älv år 2040) påverkas
under lång tid (60 års kalkylperiod). En minuts ökad restid mellan Lindholmen - Stigbergstorget innebär minskad nytta med knappt en miljard kronor, och på sträckan
Stigbergstorget – Linnéplatsen innebär en minuts ökad restid att nyttan minskar med
drygt 0,5 miljarder kronor.
Programmet Spårvägsförbindelse Brunnsbo – Linnéplatsen ligger i ett utredningsskede
där osäkerhet kring tidtabell, avstånd vid Stigbergstorget samt anslutande trafikering
fortfarande kan ge alternativskiljande påverkan på nyttan. För att bedöma hur
osäkerheten kan påverka kalkylens utfall presenteras nedan ett urval av de
känslighetsanalyser14 som gjorts (Tabell 6).

14

Ett stort antal känslighetsanalyser har gjorts och sammanställts i Tekniskt PM. De som redovisas
i Tabell 6 har valts ut enligt bedömningen att de är relevanta för det spann som osäkerhet kring
tidtabell och avstånd mellan hållplatslägen kan innebära.
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Tabell 6. NNK för utvalda känslighetsanalyser avseende förseningsnytta, tidtabellstid Lindholmen –
Linnéplatsen samt gångavstånd mellan hållplatslägen vid Stigbergstorget.

NNK enligt huvudanalys

Tunnel

Mellanhög bro

Högbro

0,25

0,09

0,41

0,29

0,13

0,29

NNK enligt känslighetsanalyser:
För Tunnel och Mellanhög bro:
30 % kortare gångavstånd mellan hållplatslägen vid
Stigbergstorget jämfört med huvudanalys
För Högbro:
1 min extra tidtabellstid på sträckan Djurgårdsplatsen
– Linnéplatsen jämfört med huvudanalys

Tunnel och Högbro bro kan bli lönsamhetsmässigt likvärdiga beroende på hur tidtabellstiden sätts för de olika alternativen samt gångavstånd vid Stigbergstorget. I Högbro ingår
dessutom en omläggning av spårvägslinje 11 och busslinje 60 (se Figur 11) som bidrar
med en nytta på 0,5 miljarder kr. Dras denna nytta bort minskar NNK för Högbro ned till
0,20, det vill säga lägre än Tunnel. Observera dock att någon form av omläggning av linje
11 är en förutsättning för Högbro, dock kan det finnas många andra varianter på linjedragning.
Alternativ Mellanhög bro kommer oavsett ingångsvärden för tidtabell och gångavstånd vid
Stigbergstorget inte upp i samma lönsamhet som Tunnel eller Mellanhög bro. Rangordningen mellan Tunnel och Högbro avgörs främst av vilken tidtabell som är
möjlig att uppnå mellan Lindholmen – Linnéplatsen, samt i viss mån av gångavståndet mellan hållplatslägen för alternativ Tunnel.
I huvudkalkylen, där Högbro genererar högst lönsamhet, har Högbro 2 min längre
tidtabellstid mellan Lindholmen – Linnéplatsen än Tunnel. I känslighetsanalysen enligt
Tabell 6, där Högbro och Tunnel är likvärdiga har Högbro 3 min längre tidtabellstid mellan
Lindholmen – Linnéplatsen än Tunnel.
Investeringskostnaden påverkar i hög utsträckning alternativens lönsamhet. Dock är
skillnaden i osäkerhet mellan alternativen, enligt de successivkalkyler som ligger till grund
för alternativens investeringskostnader, mycket liten. Om osäkerheter i investeringskostnad förutsätts slå åt samma håll för samtliga alternativ kvarstår därmed
rangordningen enligt Tabell 6.
Sammantaget kan konstateras att om hittills beräknade investeringskostnader visar sig
stämma är Tunnel och Högbro mer lönsamma alternativ än Mellanhög bro, oavsett
variationer i tidtabell, gångavstånd och trafikering. Det går dock inte, i nuvarande
utredningsskede, att förorda något av alternativen Tunnel eller Högbro utifrån
samhällsekonomisk lönsamhet.
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9.4

Jämförelse med andra investeringar
Samhällsekonomisk kalkyl är en effektiv metod, framförallt för att jämföra och rangordna
alternativa utformningar av en åtgärd. Osäkerheter som påverkar rangordningen mellan
alternativ kan då belysas och generella osäkerheter, kopplade till omvärld och trender,
blir mindre viktiga (se avsnitt 9.3).
Om ingångsvärden och förutsättningar är likartade finns skäl att även jämföra kalkylens
utfall med andra åtgärder. Dels för att öka kunskapen om vilken typ av åtgärder som är
lönsamma, dels för att relatera spårvägsförbindelsens nytta till andra investeringar.
Enligt avsnitt 9.1 respektive 9.3 framgår att NNK för förbindelsen beräknats till cirka 0,1–
0,4 beroende på alternativ. Är detta en stor eller liten skillnad sett till andra jämförbara
investeringar och vid vilken nivå får en åtgärd tillräcklig lönsamhet för att kunna motiveras
utifrån samhällsekonomiskt beräknad nytta?
NNK är ett viktigt jämförelsemått i Trafikverkets nationella investeringsplan. I föregående
nationella infrastrukturplan, för perioden 2014–2025, hade vägobjekt en genomsnittlig
NNK på 1,3 och järnvägsobjekt en genomsnittlig NNK på 0,2. Variationen mellan objekt
kan dock vara stor.

Figur 33. Nettonuvärdeskvot för ny spårväg Brunnsbo-Linné samt jämförelse med exempel från
andra infrastrukturinvesteringar.
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I Figur 33 visas NNK för spårvägsförbindelsens tre alternativ tillsammans med ett urval av
investeringar med positivt nettonuvärde från Trafikverkets två senaste infrastrukturplaner.
NNK varierar för de utvalda objekten från 0,1 till 2,7 och det finns alltså exempel på
investeringar med betydligt högre lönsamhet än de beräknade effekterna för spårvägsförbindelsen.
Det finns även många exempel på åtgärder som genomförs trots negativ lönsamhet och i
den senaste nationella infrastrukturplanen blev hela det samlade nettonuvärdet för
samtliga objekt negativt. Även om NNK skulle bli negativ kan jämförelse med andra
objekt göras, dock inte genom rangordning. I Figur 34 visas nettonuvärdet (NNV) för ett
urval av investeringar där även objekt med negativt nettonuvärde tagits med.

Figur 34. Nettonuvärde för ny spårväg Brunnsbo-Linné samt jämförelse med exempel från andra
infrastrukturinvesteringar.
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Förbindelsen visar sig bland detta urval av investeringar generera en lönsamhet
någonstans i mittenskiktet. En fullvärdig jämförelse kräver dock att investeringskostnad
samt måluppfyllelse, fördelningseffekter och ej beräknade effekter vägs in.
I de fall ett objekt inte visar lönsamhet, sett till de beräknade effekterna, blir andra
aspekter avgörande varför en analys av måluppfyllelse blir viktig för att pröva och väga
investeringen gentemot andra åtgärder.
Ovanstående jämförelse ger även perspektiv på skillnader mellan spårvägsförbindelsens
alternativ. En skillnad på tiondelar i NNK bör inte bli ett avgörande skäl för val av
alternativ innan övriga ej beräknade effekter har värderats kvalitativt och relaterats till
måluppfyllelse. Även fördelningsaspekter kan värderas och göras till en del av beslutsunderlaget. Därefter kan den samhällsekonomiska kalkylen vägas in som en av flera
aspekter i en samlad bedömning.
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Till:
Finansdepartementet
Infrastrukturdepartementet

Omförhandling av storstadsavtal Göteborg inom Sverigeförhandlingen
I december 2017 träffade Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och staten genom
Sverigeförhandlingen ett avtal om fyra kollektivtrafikobjekt för totalt 7 miljarder kronor, där statens
medfinansiering uppgår till 3 220 miljoner kronor, kopplat till ett bostadsåtagande på 45 680 bostäder.
Under våren 2020 fattade kommunfullmäktige respektive regionfullmäktige beslut om att avsluta
objekt linbana centrum, mot bakgrund av stora fördyringar, samt inleda omförhandling av avtalet med
staten inom ramen för styrelsen i Sverigeförhandlingen.
Storstadsavtal Göteborg innefattar även objekt Spårväg och citybuss Norra Älvstranden – centrala
delen (Brunnsbo-Linnéplatsen), som innebär byggnation av en spårvägssträckning för att åstadkomma
en innerstadsring som kommer att vara av stor betydelse för kollektivtrafiken i Göteborg. Objektet
innebär även att en ny älvförbindelse byggs, den så kallade Lindholmsförbindelsen, som knyter
samman staden i ett område där Göteborg kommer att växa betydligt under den kommande 20årsperioden.
Objekt Spårväg och citybuss Norra Älvstranden – centrala delen har idag behov av en ökad
finansiering på cirka 1 mdkr för att byggnationen av objektet ska kunna ske i den omfattning som
planeras. Detta behov skulle kunna täckas genom en överföring av parternas kvarvarande medel från
objekt linbanan. Statens kvarvarande medel för objekt linbanan är 245 miljoner kronor i januari 2016års prisnivå. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen har därför i styrelsen för
Sverigeförhandlingen framfört en tydlig önskan om att överföra kvarvarande medel från objektavtal
linbanan. En överföring av statens medel skulle innebära att bostadsåtagandet för objekt linbanan, på
4 500 bostäder, överförs till objekt Spårväg och citybuss Norra Älvstranden – centrala delen. Detta
bedömer Göteborgs Stad som fullt möjligt då influensområdet för bostäderna i objekt linbanan redan
ingår i samma influensområde som bostadsåtagandet för objekt Spårväg och citybuss Norra
Älvstranden – centrala delen.
Mot bakgrund av omförhandlingen som pågått i styrelsen för Sverigeförhandlingen under hösten 2020,
att revidering av nationell plan för transportsystemet pågår samt att respektive fullmäktige under våren
2021 behöver fatta beslut om en reviderad kostnadsram för att hålla satt tidplan, ser vi att det vore
önskvärt att staten som part i Sverigeförhandlingen snarast godkänner framtagande av ett tilläggsavtal
som möjliggör ovanstående överföring mellan objekten. Vi som parter värnar om avtalet och vi begär
inte att staten ska tillskjuta mer medel än de 3 220 miljoner kronor som staten avtalat i storstadsavtal
Göteborg. Utan det vi som parter i Sverigeförhandlingen önskar är en överföring av statens medel,
inom ramen för statens medel i ramavtalet, mellan två av objekten, för att åstadkomma ett mer robust
och kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem i Göteborg.
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Överenskommelse avseende ekonomisk
ansvarsfördelning mellan Västra
Götalandsregionen och Göteborg stad
Bakgrund
Sverigeförhandlingens Ramavtal 7 reglerar parternas finansieringsåtagande. Statens
finansiering varierar från objekt till objekt och ska räknas årligen upp med
konsumentprisindex (KPI). Övriga parter, Västra Götalandsregionen samt Göteborgs
stad, ska finansierar övrigt åtagande med lika delar över projektperioden som helhet.
Ramavtal 7 – Storstad Göteborg (utdrag ur avtal)
”6.3 Vid kostnader som överstiger den samlade finansiering i 6.1 ska Kommunen och
Regionen svara för att finansiera en lika stor andel vardera av kostnadsökningarna,
förutsatt att endera Part inte åberopat någon av omständigheterna som anges av punkt
15. Kommunen och/eller Regionen svarar dock alltid var för sig för kostnadsökningar för
av respektive part påkallad/initierad standardhöjning, tillägg och/eller andra
förbättringar som överstiger den samlade finansieringen i 6.1. Det förutsätts därvid att
sådana av respektive part påkallade/initierade förändringar måste vara genomförbara.”
De senaste åren har den faktiska prisutvecklingen för entreprenader, som motsvarar de
typer av åtgärder som ingår i Sverigeförhandlingsobjekten, haft en kraftigare
prisutveckling (entreprenadindex) än det mer generella konsumentprisindex (KPI)
Statens avtalade finansieringsansvar innebär därmed att den differens mellan faktisk och
prognostiserad prisutveckling för de planerade och pågående entreprenaderna och
uppräkningen av KPI skapar ett tillkommande finansieringsåtagande i löpande priser som
ska omhändertas av övriga parter. Denna differens över tid benämns som indexeffekten.
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Syfte
Denna överenskommelse avser att konkretisera den ekonomiska ansvarsfördelningen
enligt uppgörelsen i Sverigeförhandlingen Ramavtal 7 – Storstad Göteborg, mellan
Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.
Konkretiseringen avser företrädelsevis den ekonomiska ansvarsfördelningen avseende
fördyringar inom de avtalade objekten samt hantering av effekter av faktisk
prisutveckling (indexutveckling) i förhållande till den statliga medfinansieringen som
regleras med uppräkning utifrån KPI.

Parternas åtagande
Med parterna avses Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen.
•

Parterna är överens om att fördyringar och avvikelser i projekt i förhållande till
beslutade ramar och som inte är påkallade av endera parten ska fördelas lika
mellan parterna.

•

Parterna ska gemensamt verka för och prioritera att beslutade ekonomiska ramar
ska uppnås.

•

Ekonomiska effekter till följd av skillnader i faktisk prisutveckling och parternas,
inklusive statens, finansieringsåtagande utifrån KPI ska fördelas lika mellan
Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.

•

Den ekonomiska regleringen mellan Staden och Västra Götalandsregionen ska
utformas på ett sådant sätt att hänsyn tas till den andel som staten håller inne i sin
reglering gentemot staden.

•

Parterna är överens om att både indexeffekter och fördyringar (i förhållande till
avtalade investeringsvolymer i Sverigeförhandlingsavtalen) ska regleras löpande
mellan Regionen och Staden.

•

Det ska tydlig framgå i uppföljningar och beslutsunderlag vilket ekonomiskt
åtagande som är en följd av prisutveckling och vad som utgörs av indexeffekten,
samt hur denna belastar respektive part.

•

Parterna är överens om att indexeffekten inte ska påverka objektens
innehåll/utformning utan hanteras som en del av den samlade löpande
prisutvecklingen i förhållande till beslutade ekonomiska objektsramar.
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