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1 Sammanfattning
Göteborg stad växer och ska fortsätta att växa, särskilt i stadens centrala 
delar runt älven. Utbyggnaden av staden kräver en utbyggd kollektivtra-
fik. Särskilt viktigt för innerstadens utveckling är Lindholmsförbindelsen 
som utgör ett utpekat reservat för kommunikation i gällande översikts-
plan mellan Lindholmen via Stigberget till Linnéplatsen. Lindholmsför-
bindelsen är en del av målbild koll2035 där delar av sträckan redogörs 
för som konceptet stadsbana och citybuss. Sträckan Lindholmen via Stig-
berget till Linnéplatsen utgör sista etappen av det samlade objektet och 
infrastrukturprojektet i Sverigeförhandlingen som handlar om spårväg 
och stadsbana Brunnsbo – Linne via Lindholmen.

För Lindholmsförbindelsen har en teknisk förstudie (2020) utrett tre olika 
alternativ för sträckan vilka är tunnel, öppningsbar bro 12 meter och Ej 
öppningsbar bro 27 meter. Dessa benämns i denna förstudie som bro låg 
och bro hög. Förstudie gällande stadsbyggnads – och exploateringsanalys 
syftar till att inom ramen för ny Översiktsplan, Fördjupad för centrala 
Göteborg och inom Programmet för spårväg och citybuss Brunnsbo 
– Linne utgöra kompletterande underlag till val av alternativ för Lind-
holmsförbindelsen. I förstudien behandlas de olika alternativens påver-
kan på ett antal allmänna intressen såsom stads- och landskapsbild för 
de olika platserna samt platsens natur – och kulturvärden i enlighet med 
bestämmelser i plan- och bygglagen och miljöbalken. Vidare utforskas 
möjlig påverkan på framtida exploateringsmöjligheter och alternativens 
påverkan på värdet av marken. 
 
De platser som ingår inom den geografiska avgränsningen för Lind-
holmsförbindelsens sträckning utgörs idag av mestadels bebyggd 
stadsmiljö, längs med älven finns det i större utsträckning obebyggda 
ytor. Bebyggelseområdena Lindholmen, Stigberget och Linnéplatsen har 
särskilda historiska, kulturhistoriska och miljömässiga värden för staden 
och för staten som är av bevarande- och nyttjandeintresse. 

I den samlade analysen ses de olika alternativen alla innebär en påver-
kan, både positiv och negativ för de olika platserna. Generellt bedöms 
tunnelalternativet innebära lägst negativ påverkan på flertalet av platserna 
eftersom det tar minst mark i plan i anspråk och möjliggör bäst för fort-
satt utveckling av kvalitativa stadsmiljöer. Tunnelalternativet innehåller 
inte en fast gc-förbindelse över älven och sammantaget bedöms detta 
vara av stor vikt utifrån olika stadsutvecklingsperspektiv, alternativet 
behöver kompletteras med resonemang om gc-förbindelse om beslut 
fattas att gå vidare med detta alternativ. Broalternativen innebär en större 
negativ påverkan utifrån olika stadsbyggnads- och exploaterings aspekter 
men kopplar visuellt samman staden. Alternativet bro hög antas innebära 
störst negativ påverkan utifrån det intrång den gör i befintliga stadsmiljö 
samt att den försämrar framtida möjligheter för exploatering. För alla 
alternativ ser påverkan likadan ut och är inte alternativskiljande för Lin-
néplatsen. I Linnéplatsen bedöms Lindholmsförbindelsen kunna innebära 
störst negativ påverkan på riksintresse i relation till de andra platserna.

Fortsatt arbete behöver fördjupas kring stadsbyggnads- och exploate-
ringsfrågor för respektive plats utifrån val av alternativ. Vidare behöver 
fortsatt arbete särskilt hantera möjligheter att minimera risk för negativ 
påverkan på riksintressen som är av betydelse för efterföljande plane-
ring och genomförande av Lindholmsförbindelsen. Val av alternativ för 
Lindholmsförbindelsen behöver bedömmas både godtagbart och genom-
förbart på alla platser för fortsatt hållbar och attraktiv stadsutveckling.
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2  Inledning  
2.1 Om förstudien
Förstudie Lindholmsförbindelsen stadsbyggnads- och exploateringsanalys 
tas dels fram som ett underlag i stadens arbete med Fördjupad översikts-
plan för centrala Göteborg, dels utgör den även underlag till Programmet 
för spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen, del av Sveri-
geförhandlingen. 

Förstudien redogör för och beskriver bland annat Lindholmsförbindelsens 
påverkan på befintlig stads- och landskapsbild, stadsmiljö och framtida 
exploateringsmöjligheter. Den riktar sig främst till tjänstepersoner inom 
staden för fortsatt arbete i olika projekt som berörs av Lindholmsförbin-
delsen.

Den är uppdelad i dels en inledande del som beskriver förstudiens ramar, 
dels en förutsättningsdel och en analysdel samt vidare en avslutande del 
som beskriver slutsatser för analysen och fortsatt medskick i arbetet. 
Inom ramen för arbetet har i första hand de bilder och beskrivningar som 
funnits tillgängliga i teknisk förstudie varit utgångspunkter för analy-
sen. Flertalet frågeställningar gällande kopplingar över älven, till övriga 
trafiksystem och utformningsfrågor kopplade till de alternativa förslagen 
har inte varit möjliga att få heltäckande svar på eftersom arbetet är tidigt i 
processen och utredningar pågår. Detta påverkar även möjligheten till en 
fullgod stads- och exploateringsanalys för det geografiska området som 
berörs av Lindholmsförbindelsen. 

2.1.1 Bakgrund 
Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek och med detta tillkommer 
behov av bostäder, verksamheter, samhällsservice, kollektivtrafik, of-
fentliga platser och gröna rekreativa miljöer. Främst sker stadsutveckling 
längs med de båda sidorna av Göta älv men även i andra strategiska lägen 
och målpunkter. 

Göta älv är en värdefull resurs och en stark del av stadens identitet men 
älven utgör även en barriär mellan stadsdelar och människors möjlighe-
ter att i vardag färdas enkelt mellan olika målpunkter i staden. En fast 
kopplingen mellan Lindholmen och Stigberget har undersökts i planering 
sedan början av 1900-talet, och har under 1900-talets första hälft utgjort 
en förbindelse i form av färja över älven. Kopplingen mellan Lindholmen 
och Stigberget finns uttryckt som 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.

En förbindelse mellan Lindholmen till Linne via Stigberget har identifie-
rats som viktig för stadsutveckling på båda sidor älven och för staden som 
helhet. Lindholmsförbindelsen har är ett utpekat objekt för kommunika-
tion i Göteborgs stads översiktsplan från 2009 och del av Sverigeförhand-
lingen sedan 2015 samt i målbild koll2035 från 2018.
Flertalet arbetsplatser och verksamheter finns redan idag vid Lindhol-
men och området ska utvecklas med blandad stadsbebyggelse i många år 
framöver. Behov av att kunna ta sig till denna plats utifrån verksamhets- 
och näringslivsperspektiv har identifierats som stort och avgörande för 
hur området kan växa. Behov finns även att kunna färdas mellan olika 
målpunkter i staden där Linnéplatsen är en sådan samt Sahlgrenska som 
utgör en fortsatt förbindelse med Linné och utgör en stor arbetsplats och 
samhällsviktig funktion. Lindholmsförbindelsen är en del av kollektivtra-
fikobjektet i programmet för spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via 
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Lindholmen. Spårvagnstrafiken delas upp i två koncept: stadsbana och 
spårvagn. Stadsbanan är tänkt att trafikera längre stråk där hållplatserna 
ligger relativt glest, vilket tillsammans med en högre maxhastighet och 
spårväg på egen bana gör att stadsbanan kommer att ha egenskaper som 
liknar en tunnelbanans. Mellan Lindholmen och Linné avses funktion 
stadsbana, i delar undersöks möjlighet även för citybuss.

I nuläget, under 2020, står programmet för spårväg och citybuss Brunns-
bo – Linné via Lindholmen inför att välja alternativ att studera vidare för 
Lindholmsförbindelsen. I arbetet med utställningshandlingar för Över-
siktsplan för Göteborg, fördjupad för centrala staden, ska staden beskriva 
och redogöra för val av alternativ på markanvändningskarta och konse-
kvens- och hållbarhetsbedömning av alternativet.  

2.1.2 Syfte och avgränsning 
Förstudien tas fram i syfte att ge underlag till ställningstagande om val av 
alternativ för Lindholmsförbindelsen utifrån de alternativ bro låg, bro hög 
och tunnel, som har studerats i den tekniska förstudien. 

Förstudien beskriver konsekvenser av de olika alternativen avseende möj-
lig och pågående stadsutveckling (exploateringsmöjligheter, näringsliv, 
grönstruktur, stadsmässighet), markanspråk och påverkan på riksintressen. 
Förstudien avser även hantera Linnéplatsen och utvärdera och föreslå 
lämplig anslutning vid denna plats, som inte är alternativskiljande för de 
olika förslagen bro eller tunnel. Vidare ska den beskriva fattade beslut, 
relation och ömsesidiga beroenden mellan Lindholmsförbindelsen och 
planeringsprojekt samt lämna förslag om en fortsatt planeringsprocess 
(PBL och MB) av förbindelsen.

Förstudien avgränsas geografiskt i söder av Linnéplatsen och sträckan 
mot Annedals- och Margretebergsmotet och i norr området runt Lind-
holmsplatsen och Lindholmsallen. Diskussioner har även förts i utvidgat 
analysområde i norr gällande Lindholmen och koppling mot Gropegården 
och i söder mot Marklandsgatan.

1:25 000
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2.1.3 Arbetssätt och metod för framtagande av förstudie 
Förstudien har tagits fram under våren 2020 genom en arbetsgrupp på 
Stadsbyggnadskontoret i samverkan med Fastighetskontoret, Älvstranden 
utveckling AB, Park- och naturförvaltningen samt Västtrafik.

Under våren har ett antal intervjuer och möten med de olika tjänsteperso-
nerna från de medverkande förvaltningarna hållits och i sak- och speci-
alist kunskaper från stadsbyggnadskontoret i olika frågor såsom Miljö, 
Trafik, Vatten, Geologi, Handel, Kulturmiljö.  Flera intervjuer och möten 
har varvats med arbetsworkshops kring de olika platserna, digitalt, vanlig 
mötesform och genom platsbesök, för att beskriva och analysera Lindhol-
men, Älven, Stigberget och Linnéplatsen. Vidare har avstämningar gjorts i 
större samordningsgruppsmöten med flertalet aktörer inbjudna.
Varje plats, sträcka och sammanhang har analyserats utifrån områdets 
förutsättningar i relation till Lindholmsförbindelsen påverkan på stadsliv, 
stads- och landskapsbild samt pågående projekt och befintliga riksintres-
sebeskrivningar. 

Förstudien baseras på information från bland annat Teknisk förstudie 
Lindholmsförbindelsen, Trafikkontoret(2019), Översiktsplan för Göte-
borg(2009), Fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg, samråds-
handling(2018), Underlagsrapport stadsbyggnadsstudie Stigberget och 
Linnéplatsen, AL studio (2018), Lokala utvecklingsprogram för Lundby 
och Majorna Linne(2019) Kulturmiljöutredning för Slottskogen(2009)
samt pågående utredningar och arbete inom fördjupad översiktsplan 
såsom färjor och förbindelser över älven (pågår 2020), Riksintresse för 
kulturmiljö utredning (revideras, klar 2020) och geografisk information 
via Gokart. Utifrån att pågående trafikutredningar inte landat ner såsom 
Linjenätsutredningar, Älvförbindelser, ÅVS för metrobuss med flera har 
de inte kunnat utgöra ett stöd under arbetets gång. Därmed bedöms delar 
av den här förstudien behöva kompletteras med anledning av faktorer som 
påverkar förutsättningar för stadsbyggnad och exploatering kopplat till de 
olika hållplatslägena och pågående arbeten. 

2.1.3.1 Medverkande aktörer i förstudiearbetet
Följande tjänstepersoner har medverkat i förstudien;

Projektägare: Mia Edström; Katja Ketola, Stadsbyggnadskontoret
Projektansvarig: Anders Svensson, Stadsbyggnadskontoret
Projektledare; Jessica Andersson, Stadsbyggnadskontoret

Projektdeltagare;
Stadsbyggnadskontoret; Eva Tenov, Ashwin Karjaktar, Anna- Reuter 
Metelius, Anders Svensson, Sophia Älfvåg, Andrea Hulting Gustavsson, 
Erik Hansson, Sören Holmström, Madelene Seberbrink, Marie Rörstad, 
Per Osvalds

Fastighetskontoret; Ulf Täng, Claes Premmert, Camilla Lidholm, Lukas 
Memborn

Park- och Naturförvaltningen (främst i analysarbetet avseende Linnéplat-
sen); Kalle Magnér, Emma Johansson

Älvstranden utveckling AB (främst i analysarbetet gällande norra och 
södra älvstranden); Åsa Swahn, Annette Vejen Tellevi, Peter Björk och 
Tomas Thorin

Västtrafik; Magnus Lorentzon
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3 Förutsättningar 
3.1 Beslut och styrande dokument 
Detta avsnitt beskriver översiktligt olika beslut och styrande dokument 
som har en betydelse för arbetet med Stadsbyggnads- och exploaterings-
analys. 

3.1.1 Översiktsplan 
I gällande översiktsplan för Göteborgs Stad (2009) utgör Lindholmsför-
bindelsen ett markreservat för kommunikation och benämns Linnéplatsen 
– Lindholmen. Beskrivningen för objektet lyfter ”Ny trafikförbindelse i 
tunnel mellan Lindholmen och Linnéplatsen. Utbyggnad kan ske etappvis 
där var och en av etapperna kan fungera separat oberoende varandra”.

I markanvändningskarta redögörs för sträckan Lindholmsförbindelsen, 
markreservat för kommunikation, väg ovan mark(Stigberget- Lindhol-
men) och väg i tunnel(Stigberget - Linneplatsen). 

3.1.2 Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen är ett uppdrag från regeringen att förhandla och ar-
beta fram medfinansiering till framtidens järnvägsnät och kollektivtrafik i 
storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg för att få fler bostäder, bätt-
re arbetsmarknad och ett hållbart resande. Storstadskommunerna ansöker 
om medfinansiering för infrastruktur som kan bidra till en stor samhäll-
snytta. I utbyte mot medel till medfinansiering förbinder sig kommunerna 
att öka takten i bostadsutbyggnaden. Ett av de kollektivtrafikobjekt som 
har avtalats i Göteborg är en förbindelse mellan Brunnsbo-Linnéplatsen 
via Lindholmen där både spårvagns- och busstrafikering på sträckan om-
nämns i objektbeskrivningen. 

3.1.3 Målbild koll2035 
Målbild koll2035 beskriver hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i 
det sammanhängande tätortsområdet Göteborg, Mölndal och Partille fram 
till 2035. I målbilden introduceras nya färdmedel och begrepp för dessa 
såsom metrobuss, citybuss och stadsbana.  

3.1.3.1 Citybuss
Konceptet sammanfattas med ”tänk spårvagn – kör buss” och erbjuder 
direktresor till och från city men längs stråk där kapacitetsbehovet inte 
motiverar spårväg. Maxhastigheten är densamma som för spårväg dvs 
från ca 30 – 50 km/h. På egen banvall är det tillåtet att köra i 60 km/t.
Sträckan Lindholmen – Stigberget finns i målbilden med som föreslagen 
sträcka citybuss.

3.1.3.2 Stadsbana
Konceptet stadsbana beskrivs som en typ av spårvagn som ska trafikera 
längre stråk där spårvägen normalt går på egen banvall och har längre 
mellan hållplatserna. Maxhastigheten är ca 20 km/h högre än spårväg dvs 
från ca 50 – 70 km/h och för korsningar är planskildhet eller signalprio 
viktigt. Sträckan Lindholmen – Stigberget – Linnéplatsen finns i målbil-
den som föreslagen sträcka för stadsbana.

3.1.3.3 Metrobuss
Konceptet metrobuss beskrivs som en buss som har egna körbanor längs 
trafikleder och stationslikanden hållplatser, metrobuss ska utgöra snabba 
resor mellan kollektivtrafikknutpunkter och andra viktiga målpunkter. 
Riktlinjer för maxhastigheterna är ca 60 – 80 km/h och för korsningar är 
planskildhet eller signalprio viktigt. Ett av hållplatslägena för metrobuss 
är vid Oscarsleden/E45 och Stigberget.

Hållbar stad – öppen för världen

Kartor hämtade ur Historisk stadsplaneanalys, maj 2017 Göteborgs gällande översiktsplan 2009

Utgångspunkter uppdraget
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3.1.5 Planer, Program, projekt och visioner

3.1.5.1 Program för en Jämlik stad, antaget 2018
Göteborg stads program för en jämlik stad(2018-2026) ingår i stadens 
övergripande arbete med social hållbarhet.  Målet med Göteborgs Stads 
jämlikhetsarbete är att Göteborg ska vara en jämlik stad. Ett av delom-
rådena som särskilt berör förstudien handlar om att skapa jämlika och 
hållbara livsmiljöer.

3.1.5.2	Utbyggnadsstrategi,	Grönstrategi	och	Trafikstrategi,	
antagna 2014
Strategi för utbyggnadsplanering beskriver bland annat hur staden ska 
växa och utvecklas på ett hållbart sätt inom den redan byggda staden och 
kring strategiska knutpunkter. Grönstrategi för en tät och grön stad syftar 
till att visa hur staden kan förbli och ytterligare utvecklas till en stad 
med stora gröna kvaliteter, ur både ett socialt och ekologiskt perspektiv. 
Trafikstrategi är vägledande för hur trafiksystemet och användandet av ga-
tuutrymmet i staden ska utvecklas för att uppnå mål och möta utmaningar 
som finns idag. 

3.1.5.3 Klimatstrategiskt program, antaget 2014 
Syftet med klimatprogrammet är att visa hur vi gemensamt kan minska 
våra utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser (metan, dikväveoxid 
med mera) genom långsiktiga lösningar. Strategier i klimatstrategiska pro-
gram som berör Lindholmsförbindelsen handlar om resurseffektiv sam-
hällsplanering och minskad klimatbelastning från resor och transporter.

3.1.5.4 Vision Älvstaden, antaget 2012
Kommunfullmäktige har beslutat om en vision för utvecklingen av Älv-
staden som är stora delar av centrala Göteborg på bägge sidor av älven. 
Älvstaden är ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt och visionen 
syftar till att bidra till en hållbar utveckling i Göteborg och Västsverige. 

Inom arbetet för visionen har tre strategier tagit fram;
• Hela staden: Vi ska hela staden - vi ska motverka segregationen och 
bygga samman staden över älven. Vi ska skapa en blandad stad med 
starka stråk och många levande mötesplatser. Vi ska samtidigt ge möjlig-
het för stadens invånare att vara delaktiga i hur Älvstaden används och 
utvecklas.
• Möta vattnet: Vi ska möta vattnet - vi ska skapa ett levande och attrak-
tivt älvrum och klara klimatförändringarnas effekter. Det ska vara enkelt 
att leva hållbart här
• Stärka kärnan: Vi ska stärka kärnan för att stärka Göteborg och Västsve-
rige som helhet. Vi ska utforma Älvstaden så att vi stimulerar utveckling-
en mot en mer diversifierad och robust ekonomi.

3.1.5.5 Slottsskogens utvecklingsplan och handlingsplan, 
antaget av park- och naturnämnd 2018
Slottsskogen är en mycket populär och välbesökt stadspark, och i framti-
dens allt folktätare stad kan vi räkna med ännu fler besökare.
Utvecklingsplanen beskriver vad som är viktigt för att Slottsskogen ska 
förbli och fortsätta utvecklas som en attraktiv stadspark. Utvecklingspla-
nen utgår från park- och naturförvaltningens uppdrag och berör därför 
parkens gröna värden. Den ska ge en inriktning för utvecklingen av 
Slottsskogen på kort och lång sikt, både vad det gäller investeringar och 
parkvård samt utåtriktad verksamhet. I utvecklings- och handlingsplanen 
har ett antal mål och delmål tagits fram;

• Mål 1 - En park för alla handlar i delmål om att skapa en tillgänglig 
och användbar park för alla, forma flexibla ytor och ett varierat utbud av 
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parkrum, skapa en besöks värd park året runt/dygnet runt.
• Mål 2 - En skön park med tydlig kulturhistorisk identitet handlar i del-
mål om att förstärka parkens yttre gräns och återskapa tydliga entréer, ta 
vara på det historiska arvet och förhöja parkens gröna skönhetsvärden.
• Mål 3 - En grön park med många värden handlar i delmål om att ut-
veckla delområdens särart och karaktär, utveckla naturvärden, utveckla 
ekosystemtjänster
• Mål 4 - En öppen park för vardag och fest handlar i delmål om att 
utveckla Slottsskogen som pedagogisk plattform, skapa plats för en va-
riation av evenemang som lyfter parken, utveckla kommunikationen om 
Slottsskogen

Framförallt berörs arbetet med Lindholmsförbindelsen av delmål 2 som 
handlar om att förstärka parkens yttre gräns och återskapa tydliga entréer 
där i karta Linnéplatsen beskrivs särskilt som huvudentré till Slottssko-
gen.

3.1.5.6 Lokalt stadsutvecklingsprogram Lundby, antaget av 
stadsdelsnämnd Lundby 2019 
Programmet utgår från Lundbybornas levnadsförhållanden och vilka 
behov som finns i stadsdelen, särskilt beskrivs stadsdelsområdet Lindhol-
men här utifrån Lindholmsförbindelsen. Inom Lundby finns en stadsdelvis 
grönplan framtagen. 

Programmet berör främst Lindholmen som plats och beskriver bland 
annat att Lundby präglas av stora barriärer av olika slag som är svåra att 
överbrygga på kort sikt. En sådan barriär är Lundbyleden som hänger 
samman med området Lindholmen. Särskilt viktigt är att nya kopplingar 
över älven länkas samman med befintliga stråk i ett större omland så att 
nya områden i Älvstaden länkas samman med befintliga områden. För 
området Lindholmen ses behov av att skapa nya stråk och även starkare 
samband med Slottsberget utan negativ påverkan på områdets kulturmil-
jövärden.

3.1.5.7 Lokalt stadsutvecklingsprogram Majorna – Linne, 
antaget av stadsdelsnämnd Majorna - Linne 2019 
Programmet utgår från Majorna-Linnes levnadsförhållanden och vilka 
behov som finns i stadsdelen, särskilt beskrivs här stadsdelsområdet 
Stigberget, Masthugget och Änggården som är av relevans för Lindholms-
förbindelsen. För alla platser gäller att ta vara på det lokala engagemanget 
i dialog fortsatt kring dessa platser.

Prioriteringar för Stigberget handlar om att förbättra trafiksituationen vid 
Stigbergsliden och Stigbergstorget genom till exempel tydligare trafik-
separering, företräde för gång-, cykel- och kollektivtrafik och breddning 
av trottoarer. Vidare beskrivs ett fortsatt arbete för att Stigbergstorget ska 
vara en levande, öppen plats med både kommersiella och icke-kommer-
siella mötesplatser, både inomhus och utomhus, för att främja ekonomisk 
tillgänglighet för alla. Vidare behövs arbete för att befintliga grönområden 
värnas och nya tillskapas, särskilt i områdets norra delar. I detta ingår att 
stärka och bidra till utvecklingen av Gathenhielmska trädgården/ Söder-
lingska parken till en grön och levande stadsdelspark med hög kvalitet 
och god tillgänglighet samt att förbättra den gröna kopplingen mellan 
parken och Gamla Varvsparken via Stigbergstorget.  

Prioriteringar för Änggården handlar bland annat om att verka för att Dag 
Hammarskjölds ledens barriäreffekt minskas genom sänkta hastigheter 
och fler tvärkopplingar. Vidare beskrivs Slottsskogens unika karaktär som 
integrationsfrämjande besöks- och vardagsplats i stadsdelen som värt att 
värna. Behov finns av att kopplingarna mellan Änggården, Botaniska och 
Slottsskogen förstärks för både människor, djur- och växtliv och att entré-
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erna till grönområdena tydliggörs. 
Prioriteringar för Masthugget handlar om att arbeta för att stadsdelens 
lokala torg utvecklas till levande, allmänna platser som knyter samman 
gammalt och nytt. Förbättra tillgängligheten till grönska i norra delarna 
av Masthugget och på sikt tillgängligheten till älven. Utvecklingen av nya 
parker på Masthuggskajen möjliggör för utökad grönska i området och 
behöver prioriteras.

3.1.5.8 Cykelprogram för en nära storstad 2015 – 2025
Programmet beskriver hur Göteborg ska bli en attraktiv cykelstad, där 
cykel utgör ett konkurrenskraftigt färdmedel och där många väljer cykel 
för sina resor. Mål finns om att tredubbla cykelresorna till 2025. 
I programmet beskrivs att ytterligare gång- och cykelförbindelser behövs 
över älven för att öka genhet mellan målpunkter i staden då älven idag 
pekas ut som en barriär i detta avseende. 

3.1.5.9 Gångvänligt Göteborg, kunskapsunderlag för planering 
Göteborg Stad
Gångvänligt Göteborg är ett stödjande kunskapsunderlag om varför det är 
viktigt att staden prioriterar fotgängare och vad som bidrar till en bättre, 
mer attraktiv stad att gå i. Målbilden som även beskrivs i form av utveck-
lingsområden handlar om Fler gångresor, Upplevelsen av gångvänlighet i 
närmiljön, Upplevelsen av de täta stadsmiljöerna och Trafiksäkra gång-
miljöer. I underlaget beskrivs vikten av att kunskap om gångtrafikflöden 
och hur kapaciteten i ytor ska anpassas efter typ av stråk och användning. 
Särskilt beskrivs tillräcklig flödeskapacitet för en plats som avgörande 
i korsningar, vid stationsområden och hållplatslägen med höga flöden 
av gångtrafikanter där det finns stor konkurrens om plats och tid. Vidare 
handlar några av principerna för ett gångvänligare Göteborg om att dels 
kunna möjliggör att vägen till parker och skolor är utan större barriärer 
dels minimera fotgängares tidsförluster i korsningar. 

3.1.5.10 Göteborgs stads näringslivsstrategiska program
Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program beskriver hur staden ska 
arbeta med strategiska näringslivsfrågor på ett konkret, långsiktigt och 
målinriktat sätt. Programmet beskriver flera strategiska utvecklingsom-
råden varav infrastruktur och tillgänglighet är ett och markberedskap och 
fysisk planering ett annat.

3.1.4 Detaljplaner inom analysområdet

3.1.4.1 Lindholmen
På Lindholmen berörs ca 13-tal detaljplaner av de alternativa förslagen 
för Lindholmsförbindelsen. Dessa utgörs av alltifrån gamla stadsplane-
kartor från 40-talet till större detaljplaner för bostäder på 90-talet och nu 
senaste en detaljplan från 2017 för en ny skolbyggnad, tekniska gymna-
siet på Lindholmen.

3.1.4.2 Stigberget
På och nedanför Stigberget samt för Bangatan berörs flest detaljplaner av 
de olika alternativen för Lindholmsförbindelsen, ca 15 – 20 talet.

3.1.4.3 Linnéplatsen 
På Linnéplatsen berörs ett 10-tal detaljplaner av förslaget till Lindholms-
förbindelsen.
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3.2 Pågående planering 
3.2.1 Översiktsplan 

3.2.1.1 Översiktsplan
Arbete pågår med att ta fram utställningshandlingar till ny översiktsplan 
för Göteborgs Stad. I förslag till markanvändningskarta i samrådet(2018) 
utgör Lindholmsförbindelsen dels utredningsområde för kommunikation, 
dels synliggörs den som planerad eller framtida spårväg. Lindholms-
förbindelsen utgör en del av det utpekade objektet spårväg och citybuss 
Brunnsbo-Linne. Det är en viktigt tvärlänk som skapar kollektivtrafik
med hög kapacitet och tillgänglighet över Göta älv och hänger sammman 
med stadens utveckling. 

I förslag till samråd för ny översiktsplan för Göteborgs stad beskrivs 
särskilt att utrymmet i innerstaden är begränsat och att det är angeläget att 
skapa attraktiva stadsrum. Inriktningar för kollektivtrafik och mobilitet 
handlar om att skapa fler förbindelser över älven för kollektivtrafik, gåen-
de och cyklister samt att bygga ut viktga länkar där befintlig infrastruktur 
inte räcker för att nå mål om mobilitet, tillgänglighet, stadsutveckling och 
miljö. Vidare inriktningar är att befintliga parker bör utvecklas och skapa 
mer yta där människor vill vistas och röra sig. 

3.2.1.2 Fördjupning av översiktsplanen för centrala Göteborg
Arbete berörs särskilt av Lindholmsförbindelsen eftersom denna utgör del 
av det som uttrycks som ”innerstadsringen” och är en viktig systemlänk 
för kollektivtrafiken i centrala staden som även kan avlasta Hisingsbron 
och centralstationen. I samrådsförslaget beskrivs Lindholmsförbindelsen 
som en ny fast kollektivtrafikförbindelse mellan Lindholmen och Lin-
néplatsen, där älven ska korsas vid Stigberget. 

Vidare berörs markanvändningen i anslutningen till denna och inrikt-
ningen på sikt samt utpekade förbindelser över älven, även i form av 
färjor- och gång- och cykel. Utmaningar beskrivs i form av avvägning-
ar mot riksintresse för bland annat kulturmiljö och kommunikation. I 
samrådsförslaget pekas särskilt blågröna stråk längs med älven ut som 
utveckling av blå- och grönstruktur och tillgänglighet för allmänheten på 
sikt. Utgångspunkter vid fortsatt planering och exploatering ska alltid vara 
platsens karaktär och kulturhistoriska kontext, att spegla vår nutid och 
stärka Göteborgs identitet för framtiden.

3.2.1.3 Fördjupning av översiktsplanen för Högsbo-Frölunda
Arbete pågår med att ta fram utställningshandlingar för fördjupningen av 
översiktsplanen för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjölds leden. 
Fördjupning av översiktsplanen utreder förutsättningar för att omvandla 
Dag Hammarskjölds leden till boulevard och möjligheten att omvandla 
och förtäta i området mot en tät, grön och blandad stad med byggande i 
strategiska tyngdpunkter. Arbetet berörs särskilt av Lindholmsförbindel-
sen i det geografiskt norra området för Slottsskogen och Änggården, och 
i det som utgör start av sträckan för omvandling av Dag Hammarskjölds 
leden till boulevard. 

3.2.1.4 Fördjupning av översiktsplanen förTorsviken och Västra 
Arendel

Arbete pågår med att ta fram utställningshandlingar till fördjupad 
översiktsplan för Torsviken och Västra Arendal. Arbetet berörs särskilt 
av Lindholmsförbindelsen genom att den fördjupade översiktsplanen 
möjliggör för nya färjelägen vilket i sin tur hänger samman med 
möjligheterna att flytta Stena Lines färjeterminaler på Masthugget och 
Majnabbe. 
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3.2.2 Målbild koll2035, Handlingsplan 
Arbete pågår med att ta fram en handlingsplan för målbild Koll2035 un-
der 2020. Koll2035 är ett samverkansarbete som drivs genom ett stadstra-
fikforum där politiker från Mölndal, Partille och Göteborg ingår. Arbetet 
syftar nu till att ta fram en handlingsplan som konkretiserar ambitionerna 
i målbilden och ska bland annat redovisa vilka infrastrukturprojekt som 
behövs, när de infaller i tid samt status för finansiering. 

3.2.3 Planer, program, projekt och visioner 

3.2.3.1 Färdplan Älvstaden 
Färdplanen utgör en plan för genomförande av Älvstaden och en inrikt-
ning för övergripande styrning och uppföljning av arbetet med Älvstaden, 
den tas fram på årsbasis och beslutas av kommunfullmäktige. Stadsut-
vecklingen i Älvstadens delområden konstateras vara beroende av sam-
ordning mellan en mängd olika projekt och bland annat större övergripan-
de infrastrukturprojekt såsom Lindholmsförbindelsen.

3.2.3.2 Planprogram för Lindholmen
Arbete pågår med att ta fram samrådshandlingar för planprogram för 
Lindholmen, förväntat samråd är under 2020. Syftet med planprogrammet 
är bland annat att planera för blandstad, utreda kopplingar till omgivning-
en och behov av offentliga plaster och parker inom området. 

3.2.3.3 Kulturreservat för Slottsskogen 
Inom ramen för uppdrag i Kommunfullmäktige (2009-10-08) och Bygg-
nadsnämnden (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.

3.2.3.4	Göteborgs	trafiknätsplan	
Arbete pågår med att ta fram Göteborgs trafiknätsplan. Utifrån pågående 
arbete redogörs för flöden i olika gator samt klassificeras sträckor utifrån 
funktionsklass 1, 2, 3 där 1 karaktäriseras av behovet av att hantera en 
stor mängd rörelse. För platserna som analyseras i förstudie(Lindholmen, 
Stigberget, Älven och Linneplatsen) syns i kartmaterial och inledande be-
skrivningar att de innehar funktionsklass 1 både gällande gång, cykel och 
för kollektivtrafik. För gång handlar det om gator och platser med stora 
flöden och vistelsebehov. För Stigberget och Linnéplatsen syns att dessa 
sammanfaller med gatorna som även utgör viktiga och sammankopplade 
gator mellan stadsdelar inom staden. 

3.2.4 Detaljplaner inom analysområdet

3.2.4.1 Detaljplaner Lindholmen 
• Detaljplan för spårväg i Lindholmsallén inom Sverigeförhandlingen, 
skede – arbete pågår med samrådshandlingar. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för spårväg i Lindholmsallé och 
denna del utgör en del av sträckan Brunnsbo – Linne inom Sverigeför-
handlingen. 
• Detaljplan för centrala Lindholme, skede - pågående arbete
• Detaljplan för kontor Lindholmsplatsen, skede - uppstart
• Pågående arbete inför planbesked gällande utökning av Santosskolan, 
Plejadgatan.

3.2.4.2 Detaljplaner Stigberget inklusive Bangatan
• Detaljplan för ändring av del av dp II-4056 Gathenhielmska trädgården 
o Söderlingska parken, skede - granskningsskede
• Detaljplan för Stigberget 5:10, kv Klåvestenen, bostäder, skede - över-
klagad
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• Detaljplan för Bangatan bevarande av Landshövdingehus, skede -
• Detaljplan för bostäder på Djurgårdsplatsen (Majorna 321:9 med flera) 
inom stadsdelen Majorna, skede – positivt planbesked, på väntelista 
• Detaljplan för Gathenhielmska trädgården samt Söderlingska parken 
inom stadsdelen Majorna, skede -  

3.2.4.3 Detaljplaner Linnéplatsen 
• Detaljplan för bostäder och förskola vid Rosengatan, skede – 

3.3 Tidplaner, beslut och ekonomi
3.3.1 Tidplaner och projektberoenden
Arbetet med Lindholmsförbindelsen har ett antal projektberoende som av 
olika grad och dignitet påverkar tidplanen och innehåll för arbetet 2020. 
Tabellen nedan redogör överskådligt för dessa projekt, planer och avtal.

3.3.2 Beslut och projekt som påverkar

Beslut om val av alternativ(tunnel, bro låg, bro hög) för 
Lindholmsförbindelsen förväntas tas under första kvartalet 2021 av 
Göteborgs stad, västtrafik och regionen. Beslut om val av alternativ görs 
samtidigt och samsynkas med beslut om utställning för ny översiktsplan, 
fördjupning av översiktsplanen för centrala Göteborg och fördjupning 
av översiktsplanen för Högsbo Frölunda. Särskilda beslut och projekt 
utöver dessa som kan påverka arbetet är bland annat Färdplan Älvstaden, 
Kulturreservat för Slottskogen, Färjelokaliserings utredning mfl. 

3.3.3 Ekonomi 
Lindholmsförbindelsen utgör en del av objektet Brunnsbo - Linnés tre 
etapper som har en total budget på 4 800 mkr i 2016 års penningvärde 
där staden står för en fjärdedel, regionen för en fjärdedel och staten för 
hälften av finansieringen. För de olika alternativen som presenteras i tek-
nisk förstudie har en tidig ekonomisk kalkyl tagits fram. Bedömning av 
kostnad för gestaltning av de olika alternativen för Lindholmsförbindel-
sen hänger samman med det geografiska läget samt val av form, funktion 
och material och ska inte ses som separat kostnadspost. I nuläget utgörs 
kostnadsberäkningar som gjorts för hur de olika alternativen gestaltats i 
teknisk förstudie. Den gestaltning som redovisas i nuläget för alternativen 
uppfyller inte stadens krav på väl gestaltade stadsmiljöer och behöver 
utvecklas vidare i projektet. Inom Färdplan Älvstaden redogörs översikt-
ligt för olika delområdens utbyggnad och ekonomi(Lindholmen, Södra 
Älvstaden). Arbete pågår även med att ta fram EFS (ekonomiska genom-
förandestudier) för planprogram Lindholmen och vidare undsöks detta 
även för exploatering längs Dag Hammarskjölds boluvard.
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3.4 Platsbeskrivningar och förutsättningar
3.4.1 Lindholmen

3.4.1.1 Stads- och landskapsbild
Lindholmen ligger på Göta älvs norra strand, mitt emot Masthuggskyrkan och 
Stigberget. Området har en gång varit en ö eller holme har genom utfyllnader och 
muddringar med tiden blivit en del av fastlandet och Hisingen. Området är relativt 
platt förutom själva Slotts- och Skateberget. Det har genom tiden funnits en tydlig 
uppdelning av att bo och arbeta men även en stark koppling utifrån att bostadsbe-
byggelsen återfinns på höjden och de gamla varvsmiljöerna, som idag är verksam-
hetslokaler i form av skola, kontor och hotell, återfinns på platt mark. Området är 
tydligt avläsbart idag men nya tillägg i miljön kan på sikt försvåra och förändra 
detta. Slottsberget som innehar karaktären av ett pittoreskt fiskeläge har alltid varit 
och är än idag ett säreget och karaktäristiskt inslag i stadsbilden som väcker intresse 
och nyfikenhet i olika vyer från älven och innerstaden. Skateberget kompletterar 
med en lågmäld, oftast uppförd i trä 2- 4 vånings bebyggelse. 
På Lindholmen finns det stora anspråk på omvandling och förtätning av bebyggelse. 
Omvandlingen av området har redan påbörjats genom olika förtätningsprojekt och 
ett av Göteborgs och även Skandinaviens högsta hus – Karlavagnstornet kommer att 
byggas här vilket får en stor påverkan på stads- och landskapsbilden. Ett annat stort 
område som föreslås bebyggas är södra Lindholmen och det som idag är förutom 
verksamhetslokaler, större parkeringsytor och mindre komplementbyggnader, vida-
re finns även förskola, och skolor och temporära bostäder. 

3.4.1.2 Stadsliv 
Dagligen reser det ett stort antal människor till och från Lindholmen för att arbeta 
eller studera och en mindre andel bor. Området är i stort uppdelat på dags- och natt-
befolkning mellan Slotts- och Gateberget och verksamhetsområdet, där nya tillskott 
av bostäder hjälper till att blanda upp området. I verksamhetsområdet trängs idag 
utvecklingsintensiva teknik- och mediaföretag med forskare och studenter samt 
restauranger och caféer, teater och idrottshall. 
Själva Lindholmsplatsen utgör idag inte en målpunkt och det stora flödet av 
människor till och från området sker via hållplatsläget Lindholmen science park 
österut och vid läget för älvförbindelsen. Till och från Slotts- och Skateberget rör 
sig i första hand boende, delvis genom Plejadgatan som även är huvudväg för 
de ungdomar som går i grundskola i Santosskolan. Längs med kajerna vid södra 
Lindholmen och mot Slottsberget rör sig inte så mycket människor, främst boende i 
rekreativt syfte. 

3.4.1.3 Näringsliv
Lindholmen har utvecklats som en av de viktigaste ekonomiska motorerna för Göte-
borg, regionen och för hela landet. Området är unikt som en centralt belägen sci-
ence park - specialiserad på industriell utveckling i samverkan med akademin och 
det offentliga. Idag spenderar uppåt 30 000 människor sin tid på Lindholmen för att 
jobba, studera eller bo och antalet beräknas öka betydligt. Miljön kring Lindholmen 
Science Park har skapat unika förutsättningar för samarbete, något som gett en stark 
attraktionskraft internationellt med stort intresse för att etablera sig inom området.

3.4.1.4 Grön- och blåstruktur 
Natur och gröna inslag syns främst på Slotts- och Skateberget, träd finns planterade 
på vissa platser och i rader inom verksamhetsområdet. I sluttningen från Skate-
berget till Lindholmsplatsen finns ett mindre grönområde med inslag av berg som 
ramas in av träd. På södra Lindholmen finns rester av dockor kvar från varvsmiljön 
som ger området en särskild kvalité i relation och närhet till vatten och som utgör en 
rekreativ vistelsemiljö. 

3.4.1.5 Värdefulla kulturmiljöer 
Inom området, och främst för Slotts- och Skateberget återfinns flertalet värdefull 
bebyggelse och kulturmiljöer samt på Lindholmen torrdockor och andra gamla 
lämningar av varvsmiljöer. 
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3.4.2 Älven

3.4.2.1 Stads- och landskapsbild
Göta älv är central för Göteborg och stadens historia och Göteborgslanskapet präg-
las av dess lerfyllda sänka med berg runtomkring. Kring älven finns ett stort öppet 
rum som erbjuder långa utblickar, särskilt från höjderna närmast. Från älven kan du 
uppleva staden i olika sekvenser och rum. De innehåller olika silhuetter och land-
märken som ändras efter älvens krökningar i landskapet, från det flacka älvrummet i 
öster till skärgårdslandskapet i väster.

De båda älvstränderna har genom historien framför allt utgjort verksamhetsområden 
och hamnar, från det flacka älvrummet i öster till skärgårdslandskapet i väster. I 
söder utvecklades stadsbebyggelse i Majorna och Masthugget bortom hamnområ-
dena och i norr utvecklades främst industrier och varvsanläggningar. Längs södra 
älvstranden finns det gott om historiska landmärken hörandes till stadens olika 
utbyggnadsetapper och många med koppling till sjöfart såsom Masthuggskyrkan, 
Sjömanshustrun och Sjömanskyrkan. I norr handlar det om byggnader och kranar, 
dockor och båtar. 

Älvrummet mellan Lindholmen och Stigberget präglas i första hand av bebyggelse 
på berg, längs med älvkanterna är det relativt öppet. Småskalig bebyggelse i 3–4 
våningar har tillkommit på norra sidan längs med foten på berget samt i södra delen 
i form av verksamhets- och kontorsbyggnader i anslutning till bland annat färje-
terminal. Det finns anspråk på bebyggelse längs med båda älvkanterna som ingår 
i området för Älvstaden. I första hand utvecklas Lindholmen på norra älvstranden 
och vidare pågår på södra älvstranden utbyggnad av tät blandstad i delar av mast-
huggskajen, undantag för Stena Danmark terminal.

3.4.2.2 Stadsliv 
Längs norra älven finns ett gång- och cykelstråk idag från Lindholmen till Sanne-
gårdshamnen. För södra sidan utgör ett större område verksamhetsområde för bland 
annat fiskeverksamhet och Stena Lines passagerare färjor och området är inte sär-
skilt tillgängligt för allmänheten. Det går dock ett gång- och cykelstråk som främst 
används för pendling längs med älven men en bit in invid Oscarsleden. På norra 
sidan finns det i detta älvrum hållplatslägen för älv förbindelse på Lindholmen och 
invid Slottsberget. Älven används även på vissa håll för fritidsfiske och det finns 
även mindre båtplatser och kajer.

3.4.2.3 Grön- och blåstruktur 
Vattenstråket fyller ett rekreativt syfte i de lägen där det är tillgängligt för allmän-
heten vattnet men fyller även en viktig rekreativ funktion rent visuellt utifrån att det 
går att uppleva den från olika utsiktspunkter i staden. I vissa delar är allmänhetens 
tillgänglighet möjligt inom Lindholmsförbindelsens geografiska avgränsning, i vis-
sa delar är det inte möjligt. På sikt ses potential i att utveckla blågröna stråk längs 
älven och utvecklad rekreativa miljöer längs älvkanterna.

3.4.2.4 Klimatskydd 
Områden längs Göta älv utgör områden för översvämningsproblematik. Älven 
är föremål för stigande vatten, särskilt vid nederbörd och kraftig vind från havet. 
Klimataspekterna utgör numera ett särskilt uttalat allmänt intresse enligt PBL (2 
kap. 3§ PBL) och längs med älven planeras för klimatskydd. Klimatskyddets exakta 
placering är inte bestämd och det finns olika utformning, alternativ på olika platser.  

3.4.2.5 MKN för vatten
Göta älv är en viktig vattenförekomst och för älven gäller MKN-vatten (3 kap. 5§ 
PBL). Kvalitetskrav finns för ekologisk status/potential Göta älv - Säveåns inflöde 
till mynningen vid Älvsborgsbron. Åtgärder som görs i älven till följd kan påverka 
vattenkvaliteterna och möjligheterna att uppfylla MKN-vatten. 
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Skala 1:5000
200 m

Kartredovisningen har inte rättsverkan.

© Göteborgs Stad
© LantmäterietStigberget
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3.4.3 Stigberget

3.4.3.1 Stads- och landskapsbild
Platsen Stigberget och Stigbergstorget ligger som namnet antyder på ett berg och 
en höjd. Från Stigbergstorget finns utblickar och siktlinjer i olika väderstreck, i norr 
syns älven och Lindholmen mellan gattet i bebyggelsestrukturen, i söder syns hela 
Bangatan och i öst delar av stadskärnan och långgator samt i väst finns utblickar 
längs Karl Johansgatan. 

Stigbergstorget utgörs av flera mindre rum och platsbildningar, dels torgytan fram-
för Gathenhielmska, Gamla varvsparken vid Sjöfartsmuseet, parkeringen utanför 
Oceanen och trafik- och vistelseytan (Amerikagatan) invid Sjömanskyrkan. Kors-
ningen och hållplatsen Stigbergstorget kantas av bebyggelse från olika tidsepoker. 
Längs med Bangatan som även den kantas av sammanhållen bebyggelse från olika 
tidsepoker finns även släpp i form av mindre passager mellan husen och upp mot 
Masthuggskyrkan samt Söderlingska trädgården.  

Längs med Bangatan har anspråk funnits på ny bebyggelse, främst vid Djurgårds-
platsen men även påbyggnader av befintliga huskroppar. För Stigberget finns inte 
plats för förtätning, den stora potentialen finns nedanför invid Masthuggskajen.

3.4.3.2 Stadsliv 
Stigberget pulserar av liv både dag- och kvällstid, målpunkter för flöden av 
människor återfinns i form av hållplatslägen för kollektivtrafik, livsmedelsbutik och 
caféer, barer och restauranger. Miljön är urban, livlig och stökig och det finns lite 
utrymme för gående och cyklister i korsningen då de konkurrerar med trafik och 
uteserveringar om plats.

Längs med Bangatan finns det samma innehåll i bottenvångar som invid stigberget 
men här syns även möbelaffär, frisörsalonger och mindre butiker samt en bensinsta-
tion i änden vid Djurgårdsplatsen.

3.4.3.3 Grön- och blåstruktur  
I området runt Stigberget finns Gamla varvsparken och ett antal planterade större 
träd och längs med Bangatan ansluter Söderlingska trädgården. Platsen framför 
Gathenhielmska inramas även av träd.

3.4.3.4 Värdefulla kulturmiljöer 
Inom området runt Stigberget och längs med Bangatan finns ett flertal värdefulla 
kulturmiljöer och byggnader utpekade. Särskilt är det den samlade bebyggelsens 
värden som samspelar såsom de gula tegelbyggnaderna i form av bland andra Sjö-
fartsmuseet och Sjömanskyrkan. 

Bild: Stigberget, vy från älven - här syns Sjömanskyrka, Sjömanshustru, Masthuggskyrkan, 
Sjöfartsmuseet mfl



22

Skala 1:5000
200 m

Kartredovisningen har inte rättsverkan.

© Göteborgs Stad
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3.4.4 Linnéplatsen

3.4.4.1 Stads- och landskapsbild
Linnéplatsen har historiskt utgjort en entréplats till Göteborgs södra innerstad och 
likaså för innerstaden till Slottsskogen och Änggårdsbergen. Själva Linnéplatsen 
har en stark form och rumsbildning som en cirkel där hälften av cirkeln i norr 
kantas av bebyggelse och den andra hälften i söder av grönska och hållplatsläge för 
kollektivtrafik. Bebyggelsen utgörs dels av blandad stadsbebyggelse med verksam-
heter i bottenplan dels, om än inte i direkt anslutning till platsen, av ett område av 
institutioner av olika slag längs med Medicinareberget. På platsen har du utblickar 
längs med Linnégatan och mot Medicinareberget med Annedalskyrkan vid sin fot 
samt in i Slottsskogen. Entrén till Slottsskogen vid Linnéplatsen är idag fragmen-
terad och otydlig, och skiljer sig utifrån om du färdas hit med kollektivtrafik, bil 
eller via gång eller cykel. För kollektivtrafikresenärer är den självklara entrén vid 
hållplatsläget och för gående och cyklister är den mer västerut i mitten från cirkeln. 
Själva Linnéplatsen och cirkeln i sig är en ansträngd trafikrondell och en passage 
för flertalet gående- och cyklister som tar sig till och från målpunkter i staden ge-
nom Slottsskogen och Linnégatan och Övre Husargatan. Linnégatan och Slottssko-
gen är även målpunkter i sig själva. Historiskt har gränserna för Slottsskogen varit 
tydligare och legat närmare stadsbebyggelsen samt innefattat området för spår- och 
busshållplats. Parken har tagit större plats men under årens lopp har dessa gränser 
naggats på till förmån för trafikytor. Platsen utgör med gräns i övre Husargatan star-
ten för Dag Hammarskjölds leden som är en stor trafikled idag men som på sikt ska 
omvandlas till en boulevard kantad av bebyggelse. Möjlig plats för bebyggelseför-
tätning ses främst längs foten av eller på Medicinareberget. Dalgången som präglar 
området är viktig för upplevelsen. 

3.4.4.2 Stadsliv 
Flertalet gående- och cyklister rör sig dagligen genom och längs med Slottsskogen 
och vidare ut i staden eller in till stadskärnan genom Linnégatan och Övre Husar-
gatan, vägarna genom parken utgör del av stadens sammanhängande gång- och 
cykelvägnät. Slottsskogens huvudentré är Linnéplatsen och rapporter från mätning-
ar konstaterar att platsen och sträckan Linneplatsen och söderut har ett högt flöde 
av människor som passerar per dygn, både Linnegatan och Slottskogen är naturliga 
målpunkter och transportsträckor  i vardagen. Slottsskogen är en av Sveriges bäst 
bevarade engelska landskapsparker. Parken har stark koppling till Göteborgs iden-
titet. Den är en målpunkt inte bara för göteborgare utan även för många av stadens 
besökare, och den är av stor betydelse för besöksnäringen, inte minst då den varje 
år hyser ett antal större evenemang som Göteborgsvarvet och Way Out West som 
under tre dagar drar över 100 000  människor till parken. Linnégatan är en viktig 
gata i staden med aktiva bottenvåningar där alltifrån livsmedelsaffärer till restau-
ranger, caféer, träningsanläggningar, biograf och mindre butiker trängs. Det är rö-
relse både dag- och nattid på grund av det varierade utbudet och många hållplatslä-
gen längs med gatan. För institutionsområdet invid Medicinareberget är det främst 
dagtid som människor rör sig till och från och detta gäller även för Slottsskogen 
som blir betydligt mindre aktivt nattetid, om det inte är evenemang i parken. 

3.4.4.3 Grön- och blåstruktur 
Slottsskogen är centrala Göteborgs största stadspark och hela stadens mest nyttjade 
och kända park. Slottsskogen har både ekologiska, sociala och ekonomiska värden, 
dels utifrån miljön för människor, växter och djur, dels utifrån aspekten av rekre-
ation, fritid och samvaro samt utifrån funktionen av arena för flertalet av stadens 
olika event. Storleken på parken utgör en förutsättning för att alla dessa funktioner 
och värden ska rymmas. Slottskogen är även en värdefull natur- och kulturmiljö, 
med viktiga ekologiska värden som innehar en funktion för dagvatten och skyfall i 
området. 

3.4.4.4 Värdefulla kulturmiljöer 
Stora delar av miljöerna i form av grönska och bebyggelse runt Linnéplatsen och 
platsen i sig själv utgör värdefulla kulturmiljöer. Naturhistoriska museet är ett 
exempel på en viktig och värdefull byggnad för området.
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3.5 Riksintressebeskrivningar
Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats därför att de 
innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Områden kan vara av 
riksintresse för både bevarande och exploatering men också för yrkesfiske 
och rennäringen. Riksintressen ska behandlas och redovisas i den kom-
munala översiktsplaneringen så att det blir tydligt hur dessa förhåller sig 
till andra intressen. Nedan redogörs för de olika riksintressen som finns 
på respektive plats i enlighet med 3 kap MB. Särskilt lyfts och beskrivs 
kulturmiljö och friluftsliv här, riksintressen för kommunikation, allmän 
hamn, väg och sjöfart beskrivs endast översiktligt eftersom detta redogörs 
för mer detaljerat i teknisk förstudie och andra kompletterande utredning-
ar för Lindholmsförbindelsen. 

Gränserna för riksintresseområden är inte absoluta utan indikerar att vär-
den eller egenskaper av högt allmänt intresse enligt hushållningsbestäm-
melserna i 3 och 4 kap miljöbalken finns att ta hänsyn till. 
De kulturhistoriska värdena som beskrivits för respektive plats kan 
indelas i kulturmiljövärden som är av allmänt intresse respektive av 
riksintresse. Värdena innehar prövningsgrundande egenskaper, men det är 
bara riksintressenas beslutstexter som har en planjuridisk verkan i strikt 
mening på regional nivå. Utgångspunkter vid planering och exploatering 
ska alltid vara platsens karaktär och kulturhistoriska kontext, att spegla 
vår nutid och stärka Göteborgs identitet för framtiden.

3.5.1 Lindholmen

3.5.1.1 Lindholmen, riksintresse kulturmiljövård 3 kap 6§ MB
Motiv till riksintresset: ”Bostadsområde för arbetarna vid Lindholmens 
varv, som visar varvsarbetarnas levnadsförhållanden under 1800-talets 
senare del, med självbyggeri i de bohuslänska fiskelägenas tradition men 
också bebyggelse efter mer planmässig stadskaraktär.”
Urval av uttryck för riksintresset handlar om: 
• Torrdockan mot älven - insprängd 1875, senare utvidgad - och andra 
lämningar av varvsmiljön. 
• Planmönstret och bebyggelsens karaktär

3.5.2 Älven

Notera att riskintresserna för kommunikation som beskrivs nedan inte 
vidare kommer att belysas i förstudien då detta göri andra arbeten.

3.5.2.1 Skandiahamnen - Normansgrundet (Göta älv/Trollhätte 
kanal), riksintresse kommunikation, Sjöfart - farled inkl. 
buffertzoner,	3	kap	8§	MB
Beskriv som allmän farled, farledsklass 1 i sträckan Göteborg Frihamnen 
– Vänersborg, Normansgrund och utgör en linje med buffertzon 200 m 
vardera sida i farledens mitt.

3.5.2.2 E45 Götaleden - Oscarsleden, riksintresse för 
kommunikationer, väg, 3 kap 8§ MB
Väg E45 beskrivs som av särskild betydelse för regional eller interregi-
onal trafik. Väg E45, Götaleden-Oskarsleden, är även av stor betydelse 
för näringsliv och av särskild betydelse för arbetspendling. Vägen är på 
sträckan Rödastensmotet - Jaegerdorfsmotet rekommenderad transportväg 
för farligt gods. Vägens funktion ligger till grund för utpekandet, vilket 
innebär att ny bebyggelse eller nya verksamheter inte bör lokaliseras i 
anslutning till viktiga transportleder på ett sådant sätt att vägens funktion 
kan äventyras.

Karta: Samlad bild över riksintressen
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3.5.2.3 Göteborgs hamn, riksintresse för kommunikationer, 
allmän hamn, 3 kap 8§ MB
Beskrivning av hamn med fullservice och samtliga godsslag. Mastuggska-
jen och Stigbergskajen utgör områden preciserade för riksintressen hamn, 
dessa är kopplade till Stena Linje färjetrafik mellan Göteborg och Dan-
mark. Transporter till och från hamnen måste säkerställas. En förutsätt-
ning för att verksamheten i hamnen ska kunna fortgå är att transporterna 
till och från hamnområdet kan ske på ett godtagbart sätt.

3.5.3 Stigberget

3.5.3.1 Majorna, riksintresse kulturmiljövård 3 kap 6§ MB
Motiv till riksintresset; Förstad väster om Göteborgs innerstad med lång 
tradition av mångsidig sjöfarts- och industriverksamhet, betingad av 
stadens uthamn och läget på av Älvsborgs Kungsladugård upplåten arren-
demark. Området speglar sjöfolkets självbyggda “fiskeläge “framvuxet 
under 1600–1800-talen, hur det inkorporerades med Göteborgs stad 1868, 
reglerades och byggdes ut som bostadsområde för en större arbetarbefolk-
ning omkring 1880–1940 jämsides med hamnens expansion.
Urval av uttryck för riksintresset handlar om; 
• Masthuggskyrkan och Sjöfartsmuseet som symboler för sjöfararnas 
Göteborg, parken som tillhört det nu försvunna Gamla Varvet och ovanför 
Svenska Amerikalinjens kaj med byggnader
• Gathenhielmska Kulturreservatets oansenligare 1700-talsbebyggelse, 
rester av Majbergs- och Stigbergs- “fiskelägena “med terrängklättrande 
trä- och landshövdingehus.

3.5.4 Linnéplatsen

3.5.4.1 Änggården-Botaniska-Slottsskogen, riksintresse 
kulturmiljövård 3 kap 6§ MB
Motiv till riksintresse: ”Vidsträckt park- och rekreationslandskap som 
visar Slottsskogens utveckling från kunglig djurgård och jaktlandskap 
under Älvsborgs slott, till folklig park i engelsk stil efter inkorporeringen 
med Göteborg 1868 samt anläggandet av Botaniska trädgården till stadens 
300årsjubileum på Stora Änggårdens ägor, ett av de främsta uttrycken för 
den göteborgska donationsandan”
Urval av uttryck för riksintresset handlar om; 
• Planmönster, anläggningar och byggnader från Slottsparkens till-
komsttid, som gångstigar, fågeldammar, djurhagar, serveringar, de tre 
landskapsstugorna, trädgårdsmästarbostaden, polisvaktkontoret och två 
vaktstugor av trä.

3.5.4.2 Änggårdsbergen, Slottsskogen, Fässbergsdalen, 
riksintresse friluftsliv 3kap 6§ MB
Motiv till riksintresse; Områden med särskilt goda förutsättningar 
för berikande upplevelser i natur- och kulturmiljöer och särskilt goda 
förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser. 
Tätortsnära och tillgängligheten till området viktiga parametrar. Exempel 
på friluftsaktiviteter är vandring, naturstudier, natur- och kulturupplevel-
ser, strövande, promenader, löpning, terrängcykling, cykling, picknick, 
ridning, geocaching, orientering, stavgång, bär- och svampplockning, 
fågelskådning, tältning.

Slottsskogen används för en mängd olika friluftsaktiviteter som sport, 
friskvård, lekar, grillning, utflykter för skolor, konserter med mera, och 
hyser bland annat en djurpark och flera utsiktsplatser. 

Karta: Samlad bild över riksintressen
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Alternativa förslag 
Lindholmsförbindelsen
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4 Alternativa förslag 
Lindholmsförbindelsen 
En teknisk förstudie har tagits fram av trafikkontoret under 2019, klar i 
januari 2020. Den tekniska förstudien utgör underlag för kompletterande 
utredningar såsom denna stadsbyggnads- och exploateringsförstudie och 
tillsammans utgör dessa förstudier underlag för beslut av val av de alter-
nativa förslagen som presenteras för Lindholmsförbindelsen. 

Tre alternativa utformningar av Lindholmsförbindelsen presenteras i 
teknisk förstudie; ett tunnel- och två broalternativ. Valet mellan att bygga 
bro eller tunnel i Lindholmsförbindelsens älvpassage inrymmer en mängd 
olika aspekter.  Utifrån avgränsning beskrivs i teknisk förstudie den trafi-
kala spåravgränsningen på Lindholmen ske genom anslutning till deletapp 
Frihamnen-Lindholmen och i söder på Linnéplatsen mot Sahlgrenska 
och Marklandsgatan. Fler kopplingar till spårvägsnätet exempelvis vid 
Linnéplatsen vidare till Övre Husargatan alternativt Linnégatan behöver 
studeras vidare. Spårvagnskoppling mot Första Långgatan är möjlig via 
relativt långa anslutningstunnlar i två av alternativen. 

Bussanslutningar bedöms som tekniskt möjliga för broalternativen på 
Lindholmen och vid Stigberget. På Hisingen sker anslutningen till Lind-
holmsallen och på fastlandssidan mot Första Långgatan via Stigbergsliden 
eller via en ny ramp mot Oskarsgatan (Masthamnsgatan) eller Emigrant-
vägen.

4.1 Tre olika alternativa förslag
Texten som beskriver de olika alternativen är direkt hämtad från teknisk 
förstudie och beskriver förslagen kortfattat. Det har varit av vikt för denna 
förstudie att förstå innebörden av de olika alternativen vilket i delar är 
svårt eftersom de presenteras översiktligt och med begränsat bildmaterial. 

 

 

 
  

Teknisk förstudie 
Lindholmsförbindelsen 
Huvudrapport 

www.goteborg.se 

Trafikkontoret 

Illustrationskarta över alternativen: Bro låg = blå , Bro hög = gul, Tunnel = röd

Bild: Teknisk förstudie
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4.1.1 3.1 Tunnel 
Tunnelalternativet kommer utföras med dubbla enkelspårstunnlar från 
Linnéplatsen till Lindholmen. Förbindelsen utförs i berg från Linnéplatsen 
till Stigbergskajen medan passage av Göta älv byggs som en sänktunnel 
på grund av bergets djupa läge. En sträcka av betongtunnel behövs på 
Hisingen innan tunneln övergår i betongtråg. 

Hållplatser skapas på Linnéplatsen, vid Stigbergstorget under mark i berg-
rum 35 meter under torget samt vid Plejadgatan på Hisingen. Alternativet 
ansluter till den framtida spårlösningen vid hållplats Lindholmen. 
För att klara djupet i farleden så görs ett avsteg från banstandardens 
gränsvärde på maximalt 4% spårlutning. Spåret ligger med en lutning 
på 4,99% från Lindholmen under älven i riktning mot Stigbergstorget 
(befintliga spår i Aschebergsgatan mellan Vasaplatsen och Kapellplatsen 
ligger i cirka 4% lutning). Detta avsteg är kommunicerat inom Trafikkon-
toret Göteborgs Stad och bedöms som möjligt av spåransvarig. 
I detta förslag trafikeras alternativet av spårväg. Bedömningen från 
Riskutredningen16 är att buss och gång- och cykeltrafik inte kan trafike-
ra samma tunnelrör som spårvagn. Om dessa trafikslag ska inkluderas i 
alternativet behöver separata tunnelrör byggas.
 

4.1.2 Öppningsbar bro 12 m 
Detta alternativ innebär en öppningsbar bro över Göta älv med en segelfri 
höjd på >12,5m och segelfri bredd på >30m, samma segelfria öppning 
(höjd och bredd) som Hisingsbron. Förbindelsen byggs som tunnel från 
Linnéplatsen till Stigberget och därifrån norrut som bro. 
Tunneln byggs med dubbla enkelspårsrör i berg från Linnéplatsen till 
Stigberget, sträckan söder om bron byggs som betongtunnel i Kjell-
mansgatan, Bangatan och Amerikagatan. En hållplats placeras norr om 
Stigberget, ovanför Oscarsleden på den brodel som ansluter till tunneln18. 
Bron ansluter till Plejadgatan på Hisingen i höjd med Backateaterns 
sydvästra hörn. Förbindelsen kommer att kräva avsteg från banstandar-
dens gränsvärdeslutning på 4%, detta då linjeföringen vertikalgeometriskt 
vid broanslutningen är anpassad efter befintlig gatuhöjd på norra sidan 
av Backateatern samt då höjden för spår över farleden ska ligga på +16,5 
meter för att klara den segelfriahöjden under bron. För att nå denna höjd 
krävs en vertikallutning på 4,99%19. 

Detta avsteg är kommunicerat inom Trafikkontoret Göteborgs Stad och 
bedöms som möjligt av spåransvarig. Alternativet påverkar riksintresset 
Göteborgs Hamn, till exempel Stena Line och kryssningsfartyg vid Ame-
rikaskjulet. Stadsbanestandard uppfylls inte på grund av broöppningar.
Det finns ett flertal alternativ till utformning av den öppningsbara bro-
delen för Lindholmsförbindelsen. Dessa kan kategoriseras i tre brotyper, 
lyftbro, lyftsvängbro och klaffbro. Tekniskt och med hänsyn till risker 
är en lyftsvängbro fördelaktigast men den har längst manövertid. En 
dubbelklaffbro med mellanstöd som liksom lyftsvängbron medger två en-
kelriktade farleder bedöms som näst fördelaktigast och har den snabbaste 
manöversekvensen. Effekterna av öppning- och manövreringstid på brons 
tänkta trafikering och funktion bör belysas innan val av brotyp. Även 
grundläggningsförhållandena bör klargöras eftersom dessa kan påverka 
valet. 

I detta förslag trafikeras alternativet av spårväg samt av gång och cykel. 
Gång- och cykelramper kan anordnas österut mot Oskarsgatan/Mast-
hamnsgatan eller Emigrantvägen samt västerut mot Fiskhamnsmotet. En 
koppling mot Stigbergstorget kan också vara av intresse. Om bussar ska 
trafikera förbindelsen krävs anslutningar till lokalgator på Stigbergets 
utsida. Ramper på utsidan av Stigberget kommer medföra att Oscarsleden 
behöver flyttas norrut.
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 4.1.3 Ej öppningsbar bro 27 m 
Förbindelsen byggs som tunnel från Linnéplatsen till Djurgårdsplatsen 
och som bro från Amerikagatan till Plejadgatan. Alternativ innebär en bro 
över Göta älv med segelfri höjd på >27 meter och segelfri bredd på >30 
meter, samma begränsning som Hisingsbron ger i öppet läge för sjötrafik. 
Alternativet byggs med två enkelspårstunnlar mellan Linnéplatsen och 
Djurgårdsplatsen i berg. På Bangatan mellan Djurgårdsplatsen och Stig-
berget går spårvägen på egen banvall. 

Brohöjden ger lutningar till Lindholmsallén och Stigbergstorget som kan 
uppgå till 4,99%. Dessa lutningar kräver avsteg från banstandardens max-
imalt tillåtna lutning på samma sätt som för de andra alternativen. Detta 
avsteg är kommunicerat inom Trafikkontoret Göteborgs Stad och bedöms 
som möjligt av spåransvarig. För att uppnå denna lutning krävs att bron 
gör en utbuktning österut vid passage över älven.
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Alternativet påverkar riksintresset Göteborgs Hamn, till exempel Stena Line och 
kryssningsfartyg vid Amerikaskjulet. Stadsbanestandard uppfylls men viss negativ 
påverkan uppstår på Bangatan med korsningar i plan21.  

I detta alternativ trafikeras älvsnittet av spårväg. En gång- och cykelbro kan hängas 
på brostöden med en öppningsbar brodel över farleden. Gång- och 
cykelförbindelsen kan dock utformas på ett flertal andra sätt. Bussar kan trafikera 
förbindelsen mellan Lindholmen och Stigberget, anslutning till Linnéplatsen kräver 
separata tunnelrör från Djurgårdsplatsen. 

 

Figur 13 Illustration av Lindholmsförbindelse med fast bro över älven, alternativ Bro 27m  

3.4 Vilka alternativ har inte studerats närmare? 

3.4.1 Öppningsbar bro som tillåter Stena Line 
En öppningsbar bro med en segelfri bredd av cirka 60m som medger passage av 
fartyg innebär en mindre inskränkning i riksintresset Göteborgs Hamn uppströms 
den nya bron förutsatt att bron medger en segelfri höjd av cirka 45m när den är 
öppen för sjötrafiken. Detta alternativ är tekniskt möjligt men ger ett mycket stort 
öppningsbart spann och blir därmed en komplicerad och relativt dyr öppningsbar 
bro. Detta i kombination med kravet på ytterligare öppningar för bland annat Stena 
Line har gjort att alternativet inte har studerats närmare. 

3.4.2 Lågbro <12 m 
Om en lägre profil över Göta älv väljs (så låg som möjligt), blir spårprofilen bättre 
på Hisingssidan och ger en flackare lutning för att komma upp till anslutningen vid 
Stigberget, men antalet broöppningar kommer istället att bli fler vilket påverkar 
funktionen negativt. Därför har alternativet inte studerats närmare. 

3.4.3 Högbro 45 m 
En högbro med segelfri höjd >45m och segelfri bredd av cirka 60m innebär en 
mindre inskränkning i riksintresset Göteborgs Hamn uppströms den nya bron. 
Lösningen uppfyller dock inte kraven på maximal spårlutning utan att ge mycket 
långa rampbroar på land. Med 5% lutning skulle den norra tillfartsbron behöva 
vara över 900m lång innan den passerar farleden vilket inte bedöms ge ett 
realistiskt alternativ. Alternativet påverkar även kostnader och restid negativt och 
har därför inte studerats närmare. 

                                                      
21 PM Trafikutformning 
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Figur 8 Tunnelalternativ 

 

 

Figur 9 Illustration vid hållplats Stigberget, tunnelalternativ  
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Alternativet påverkar riksintresset Göteborgs Hamn, till exempel Stena Line och 
kryssningsfartyg vid Amerikaskjulet. Stadsbanestandard uppfylls inte på grund av 
broöppningar. 

 

Figur 11 Illustration av Lindholmsförbindelse med öppningsbar lyftsvängbro över älven, 
alternativ Bro 12m 

Det finns ett flertal alternativ till utformning av den öppningsbara brodelen för 
Lindholmsförbindelsen. Dessa kan kategoriseras i tre brotyper, lyftbro, 
lyftsvängbro och klaffbro. Tekniskt och med hänsyn till risker är en lyftsvängbro 
fördelaktigast men den har längst manövertid. En dubbelklaffbro med mellanstöd 
som liksom lyftsvängbron medger två enkelriktade farleder bedöms som näst 
fördelaktigast och har den snabbaste manöversekvensen. Effekterna av öppning- 
och manövreringstid på brons tänkta trafikering och funktion bör belysas innan val 
av brotyp. Även grundläggningsförhållandena bör klargöras eftersom dessa kan 
påverka valet. 

I detta förslag trafikeras alternativet av spårväg samt av gång och cykel. Gång- och 
cykelramper kan anordnas österut mot Oskarsgatan/Masthamnsgatan eller 
Emigrantvägen samt västerut mot Fiskhamnsmotet. En koppling mot 
Stigbergstorget kan också vara av intresse. Om bussar ska trafikera förbindelsen 
krävs anslutningar till lokalgator på Stigbergets utsida. Ramper på utsidan av 
Stigberget kommer medföra att Oscarsleden behöver flyttas norrut. 

  

Illustrationsbild: Tunnelalternativ Stigberget

Illustrationsbild: Bro låg älven från ovan

Illustrationsbild: Bro hög älven från ovan
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5 Analys 
Analysen innehåller dels sammanfattande korta beskrivningar av respek-
tive plats och de olika alternativen Tunnel, bro låg, Bro högs påverkan 
utifrån viktiga parametrar såsom Stads- och landskapsbild, Stadsliv, 
Exploatering och Riksintressen. Analysen har grundat sig delvis i pågå-
ende planarbete i respektive område, kunskapsunderlag i form av bland 
annat kulturmiljöutredningar och intervjuer med sakkunniga samt olika 
workshop och platsanalyser tillsammans med olika kompetenser inom 
stadsutveckling. 

5.1 Lindholmsförbindelsen alternativ i  
 olika platser 
5.1.1 Lindholmen
På Lindholmen pågår en stor stadsomvandling, Lindholmsförbindelsen 
kopplar området till resterande del av staden genom kollektivtrafik och 
ökar på så vis tillgängligheten till området. Potential finns även att sam-
manlänka staden genom gång och cykel-koppling i området mellan Stig-
berget och Lindholmen, där lokalisering av en sådan koppling inte behö-
ver vara densamma som för förbindelsen men funktionen bedöms viktig i 
detta snitt över älven och utreds bland annat inom ramen föfördjupning av 
översiktsplanen för centrala Göteborg. De båda broalternativen bedöms 
påverka stads- och landskapsbilden i hög grad, där bro hög utgör starkaste 
påverkan utifrån höjd, form och lokalisering. De båda broarna kommer 
också att utgöra element i stadsutvecklingen och utifrån omgivande om-
vandling i form av planerad bebyggelse så har lägre bro större potential 
att passas in i föreslagen bebyggelsestruktur medan bro hög är svårare 
utifrån lokalisering och höjd i relation till stråk och nya volymer. Särskilt 
påverkas planerad bebyggelse på södra Lindholmen men även befintlig på 
Slotts- och Skatebereget. Här bedöms även viktiga siktlinjer relaterade till 
älven skäras av och förändras i olika hög grad utifrån olika broalternativ. 
Vidare kan även för alla alternativen den visuella och fysiska kopplingen 
och sambandet genom gator mellan bostadskvarteren och fd varvsområdet 
på södra Lindholmen påverkas negativt.

Tunnelalternativet bedöms ha mindre påverkan utifrån detta perspektiv på 
en stadsdels- och staden geografi utan främst för närområdet kring Plejad-
gatan. Plejadgatan/Kunskapsgatan påverkas störst i alla alternativen, det 
är en trång passage idag och med flera anspråk på funktioner kan det bli 
trångt vilket eventuellt kan göra att tillfartsväg till nytt planområde och 
befintligt bostadsområde försvåras och påverkas negativt. För broalterna-
tiven påverkas planerad nybyggnation och möjlighet för goda förbindelser 
och attraktiva bebyggelse- och vistelsemiljöer samt skapar det en barriär 
på södra Lindholmen mellan bebyggelseområden. Bro skapar däremot 
en väldigt tydlig visuell koppling mellan olika viktiga bytespunkter och 
områden i staden, detta syns inte i tunnelalternativet. Viktigt för alla alter-
nativen är hur miljön kring hållplatsläget för Lindholmen kan se ut så att 
det blir en god bytespunkt och vistelsemiljö. 

Stadslivet som uppstår på Lindholmen kommer att se helt olika ut i 
alternativen och hänger mycket samman med hur alternativen utformas. 
Kommer gång och cykeltrafik att få ett stråk söderifrån över Lindholmen 
istället för visa Miraallen gör det skillnad för vilket stadsliv som uppstår 
här och vilka förutsättningar det blir för aktiva stråk, bottenvåningar, 
handel mm. Bild: Vy över södra Lindholmen, fd 

varvsmiljö
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5.1.1.1 Stads- och landskapsbild
Tunnel
Tunnelalternativet bedöms ha viss påverkan på barriäreffekter men i stort 
är påverkas stads- och landskapsbilden i särskilda delar, däremot påverkas 
närmiljön inom stadsdelen av lokaliseringen av tråget i en trång passage 
mellan Plejadgatan och Backa Teater vilket kan innebära att siktlinjer till 
bland annat till Masthuggskyrkan minskar. Vidare kan detta även förstär-
ka platsens upplevelse idag som ”baksida” och eventuellt upplevelsen av 
bergets front i denna passage. Tunnelalternativet möjliggör för att ny pla-
nerad bebyggelseutveckling på södra Lindholmen kan kopplas samman 
med befintlig bebyggelse på Slotts- och Skateberget.

Bro låg
Bro låg alternativet skapar en barriär i området på södra Lindholmen och 
skapar ett avskuret område mellan Bro och Slotts- och Gateberget. Bro 
låg alternativet kan utifrån potential för bebyggelseutveckling underordna 
sig bebyggelsevolymer beroende på dess storlek. 
Bro låg alternativet skapar en koppling visuellt i staden mellan stadens 
olika områden, dock innebär en bro oavsett höjd en påverkan på Stads 
och landskapsbilden dels i närmiljön dels utifrån ett stadsdels och staden 
perspektiv. Flertalet viktiga siktlinjer påverkas. 

Bro hög
Bro hög alternativet påverkar stads- och landskapsbilden i hög grad och 
förändrar stads- och landskapsbilden drastiskt. Storskaligheten blir sär-
skilt påtaglig utifrån den småskalighet som finns på Slotts- och Gateber-
get. Den blir ett nytt landmärke i staden och kopplar samman södra och 
norra sidan om älven. Bro hög alternativet utgör en barriär i området, i 
närmiljön på södra lindholmen och i passage Plejadgatan - Backa teater 
och i stadsdelen mellan Slotts- och Skateberget. Flertalet viktiga siktlinjer 
bryts

Framtida exploateringsmöjligheter

Illustrativ karta Lindholmen

Karta redogör översiktligt för analysen och 
utgör ett stöd till textavsnittet om platsen.

Stadsrum med utvecklingspotential

Viktiga kopplingar rörelse

Utblickar och siktlinjer

Viktiga byggnader och miljöer

Potentiell konfliktyta

Skala 1:5000
200 m
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5.1.1.2 Stadsliv
Tunnel
Tunnelalternativet kan genom lokalisering och utformning av tråget 
mellan Plejadgatan och Backa teater påverka möjligheterna till stadsliv i 
södra Lindholmen i form av gång- och cykel och tillgänglighetsaspekter 
till olika målpunkter. Särskilt drabbas tillgänglighet i Plejadgatan som ut-
gör en koppling upp till Slotts- och Skateberget, som är viktig för boende, 
verksamma och för skolungdomar väg till och från Santosskolan. Tunnel-
tråget kommer att ta hela Kunskapsgatan i anspråk vilket även försvårar 
tillgängligheten till Södra Lindholmen. Trafikförsörjning hit kommer att 
behöva omlokaliseras vilket i sin tur kan påverka andra delar av området 
negativt. Detta gäller även bro låg och ev. bro hög beroende på hur Kun-
skapsgatan påverkas. Ett tråg kan även få en negativ påverkan på ljudmil-
jöer i omgivningar i direkt anslutning till dess lokalisering. Det är viktig 
ur många aspekter hur hållplatsläge och tråg utformas för att möjliggöra 
för goda stadsmiljöer. Tunnelalternativet möjliggör för en bättre närmiljö 
och sammanhållen stadsdel genom möjlighet att bibehålla kopplingar och 
stråk mellan södra Lindholmen och bebyggelsen på Slotts- och Skateber-
get, beroende på påverkan på Plejadgatan.

Bro låg
Bro låg alternativet möjliggör för stadsliv genom gång- och cykeltrafik 
som kopplar upp södra Lindholmen med Stigberget och södra älvsidan. 
I anslutning till sträckan för bron bedöms närmiljön för tillkommande 
bebyggelse bli sämre i form av solljus, buller, möjligt användningsområde 
och nyttjande av ytor under bron. Bro låg alternativet innebär att till-
gängligheten i passagen Plejadgatan och Backa teater minskar för södra 
Lindholmen och Slotts- och Skateberget till förmån för uppkoppling mot 
södra älvsidan.

Bro hög  
Bro hög alternativet skapar utmaningar i att kunna tillskapa ett stadsliv 
i anslutning till bron beroende på lokalisering och höjd. I anslutning till 
sträckan för bron bedöms närmiljön för tillkommande bebyggelse bli 
sämre i form av solljus, buller, möjligt användningsområde och nyttjande 
av ytor under bron.
Tillgängligheten till och möjligheterna att möta älven minskar eftersom 
bro hög är behov av stark stigning vilket även kan försvåra för gående- 
och cyklister att ta sig över bron.

5.1.1.3 Exploatering, värde och genomförande
Utvärdering av påverkan av alternativa älvförbindelser samt två olika 
utbyggnadsscenarier är sammanställt av Fastighetskontoret och Älvsta-
den utveckling AB. De redogör för två olika scenario av utbyggnad som 
påverkas olika mycket i de olika alternativen.

Scenario A: Utbyggnation på land total exploatering 90 000 m2 BTA
Scenario B: Utbyggnation på land och i vatten total exploatering 160 000 
m2 BTA

Förbindelsealternativen bedöms här med förlorad intäkt jämfört med att 
ingen förbindelse byggs. Värdetidpunkt är januari 2020. Scenario A tar 
hänsyn till risk i framtida byggrättsvärde genom att använda ett lägre 
byggrättsvärde än värdetidpunkten medan Scenarion B utgår från värde-
ring vid värdetidpunkten. Planrisk har inte beaktats vid värderingen.

Tunnel
Tunneln går ner i ett tråg från marknivån i Kunskapsgatan, intill byggnad 
Santos. Området med Kunskapsgatan vid Santos och upp till Plejadgatan 
är smalt och brant varför någon exploatering ändå inte är aktuell här. Pga. 
ovanstående påverkas inte exploateringsmöjligheterna vid tunnelalterna-
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tivet. Dock gör tråget att en stor del av Kunskapsgatan tas i anspråk för 
detta och det som återstår blir en 1-filig gata som enkelriktas. Påverkan 
på omgivningen under byggtiden kommer att ske främst i Kunskapsgatan 
och för byggnad Santos.

Tunnel: Jämförelse med att ingen förbindelse byggs 
Minskad BTA (m2)  A)0 BTA B) 0 BTA 
Minskad exploatering  A) 0 Mkr B) 0 Mkr
Minskat värde byggrätter  A) 0 Mkr B) 0 Mkr 
SUMMA   A) 0 Mkr B) 0 Mkr

Låg bro
Vid lågbroalternativet startar rampen till bron i hörnet Kunskapsgatan/ 
Utvecklingsgatan. Detta innebär att exploateringen härifrån och ner till 
Göta Älv påverkas. Minskad exploatering blir i både Scenario A och B ca 
8 000 m2 BTA. Dock kan en del av den ”förlorade” bostadsytan användas 
för, parkering och servicelokaler (vid och under brorampen). Även bo-
stadsytorna intill bron påverkas (buller, dagsljus) och får ett lägre värde. 
Bedömningen är att ca 25% av de tänkta bostadsrätterna blir hyresrätter 
vilket sänker byggrättsvärdet. Intäkten minskar med 60 Mkr i Scenario 
A och med 80 Mkr i Scenario B på grund av lägre möjlig exploatering. 
Minskade byggrättsvärden pga. påverkan av lågbron ger lägre intäkt med 
120 Mkr i Scenario A och 145 Mkr i Scenario B. Även i detta alternativ 
bedömer vi att påverkan under byggtiden främst sker i Kunskapsgatan och 
för byggnad Santos (samt i viss mån för Lindholmens tekniska gymna-
sium). Totalt sett påverkas scenario A och B på ett likartat sätt vilket ger 
resultatet i tabellen nedan.

Låg-bro: Jämförelse med att ingen förbindelse byggs 
Minskad BTA (m2)  A) 8000 BTA B) 8000 BTA 
Minskad exploatering  A) 60 Mkr B) 80 Mkr
Minskat värde byggrätter  A) 120Mkr B) 145 Mkr 
SUMMA   A) 180Mkr B) 225 Mkr

Bro hög
Även vid högbroalternativet startar rampen till bron i hörnet Kunskapsga-
tan/ Utvecklingsgatan men svänger omedelbart mot sydost, sneddar över 
stapelbädden och lämnar kajen ca 100 öster om en tänkt lågbrolösning. 
Detta innebär att betydligt mer exploaterbar yta går bort jämfört med låg-
broalternativet, 20 000 m2 BTA i Scenario A och 80 000 m2 BTA Scena-
rio B utgår vid detta alternativ men också vid denna lösning kan andelen 
parkering och servicelokaler öka. De tänkta bostadsytorna intill bron (bul-
ler, dagsljus) och får stor påverkan och ett lägre värde. Bedömningen är 
att ca 25% av bostadsrätterna blir hyresrätter vilket sänker byggrättsvär-
det. Intäkten minskar med 110 Mkr i Scenario A och 800 Mkr i Scenario 
B på grund av lägre möjlig exploatering. Minskade byggrättsvärden pga. 
högbron ger lägre intäkter med 210 Mkr i Scenario A och 220 Mkr i 
Scenario B. Exploateringsvolymen i Scenario B påverkas mer än Scenario 
A i detta alternativet pga. att större delen av de tänkta kvarteren i vatten i 
detta alternativ inte går att bygga. Detta ger den stora skillnaden i mins-
kad exploatering mellan Scenario A och B i tabellen nedan.

Hög-bro: Jämförelse med att ingen förbindelse byggs
Minskad BTA (m2)  A) 20 000 BTA  B) 80 000 BTA 
Minskad exploatering  A) 110 Mkr     B) 800 Mkr
Minskat värde byggrätter  A) 210 Mkr     B) 220 Mkr
SUMMA   A) 320 Mkr     B) 1020 Mkr
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Vy Lindholmen - idag Vy Lindholmen -  bro hög illustration

Vy Lindholmen - bro hög illustration

Vy Lindholmen - bro låg illustration

Vy Lindholmen - tunnel(tråg) illustration
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5.1.2 Stigberget 
Stigberget kopplas upp till resterande del av staden på ett sätt som platsen 
inte är uppkopplad idag genom Lindholmsförbindelsen. Stads- och land-
skapsbilden för Stigberget påverkas främst genom de olika bro alternati-
ven och upplevelsen av platsen idag förändras – särskilt med utsikten mot 
älv och Lindholmen men även i Bangatan. Bro som koncept i Stigberget 
har prövats och skissats på historiskt och upplevelsen är att gattet mellan 
kvarter och sjömanskyrka avser en framtida brokoppling, däremot får 
det en stor inverkan på hur platsen upplevs och fungerar idag. I samtliga 
alternativ möjliggörs ökade flöden av människor på platsen för en utveck-
ling av stadsliv, kapaciteten för platsen att hantera flödena är som utform-
ningen ser ut idag inte tillräckliga. I bro låg alternativet leds flöden utifrån 
hållplatsläge och gång- och cykel till olika platser och detta kan skapa 
svårigheter att orientera sig på platsen. I bro hög alternativet kopplas 
markplan på för Stigberget vilket både kan verka positivt sammankopp-
lande men negativt utifrån barriäreffekt av trafik i stadsrummet.

5.1.2.1 Stads- och landskapsbild

Tunnel Visuellt bidrar inte tunnelalternativet till en större påverkan på 
stads- och landskapsbilden då den inte syns på platsen. Dock placeras 
hisschakt i en känslig miljö mitt på Stigbergstorget och i utsiktsgattet mot 
älven och framför Sjömanskyrkan, viktigt och avgörande är hur dessa 
utformas.  De olika stadsrummen på platsen påverkas av nya flöden av 
människor och en byggnad kan ha stor påverkan i denna miljö. Möjlig-
heter om att nyttja befintliga byggnader för hållplatslägen bör undersökas 
för att minimera påverkan. 

Bro låg Bro låg alternativet påverkar stads- och landskapsbild utifrån 
att hållplatsläget lokaliseras på utsidan av vad som idag utgör en stark 
bergsfront. Eventuellt påverkas siktlinjer mot älven och Lindholmen i 
detta alternativ beroende på konstruktion. Positivt kan vara att känsliga 
miljöer på Stigbergstorget fredas för ingrepp medan om det innebär att 
Sjömanskyrkan behöver rivas får det en negativ påverkan på stadsbilden 
där denna ingår i ett sammanhang av flera andra byggnader runt torget.

Vy Stigberget - idag

Framtida exploateringsmöjligheter

Illustrativ karta Stigbergstorget

Karta redogör översiktligt för analysen och 
utgör ett stöd till textavsnittet om platsen.

Stadsrum med utvecklingspotential

Viktiga kopplingar rörelse

Utblickar och siktlinjer

Viktiga byggnader och miljöer

Potentiell konfliktyta

Skala 1:5000
200 m

Kartredovisningen har inte rättsverkan.
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Bro hög Bro hög alternativet påverkar stads- och landskapsbilden i stora 
drag, dels genom att den fyller gattet för utsikten till älv och Lindholmen 
dels bidrar till att Stigbergstorget blir en korsning i markplan. Anslutning-
en i markplan bidrar till en tydlig visuell koppling över älven. Längs med 
Bangatan påverkas stads- och landskapsbilden utifrån utformningen av 
stadsbana men särskilt även för Djurgårdsplatsen som får en annan funktion 
än vad den har idag.

5.1.2.2 Stadsliv

Tunnel Nya flöden av människor tillförs på platsen som idag är en trång 
passage utifrån anspråk av trafik, dels skapar detta möjligheter för ökat 
stadsliv dels kan det påverka stadslivet utifrån bland annat möjligheter till 
utrymme för uteserveringar och rekreation m.fl.

Bro låg Hållplatsläge för låg bro alternativ påverkar stadslivet och drar ut 
flödarna av människor och kan skapa en svår orienterbar plats men även att 
stadslivet dras ut mot bergskanten. 
Gång- och cykelmöjligheterna är svåra att koppla till befintligt nät i detta 
alternativet och flödena sprids.

Bro hög Hållplatsläge för bro hög alternativ sammanfaller med befintliga 
hållplatslägen på platsen idag vilket gör det orienterbart på platsen för rese-
närer. Samtidigt skapar det en hög koncentration av flöden som samlas och 
ska samsas på en och samma yta. Längs med Bangatan kan stadslivet och 
grön – och vistelseytorna i anslutning som idag trängs i den befintliga gatan 
påverkas negativ till följd av buller och barriäreffekter.
Gång- och cykelmöjligheterna kopplas direkt på till Stigbergets befintliga 
nät, dock utgör inte detta vad som benämns som pendelcykelstråk, detta 
återfinns längs södra älven och Oscarsleden. 

5.1.2.3 Exploatering, värde och genomförande
Exploateringsmöjligheterna längs Södra Älvstranden har inte utretts ingå-
ende på samma sätt som bland annat för lindholmen där planprogram finns 
framtaget.  

Området mellan kajkant och Oscarsleden är relativt smalt och utsatt för 
trafikbuller. Detta innebär att såväl exploateringsgrad och innehåll är svårbe-
dömt innan med grundläggande skissarbeten utförts. För att ändå komma vi-
dare i arbetet har bedömningen gjorts om exploateringstal till ca 1,8 för det 
aktuella området och att innehållet är 50% bostäder och 50% verksamheter.

Det torde uppstå ett systematiskt mervärde för området kring Stigbergstorget 
då Lindholmsförbindelsen skapar förutsättningar för en snabbkoppling såväl 
söderut mot Linnéplatsen som norrut mot Centrala Lindholmen och vidare 
mot Hjalmar-Brantingsplatsen (och Brunnsbo)

Tunnel 
Tunneln är helt underjordisk och byggs i huvudsak som bergstunnel där 
endast uppgångarna behöver plats.
Exploateringsmöjligheterna kring Stigbergstorget påverkas inte negativt 
av tunnelalternativet. Exploateringsmöjligheterna längs Södra Älvstranden 
påverkas inte negativt av tunnelalternativet.
Sjömanskyrkan kan stå kvar men kan påverkas under byggtiden

Bro låg 
Vid lågbroalternativet går bron in i kanten på Stigberget och hamnar under 
Stigbergstorget. Tunneln är underjordisk och byggs i huvudsak som betong-
tunnel där endast uppgångarna behöver plats. Under byggtiden tiden kan 

Vy Stigberget - tunnel illustration

Vy Stigberget - bro hög illustration
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Vy Stigberget - tunnel illustration

Vy Stigberget - bro hög illustration

Vy Stigberget - bro låg illustration

arbetet med betongtunneln påverka omgivningen
Exploateringsmöjligheterna på Stigbergstorget påverkas inte negativt 
efter det att arbetet är utfört. Dock torde omgivningen bli påverkad under 
byggtiden. Sjömanskyrkan kan behöva rivas under byggtiden. Därefter 
kan platsen åter bebyggas. 

Exploateringsmöjligheterna längs Södra Älvstranden påverkas negativt 
av lågbroalternativet. Minskad bostadsyta (BTA) bedöms principiellt vara 
ca 1 000 m2. Dock kan en del av den ”förlorade” bostadsytan användas 
för parkering och servicelokaler (vid och under brorampen). Även bo-
stadsytorna intill bron påverkas (buller, dagsljus) och får ett lägre värde. 
Bedömningen är att ca 25% av bostadsytorna ger en lägre intäkt. Totalt 
bedöms exploateringsintäkten minska med ca 10 Mkr vid lågbroalternati-
vet jämfört med tunnellösningen. 

Bro hög 
Vid högbroalternativet går bron in på samma nivå som Stigbergstorget. 
Under byggtiden tiden kan arbetet med brolösningen och ombyggnaden 
av Stigbergstorget påverka omgivningen.Exploateringsmöjligheterna på 
Stigbergstorget påverkas i detta fall negativt.
Sjömanskyrkan behöver rivas och endast begränsad del åter igen bebyg-
gas. Exploateringsmöjligheterna längs Södra Älvstranden påverkas nega-
tivt av högbroalternativet. Minskad bostadsyta (BTA) bedöms principiellt 
vara 1 500 m2. Dock kan en del av den ”förlorade” bostadsytan användas 
för parkering och servicelokaler (vid och under brorampen). 

Även bostadsytorna intill bron påverkas (buller, dagsljus) och får ett lägre 
värde. Bedömningen är att ca 25% av bostadsytorna ger en lägre intäkt. 
Totalt bedöms exploateringsintäkten även vid detta alternativ minska med 
knappt 20 Mkr jämfört med tunnellösningen
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5.1.3 Älven 
Älvrummet är känsligt för alla tillägg och åtgärder som görs i och invid, sam-
tidigt har det omformats och byggts om under en lång tid i Göteborgs historia. 
I detta läge i staden mellan de två bergen är älvrummet särskilt definierat med 
hjälp av bergen och älvrummet här förbinder två viktiga områden i staden. 
Broar över älven ka minska upplevelsen av älven som en barriär mellan södra 
och norra sidorna av älven och kan verka sammankopplande i staden. Vidare 
utgör olika broar över älven en påverkan på älvrummet och upplevelsen av 
stadens silhuett och upplevelse i sekvenser utifrån olika delar i älvrummet. 

Viktigt för att skapa möjligheter för stadsliv längs älven är förbindelser genom 
gång- och cykel över till respektive sida om älven, detta befolkar även älven i 
sig självt på ett sätt som inte enbart kollektivtrafiken gör.

5.1.3.1 Stads- och landskapsbild
Tunnel 
I älvrummet bedöms tunnelalternativet inte ha en påverkan på stads- och 
landskapsbild. 

Bro låg 
Bro låg alternativet bedöms ha en påverkan på stads- och landskapsbilden, 
dels bryter den av siktlinjer för älven dels för de båda älvsidorna. Bro låg kan 
förhålla sig till ett sammanhang i förhållande till byggnadsvolymer beroende 
på exploateringensgraden längs de olika älvs sidorna, dock får det en påverkan 
i form av ramper m.fl. som påverkar kajkanten.

Bro hög 
Bro hög med sin form och höjd bedöms påverka stads- och landskapsbild 
genom att den bryter vissa siktlinjer och sammanhang. Bro hög bedöms vara 
svår att passa in i en kommande stadsstruktur och förhålla sig till den befintli-
ga som finns. 

Vy Stigberget - tunnel illustration

Framtida exploateringsmöjligheter

Illustrativ karta Älven

Karta redogör översiktligt för analysen och 
utgör ett stöd till textavsnittet om platsen.

Stadsrum med utvecklingspotential

Viktiga kopplingar rörelse

Utblickar och siktlinjer

Viktiga byggnader och miljöer

Potentiell konfliktyta

Skala 1:2500
100 m

Kartredovisningen har inte rättsverkan.
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5.1.3.2 Stadsliv

Tunnel 
I teknisk förstudie finns inga förslag om uppgång från hållplatsläge vid 
foten av Stigberget och invid Oscarsleden. En sådan lösning ses ha en po-
sitiv påverkan på framtida exploatering i området samt stärka en koppling 
mot det som byggs vid Masthuggskajen och Järnvågen. Detta i sin tur kan 
både sprida flödena av människor men även fånga upp och skapa mål-
punkter som kan utvecklas för stadsliv.

Vidare om hållplatsläge för stadsbana kopplas samman med potentiellt 
hållplatsläge för metrobuss kan stadsliv uppstå i bytet mellan dessa håll-
platslägen.

Bro låg 
Stadslivet invid älven och bron är beroende på hur älvkanterna tillgänglig-
görs från bron och kopplas samman med gång- och cykel.
Vidare om hållplatsläge för stadsbana kopplas samman med potentiellt 
hållplatsläge för metrobuss kan stadsliv uppstå i bytet mellan dessa håll-
platslägen.

Bro hög 
Stadslivet invid älven och bron är beroende på hur älvkanterna tillgänglig-
görs från bron och kopplas samman med gång- och cykel.
Hållplatsläge för stadsbana vid Stigberget möjliggör inte för att kopplas 
samman med potentiellt hållplatsläge för metrobuss som utgör en möjlig 
potential för flöden mellan olika bytespunkter.

5.1.3.3 Exploatering, värde och genomförande
Se resonemang för Stigberget, samma ytor analyseras. Närhet till vatten 
utgör ett starkt värde för exploatering, varav älvkanterna är attraktiva 
att exploatera.  En bedömning har gjorts särskilt för södra älvkanten att 
systematiska mervärden tillskapas om det går att placera stationsläget för 
Lindholmsförbindelsen så att en uppgång (tunnel) resp. nedgång (bro) 
som ansluter till ett kajläge kan möjliggöras. Detta medger en effektiv 
bytespunkt mellan busslinjer som går längs med södra älvstranden och 
aktuell stadsbana över älven. Vidare skapar det mervärde för framtida 
exploateringar på kajerna längs Göta älv och kopplar ihop Stigbergstorget 
med kajerna.

Vy Älven - idag 

Vy Älven - Bro låg illustration

Vy Älven - Bro hög illustration
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5.1.4 Linnéplatsen
Linnéplatsen har idag en stor potential för att åter kunna utvecklas som en 
viktig samlande entré till både innerstad och stadspark Slottskogen samt 
utgöra en sammanbindande funktion för möjlig stadsutveckling längs 
med Dag Hammarskjölds leden och Medicinareberget. Generellt bedöms 
en en ny förbindelse utifrån det material som är framtaget i tidigt skede 
om föreslagen lokalisering av tunnelmynning och hållplats ovan mark 
kunna innebära en stor negativ påverkan på stads- och landskapsbilden för 
Linnéplatsen och för Slottsskogen. Stads- och landskapsbilden är kopp-
lad till platsens uttryck, funktion och användning genom tiden och idag 
vilket bland annat gamla kartor, bilder och flödesanalyser redogör för. 
Linnéplatsens form av en cirkel som till hälften är kantad med bebyggel-
se och till hälften av grönska är idag fortsatt stark men har luckrats upp 
av trafikstruktur.  Potential finns att stärka platsen utifrån dess funktion 
som huvdentré och vistelseyta som platsen både haft och är idag. Detta 
bedöms kunna förhindras avsevärt genom en ny förbindelse som genom 
lokalisering skär av platsen och gc-väg som kopplar Linnestaden till 
Slottskogen. En lokalisering av ny spårväg här kan även försvaga  Linne-
platsen som vistelseyta i jämförelse med nuläget, beroende på utformning 
vilket behöver studeras närmare i fortsatt arbete.

Sammankopplande ytan och stråk som finns idag mellan bebyggelse och 
grönska bryts delvis genom föreslagen dragning av spårväg för stadsbana 
och trafikering av spårväg. Ny trafik och nya flöden av människor tillförs 
platsen genom Lindholmsförbindelsen vilket gör att platsen riskerar att  
befästas som en trafikplats mer än som huvudentré. Slottsskogen kan 
minska i denna del av parken beroende på marken som förbindelsen tar 
i anspråk. Stadsstrukturen med Linnéplatsen som entré till Slottsskogen 
och som avslutning på Linnégatan, samt den påverkan det får på alla 
skyddsvärda träd i området (stora, gamla och omistliga) samt Naturhisto-
riska och tillgängligheten dit.

Vy Linneplatsen - idag 

Illustrativ karta Linneplatsen

Karta redogör översiktligt för analysen och 
utgör ett stöd till textavsnittet om platsen.

Stadsrum med utvecklingspotential

Viktiga kopplingar rörelse

Utblickar och siktlinjer

Viktiga byggnader och miljöer

Potentiell konfliktyta

Skala 1:5000
200 m

Kartredovisningen har inte rättsverkan.
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Tillgängligheten för kollektivtrafikresenärer från hela staden ökar och 
förbättras genom den nya förbindelsen till platsen som utgör en målpunkt 
i hela staden. Förbindelsen förväntas däremot kunna innebära en försäm-
ring av tillgänglighet och framkomlighet för gång- och cykel till och ge-
nom Linnéplatsen och Slottsskogen, som utgör del av stadens gång- och 
cykelvägnät. Linneplatsen omvandlas i och med ny anslutande förbindel-
se, som beroende på framtida utformning av platsen, kan innebära en mer 
bullerutsatt situation i relation till dagens situation. 

Alternativen skiljer sig inte åt på Linnéplatsen, utformningen av tunnel-
mynningen och hållplatsläget är övergripande beskrivet i material för 
teknisk förstudie. Det alternativ som presenteras i tidigt skede riskerar 
att försvåra uppdrag som föreslår utveckling av huvudentré med ökad 
tydlighet för gående- och cyklister samt vistelseytor och förtydligande av 
Slottskogens yttre gränser genom kulturreservatsbildning.

I denna förstudie har därför även alternativa placeringar och lokalisering-
ar studerats övergripande, bland annat möjligheten att ansluta förbindel-
sen vid ett annat läge alternativt om hållplatsläget vid Linnéplatsen skulle 
kunna lokaliseras under mark. Arbetet med Linnéplatsen är som nämnts  i 
ett tidigt skede och ej helt utrett, flertalet utredningar kring platsen pågår 
vilket kan komma att påverka fortsatt arbete och analys.  

5.1.4.1 Stads- och landskapsbild

Tunnel, Bo låg och hög - ej alternativskiljande
 
Hållplats ovan mark
Bedömningen är att påverkan är stor i stads- och landskapsbilden och 
att förbindelsen skär av landskaps- och stadsbildssammanhang och de 
samspel som finns i miljön mellan bebyggelse och parkområde. Lin-
néplatsen starka cirkelform syns i gamla historiska kartor och syns tydligt 
i stadsstrukturen än idag, det är en plats som kopplar samman bebyggelse 
i norra delen och parkmiljö i södra. Genom föreslagen dragning för Lind-
holmsförbindelsen skärs detta visuella och funktionella samband delvis av 
genom trafik och trafikflöden. Det kan tilläggas att spårvägar i Göteborgs 
innerstad är en del av stadsbilden och återfinns på platser med kulturhisto-
riska värden och med höga flöden av korsande trafik. Skillnad är här plat-
sens funktion och sammanhang idag och historiskt i tiden vilket föränd-
ras. Idag består stora delar av platsen av trafikytor, ytor som har potential 
att minska utifrån att Slottsskogens gränser stärks och delar av trafikytor 
kan bli park. Denna potential, att möjliggöra för att stärka platsen utifrån 
stads- och landskapsbild, minskar genom förslag om förbindelse ovan 
mark. Förslaget kan istället öka platsens trafikytor vilket gör att platsen 
befäst som trafikplats och inte som entréplats och vistelseyta till en av 
stadens viktigaste stadsparker. Entréplatsen för Slottsskogen påverkas 
särskilt och själva Linnéplatsen riskerar att blir ytterligare uppdelad och 
otydligare gällande bland annat läsbarhet utifrån hur den ser ut idag.

Hållplats under mark
Ett alternativt läge med hållplats under mark skulle fortsatt möjliggöra för 
ett visuellt och funktionellt samband mellan Linnéstaden och Linnégatan 
och Slottsskogen. Det skulle kunna innebära att Linnéplatsen kan stärkas 
utifrån dess funktion genom tiden som en viktig entréplats och vistelseyta. 
Ett hållplatsläge under mark skulle även kunna skapa möjligheter för att 
återta den parkmark i Slottsskogen som under årens lopp naggats på till 
förmån för trafik och tydliggöra parkens gränser. Detta skulle kunna stär-
ka rummen på platsen och därmed stads- och landskapsbilden som idag i 
västra delar uppfattas otydlig och fragmenterad. 

Vy Linneplatsen - illustration
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Hållplats annat läge
Genom att lokalisera förbindelsen till en annan plats förväntas stads- och 
landskapsbilden för Linnéplatsen få en oförändrad påverkan, dock kom-
mer stads- och landskapsbilden påverkas i andra delar som skulle kunna 
studeras vidare. Beroende på platsens tålighet för förändringar kan detta 
få mer eller mindre konsekvenser. Detta måste utredas vidare i relation 
till hur dessa platser(exempelvis Annedalsmotet - Margretebergsmotet 
och Marklandsgatan) avser fungera och utformas i framtiden. Exempelvis 
undersöks möjligheter för omvandling och exploatering längs delar av Dag 
Hammarskjölds boulevard inom ramen för arbetet med fördjupad översikts-
plan för Högsbo- Frölunda som påverkar inrikntingen för dessa. 

5.1.4.2 Stadsliv

Tunnel, Bo låg och hög - ej alternativskiljande

Hållplats ovan mark
Linnéplatsen stärks utifrån kollektivtrafikresenärers perspektiv och tillgäng-
ligheten till platsen och målpunkten i staden blir högre vid uppkoppling 
mot stadsbana. Tillgänglighet och framkomlighet försämras utifrån gåen-
de- och cyklisters perspektiv då flera viktiga gång- och cykelstråk, dels för 
rekreation men även för pendling skärs av delvis genom trafik. Alternativet 
innebär att fotgängare och cyklister samt vistelseytor för människor ned-
prioriteras för att istället befästa ett trafiklandskap som domineras av bilar 
och spårvagnar. Längs Linnégatan och mellan Järntorget och Linnéplatsen 
och Slottsskogen rör sig mycket människor till fots och cykel vilket ger liv 
och rörelse till stadslivet längs med gatan vilket kan minska till följd av den 
barriäreffekt som ökad trafik kan innebära. Fler människor kan dock ta sig 
till platsen från olika delar av staden vilket är positivt. 

Slottskogens funktion som en av Göteborgs främsta stadsparker och en park 
som används flitigt inte bara till vardags utan även till olika evenemang kan 
dels stärkas genom ökad tillgänglighet för kollektivtrafik dels försvagas ge-
nom minskade möjligheter för gång- och cykel. Det är främst utifrån gång- 
och cykelperspektivet som upplevelsen av parken är viktigt och den ska ha 
kapacitet att ta emot stora flöden av gående- och cyklister i entrén vilken 
försämras av förbindelsen. Linnéplatsen och Slottsskogen är historiskt 
sammankopplade och viktiga entréplatser in till innerstaden som dels stärks 
av förbindelsen dels kan försämras utifrån utformning av platsen. Potential 
finns att förbättra och stärka entrén genom ny utformning och risk finns att 
detta försvåras genom en lösning i föreslaget läge ovan mark.  Entréområ-
det och denna del av Slottsskogen kan bli än mer bullerutsatt beroende på 
platsens utformning än idagsläget vilket behöver studeras vidare.

Hållplats under mark
Ett hållplatsläge under mark vid Linnéplatsen skulle innebära alla de 
fördelar som en förbindelse har i detta läge i form av tillgänglighet för 
kollektivtrafikresenärer och en målpunkt i staden som blir mer uppkopplad. 
Dessutom hade en sådan lösning kunnat innebära att ytor för gående och 
cyklister värnas och främjas och möjligheten att stärka entrén och platsen 
är betydligt större. Utifrån ett stadslivsperspektiv hade ett hållplatsläge 
under mark kunnat skapa värden för Linnéplatsen och Slottsskogen utifrån 
framkomlighet och tillgänglighet för gående- och cyklister. Det hade även 
inneburit mindre påverkan på omkringliggande byggnader och dess verk-
samheter i bottenplan i anslutning till Linnéplatsen. 

Vy Linneplatsen - illustration

Vy Linneplatsen - ej alternativskiljande, 
ovan markanslutning illustration
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Hållplats annat läge
Inom pågående arbete med fördjupningar av översiktsplanen i Högsbo - 
Frölunda och för centrala Göteborg har analyser och skisser gjorts för att 
undersöka möjliga andra hållplatslägen för Lindholmsförbindelsen att an-
sluta till. Mer arbete bedöms behöva göras för detta om fortsatt önskvärt 
att studera på platser som exempelvis Annedalsmotet, Margeretebergsmo-
tet och Marklandsgatan. Potentialen är då att kunna ansluta till en annan 
del av trafiksystemet, fortsatt med koppling till målpunkten Slottsskogen 
men med potential att sprida flödena bättre och möjliggöra för en genare 
koppling till Sahlgrenska, som fortsatta delar i en innerstadsring. 

Ett hållplatsläge och en bytespunkt genererar flöden av människor som 
påverkar möjligheter för stadsliv på platsen. 

5.1.4.3 Exploatering, värde och genomförande 

Tunnel, Bo låg och hög - ej alternativskiljande
Exploateringsmöjligheter längs med Dag Hammarskjölds leden(vid 
omvandling till boulevard) invid foten på Medicinareberget bedöms inte 
påverkas på olika sätt eftersom lösningen på Linnéplatsen inte är alterna-
tivskiljande. Potentiellt kan den minska vid ett hållplatsläge under mark 
då ett tråg förutsätts vid Dag Hammarskjöldsleden som tar mark i anspråk 
från led och därmed yta att omvandla. Viktigt för en framtida exploatering 
är kopplingarna över leden till Slottsskogen och Linnéplatsen. Värdet på 
fastigheter runt om påverkas negativt i form av buller och störningar och 
positivt utifrån ökad uppkoppling och tillgänglighet i kollektivtrafiknätet.

Vad som kan ha en inverkan på värdet av framtida exploateringen är huru-
vida förslaget för hållplatsläget Linnéplatsen är under eller ovan mark. 

Gamla kartor över Slottskogen och Linnéstaden, ca 1890tal Vy Linneplatsen - idag 
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5.2 Påverkan på riksintresse och 
värdefulla kultur- och naturmiljöer
För de olika alternativen för Lindholmsförbindelsen konstateras att riks-
intressen för kulturmiljö riskerar att påverkas negativt, i vilken grad och 
utsträckning ser olika ut för de olika alternativen på de olika platserna. 
Utifrån de olika alternativen ses bro hög alternativet innebära störst nega-
tiv påverkan utifrån alla platser. Därefter anses bro hög alternativet utgör 
störst påverkan och minst påverkan förväntas tunnelalternativet innebära.
För riksintresset kulturmiljö anges att åtgärder som kan skapa barriärer 
och bidra till brutna sammanhang kan innebära risk för bedömning av  
påtaglig skada. Utifrån denna aspekt är särskilt Linnéplatsen viktig att 
studera vidare utifrån hur spårdragning och trafikering på platsen påverkar 
platsen som historiskt och idag utgör en viktig koppling och entréplats 
mellan Linnéstaden, Linnégatan och Slottsskogen, vidare mellan innersta-
den och mellanstaden.

Gällande riksintresset friluftsliv går det att konstatera att det delvis stärks 
utifrån ett tillgänglighetsperspektiv gällande kollektivtrafikresenärer 
medan det för gående och cyklister kan innebära en negativ påverkan på 
tillgängligheten till och från Slottsskogen via Linnéplatsen. 
För riksintresse för kommunikationer som främst innefattar utrymme i 
älven och invid älv sidorna utgör alla alternativ en påverkan utifrån nytt-
jandeintresse under byggtid. För alternativen för bro sker även påverkan 
utifrån att mark exploateras på södra och norra älv sidan, i södra delen 
berör detta område för hamn och transportled.

Nedan gör en överblick och översiktlig tidig bedömning utifrån Lind-
holmsförbindelsen potentiella påverkan på riksintresse och värdefulla 
natur- och kulturmiljöer kopplat till PBL och MB i punktform. De värden 
som varit grund för utpekandet är utgångspunkten vid bedömningen om 
en åtgärd kan medföra en påverkan på riksintresset. I lagtexten används 
begreppet ”påtaglig skada” bara i samband med riksintressen för natur- 
och kulturmiljön och det kan handla om olika typer av barriäreffekter och 
brutna samband, siktsamband och landskapssammanhang kan innebära 
påtaglig skada på ett riksintresse. När det gäller de övriga riksintressena 
används begreppet ”påtagligt försvåra”. I den översiktliga bedömning-
en handlar det här om påverkan på riksintresset är positiv, oförändrad, 
negativ och om den negativa effekten bedöms som stor kan det innebära 
att tidigt flagga för att hantera den så att en bedömning av risk gällande 
påtaglig skada av Länsstyrelsen i arbete med ny Översiktsplan undviks 
och hanteras. Denna tidiga bedömning behöver kompletteras med fler 
utredningar gällande just påverkan på kultur- och naturmiljö.

5.2.1 Lindholmen 
För Lindholmen berörs främst riksintresse för kulturmiljö. Förutsätter 
spårdragning utmed Kunskapsgatan utan direkt påverkan på byggnader. 
Ingrepp i stadsrum/slänt/bergssidan bedöms som begränsad med referens 
till riksintressegrunden.
Underlag är antikvariska bedömningar gällande uttolkning av riksintresse 
för kulturmiljö, dels antikvariskaunderlag till Linbana, bebyggelse områ-
de på Gateberget och Karlavagnstornet.

Tunnel 
• Utformning och lokalisering av tråg bedöms kunna innebära risk för 

en påverkan som är negativ utifrån att planmönstret för Slotts- och 
Gateberget, där Plejadgatan utgör del av gatustruktur, ingår i beskriv-
ning och uttryck för riksintresset  

• Förutsätter spårdragning utmed Kunskapsgatan utan direkt påver-
kan på byggnader. Ingrepp i stadsrum/slänt/bergssidan bedöms som 
begränsad med referens till riksintressegrunden

Skala 1:25000
1 km

Kartredovisningen har inte rättsverkan.

© Göteborgs Stad
© Lantmäteriet

Bild: Riksintressen för kulturmiljö
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Bro låg 
• Utformning och lokalisering av bro låg bedöms kunna innebära risk 

för en påverkan som är negativ utifrån att planmönstret för Slotts- 
och Gateberget, där Plejadgatan utgör del av gatustruktur, ingår i 
beskrivning och uttryck för riksintresset  

• Utformning och lokalisering av bro låg bedöms kunna påverka vikti-
ga siktlinjer och visuellt viktiga historiska utblickar och symbolbygg-
nader i staden negativt, dels gällande centrala staden-fästningsstaden 
och dels gällande Lindholmen - Slottsberget

• Utformning och lokalisering av bro låg bedöms kunna påverka den 
tydliga fronten som finns idag mellan bostadsområde och verksam-
hetsområde som är avläsbart samt torrdocka på ett negativt sätt. Bör 
ses i relation till ny planerad bebyggelse.

• Spårdragning i markplan utmed Kunskapsgatan bedöms som begrän-
sad med referens till riksintressegrunden.

• Bro-angöringen från Kunskapsgatan till södra älvkanten bedöms ge 
viss visuell påverkan på Lindholmens och Slottsbergets annonsering 
mot älven. Denna kan variera beroende på utförande.

Bro hög 
• Utformning och lokalisering av bro låg bedöms kunna innebära risk 

för en påverkan som är negativ utifrån att planmönstret för Slotts- 
och Gateberget, där Plejadgatan utgör del av gatustruktur, ingår i 
beskrivning och uttryck för riksintresset  

• Utformning och lokalisering av bro låg bedöms kunna påverka 
viktiga siktlinjer och visuellt viktiga historiska utblickar och symbol-
byggnader i staden och sammanhang negativt, dels gällande centrala 
staden-fästningsstaden och dels gällande Lindholmen - Slottsberget

• Utformning och lokalisering av bro låg bedöms kunna påverka den 
tydliga fronten som finns idag mellan bostadsområde och verksam-
hetsområde som är avläsbart samt torrdocka på ett negativt sätt. Bör 
ses i relation till ny planerad bebyggelse, bro hög blir troligtvis högre 
än vissa volymer på södra Lindholmen. Relation till Karlvagnstornet.

• Visuell påverkan på riksintresse Lindholmen kan konstateras då själ-
va 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. Härmed föreligger 
betydande risk för indirekt negativ påverkan på riksintressegrunden.

5.2.2 Stigberget 
För Lindholmen berörs riksintresse för kulturmiljö. Underlag är antikva-
riska bedömningar gällande uttolkning av riksintresse för kulturmiljö m.fl.

Tunnel 
• Utformning och lokalisering av hisschakt för ned- och uppgång till 

hållplats under berg påverkar värdefulla kulturmiljöer på Stigberget 
negativt, de lokaliserade lägena som presenteras i förstudien ligger 
dels inom Gathenhielmska reservatet och torget utanför denna, dels 
på Amerikagatan framför Sjömanskyrkan(del av sammanhang av 
gula tegelbyggnader kopplat till sjöfart, läs sjöfartsmuseet) och utsik-
ten mot älven och Slottsberget som idag utför en fond längs med hela 
Bangatan och särskilt vid Stigberget. 

• Utformning och lokalisering av hisschakt kan komma att påverka 
riksintressegrunden på ett negativt sätt med referens till uppgången 
vid Stigbergstorget, där byggnadsminnet och riksintresseuttryck-
et Gathenhielmska ramas in av den strikta alléartade entréplatsen. 
Bedömningen görs att denna uppgång kan komma att medföra viss 
påverkan på upplevelsen av Gathenhielmskas herrgårdsliknande 
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uppställning, då den också kommer att innebära borttagande av träd i 
dess nordöstra hörn. 

Bro låg
• Utformning och lokalisering av bro och hållplatsläge, hålformning 

samt kopplingar till och från denna plats bedöms påverka ett viktigt 
frontmotiv i riksintressegrundens uttryck med avseende till Majornas 
annonsering mot älvrummet.

• Behovet av schakt och sprängningsarbeten medför rivning av Sjö-
manskyrkans västra volym med dess välannonserade gavelställning 
mot Stigbergsliden/Stigbergstorget, vilket bedömts utgöra ett av 
uttrycken för riksintresset. Åtgärden bedöms ge en icke obetydlig till 
stor negativ påverkan på riksintressegrunden.

• Vidare föreligger överhängande risker för skador på övriga anslu-
tande byggnader ingående i riksintressegrunden såsom en mindre 
träbyggnad. Denna byggnad är troligtvis uppförd under 1700-talets 
slut tillhörig repslageriet. 

• Dessutom framgår av den schematiska spårdragningskartan att även 
byggnader på motstående sida om Bangatan och utmed Kjellmansga-
tan riskerar att bli påverkade av betongtrågets anläggning. 

Bro hög 
• Bron, dess fäste bedöms få begränsade effekter på utblickar inifrån 

den samlade miljön på fastlandssidan, i vyn mot Slottsberget och 
Lindholmen. 

• Fronten mot älven utgör en stark manifestation av riksintressegrun-
dens innehåll i Majorna. I vyn från Slottsberget och Lindholmen, 
utmed älvrummet samt från södra älvstranden bedöms åtgärden 
medföra stor risk för negativ påverkan med referens till riksintressets 
annonsering mot norr.

• Med hänsyn till det trånga gaturummet utmed Amerikagatan framstår 
det som svårt att undvika en rivning av Sjömanskyrkans västra volym 
på det sätt som illustrationen visar. En eventuell rivning bedöms ge 
en icke obetydlig till stor negativ påverkan på riksintressegrunden.

• Hållplatslägets påverkan på den kulturhistoriskt känsliga miljön be-
döms som begränsad till måttlig med referens till riksintressegrunden.

• Funktionen snabbspår utmed hela Bangatan medför åtgärder i 
markplan som kan få en barriärverkande effekt som kan komma att 
påverka den kulturhistoriskt känsliga miljön negativt. Denna påver-
kan bedöms som icke obetydlig med referens till riksintresset.

5.2.3 Älven 
För Lindholmen berörs riksintresse för kulturmiljö, sjöfart, kommunika-
tion. Här beskrivs främst kulturmiljö.

Tunnel 
• Oförändrad påverkan på riksintressegrunden gällande kulturmiljö

Bro låg 
• Svårt att förutse graden av påverkan. Broförslagets relativt låga höjd 

bedöms dock ge viss påverkan på överblickbarhet i älvrummet och 
strategiska siktlinjer och fronter relaterade till riksintressegrunden.

Bro hög 
• Brokonstruktionen bedöms få ett långsträckt influensområde och 

utgör således ett kritiskt stadsbyggnadselement med referens till 
stadssiluetten mot riksintressena Majorna och Lindholmen. Negativ 
påverkan på stadsbilden och de två riksintressenas annonsering mot 
älvrummet bedöms som överhängande.
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5.2.4 Linnéplatsen
För Linnéplatsen berörs riksintresse för kulturmiljö och friluftsliv, främst 
beskrivs riksintresset för kulturmiljö nedan.Påverkan på riksintresset 
bedöms både som visuell och funktionell, där det det som är funktionellt 
även har en påverkan på riksintresset friluftsliv som handlar om nyttjande. 

Entréfunktionen som platsen innehar förstärks främst invid hållplatsläget 
och försvagas i själva parkområdet, tillgängligheten ökar för resenärer 
med kollektivtrafik och minskar för dem till fots och cykel. Karaktärsdrag 
av parkmiljö förändras till förmån för trafikplats. Dels genom att platsen 
förändras utformningsmässigt och sammanhanget mellan bebyggelse, 
gata och park delvis bryts upp av trafikstruktur. Vidare får det en funktio-
nell påverkan eftersom den nya dragningen kan bli en barriär i det stora 
rörelse stråk till och från parken som går genom Linnéplatsen. Det kan 
minska tillgängligheten för gång- och cykel när kollektivtrafik passerar. 
Påverkan är direkt och förbindelsen kan bidra till att platsen utifrån ett 
historiskt perspektiv försvagas i sin läsbarhet. Påverkan är troligtvis ne-
gativ och bestående men hänger samman med utformning av förbindelse 
och plats vilket inte undersökts i detta tidiga skede. 

Tunnel, bro låg och hög ej alternativskiljande 
Bedömning har gjorts utifrån att alla alternativ utgör 1 alternativ för Lin-
néplatsen, förutsättning att inga byggnader rivs. Vidare baseras bedöm-
ningen på att schakt vid Vega- samt Rosengatan krävs, samt att spräng-
ningar i berg med tunnelmynning vid Linnéplatsen utförs.

• Schakt och sprängningsarbeten kan innebära risker för anslutande 
bebyggelse och medföra fällning av flertalet värdefulla träd. Dessa 
åtgärder kan medföra negativa påverkan på den kulturhistoriskt käns-
liga miljön.

• Tunnelmynningen kommer att innebära en stor miljöpåverkan som 
berör delar av riksintressegrundens uttryck. Dels kommer en icke 
obetydlig del av parkmiljön att tas bort, dels sker påverkan på entrén 
till Slottsskogen.

• Spårförbindelsen kan komma att bli en barriäreffekt vid hög trafike-
ringen, visuellt såväl som fysiskt. En sådan barriäreffekt kan riskera 
att få en stor negativ effekt på riksintresset 

• Tunnelmynningen kommer att påverka den samlade vyn från Lin-
négatan relaterad till de omgivande byggnadernas massiva tegelarki-
tektur som mister delar av sin gröna inramning.

entré linné
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FOTOMONTAGE. En bit in, i höjd med Naturhistoriska muséets entré, byggs ett hisstorn. Tornet förbinder parkrummet med museiplatån och blir den genaste vägen upp för den skogsbeklädda branten. Tornet och 
dess gångbro blir både en passage och en nytt sätt att uppleva parken uppe i trädkronorna, samtidigt som det blir en glödande lykta under dygnets mörka timmar. En ny ramp sneddar upp under bron. 

FOTOMONTAGE. Den nya entrén får en central position på Linnéplatsen där en huvudpassage leder parkbesökaren in i Slottsskogen. Passagen är en del av parktorget och bildar en naturlig mötesplats i gränslandet 
mellan stad och park. Parkens gräns är skarp men samtidigt mjuk i sin gröna struktur med öppen inblick under trädkronorna. En grön pelouse sluttar ner mot dammen. 

SEKTION a-aa. Slottsskogens entré Linné är belägen i en dalgång och all infrastruktur försvårar tvärgående kopplingar. Men genom en diagonal ramp och ett hisstorn kan parkrummet förbindas med museiplatån och skapa en visuellt stark koppling till andra sidan dalgången. 
Marken i parkens norra del lyfts upp något och skålas ut i pelousens centrala del. Detta bildar ett gött södervänt entrérum. 

SEKTION c-cc. Huvudstråket är primärt hårdgjort, men har en separat del med ett mjukare material, perfekt för 
den löpsugne. En specialtillverkad kantsten underlättar skötseln och skapar en mindre höjdskillnad mot gräset.  

SEKTION b-bb. Förslagets bärande idé bygger på ett tydligt avgränsat parkrum och en gräsyta som griper tag i det sydvända läget, som sedan mjukt släntar ned mot dagvattendammen. Men innan gräsytan når dammen tillförs ytterligare en vattenspegel. Denna skulle kunna 
göras badbar om man så vill, alternativt fokusera på avvattningen av parkens norra del.  Då vattenspegeln är belägen ovanför dagvattendammen, och åtskild från dess vatten, finns möjligheten att använda den till flera ändamål. Det centrala är att vattenbrynet tillgängliggörs. 
Fyllningar kring  träden i den norra delen kan göras försiktigt med ursparningar. Det går också att spara enstaka träd på den öppna ytan som kan stå kvar på förhöjda ytor. 

DIAGRAM. Linnéplatsens 
cirkulära form stärks framför 
Slottsskogen och kopplas 
samman med parkrummets oval 
genom en tydlig entrépassage. 
Slottsskogens norra del består 
huvudsakligen av ett stort öppet 
parkrum där generösa 
södervända ytor möter staden i 
norr och det stora stadsparken i 
söder. Ett brett parkstråk med en 
omsorgsfull programmering ger 
plats åt parkens besökare och 
ringlar sig söderut ned mot 
Azaleadalen.

Den nya entrén är ett koncentrat och en övergång från stenstaden till Slottsskogen. 
Passagen sker i form av en lummig parkentré som nyfiket lockar till den stora gröna 
stadsparken. Från hårt till mjukt. Från gata över parktorg. Mellan de inbjudande 
murarna. Under trädens lövkronor. Ut på pelousen som mjukt sluttar ner mot 
dammen. Där man kan andas ut i en gestaltad upplevelse av naturen. 

Linnéplatsen upprättas som parktorg. Trafiken får stå tillbaka. Den cirkulära formen 
förtydligas. Platsen renodlas. Allt onödigt som inte hör till den viktiga parkentrén tas 
bort. De funktioner om hör till trafiken flyttas längre in på trafikytorna, en del kan 
placeras i byggnadernas bottenvåningar. Markytorna är hårdgjorda med ett 
trädskikt där så är möjligt att skapa. Exakt hur trafiken ska dras fram får bli föremål 
för framtida utredningar. I framtiden vid en större omläggning av trafiken kan parken 
utvidgas mer som visas i diagrammen. Detta kan göras utan att parken behöver 
byggas om.

DIAGRAM. I en framtida andra 
etapp vidgar sig det gröna 
parkrummet och Slottsskogen 
återtar mark som förlorats genom 
åren. Här kan viktiga 
verksamheter samlas kopplade 
till kollektivtrafiken samtidigt som 
det inre parkrummet förblir intakt i 
sin form och användning. 
Parkens breddning blir ett 
ytterligare rum med plats för helt 
andra funktioner och framtida 
behov.
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Entrén till parken gestaltas med träd man kan se under och murar som man kan se över. 
Den blir trygg och genomsiktlig. En tydlig huvudentré. Ett tydligt utanför och innanför. 
Marken inne i parken dras upp mot muren. Träden kan både vara nyplanterade och 
sparade som fylls på eller sparas ut i uppfyllnaden. Muren dras vidare österut. En kiosk 
som vänder sig både mot parken och Linnéplatsen placeras in i muren. 

Den skålade Pelousen lutar svagt ner mot dammen som åter får en central ställning i 
parken. De träd som står fritt på gräsytan idag är sena tillskott i parken. De får flyttas eller 
tas ned för att skapa detta tydliga parkrum med rymd och gröna väggar. Något enstaka 
träd kan stå kvar på sin ursprungliga höjd.  

Dammen som idag ligger skymd och djupt ner i förhållande till omgivningarna kan 
utvecklas med ytterligare dagvatten. Eftersom vattnet inte är rent tillförs en möjlighet med 
en plaskdamm eller ett annat typ av vatten. Minigolfen med sin byggnad skymmer denna 
möjlighet och får finna en annan plats i staden.  
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Illustrationsbild: Förslag på utveckling av Slottskogens huvudentré Linneplatsen, 
Nyrens arkitekttontor på uppdrag av Park och natur förvaltningen, Göteborgs stad

Bilder Linnéplatsen - idag och på 40-talet 
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Slutsatser av analys

Bilder Linnéplatsen - idag och på 40-talet 
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6 Slutsatser av analys 
6.1 Samlad bedömning

Lindholmsförbindelsen utgör en del av stadens framtida innerstadsring 
och utbyggnad av staden på båda sidor älven förutsätter en utveckling av 
kollektivtrafiken och fler kopplingar över älven. Betydelsen av Lind-
holmsförbindelsen är olika för de olika platserna men viktig för staden 
som helhet. Att Lindholmsförbindelsen kommer till stånd är särskilt 
angeläget för Lindholmen som är ett utvecklingsområde och som idag är 
alltför avskilt av barriärer medan Stigberget och Linnéplatsen är integrera-
de områden i den befintliga stadsstrukturen. När åtgärder för kollektivtra-
fik såsom Lindholmsförbindelsen görs inom den befintliga stadsstrukturen 
är utrymmet tight och samtidigt som värden kan tillföras en plats kan även 
värden gå förlorade utifrån exempelvis stads- och landskapsbild, stadsliv 
och exploaterings möjligheter. Olika typer av riksintresseanspråk som 
finns och redovisas för de olika platserna är olika känsliga eller mottag-
liga för olika typer av förändringar och tillägg varav de har behövts och 
fortsatt behöver tittas på var för sig i relation till  det alternativ som väljs 
att gå vidare med. Ställningstagande gällande konsekvenser av åtgärden 
kan förändras utifrån att projektet Lindholmsförbindelsen kommer längre 
i arbetet med bland annat utformningsfrågor, vilket inte varit prioritet i 
detta tidiga skede men som har en stor roll i fortsatt process.

Analysen redogör i stort för de positiva och negativa potentiella kon-
sekvenser som går att utläsa i detta tidiga skede, utifrån material som 
presenterats i teknisk förstudie gällande Lindholmsförbindelsen. Nedan 
beskrivs översiktligt vilket av alternativen som bedöms ge minst res-
pektive högst samlad påverkan i de olika stadsmiljöerna. Vidare görs en 
sammanställning över minst respektive högst samlad påverkan av alterna-
tiven tunnel, bro låg, bro hög utifrån de olika perspektiven som förstudien 
hanterar. Lindholmsförbindelsens påverkan och konsekvenser
för riksintressen redovisas för och även hur det behöver hanteras i fortsatt 
arbete.

6.1.1 Påverkan på olika platser
De olika alternativen innebär alla en påverkan, både positiv negativ för de 
olika platserna. Generellt bedöms tunnelalternativet innebära lägst negativ 
påverkan på flertalet av platserna eftersom det tar minst mark ovan mark i 
anspråk och möjliggör bäst för fortsatt utveckling av kvalitativa stadsmil-
jöer.  Även tunnelalternativet har i likhet med bro alternativen i Lindhol-
men en barriärpåverkan. När åtgärden, i dett fall de olika alternativen, har 
en barriärskapande effekt kan detta utgöra en negativ påverkan på platsen. 

Broalternativen innebär en större negativ påverkan utifrån dessa aspekter 
och alternativet bro hög antas innebära störst negativ påverkan. För alla 
alternativ ser påverkan likadan ut och är inte alternativskiljande för Lin-
néplatsen. I Linnéplatsen bedöms Lindholmsförbindelsen kunna innebära 

Platser Tunnel Bro låg Bro hög
Lindholmen

Älven

Stigberget

Linneplatsen

Illustrationstabell: Synliggör högst  bedömd påverkan respektive lägst
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störst negativ påverkan i relation till de andra platserna. Detta är kopplat 
till åtgärdens bedömda barriäreffekt, platsens värde och funktion histo-
riskt och idag samt dess potential att utvecklas till en attraktivare entré 
till Slottsskogen och bättre plats för vistelse och att färdas för gående och 
cyklister.  

6.1.2 Påverkan utifrån olika analysaspekter
Alternativen ger olika påverkan utifrån de olika analysaspekterna som va-
rit viktiga i förstudiearbetet. Gällande stads- och landskapsbild är bedöm-
ningen att alternativet bro hög kommer innebära störst negativ påverkan 
utifrån dess höjd, form och placering i landskapet. För stadslivet har en 
viktig aspekt varit flöden av människor och därigenom har betydelsen av 
gång- och cykeltrafik mellan älven varit avgörande för att bro låg bedöms 
ha minst negativ påverkan. I tunnelalternativet saknas denna funktion 
vilket har en stor betydelse för det framtida stadslivet på båda sidorna av 
älven. 

Påverkan på grönstruktur för respektive alternativ och platser ses som 
störst i Linnéplatsen oberoende av alternativ. Utifrån de olika alternati-
ven bedöms bro hög ge störst negativ påverkan, främst genom att större 
intrång i stadsmiljö görs på en längre sträcka. För näringsliv och handel 
bedöms alla platser ge upphov till bättre förutsättningar för utveckling 
genom ökad tillgänglighet, dock syns att bro hög ger upphov till sämre 
stadsmiljöer vilket sin tur påverkar perspektivet negativt.

För framtida exploateringsmöjligheter i anslutning till Lindholmsförbin-
delsen ses främst tunnelalternativet ge minst negativ påverkan, alternati-
vet innebär att i stort sett all exploaterbar mark som finns i anslutning till 
platserna går att bebygga. 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 alterna-
tivet 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. 

Gällande riksintressen har förstudien i första hand fokuserat på riksintres-
sen för kulturmiljö och friluftsliv, dessa beskrivs i mindre omfattning i 
teknisk förstudie. Stor påverkan på värdefulla kulturmiljöer och enskilda 
byggnader ses främst i Stigberget vilket kan ha en negativ påverkan på 
riksintresse kulturmiljö för Majorna, här utgör tunnelalternativet lägst 
påverkan och bro hög störst. Bro hög innebär även en störst negativ 
påverkan på siktlinjer och samband över älven samt påverkan på riksin-
tresset för kulturmiljö Lindholmen. Som tidigare beskrivits utgör bedöms 
störst risk för påtaglig skada till negativ påverkan för Linnéplatsen vilket 
är densamma för alla alternativ.

Platser Tunnel Bro låg Bro hög
Stads- och landskapsbild

Stadsliv

Grönstruktur

Näringsliv och service

Exploatering och mark-
värde

Riksintressen kulturmiljö

Illustrationstabell: Synliggör högst  bedömd påverkan respektive lägst
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6.1.3 Påverkan utifrån olika alternativ
 

6.1.3.1 Tunnel 
Stads- och landskapsbilden påverkas minst av tunnelalternativet eftersom 
förbindelsen främst är under mark, däremot kan uppgångar och håll-
platslägen i detta alternativ utgöra en påverkan och bryta viktiga kopp-
lingar. Utifrån ett stadslivsperspektiv där människor i rörelse är en viktig 
aspekt för upplevelsen saknar alternativet denna synlighet i markplan och 
över älven. 

Eftersom alternativet inte innefattar gång- och cykelkopplingar är denna 
del svår att jämföra med bro alternativen. En gång- och cykelkoppling, 
och främst ses fördelar för en sådan mellan Djurgårdsgatan – Miraallen, 
utgör en oerhört viktig fråga för utveckling av stadsliv längs älv sidorna, 
kopplar samman staden och pendelcykelstråk över älven.
Av den grönstruktur som finns görs minst påverkan utifrån detta alterna-
tiv, dock kvarstår en stor påverkan i Linnéplatsen. 

Utifrån exploateringsmöjligheter ger tunnelalternativet bäst samt mest 
byggbar och värdefull BTA. Exploateringsmöjligheterna kring Stigbergs-
torget, Södra Älvstaden och på Lindholmen bedöms inte påverkas nega-
tivt av tunnelalternativet. Värdefulla kulturmiljöer såsom gator och gamla 
torrdockor kan påverkas på Lindholmen, I Stigberget finns möjligheter att 
anpassa uppgångar så att det inte påverkar värdefull kulturmiljö negativt 
genom utformning som starkt underordnar sig platsens kulturhistoriska 
upplevelsekvaliteter. Sjömanskyrkan kan stå kvar men bedöms kunna på-
verkas under byggtiden. Tunnel får minst påverkan på riskintressemiljöer 
och påverkar inte sjöfarten mer än möjligen temporärt under byggskedet.

Illustrationskarta över alternativen: Bro låg = blå , Bro hög = gul, Tunnel = röd
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6.1.3.2 Bro låg 
Bro låg alternativet som handlar om en öppningsbar bro på ca 12 meter 
kommer att medföra en påverkan på stads- och landskapsbilden samt på 
siktlinjer och viktiga samband för riksintresset för kulturmiljö. Då bron är 
lägre än den höga bedöms dock inte påverkan bli lika stor som i bro hög 
alternativet. Bedömning ger även påverkan på riksintresse för kommuni-
kationer då sjöfarten och framförallt färjetrafiken. 

Bro låg alternativet ansluter till Stigberget på ett sätt som får en stark 
påverkan på stadsbilden och fronten av själva Stigberget. Med hållplatslä-
get vid berget förändras strukturen och flödet på platsen som idag är starkt 
koncentrerade till Stigbergstorget. Vidare kopplas inte gång- och cykel på 
Låg bro på bästa tänkbara sett utifrån de stråk och flöden av människor 
som finns idag. Alternativet innebär i vissa delar rivning av Sjöman-
skyrkans mest vitala del i riksintresset Majorna samt schaktnings- och 
sprängningsarbeten som kan komma att skada anslutande byggnader från 
Amerikagatan till Kjellmansgatan. Gällande grönstruktur som finns syns 
en mindre påverkan utifrån detta alternativ, dock kvarstår en stor påver-
kan i Linnéplatsen.

6.1.3.3 Bro hög
I bro hög som utgörs av alternativet ej öppningsbar bro på 27 meter ses 
den negativa påverkan på stads- och landskapsbilden bli stor då den 
kommer att synas från flera platser i staden oh längs med älven samt 
bryta olika siktlinjer och sammanhang som finns idag. Detta alternativ 
ger även det största påverkan på riksintresset kulturmiljö för Lindholmen 
då det förutom påverkan i Plejadgatan kommer att påverka parkmiljön på 
kullens västra sida. 

Beträffande riksintresset Majorna visar illustrationen visserligen att 
Sjömanskyrkan inte påverkas, men detta kan inte uteslutas med hänsyn 
till det trånga gaturummet, särskilt om gång- och cykel tillkommer. Till 
detta kommer påverkan utmed Bangatan som är svår att förutse, men som 
bedöms ge barriäreffekter. Vidare bedöms Bro hög ge problematiska ef-
fekter på utsikter inifrån den samlade riksintressemiljön vid Lindholmen, 
samt påverkan på vyer mot Slottsberget och Lindholmen från fastlands-
sidan och älven. Slutligen konstateras att högbron har ett långsträckt 
influensområde utmed älvrummet med påverkan på stadsbilden som är 
svår att förutse i detta analysskede. Bro hög påverkar även riksintresse för 
kommunikation och särskilt sjöfarten och framförallt färjetrafiken som 
behöver flyttas i alternativet.

För stadslivet kan det vara positivt i Stigberget att detta alternativ an-
sluter i markplan, dock utifrån förbindelsens funktion förväntas den bli 
barriäreffekt för de stora flöden av gång- och cykeltrafikanter som finns 
på platsen idag. På andra sidan Lindholmen missar anslutningen helt sitt 
mål och bedöms svår att integrera i en planerad stadsstruktur. Grönstruk-
tur påverkas negativt bland annat på Stigberget utifrån att flera områden 
antas blir buller störda och att förbindelsen kan utgöra en barriär för att nå 
grönska, på Linnéplatsen är dock påverkan som störst.
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6.1.4 Rekommendation av alternativ
Utifrån den sammanvägda stadsbyggnads- och exploateringsanalysen för 
de olika alternativen tunnel, bro låg, bro hög som presenterats i teknisk 
förstudie gör denna förstudie slutsatsen att tunnelalternativet är det som 
rekommenderas att fortsatt studera och utreda vidare.  

Fördelar och nackdelar samt positiv och negativ påverkan utifrån olika 
aspekter syns i samtliga alternativ, bedömningen är däremot att tun-
nelalternativet ger minst negativ påverkan. Tunnelalternativet är inte 
alternativskiljande i Linnéplatsen och i syfte att minimera angöringen av 
Lindholmsförbindelsen negativa påverkan på kultur- och naturmiljö samt 
att kunna verka för en god helhet på platsen, ser förstudien behov av att 
alternativskiljande lösningar vidare tas fram och studeras samt utformning 
av platsen i sin helhet.

Särskilda fördelar som finns för bro alternativen handlar om möjligheten 
till gång- och cykelkoppling mellan södra och norra sidan av älven. På 
grund av att denna möjlighet inte ses för tunnelalternativet har detta gjort 
att analysen mellan de olika alternativen för denna aspekten inte kunnat 
utföras på likvärdiga grunder eftersom funktionen för alternativen varit 
olika. Detta är en viktig aspekt som behöver beaktas vidare i val av och 
rekommendation av alternativ.

6.1.4.1 Medskick rekommenderat alternativ
För rekommenderat alternativ ses viktiga medskick i fortsatt process 
såsom;
• Att utformning av tråg för tunnel i Plejad- och Kunskapsgatan på 

Lindholmen bör göras med hänsyn till största möjliga framkomlighet 
för gående- och cyklister. Vidare behöver tråget gestaltas väl som en 
del av en integrerad tillkommande stadsmiljön på södra Lindholmen.

• Att för Älven och Stigberget särskilt möjliggöra för en tunnelupp-
gång på södra älvsidan som utgör en viktig förutsättning för stadsut-
veckling av resterande del av Masthuggskajen. Behov finns även att 
koppla hållplatsläge stadsbana till hållplatsläge metrobuss för denna 
plats och skapa kopplingar till gc-nät.

• Att för Stigberget se över möjligheter att hisschakt och upp och ned-
gångar för hållplatsläget inryms i befintliga byggnader exempelvis 
inom fastigheterna vid Stigbergstorget MAJORNA 408:1, MA-
JORNA 407:1, MAJORNA 406:2, STIGBERGET 4:6 för minskad 
påverkan på värdefull kulturmiljö. 

• Att för Linnéplatsen fortsatt studera möjligheter för att koppla sam-
man Lindholmsförbindelsen under mark eller i annat läge eftersom 
detta skulle kunna minska risken för negativ påverkan på riksintresse 
samt bättre möjliggöra för utveckling av entrén till Slottsskogen, 
och kulturreservatsbildning. Anslutningen till Linnéplatsen och det 
övergripande kollektivtrafiksytemet(samt förslag om nya kopplingar) 
samt relationen till de olika projekt som pågår på platsen behöver 
studeras i sin helhet utifrån att verka för en god gestaltad livsmiljö 
med hänsyn till platsens funktion och värde i staden samt kulturmiljö 
och friluftsliv.
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7 Fortsatt arbete 
7.1 Medskick pågående processer 
Nedan följer rekommendationer gällande fortsatt arbete i pågående pro-
cesser och projekt. Avsikten är att uppmärksamma projekten på frågeställ-
ningar som har väckts i samband med arbetet med denna förstudie. 

7.1.1 Utställningshandling för översiktsplan 
Översiktsplanen är ett viktigt verktyg för att pröva lämpligheten av före-
slagna åtgärder, framförallt i områden utanför detaljplanelagt område. En
gällande översiktsplan med tydliga riktlinjer kring till exempel hantering 
av riksintresse underlättar kommunernas bedömningar i tex planbesked 
och förhandsbesked. Ställningstaganden i översiktsplaner avseende rik-
sintresseanspråk har både betydelse för kommande detaljplaneprocesser 
och för flera tillståndsprocesser kopplade till fysisk planering. Exempel på 
sådana är;
• Detaljplan
• Planbesked
• Förhandsbesked
• Bygglov
• Tillstånd/anmälan om vattenverksamhet
Detaljplaner som inte följer översiktsplanens inriktning eller som upprät-
tas i ett område där länsstyrelse och kommun inte är överens, exempelvis 
angående bedömning av påverkan på riksintresse, är riskprojekt och kan 
leda till beslut om upphävande av detaljplan.

7.1.1.1 Ny Översiktsplan
Lindholmsförbindelsens påverkan på riksintresse gällande kulturmiljö- 
och friluftsliv behöver särskilt beskrivas medan föreslagna kopplingar 
över älven i sin helhet behöver belysas utifrån riksintresse för kommuni-
kationer. 
Oberoende val av alternativ finns en risk att Lindholmsförbindelsen får 
en påverkan som bedöms negativ till påtaglig skada på riksintresse för 
Linnéplatsen gällande kulturmiljö- och friluftsliv. 

7.1.1.2 Fördjupad Översiktsplan centrala Göteborg
Lindholmsförbindelsen påverkar särskilt centrala Göteborg, dels utifrån 
intrång i befintliga miljöer och påverkan på riksintresse för kulturmiljö, 
dels utifrån framtida möjligheter för exploatering inom omvandlingsom-
råden eller utveckling av blågröna stråk. 
För omvandlingsområden är det särskilt viktigt att en utbyggnadsordning 
finns knutet även till investeringar i infrastruktur, risk finns annars att 
kapaciteten inte klarar utbyggnad. Omvandlings områdena Lindholmen 
och södra älvstaden där möjlighet finns att exploatera behöver särskilt 
kopplas till förbindelsen på ett sådant sätt att helheten blir bra på respekti-
ve områdesnivå.
Eftersom kajkanterna utgör utpekade blågröna stråk behöver särskild 
tillgänglighet till kajkanterna inom de olika alternativen vara en viktig 
fråga, det ska vara möjligt att vistas och göra något bra av ytan under bro 
invid kajkant. 

7.1.1.3 Fördjupad Översiktsplan Högsbo – Frölunda
Oberoende val av alternativ påverkar Lindholmsförbindelsen i Linnéplat-
sen Dag Hammarskiölds leden och omvandling av leden till en boulevard. 
I stort hänger det samman med de anspråk på ytterligare förbindelser till 
och från Linnéplatsen som studeras för fortsatt arbete såsom koppling till 
Haga station eller Sahlgrenska. 

7.1.2 Projekt Brunnsbo – Linné Sverigeförhandlingen 
I fortsatt arbete med projektet Brunnsbo – Linne behöver en översiktlig 
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tidplan för projektet och hur det relaterar till stadsbyggnadsprojekt synlig-
göras bättre. Olika alternativ har olika påverkan på möjlig stadsbyggnad 
och exploatering och staden behöver samverka för att en ny kollektivtra-
fikförbindelsen och utveckling av staden genererar värden för varandra. 
För Lindholmen behöver projektet fortsatt beakta framkomlighet i 
Kunskapsgatan och Plejadgatan som en viktig aspekt samt mötet med ny 
föreslagen kollektivtrafikkoppling mellan Lindholmen och Gropegården. 
Gällande Stigberget behöver projektet särskilt hantera värdefull kulturmil-
jö och framkomlighet för gående och cyklister. Olika alternativ för Lin-
néplatsen behöver studeras vidare särskilt med hänsyn till hur ett förslag 
på anslutning kan göras så att stor negativ skada på riksintressen gällande 
kulturmiljö och friluftsliv kan hanteras och undvikas. 

7.1.3 Handlingsplan för Koll2035
För Lindholmsförbindelsen bör särskilt samverkan med övriga objekt 
som finns utpekade inom ramen för målbild koll2035 såsom exempelvis 
hållplatsläge för metrobuss vid Stigberget studeras vidare. I dagsläget 
ingår inte detta i projektet Lindholmsförbindelsen men i förstudien har det 
framkommit att det är särskilt viktigt att hållplatslägenas fortsatt tilltänkta 
funktion och korrelation med varandra undersöks. 
Linnéplatsens funktion behöver belysas ytterligare, potential finns för att 
platsens trafikytor kan minska och att platsen utgör en mindre bytespunkt 
inom innerstaden. Det är inte önskvärt att Linnéplatsen ska utvecklas som 
en större bytespunkt och att trafikytor fortsatt breder ut sig på platsen. 
Inom ramen för detta arbete har inte någon ytterligare analys för varför 
citybuss alternativet i sträckan Lindholmen till Stigberget utgår och hur 
detta påverkar systemet i stort. Det behöver vara tydligt på vilka grunder 
som alternativ inte längre är relevanta och vad det får för påverkan på det 
övergripande trafiksystemet. 

7.1.4 Planprogram Lindholmen
I arbetet fortsatt med planprogram för Lindholmen kommer frågeställ-
ningar gällande framkomlighet i Plejadgatan och Kunskapsgatan vara 
viktiga parametrar samt anslutningen av förbindelsen till Lindholmsplat-
sen och vidare koppling mot Gropegården. 

7.1.5 Kulturreservat Slottsskogen
I det fortsatta arbetet med bildande av kulturreservat för Slottsskogen är 
det viktigt med samverkan i projektet med Lindholmsförbindelsen och 
specifikt för Linnéplatsen. Utifrån de skisser som är framtagna i nuläget 
gällande utformning av Linnéplatsen för Lindholmsförbindelsen och 
rekommendationer kring gränser för reservatsbildning, ses dessa inte för-
enliga med varandra. Det behöver vara eftersträvansvärt att staden hittar 
en framkomlig väg i båda uppdragen.
Det bör därmed göras en konsekvens- och riskanalys av vilken påverkan 
Lindholmsförbindelsen har på de uppdrag som ligger i anslutning till dess 
avgränsning.

7.1.6 Förbindelser över älven, gång och cykelbroar och 
färjetrafik 
I arbete med utredning gällande gång- och cykelbroar över älven bör 
alternativ fortsätta att studeras för en gång- och cykelbro i läget mellan 
Djurgårdsgatan och Miraallen. En gång- och cykelbro skulle kunna kom-
plettera Lindholms förbindelsen i detta läge och fånga upp en stor andel 
resenärer som behöver ta sig över älven. 

En koppling mellan de olika kajkanterna om val av alternativ landar på 
tunnel är viktigt i fortsatt arbete. Oavsett val av alternativ för Lindholms-
förbindelse bedöms en koppling över älven för gång- och cykel mellan 
Södra och norra älvsidan i detta snitt vara av stor betydelse för framtida 
stadsomvandlingsområden då en koppling här utgör en viktig pusselbit för 
att koppla samman staden över älven.
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7.2 Medskick genomförande och PBL  
 och MB
7.2.1 Genomförande 
Flertalet fastigheter kommer beröras under genomförandet av Lindholms-
förbindelsen, särskilt invid Stigberget där risk även finns att vissa byggna-
der måste rivas beroende av alternativ. 
Fastighetsrättsliga frågor är av vikt för fortsatt arbete och genomförande. 
Följande inlösen av 3D utrymme eller servitut för att säkerställa rättighe-
ter krävs för;
• Tunnelkonstruktionen mellan Lindholmen, Stigbergstorget och Lin-

néplatsen behövs i tunnelalternativet
• Tunnelkonstruktionen mellan Stigberget och Linnéplatsen behövs för 

bro låg alternativet
• Tunnelkonstruktionen mellan Djurgårdsplatsen och Linnéplatsen 

behövs för bro hög alternativet

7.2.2 Frågor kopplat till PBL och MB
I analysen lyfts en del frågeställningar gällande hur Lindholmsförbin-
delsen i ett fortsatt skede kommer hantera frågor av relevans för fortsatt 
planläggning och tillstånd i enlighet med Miljöbalken (MB) och Plan- och 
bygglagen (PBL).  

Följande frågeställningar är viktiga i fortsatt arbete;
• Hur lokalisering och utformning av Lindholmsförbindelsen kan mi-

nimera påverkan på riksintresse för kulturmiljö- och friluftsliv samt 
värdefulla kulturmiljöer?

• Hur Lindholmsförbindelsen kan bidar till en god stads- och trafik-
miljö för gång, cykel och kollektivtrafikresenärer samt de som bor, 
besöker och verkar på de olika plasterna?

• Hur exploatering och fortsatt utbyggnad möjliggör för sammanhållna 
stadsstrukturer och hälsosamma och attraktiva stadsmiljöer för alla i 
de olika platserna?

7.2.3 Utredningsbehov kopplat till PBL och MB
Följande utredningsbehov har identifierats i arbetet med förstudien;

7.2.3.1 Utredningsbehov för riksintressen enligt 3, 4, 6 kap MB 
och 2 kap PBL
• Lokalisering av anslutning till Linnéplatsen behöver utredas vidare 

utifrån behovet att minimera påverkan på riksintressena kulturmiljö 
och friluftsliv i översiktsplan och efterföljande detaljplanering

• Utformning och placering av hållplatslägen och sträckor (beroende på 
alternativ) behöver i tidigt skede utvecklas vidare för att kunna han-
tera att minimera påverkan på riksintresse kulturmiljö i alla studerade 
plaster och sträva efter att tillgodose riksintressen i fortsatt planering

Platser för respektive alternativ att eventuellt studera vidare utifrån påver-
kan på riksintresse i fortsatta utredningar;
Tunnel
• Tråget invid Plejadgatan
• Påverkan värdefulla kulturmiljöer i förslag till hisschakt i Stigberget
• Från tunnelmynning i berg till anslutning hållplatsläge Linnéplatsen, 

framkomlighet – nyttjandeintresse samt siktlinjer och samband - be-
varandeintressen

Bro låg
• Älven och siktlinjer och samband riksintressen för kulturmiljö
• Anslutning till hållplatsläge Lindholmen genom passage vid Plejad-

gatan
• Brofästen och påverkan på framkomlighet för riksintresse för kom-
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munikationer
• Påverkan på värdefulla kulturmiljöer i Stigberget, särskilt Sjöman-

skyrkan
• Från tunnelmynning i berg till anslutning hållplatsläge Linnéplatsen, 

framkomlighet – nyttjandeintresse samt siktlinjer och samband - be-
varandeintressen

Bro hög
• Älven och sikt linjer och samband riksintressen för kulturmiljö
• Anslutning till hållplatsläge Lindholmen genom passage vid Plejad-

gatan
• Brofästen och påverkan på framkomlighet för riksintresse för kom-

munikationer
• Påverkan på värdefulla kulturmiljöer i Stigberget, särskilt Sjöman-

skyrkan samt längs med hela Bangatan
• Från tunnelmynning i berg till anslutning hållplatsläge Linnéplatsen, 

framkomlighet – nyttjandeintresse samt siktlinjer och samband - be-
varandeintressen

7.2.3.2 Övriga utredningsbehov enligt MB och PBL
• Social- och barnkonsekvensanalys behöver göras i tidigt skede för 

respektive plats i enlighet med 1 och 2 kap PBL för att utreda hur 
Lindholmsförbindelsen påverkar livsmiljön

• MKN(Miljökvalitetsnormer) Vatten för Göta älv i enlighet med 5 kap 
MB. Åtgärder i Göta älv, samt vid Linnéplatsen där stora delar av 
skyfall och dagvatten leds ner till Göta älv, kan komma att påverka 
vattenförekomsten och behöver utredas. 

• Utredningar som undersöker hur Lindholmsförbindelsen kan ta 
hänsyn till värdefulla natur- och kulturvärden i de olika platserna 
i enlighet med 2 kap 3 § och 6 § PBL. Särskilt gällande värdefull 
kulturmiljö för Stigbergstorget och Linnéplatsen. 

• Klimatförändringar och hantering av översvämning enligt 3 kap 5 § 
och 11 kap 10 § PBL behöver hanteras inom fortsatt arbete och bör 
hänga samman med stadens pågående arbete med klimatskydd vid 
älvkanterna

• Geotekniska säkerhetsfrågor enligt 4 kap 12, 14 § PBL. Geologiska 
förutsättningar i området behöver utredas vidare och kan innebära 
att det krävs vissa restriktioner eller åtgärder både inom och utanför 
planområdet för att området som berörs av Lindholmsförbindelsen 
ska kunna anses lämpligt för ändamålet

• Hur Lindholmsförbindelsen bidrar till en god trafikmiljö samt fram-
komlighet, orienterbarhet och tillgänglighet för personer med nedsatt 
rörelse – och orienteringsförmåga i enlighet med 2 kap 6 § PBL 

7.2.3.3 Övriga utredningsbehov 
• Linnéplatsen behöver särskilt studeras vidare utifrån möjlighet att 

minimera påverkan på riksintresse genom olika lokaliseringar av 
anslutning (ovan och under mark) till hållplatsläge för Linnéplatsen

• Övergripande planerings- och exploateringsstudie behöver särskilt 
göras för området södra älvstaden där val av alternativ undersöks i 
relation till möjlig stadsutveckling. Det torde uppstå ett systematiskt 
mervärde för området kring Stigbergstorget då Lindholmsförbindel-
sen skapar förutsättningar för en snabbkoppling såväl söderut mot 
Linnéplatsen som norrut mot Centrala Lindholmen och vidare mot 
Hjalmar-Brantingsplatsen (och Brunnsbo)

• Utveckling av blågröna stråk i detta älvrum behöver studeras utifrån 
vad olika alternativ möjliggör för miljöer längs med älvkanten i läget 
för Lindholmsförbindelsen
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SAMMANFATTNING 

Lindholmsförbindelsen pekas ut i Göteborg Stads översiktsplan och i målbild för 
stadstrafikens stomnät samt ingår i Sverigeförhandlingen. Lindholmsförbindelsen 
är en stadsbana (spårväg med hög kapacitet och korta restider) som är del i 
kollektivtrafikobjektet Brunnsbo-Linnéplatsen. Den omfattar halva 
innerstadsringen och knyter samman Lindholmen med Linnéplatsen via en 
hållplats i eller intill Stigberget. Denna översiktliga analys av intressentpåverkan är 
sammanställd av material som tagits fram under de senaste åren. Analysen 
kompletterar den tekniska förstudien och redovisar översiktlig påverkan på boende, 
näringsliv och verksamheter beroende på vilket av följande tre alternativ som 
beslutas: 

Tunnel: Tunnel mellan Lindholmen och Linnéplatsen. 

Öppningsbar 12 m bro: Öppningsbar bro från Lindholmen till Stigberget, tunnel 
mellan Stigbergstorget och Linnéplatsen. 

Fast 27 m bro: Icke öppningsbar bro från Lindholmen till Stigberget, spår i 
Bangatan mellan Stigbergstorget och Djurgårdsplatsen. Tunnel mellan 
Djurgårdsplatsen och Linnéplatsen. 

En analys har genomförts för de fyra påverkansområdena Södra Lindholmen, Göta 
älv, Stigberget och Linnéplatsen, med syfte att tydliggöra hur påverkan på 
intressenter skiljer mellan de olika alternativen. Områdena har valts översiktligt 
utifrån vilka fastigheter som utifrån aktuellt utredningsläge förväntas påverkas. 

Analysen visar att alla alternativ ger en negativ påverkan på studerade intressenter i 
samtliga påverkansområden under byggtid. Analysen visar också att 
tunnelalternativet har genomgående lägst påverkansgrad både under byggtid och 
efter etableringen är klar. Undantaget är området kring Linnéplatsen där samtliga 
alternativ har jämförbar påverkansgrad. Intressentpåverkan kring Linnéplatsen 
anses inte alternativskiljande inför beslut om alternativ, se Tabell 1. 

Resultatet av analysen var väntad. Eftersom Lindholmsförbindelsen är en 
barriärbrytande tvärlänk med hög kapacitet och tillgänglighet påverkas 
lokalområdens stadsmiljökvaliteter både under byggtid och även efter etablering - i 
synnerhet i de fall dominerande infrastruktur placeras ovan mark. 

Detta ska vägas mot de långsiktiga positiva möjligheter som skapas genom 
förbättrade kommunikationer, både för lokalområdet och för Göteborg som helhet. 
En utmaning med intressentkommunikationen är att stärka den gemensamma 
långsiktiga visionen över de mer närliggande byggstörningarna. 

I de analyserade utformningarna innefattas inte tillägg för att medge buss-, gång- 
eller cykeltrafik över Göta älv. Sådana tillägg kommer öka negativ påverkan på 
intressenter i respektive närområde på grund av de av- och påfartsramper som 
kommer att krävas för att hantera broarnas nivåskillnader.  

En sammanvägning av samtliga genomförandeaspekter och samhällsnyttor eller 
alternativens olika kostnader och genomföranderisker görs inte i denna rapport.  

Analysen sammanfattas nedan utifrån en tregradig skala genom att bedöma 
sammantagen intressentpåverkan per område för varje alternativ. Det alternativ 
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som har minst negativ påverkan markeras grönt och det som har störst markeras 
rött. De aspekter som analyserats och vägts in i bedömningen och de kritiska 
passager som analyserats särskilt listas under respektive område. 

Tabell 1, Sammanställning av intressentpåverkan per analyserat område och alternativ 

  Tunnel 
Öppningsbar 
bro 12 meter 

Fast bro  
27 meter 

1. Södra Lindholmen 
Verksamhets- och 
boendepåverkan, 
trafikbuller, störd utsikt, 
försämrade förutsättningar 
till attraktiv exploatering, 
kultur- och stadsmiljö, 
Slottsberget, Plejad-
/Kunskapsgatan 

Minst 
påverkan 

Större  
påverkan 

Störst  
påverkan 

2. Göta Älvpassagen 
handelsfartyg, fritidsbåtar, 
kryssningsfartyg, Stena 
Line, kollektivtrafik över 
Göta älv. 

Minst 
påverkan 

Störst  
påverkan 

Större  
påverkan 

3. Stigberget 
Verksamhets- och 
boendepåverkan, 
trafikbuller, störd utsikt, 
kultur- och stadsmiljö, 
Stigbergskajen, 
Gathenhielmska reservatet,  
Amerikagatan-
Kjellmansgatan, Bangatan-
Djurgårdsplatsen 

Minst 
påverkan 

Stor  
påverkan (*) 

Stor  
påverkan (*) 

4. Linnéplatsen 
Verksamhets- och 
boendepåverkan, 
trafikbuller, störd utsikt, 
kultur- och stadsmiljö, 
Slottsskogen, Vegasvackan 

 
Samma intressentpåverkan för samtliga alternativ 
=> Intressentpåverkan är inte alternativskiljande  

(*): Bägge alternativen har stor intressentpåverkan. En värdering av vilket 
alternativ som har störst påverkan har inte gjorts. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Utbyggd kollektivtrafik är en förutsättning för att Göteborgs planerade 
bostadsutbyggnader 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 Göta älv och för att 
minska sårbarheten i stadstrafiken behövs en kollektivtrafikförbindelse 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 i 
kollektivtrafiksystemet. 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 pekas ut i Göteborg Stads översiktsplan och i målbild för 
stadstrafikens stomnät samt ingår i Sverigeförhandlingen. Lindholmsförbindelsen 
är en del i Sverigeförhandlingens kollektivtrafikobjekt Brunnsbo-Linnéplatsen. 
Den omfattar stadsbana (spårväg med hög kapacitet och korta restider) i halva 
innerstadsringen, och knyter samman kollektivtrafiknavet Linnéplatsen med 
Lindholmen via en hållplats i eller intill Stigberget.  

Lindholmsförbindelsen är en barriärbrytande tvärlänk med hög kapacitet och 
robusthet som beräknas ha 20 0001 – 34 0002 resenärer per dygn 2035/2040. 

Flera olika alternativa utformningsmöjligheter finns för Lindholmsförbindelsen. 
Göta älv kan passeras på bro eller i tunnel medan Linnéplatsen nås med tunnel. De 
tre alternativen beskrivs och utvärderas i huvudrapporten för den tekniska 
förstudien, se [TK tekn fs hr]3. Den tekniska förstudien är bakgrundsinformation 
till denna rapport och ger en utvecklad bild av förutsättningar och valmöjligheter 
med fördjupningar i underlagsrapporter. 

Lindholmsförbindelsen ska etableras i områden med känsliga kulturmiljöer, se 
[SBKFKÄU sb expl]4. 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, så långt det är möjligt, säkerställa redan i planeringsfasen. 
Genom att göra en analys av intressentpåverkan i ett tidigt skede ges ett stöd för 
dialog med berörda intressentgrupper för att balansera olika intressen och hantera 
projektgenomförandet på bästa sätt.  

 
1 Målbild Koll2035. Kollektivtrafikprogram för stomnätet 
i Göteborg, Mölndal och Partille. 
2 Teknisk dokumentation - samhällsekonomisk analys av Göteborgs stadslinbana, 
Järntorget – Wieselgrensplatsen. Sweco 2019-06-28 
3  Teknisk förstudie, Lindholmsförbindelsen Huvudrapport, Trafikkontoret 
4 Stadsutvecklings- och exploateringsanalys, Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, 
Älvstranden utveckling AB. 
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1.2 Rapportens syfte och mål 
Denna rapport analyserar och sammanställer det material som tagits fram med 
avseende på intressentpåverkan.  

Rapportens syfte är att ge en samlad bild av utmaningen att placera 
Lindholmsförbindelsen i befintlig stadsmiljö och hur den kommer att påverka 
verksamheter, boende och övriga intressenter. Analysen ska utgöra del av 
beslutsunderlag för val av alternativ samt för utformning av 
intressentkommunikation. 

Rapporten har som mål att ge överblick genom att kategorisera och kvantifiera 
intressenter, kvantifiera påverkan på intressentgrupper utifrån alternativens 
byggpåverkan samt ge en samlad bild av alternativskiljande intressentpåverkan 
för respektive alternativ. 

Målgruppen för rapporten är programledning och projektstyrelse samt Göteborgs 
Stads förvaltningar/bolag och nämnder/styrelser och motsvarande nivå inom Västra 
Götalandsregionen. 

1.2.1 Avgränsningar och begränsningar 
I rapporten analyseras projektets externa intressenter. Projektets interna intressen 
hanteras inom projektet. Bland annat representeras kollektivtrafikintresset av 
Västtrafik som ingår i programmets ledning.  

Rapporten avgränsas geografiskt till de fyra översiktliga påverkansområden som 
redovisas i kapitel 3, det vill säga Södra Lindholmen, Göta älvpassagen, Stigberget 
samt Linnéplatsen. 

De tekniska förutsättningarna och valmöjligheterna sammanfattas i, [TK tekn fs 
hr], och olika frågeställningar utvecklas i dess delrapporter – de återges inte i detalj 
i denna rapport. 

En utvecklad bild av stadsutveckling- samt exploateringsfrågor ges av 
Stadsutvecklings- och exploateringsanalysen, se [SBKFKÄU sb expl] som drivs av 
stadsbyggnadskontoret med deltagande av Älvstranden utveckling AB och 
fastighetskontoret.  

En utvecklad bild om alternativens påverkan på sjötrafiken och 
lokaliseringsmöjligheter för fristående gång- och cykelbro i ges i [PM Sjöfart]. 

Hur en intressent uppfattar en förändring av sin närmiljö består av en faktamässig 
del och en subjektiv del som grundas i individens (eller gruppens) värderingar. 
Denna rapport sammanställer fakta avsedd att vara ett stöd för arbetet med 
kommunikation och dialog utifrån respektive grupps värderingar. Att ha 
gemensamma transparenta fakta är nödvändigt men är inte en tillräcklig 
förutsättning för att uppnå en gemensam bild av vad som är bäst för Göteborg eller 
vad som är önskvärt eller acceptabelt för respektive intressent.  

Kännedomen om respektive intressents värderingar är inte en del av arbetet med 
denna rapport. Rapporten identifierar (risker för) påverkan på intressenter som 
behöver hanteras i kommunikation eller dialog med respektive intressent. En 
sammanställning av synpunkter som inkommer under dialog med intressenterna 
görs separat och biläggs beslutsunderlaget. 
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1.3 Underlagsrapporter samt process Göteborgs Stad 
Ett antal dokument och rapporter har tagits fram inom förstudien för 
Lindholmsförbindelsen. De presenteras i den tekniska förstudiens huvudrapport. 
En översiktlig kännedom om huvudrapportens innehåll är bakgrundsinformation 
för detta dokument.   

Denna rapport är liksom den tekniska förstudien en av flera ingående delar i den 
remiss som ska distribueras av trafikkontoret i augusti. Remissen ska sammanfatta 
det aktuella utredningsläget för de tre olika alternativen och inhämta synpunkter för 
att möjliggöra ett genomarbetat underlag inför val av alternativ. Redan innan 
remissen distribueras inleds dialog med intressenter, bland annat med 
intressenterna längs sträckningen Lindholmen-Linnéplatsen och längs med Göta 
älv. Rekommendation av alternativ utgående från förstudien och remissvar 
planeras av trafiknämnden samt Västtrafik i december 2020. 

Parallellt pågår arbetet med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för centrala 
Göteborg där alternativ för Lindholmsförbindelsen ska beskrivas med syfte, 
användning och läge (sträckningar ovan/under mark). Byggnadsnämnden planerar 
fatta beslut i december 2020 och att utställning av FÖP genomförs december 2020 
till februari 2021.  

Beslut om val av alternativ planeras första kvartalet 2021 och fattas då parallellt av 
Göteborgs Stads kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt Västra Götalands 
regionstyrelse och regionfullmäktige. 

Detta kan åskådliggöras i nedanstående figur: 

 

Figur 1 Översikt över beslutsprocessen för Lindholmsförbindelsen. 

Efter beslut fortsätter myndighetsutövningen med detaljplaneringsskedet och 
projektet fortsätter med planering och förberedelser för genomförandet.  

Byggstart planeras till 2027 och trafikeringsstart till 2035. 

Notera gärna att projektet i dagsläget är i ett tidigt skede. Fördjupad översiktsplan 
pågår och myndighetsutövningen inom detaljplaneprocessen är ej är påbörjad. 
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2 LINDHOLMSFÖRBINDELSENS 
ALTERNATIVA UTFORMNINGAR  

Den tekniska förstudien presenterar tre alternativa utformningar för 
Lindholmsförbindelsen; ett tunnel- och två broalternativ, samt redovisar 
egenskaper för respektive alternativ. En introduktion ges i detta kapitel. 

De tre alternativen har grundläggande skillnader i egenskaper. Tunnelalternativet 
har goda stadsbanekvaliteter och ger bäst förutsättningar för spårbunden 
kollektivtrafik i stråket. Broalternativen medför stopp vid broöppning eller lägre 
hastigheter och har därför inte samma stadsbanekvaliteter som tunnelalternativet. 
Samtliga alternativ utformas för spårbunden kollektivtrafik. Utformningen av 
eventuella tilläggsfunktioner med buss, gång- eller cykelöverfart är möjlig för 
broalternativen men inte färdigutredda. Hur dessa tilläggsfunktioner påverkar 
intressenterna analyseras därför inte vidare i denna rapport. 

Ett val av alternativ ska balansera kostnad/nytta för alternativets funktioner med 
projektrisker, andra genomförbarhetsaspekter och förutsättningar för drift och 
underhåll över anläggningens livscykel. Denna rapport belyser en av de andra 
genomförbarhetsaspekterna, skillnaden i intressentpåverkan mellan olika alternativ. 

En översikt över alternativens sträckningar och de fyra påverkansområdena 
presenteras i nedanstående figur. 

 

 

Figur 2 Ortofoto över Lindholmsförbindelsens sträckning. Alternativet 12 m bro markerat i 
blått, 27 m bro i gult och tunnelalternativet i rött. 

1. Södra Lindholmen 

2. Göta älvpassagen 

3. Stigberget  
(och Bangatan) 

4. Linnéplatsen  
(inte alternativskiljande) 
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2.1 Tunnel 
Tunnelalternativet kommer utföras med två enkelspårsrör5 från Lindholmen till 
Linnéplatsen. Förbindelsen byggs som en sänktunnel6 under Göta älv och i berg 
från Stigbergskajen till Linnéplatsen. 

Hållplatser skapas på Stigbergstorget och Linnéplatsen. Hållplats Stigberget 
planeras 35 meter under torget i bergrum. 

2.2 Öppningsbar bro, 12,5 m segelfri höjd 
Detta alternativ innebär en öppningsbar bro över Göta älv med 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.  

På Lindholmen börjar brons ramp på Plejadgatan ungefär i höjd med 
BackaTeaterns sydvästra hörn. På Stigberget ansluter bron i betongtunnel, som 
byggs som två enkelspårsrör, och passerar först en kritisk passage mellan 
Amerikagatan och Kjellmansgatan med påverkan på befintliga byggnaders 
grundläggning (bland annat Sjömanskyrkan) innan den fortsätter i bergtunnel till 
Linnéplatsen7, 

Om gående och cyklister ska nyttja bron kan ramper anordnas österut mot 
Oskarsgatan/Masthamnsgatan eller Emigrantvägen samt västerut mot 
Fiskhamnsmotet. Om bussar ska trafikera förbindelsen krävs anslutningar till 
lokalgator på Stigbergets utsida. Ramper på utsidan av Stigberget kommer då 
medföra att Oscarsleden behöver flyttas norrut. Eventuell tilläggsfunktion med 
buss, gång- eller cykelöverfart är inte färdigutredd och analyseras inte vidare i 
denna rapport. 

2.3 Fast bro, 27 m segelfri höjd 
Alternativet innebär en inte öppningsbar bro över Göta älv med segelfri höjd på 
>27 meter och segelfri bredd på >30 meter, samma begränsning som Hisingsbron 
ger i öppet läge för fartygstrafiken på Göta älv.  

Brons ramper startar på Plejadgatan på Lindholmen en bit innan BackaTeaterns 
nordvästra hörn och fortsätter över Göta älv. För att begränsa lutningen krävs att 
bron gör en bågformad utbuktning österut vid passage av Göta älv. 

På Stigberget ansluter bron till Amerikagatan i markplan och fortsätter utefter 
Bangatan i markplan till Djurgårdsplatsen. Från Djurgårdsplatsen till Linnéplatsen 
byggs två enkelspårstunnlar8 i berg. Tre hållplatser skapas i markplan; 
Linnéplatsen, Djurgårdsplatsen och Stigbergstorget. På Bangatan mellan Stigberget 
och Djurgårdsplatsen går spårvägen på egen banvall. 

Om gående, cyklister eller bussar ska nyttja bron kommer förutom tillkommande 
ramper på Lindholmssidan även en breddning att behöva ske i det kritiska gattet 
vid Sjömanskyrkan där bron angör Stigberget. Eventuell tilläggsfunktion med buss, 
gång- eller cykelöverfart är inte färdigutredd och analyseras inte vidare i denna 
rapport. 

 
5 Har valts ur ett kostnadsperspektiv eftersom en separat räddnings- och servicetunnel då 
inte behöver byggas. 
6 Tekniska förstudiens underlagsrapport Studie utformning och korridor 
7 Tekniska förstudiens underlagsrapport Studie utformning och korridor 
8 Tekniska förstudiens underlagsrapport Studie utformning och korridor 
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2.4 Kritiska passager 
Alternativen har olika kritiska passager, passager där den tekniska förstudien har 
identifierat stor påverkan på de befintliga anläggningar eller byggnader som 
sträckningen passerar eller där byggnadstekniska förutsättningar medför väsentliga 
utmaningar. I denna rapport belyses kritiska passager ur ett intressentperspektiv 
som innefattar både under byggnationen och efter.  

De kritiska passagerna med intressentpåverkan är (se vidare i kapitel 3): 

 Lindholmen, Kunskapsgatan/Plejadgatan. 
Samtliga alternativ passerar nära befintliga byggnader 

 Göta älvpassagen 
Fartygstrafiken påverkas. 

 Stigberget, Amerikagatan-Kjellmansgatan 
12 m bron passerar nära befintliga byggnader och dess grundläggning. 

 Hållplats Stigbergstorget 
Påverkan på torgytor samt fastigheter över och under mark beroende på 
alternativ. 

 Stigberget, Bangatan 
Sträckningen för 27 m bron passerar nära befintliga byggnader. 

 Linnéplatsen, Vegasvackan 
Sträckningen och genomförandeteknik är inte färdigutredd. Kan medföra 
stor påverkan på befintliga hus. 

 
I den tekniska förstudien identifieras också följande kritiska passager som berör 
främst projektmässiga genomföranderisker under byggtid och inte berörs närmare i 
denna rapport: Lindholmskajen (bergyta/bergtäckning för tunneln påverkar 
byggteknik), Linnéplatsen (bergytan/bergtäckning påverkar byggteknik), 
bergtäckning till befintliga underjordiska anläggningar (påverkar byggteknik etc). 
Byggtekniska risker utvecklas i respektive delrapport inom den tekniska förstudien. 
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3 ÖVERSIKT ÖVER 
INTRESSENTPÅVERKAN 

Detta kapitel ger en översikt över Lindholmsförbindelsens intressentpåverkan och 
belyser kritiska passager som identifierats av den tekniska förstudien. 
 
Kapitlet innehåller en sammanfattning utifrån urval och analys av tillgängligt 
underlagsmaterial. De tre alternativens påverkan analyseras med utgångspunkt från 
påverkan på följande intressentgrupper inom respektive område: 

Boende som omfattar de som bor inom respektive område 

Näringsliv och samhällsnyttiga verksamheter som omfattar det privata 
näringslivet, fastighetsägare och de som arbetar inom respektive område samt de 
offentliga och ideella verksamheter som bland annat identifieras av 
Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret inom exploatering- och 
stadsbyggnadsanalysen, [SBKFKÄU sb expl]. Byggnader med kulturverksamhet 
och skolor är exempel på samhällsnyttiga verksamheter. 

Riksintressen som syftar till att belysa de särskilda intressen som både kan bli 
utsatta för stor påverkan och som genom sin status som riksintresse enligt 3 kap 8 § 
miljöbalken har möjlighet att i sin tur påverka projektet. Innefattar bl a Riksintresse 
för Kommunikationer (farled 955 Göta Älv, E45, Göteborgs Hamn), Natur- och 
Kulturmiljö och Totalförsvaret. De sjöfartsintressen som har koppling till Göta 
älvpassagen behandlas mer ingående än övriga riksintressen i denna rapport. För 
vidare beskrivning av riksintressen se [SBKFKÄU sb expl]. 

Påverkansområdena är framtagna utifrån en översiktlig analys av sträckningen för 
respektive alternativ. Påverkansområdena omfattar fastigheter med hus som vetter 
mot byggkorridoren samt fastigheter som utsätts för idag känd betydande påverkan 
av byggnationen. Även i fall då enbart en del av fastigheten påverkas har hela 
fastighetsytan inkluderats i påverkansområdet. 

Med påverkan avses både påverkan under byggtid och påverkan efter 
färdigställande. Primärt behandlar rapporten påverkan under byggtid som är till sin 
natur av störande karaktär och behöver hanteras med intressentkommunikation i 
närtid. Påverkan efter byggtid (som kan vara både positiv och negativ) är i en högre 
grad beroende av den slutgiltiga utformningen och respektive intressentgrupps 
värderingar. I de fall då permanent påverkan finns och information om detta finns 
tillgänglig och kan nyanseras och analyseras närmare, nämns de i texten.  

Påverkansområdena är framtagna i en tidig projektfas och därför ungefärliga. Ett 
exempel på kvarvarande osäkerheter är trafik under byggtid och dess påverkan på 
framkomlighet och tillgänglighet.  

Planområde och samrådskrets enligt Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 9 § 
kommer att definieras i ett senare skede och efter att alternativ är valt. De 
redovisade påverkansområdena är i första hand avsedda att redovisa 
alternativskiljande intressentpåverkan. 

3.1 Påverkansområde Södra Lindholmen 
I Figur 3 redovisas påverkansområdet för Södra Lindholmen. Intressentpåverkan i 
området kan sammanfattas med: 
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 Totalt 759 bor och 1671 arbetar i området. Största arbetsgivarna är 
Göteborgs kommun (543), Chalmers (350), Göteborgs Universitet (150). I 
området finns också gymnasieskolor och en grundskola med ca 4162 
elever. 

 12 m bro och tunnel har samma berörda fastigheter (heldraget område  
Figur 3). För 27 m bro tillkommer fastigheter inom streckat område. 

 Intressentpåverkan från broarna utgörs av störd utsikt och försämrade 
exploateringsförutsättningar samt att boende och verksamheter utsätts för 
trafikbuller från sträckning är ovan mark. För tunnel antas nettopåverkan 
efter byggtid att vara positiv för området genom förbättrade 
kollektivtrafikförbindelser och då fastighetsvärden förväntas öka genom 
fortsatt stadsutveckling och attraktiv exploatering. 

 Påverkan är störst för 27 m bro, stor för 12 m bro och minst för tunneln. 

 

 

Figur 3 Fastighetskarta med Lindholmsförbindelsens påverkansområde på Södra 
Lindholmen. Samtliga alternativ påverkar heldraget område, 27 m bro även streckat. 
Boende, anställda och elever anges i pictogram. Tunnelpåslag är ungefärligt markerat. 

3.1.1 Påverkan Södra Lindholmen 
Olika delar av området Södra Lindholmen påverkas på olika sätt av byggnationen 
av Lindholmsförbindelsen. Totalt 759 bor och 1671 arbetar i Södra Lindholmen 
enligt geodata från Stadsbyggnadskontorets. 

I Södra Lindholmen finns idag exploaterbar mark samt samhällsnyttiga 
verksamheter (Backa Teater, skolor) utefter Kunskapsgatan. Sju större skolor finns 
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i området med totalt 4162 elever, varav Polhemsgymnasiet (1160) och 
Lindholmens tekniska gymnasium (841) är de två största, samt en större 
grundskola, Santosskolan (436)9. Chalmers Campus Lindholmen tillkommer. 

I den västra delen av området ligger Slottsberget, en höjd som bland annat upptas 
av trähus från 1800-talet med byggnadshistoriskt värde. Slottsberget kommer att 
påverkas negativt av broalternativen genom störd utsikt över Göta älv samt av 
trafikbuller. Hur utsikten förväntas påverkas åskådliggörs i kapitel 5 på sidan 28ff. 

För tunnelalternativet antas goda exploateringsmöjligheter och förbättrade 
kollektivtrafikförbindelser ge en positiv nettopåverkan på området efter genomförd 
etablering. 

Broalternativen kommer att medföra minskade exploateringsmöjligheter genom de 
av trafikinfrastrukturen ianspråktagna ytorna och dess arkitektoniska dominans i 
området. Påverkan på exploateringsmöjligheter (jämfört med tunnelalternativet) 
ger även en uppfattning av detta och uppskattas av [SBKFKÄU sb expl]:  

 12 m bro ger negativ påverkan på bebyggelsemöjligheter. Bostadsyta 
(BTA) minskar med ca 8 000 m2. Exploateringsintäkter minskar med 180–
225 miljoner kronor beroende på exploateringsscenario. 

 27 m bro ger negativ påverkan på bebyggelsemöjligheter. Bostadsyta 
(BTA) minskar med ca 20–80 000 m2. Exploateringsintäkter minskar med 
320–1020 miljoner kronor beroende på exploateringsscenario. 

För broalternativen förväntas därför inte att de positiva värden som tillförs området 
genom förbättrade kollektivtrafikförbindelser uppväga negativ lokal påverkan. 

3.1.2 Kritiska passager Södra Lindholmen 
Inom området har kritiska passager identifierats av den tekniska förstudien, dels 
sträckningen utefter Kunskapsgatan, dels Lindholmskajen. 

Backa Teater ligger utefter Kunskapsgatan inom fastigheten Lindholmen 6:9, som 
ägs av Göteborgs Stad via Älvstranden utveckling AB. Samtliga alternativ passerar 
mycket nära byggnaden. Backa Teaterns verksamhet kan behöva omlokaliseras 
under byggtiden.  

Anslutningen upp på Slottsberget (riksintresse) via Plejadgatans påverkas också av 
samtliga alternativ och kommer att behöva ges en ny sträckning. 

Även fastigheterna Lindholmen 6:5 och Lindholmen 6:10, som ägs av 
Chalmersfastigheter AB och Lindholmen 14:3 som ägs av Göteborgs stad, ligger 
utefter Kunskapsgatan och kommer att påverkas av samtliga alternativ. Störst är 
påverkan för 27 m bro som delvis passerar över markplan. För 27 m bro 
tillkommer därför även streckat delområde enligt Figur 3. 

3.1.3 Sammanfattning av intressentpåverkan på Södra Lindholmen 
Intressentpåverkan för Södra Lindholmen kan sammanfattas enligt: 

  Tunnel 12 m bro 27 m bro 

Södra Lindholmen 
Verksamhets- och boendepåverkan, trafikbuller, 
störd utsikt, försämrade förutsättningar till attraktiv 
exploatering, kultur- och stadsmiljö, Slottsberget, 
Kunskapsgatan/Plejadgatan. 

Minst 
påverkan 

Större  
påverkan 

Störst  
påverkan 

 
9 källa skolkollen.se 
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3.2 Påverkansområde Göta Älv 
För att knyta de centrala delarna av Norra Älvstranden (runt Lindholmen) till 
innerstaden på södra sidan Göta älv och för att minska sårbarheten i stadstrafiken 
behövs en kollektivtrafikförbindelse mellan Lindholmen, Masthugget och vidare 
till Linnéplatsen. Den är avgörande för att korta restiderna, avlasta de mest centrala 
delarna av Göteborg och öka robustheten och pålitligheten i kollektivtrafiken. 
Förbindelsen behövs även för att hantera ett kraftigt ökat resande på Norra 
Älvstranden och för utbyggnaden av bostäder och verksamheter inom Älvstaden 
och på sikt även på Backaplan. 

Nedanstående är en kort sammanfattning av [PM Sjöfart]10. De olika alternativens 
påverkan på farled 955 (Göta Älv) kan sammanfattas med: 

Tunnelalternativet har lägst påverkan. Påverkan är avgränsad till byggtiden då 
Stena Line kan behöva omlokaliseras och påverkan på kryssningsbåtar som anlöper 
Amerikakajen inte kan uteslutas.  

27 m bron uppfyller farledens krav vilket medför att fartygstrafiken på Göta älv 
kan passera. Såväl Stena Line som kryssningsbåtarna påverkas dock och anlöp av 
dessa kommer i framtiden då att behöva ske nedströms Lindholmsförbindelsen. 
Även påverkan under byggtid kan förväntas. 

Även 12 m bron medför påverkan på Stena Line och kryssningsbåtar som för 27 m 
bro. Utöver vad som gäller för 27 m bron tillkommer betydande påverkan på den 
kommersiella godstrafiken längs Göta älv (farled 955), och även på segelbåtar som 
kräver broöppning för passage11. Intressentpåverkan bedöms därför som mycket 
stor för 12 m bro även om det i dagsläget är osäkert hur påverkan kommer att 
fördelas mellan sjöfarten och kollektivtrafiken på bron. 

3.2.1 Sjöfartsintresset på Göta älv 
Fartygstrafiken på Göta älv består av olika kategorier som påverkas olika beroende 
på hur Lindholmsförbindelsen utformas. De olika fartygskategorierna är: 

Handelsfartyg som ägs av rederier som bedriver frakt av gods på Göta älv, från 
hamnar i Vänern eller längs Göta älv till 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 

 
10 PM: Sjöfart och älvförbindelser, Trafikkontoret Josef Hamrin maj-2020. 
11 Spärrtiderna när broarna inte öppnas (under kollektivtrafikens högtrafik) behöver 
samordnas med Hisingsbron för att möjliggöra handelsfartygens passage. Beroende på 
utformning av spärrtiderna kommer påverkan fördelas mellan fartygstrafiken på älven och 
kollektivtrafiken på bron. För att möjliggöra segelbåtstrafiken antas att alternativet 12,5 m 
bro kommer att medföra dubbelt så många fasta öppningstider för segelbåtar som 
Hisingsbron. Dels för att hantera trafik som passerar Hisingsbron från två håll, dels 
eftersom segelbåtstrafiken vid Lindholmen sommartid är mer än dubbelt så stor som vid 
Hisingsbron.  En 12,5 m bro kommer därför att på flera sätt vara mer svårhanterlig för 
sjöfartsintresset. Det gör att intressentpåverkan leder till projektrisker, både för att 
upprätthålla stadsbanekvalitet på trafik över älven (vilket direkt beror på broöppningarnas 
tidpunkt, uträckning och frekvens) och oförutsägbarheten (utfall och tidsåtgång) för 
tillståndsprocessen i Mark- och miljödomstolen. En viktig faktor att beakta är att den 
slutgiltiga prövningen av Hisingsbrons påverkan på sjöfartsintresset och de villkor som ska 
gälla, beslutas först 2026. En miljödomsprocess för Lindholmsförbindelsen med samma 
konfliktlinjer som för Hisingsbron riskerar därför inte bara påverka Lindholmsförbindelsen 
utan också nuvarande och framtida älvförbindelser i Göteborg. 
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och ökar risken för förseningar. Rederierna, stödda av berörda näringslivsförbund, 
hamnar och kommuner motsatte sig kraftigt Hisingsbrons utformning som en 12 m 
bro i tillståndsprocessen i Mark- och miljödomstolen.  

Fritidsbåtar, d v s motorbåtar och segelbåtar som ägs av privatpersoner och som 
har hemmahamn eller turistar uppströms Lindholmsförbindelsen. Båtsäsongen är 
maj-september. De flesta motorbåtar har segelfri höjd lägre än 6m och påverkas 
inte av Lindholmsförbindelsen. 2008 genomfördes en mastmätning av segelbåtar 
som passerade Göta älvbron som visade att 60 procent skulle behövt öppning av en 
12 m bro. En ny mastmätning genomförs sommaren 2020 för att klarlägga om det 
är någon eventuell förändring. Segelbåtstrafiken är mer än dubbelt så stor i området 
mellan Packhusplatsen och Hisingsbron, som uppströms. Vid öppning av 
Hisingsbron passerar fritidsbåtar samtidigt i riktning både uppströms och 
nedströms. Sammantaget medför detta att om en 12 m bro väljs för 
Lindholmsförbindelsen så kommer den, givet att villkoren för broöppning i 
miljödomen för Hisingsbron är styrande, att stå öppen betydligt mer än 
Hisingsbron, och antalet fasta öppningstider för segelbåtar kommer att ungefär 
dubbleras till 10 stycken dagtid vid Lindholmsförbindelsen jämfört med vid 
Hisingsbron. För segelbåtar som behöver vänta på broöppning vid 
Lindholmsförbindelsen kommer väntelägen att behöva anläggas på båda sidor 
bron, på samma sätt som gjorts för Hisingsbron. 

Kollektivtrafik som körs av Västtrafik i linjetrafik över Göta älv, bland annat 
Älvsnabben (Klippan-Lilla Bommen, ägs av Styrsöbolaget) och Älvsnabbare 
(Lindholmspiren-Stenpiren, ägs av Västtrafik). Kollektivtrafikfärjorna passerar 
idag inga broar. Västtrafiks egna färjor kräver 14m segelfri höjd och skulle behöva 
broöppning för passage av en 12 m bro, men används i nuläget inte i den här delen 
av älven utan endast för skytteltrafik mellan Stenpiren och Lindholmen. 
Styrsöbolagets färjor i nuvarande avtal kräver inte broöppning vid en 12 m bro. 
Med exemplet halvtimmestrafik i två riktningar skulle en färjelinje som kräver 
broöppning innebära öppningar fyra gånger per timme och att en 12 m bro står 
öppen 40–50 procent av tiden - endast med anledning av färjetrafiken. Detta 
medför i praktiken att Västtrafiks färjor som kräver broöppning begränsas till linjer 
som inte passerar bron och upphandling av båtar till kollektivtrafik på Göta älv 
begränsas till 12 m segelfri höjd. 

Tur- och charterbåtar samt arbetsbåtar, d v s turist och persontrafik som inte är 
linjelagd och pråmar och andra arbetsbåtar som utför arbeten. De flesta av dessa 
har en segelfri höjd lägre än 12 m och påverkas inte av Lindholmsförbindelsen. 

Kryssningsfartyg och Stena Lines färjetrafik Göteborg-Fredrikshamn. Stena 
Lines färjor anlöper idag Masthuggskajen. Det finns idag fyra angöringsplatser för 
kryssningsfartyg. 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. En notering 
är att 27 m brons bågformade älvpassage försämrar möjligheten för större fartyg att 
manövrera och vända, till exempel vid anlöp av Amerikakajen. 

3.2.2 Motstående intressen kopplat till sjöfarten 
Alla öppningsbara broar kommer vid öppning att tillfälligt stoppa trafiken över 
bron. Hur stor påverkan blir beror på trafiken över den aktuella bron vid 
öppningstillfället. Då kollektivtrafiken är så frekvent att broöppningar inte kan 
samplaneras med kollektivtrafikens tidtabell kommer alla öppningar att medföra 
kollektivtrafikstörningar. Simuleringar visar att kollektivtrafik behöver 15-30 
minuter på sig för att återhämta sig från störning efter varje öppning av dagens 
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Göta älvbro och bedömningen är att längre öppningar generellt sett stör mer än fler 
kortare öppningar, åtminstone så länge öppningar inte sker tätare än var 30:e 
minut. Detta innebär att antalet öppningar, längden på dessa öppningar och vilken 
tid på dygnet öppningar sker kommer att ha en direkt påverkan på kollektivtrafiken 
som körs på bron. Samtidigt innebär begränsningar av öppningar och anpassningar 
till kollektivtrafiken direkta inskränkningar för fartygstrafiken, främst den 
kommersiella godstrafiken i form av handelsfartyg. 

I tidigare miljödomsprövningar av öppningsbara broar (GC-bro 2009 och 
Hisingsbron 2014–2016) har dessa motstående intressen lett till konflikt mellan 
intressenterna där Mark- och miljödomstolen givit utslag. Hisingsbron gavs 
tillstånd med ett antal villkor kopplat till sjöfartens framkomlighet. Värt att notera 
är att slutgiltiga villkor för sjöfarten för Hisingsbron ännu inte är fastslagna utan 
ska bestämmas efter en prövotid på fem år efter att bron tas i drift, alltså år 2026. 

Även för Lindholmsförbindelsen kommer prövning att göras i Mark- och 
miljödomstolen. För en tunnel eller en 27 m bro kommer det primärt att handla om 
vilka inskränkningar, för sjöfarten, som är acceptabla under byggtiden. För en 12 m 
bro tillkommer frågan om påverkan på sjöfarten. Det vill säga med stor sannolikhet 
att en liknande process som den för Hisingsbron. Risken med denna process är dels 
att den blir utdragen och leder till projektförseningar. Dels att de villkor som 
beslutas av Mark- och miljödomstolen påverkar möjligheterna att utföra 
kollektivtrafik på bron så negativt att syftet att vara en barriärbrytande tvärlänk 
med hög kapacitet och tillgänglighet inte uppnås. Det är också troligt att utfallet av 
de två prövningarna (Hisingsbron och Lindholmsförbindelsen) påverkar varandra 
då de är del av samma trafiksystem. Det innebär att hantering och utfall av 
prövningen kan få stor betydelse även för Hisingsbron. 

3.2.3 Sammanfattning av intressentpåverkan från Göta älvpassagen 
Intressentpåverkan från Göta älvpassagen kan sammanfattas enligt: 

  Tunnel 12 m bro 27 m bro 

Göta Älvpassagen 
handelsfartyg, fritidsbåtar, kryssningsfartyg, Stena 
Line, kollektivtrafik över Göta älv. 

Minst 
påverkan 

Störst  
påverkan 

Större  
påverkan 

 

3.3 Påverkansområde Stigberget inklusive Bangatan 
I Figur 4 redovisas påverkansområdet för Stigberget. Intressentpåverkan i området 
och dess tre delområden, a, b, c, kan sammanfattas med: 

 Totalt 2069 bor och 1264 arbetar i området. Av dessa bor 1744 utefter 
Bangatan (delområde c) och 1119 arbetar runt Stigbergsliden (i a och b). 

 Samtliga alternativ berör fastigheter kring Stigbergstorget inom delområde a. 
Påverkan blir minst för tunnel (passerar djupt), betydande för 12 m bro 
(passerar genom grundläggningar) och störst för 27 m bro (markplan). 

 27 m bro påverkar även ytterligare fastigheter genom störd utsikt över Göta älv 
(delområde b) samt utefter hela Bangatans sträckning (se Figur 4 delområde c) 
där spårvägsbanan går i markplan och medför byggpåverkan samt trafikbuller. 
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Figur 4 Fastighetskarta med Lindholmsförbindelsens påverkansområde på Stigberget. 
Samtliga alternativ påverkar heldraget delområde, 27 m bro även streckat. Boende och 
antal anställda anges per delområde a-c. 

3.3.1 Påverkan Stigberget 
I Figur 4 anges tre delområden. Heldraget område a) påverkas av alla tre 
alternativen och de streckade områdena b) och c) påverkas främst av 27 m bron. 
Tunnelpåslagen är ungefärligt markerat (inprickade röda cirklar i Figur 4). 

Området kring Stigberget och Gatenhielmska trädgården har ett allmänt intresse 
från många närboende men även andra som intresserar sig för platsernas betydelse 
för kulturen - både den historiska som den nutida. 

Stigbergstorget inklusive Bangatan och Djurgårdsplatsen (om 27 m bron beslutas) 
kommer som konsekvens av projektgenomförandet att ges en modernisering och 
upprustning. Detta förväntas medföra långsiktiga positiva effekter för områdets 
intressenter. Då både slutmålet och påverkan under byggfasen skiljer sig väsentligt 
åt beroende av vilket alternativ som beslutas är det en utmaning i nuvarande 
utredningsläge att kommunicera effektivt med områdets intressenter.  

628 

491 

145 

245 

80 

1744 
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Inom påverkansområdet har tre kritiska passager identifierats av den tekniska 
förstudien; stigbergskajen, hållplats stigberget, samt Amerikagatan-
Kjellmansgatan. Samtliga är inom delområde a, se Figur 4 och Figur 5. 

Delområde a, Kritiska passagen Stigbergskajen 

Stigbergskajen utgörs av fastigheten Majorna 712:30 (som ägs av Göteborgs 
Hamn) och som disponeras av Stenakoncernen som färjeterminal samt Majorna 
723:32 (som ägs av Göteborgs Stad) och disponeras som trafikytor för bland annat 
Oscarsleden och Amerikagatan.  

För samtliga alternativ kommer Stena Lines färjetrafik att behöva omlokaliseras 
under byggtiden. För broalternativen behöver berörda delar av Stigbergskajen 
disponeras permanent. För tunnelalternativet finns möjlighet att återetablera Stena 
Lines verksamhet efter projektgenomförandet. 

I samband med att Stena Lines avtal med Göteborgs hamn gällande driften vid 
Masthuggsterminalen förlängdes 2016-17 togs det höjd för att framtida 
stadsutveckling kunde 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 med syfte att möjliggöra en positiv 
stadsutveckling samt stärka Göteborg som ett nordiskt godsnav genom en öppen 
och tidig dialog. 
 
Delområde a, Kritiska passage, Hållplats Stigberget 

Hållplats Stigberget påverkar Stigbergstorget (inom Majorna 723:32) och 
omkringliggande gatumiljöer (inom Majorna 713:205 som ägs av Göteborgs Stad) 
samt byggnader som tillhör Gathenhielmska reservatet (Majorna 722:105 som ägs 
av Göteborgs Stad via Higab AB). 245 personer bor och 628 arbetar inom 
delområdet. 

Tunnelalternativet innefattar markarbeten och återställning vid två preliminärt 
planerade stationsuppgångar, en på torget framför Gathenhielmska huset och en vid 
Sjömanskyrkan, (se röda punkter i Figur 5). Inga merkostnader planeras för 
trafikomläggningar under byggtid eller tillhörande störningar på verksamhet ovan 
mark. 

Hållplatsen för 12 m bron är placerad på bron norr om Stigbergstorget, ovanför 
Stigbergskajen, och påverkar inte Gathenhielmska eller torgets utformning. 

27 m bro medför mer omfattande påverkan både under och efter byggtid då: 

 1 hållplatsläge nyanläggs, 2 byggs om och 1 hållplatsläge rivs. Totalt omfattar 
hållplatsarbetena ca 1200kvm. Därutöver tillkommer ombyggnad av 
väginfrastruktur (korsning, refuger, gata, gång och cykel) och torg vid 
Stigbergstorget om ca 5500kvm12.  

 Byggnader utefter Bangatan tillhörande Gathenhielmska reservatet kommer att 
behöva flyttas för att skapa plats för spårvägskorridoren med tillhörande 
hållplatslägen. 

 
12 källa programledningens CBS – cost breakdown structure 
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Figur 5 Fastighetskarta med Lindholmsförbindelsens delområde a på Stigberget inzoomat. 
Preliminär placering av stationsuppgångar (röd punkt) och tunnelpåslag (röd cirkel). 

Delområde a, Kritiska passagen Amerikagatan-Kjellmansgatan 

Genom den kritiska passagen Amerikagatan-Kjellmansgatan se Figur 5 och Figur 
6, passerar alternativen 12 m bro och tunnel under mark och 27 m bron passerar i 
markplan. Generellt så blir påverkan på aktuella fastigheter minst från 
tunnelalternativet (djupast sträckning) och stor påverkan från både 12 m bron 
(påverkar byggnaders grundläggning) och från 27 m bron (som går i markplan). 

 

 

Figur 6 12 m bro, kritisk passage Amerikagatan-Kjellmansgatan, berörda fastigheter anges 
i gult. 
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Bland annat påverkas följande fastigheter utefter passagen Amerikagatan-
Kjellmansgatan av alternativet 12 m bro (se Figur 6): 

i. Fastigheten Majorna 408:1 som ägs av Göteborgs Stad och där Stift 
Sjömanskyrkan i Göteborg är tomträttsinnehavare och bedriver 
verksamhet. 
För 12 m samt 27 m bron förväntas halva Sjömanskyrkan behöva rivas 
vilket även innefattar ett skyddsrum som byggs på ny plats. 
För tunnelalternativet som går djupare förutses ingen påverkan på 
Sjömanskyrkan. 

ii. Fastigheten Majorna 404:13 som ägs av Stigbergstorgets 
kommanditbolag. I fastigheten finns 92 lägenheter och 13 verksamheter, 
bland annat Bengans, Stadsmissionen och kulturhuset Oceanen.  
För 12 m bron och 27 m bron förväntas påverkan på entréer samt 
tillhörande störningar både under byggtiden och efter. Permanent påverkan 
på huset kan inte uteslutas då en 12 m bro kommer att byggas med öppen 
schakt och en 27 m bro passerar mycket nära huskroppen. 
För tunnelalternativet förutses ingen påverkan i markplan. 

iii. Kvarteret Tröstekällaren, Fastigheten Majorna 4:6 som ägs av 
Alexandersson fastigheter i Göteborg AB. I fastigheten finns 103 
lägenheter och 17 verksamheter, bland annat Hemköp. 
För 12 m bron kommer omfattande avväxling att krävas i källaren för att 
stabilisera husets grundläggning ihop med tunnelns bergschakt. Hemköps 
garage kommer därför inte kunna nyttjas. En omlokalisering av Hemköp 
under byggtiden kan inte uteslutas, speciellt om varuintaget påverkas. 
För alternativen tunnel eller 27 m bron förutses ingen påverkan. 

iv. Kvarteret Hollandia, fastigheten och Majorna 3:2 (ägs av Svenska Stift 
för Frälsningsarmen) Majorna 3:1 som ägs av Bostadsrättsföreningen 
Hollandia på Bangatan). I kvarteret ligger bland annat Frälsningsarmén. 
För 12 m bron kommer tunneln mycket nära med påverkan på entréer samt 
byggstörningar. 
För alternativen tunnel eller 27 m bron förutses ingen påverkan. 
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Delområde b, Fastigheter med störd älvutsikt 

För broalternativen påverkas utsikten från fastigheter i område b och genom 
trafikbuller. För 12 m bron kan den arkitektoniska utformningen styra om utsikten 
uppfattas positivt eller negativt. För 27 m bron är det mer sannolikt att dess 
dominans uppfattas negativt. Detta då 27 m brons sträckning över Göta älv kröker 
(se Figur 7) för att uppnå segelfri höjd i farleden och uppfylla krav på max lutning 
för spårvägsbanan och skymmer den fria vyn över Göta älv och Lindholmen som 
finns idag (se Figur 8). 

 

Figur 7. Alternativ 27 m bro, urklipp ur spårplan som visar Göta älvpassagen. Ungefärlig 
siktlinje från Henriksbergs kajutor (se bild nedanstående figur) anges med blå pil. 

Ett exempel på hur vyn från område b påverkas av valt alternativ ges nedan. I 
exemplet är utkikspunkten från Henriksbergs kajutor i riktning mot Lindholmen. 

 

Figur 8 Skisserad vy från Henriksbergs kajutor på Stigberget i riktning mot Lindholmen. 

I kapitel 5 på s28 ges fler perspektivskisser sett från olika vyer på Stigberget, 
Slottsberget, Lindholmen och Göta älv som visar hur val av alternativ kommer att 
påverka stadsbilden kring Göta älv.  

Tunnel 

12,5 m bro 

27 m bro 
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Delområde c, Passagen Bangatan-Djurgårdsplatsen 

Som tidigare nämnts så passeras Bangatan-Djurgårdsplatsen enbart av alternativet 
27 m bro (övriga alternativs sträckning är under mark). Området utefter Bangatan 
samt Djurgårdsplatsen kommer genom byggnationen att ges en upprustning.   

För alternativet 27 m bron tillkommer följande påverkan utefter Bangatan, se 
fastighetsbeteckningar i Figur 9 nedan: 

 Störningar från byggnation och påverkan på entréer utefter Bangatans 
sträckning. Trafikomläggningar samt störningar på tillgänglighet till fastigheter 
och nedsatt framkomlighet på gator i området under byggtiden. 

 Fastigheten Majorna 352:2/352:3, som är privatägd och idag rymmer Erik 
Tibergs möbelvaruhus påverkas permanent för att skapa plats för 
spårvägskorridoren. En rivning av befintlig byggnad är trolig. 

 Fastigheten Majorna 321:9 (bensinstation som ägs av ST1 Sverige AB) vid 
Djurgårdsplatsen kommer att behöva rivas som en del i områdets utveckling. 
Det kommer att innebära sanering av förorenade massor, cisterner och 
oljeavskiljare under mark. 

 Hållplats Djurgårdsplatsen (Majorna 722:136 som ägs av Göteborgs Stad). 
Stadsutveckling och upprustning av området som innefattar etablering av 
hållplatslägen och tillhörande anläggningar och grönytor.  

 

Figur 9 Fastighetskarta med delområde c med 27 m brons påverkan utefter Bangatan. 
Ungefärlig placering av tunnelpåslag inprickad (röd cirkel). 
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3.3.2 Sammanfattning av intressentpåverkan på Stigberget 
Intressentpåverkan i Stigberget kan sammanfattas med: 

  Tunnel 12 m bro 27 m bro 

Stigberget 
Verksamhets- och boendepåverkan, trafikbuller, 
störd utsikt, kultur- och stadsmiljö, Stigbergskajen, 
Gathenhielmska reservatet,  
Amerikagatan-Kjellmansgatan, Bangatan-
Djurgårdsplatsen 

Minst 
påverkan 

Stor  
påverkan 

Stor  
påverkan 

Bägge broalternativen har stor intressentpåverkan, de värderas inte mot varandra. 

3.4 Påverkansområde Linnéplatsen 
Stadsbildningen vid Linnéplatsens innefattar flera känsliga natur- och kulturmiljöer 
inklusive Slottsskogen. Totalt bor 2125 och 3037 arbetar i området.  

Även om projektets påverkan på Linnéplatsens intressenter anses betydande så är 
den oberoende av alternativ. Därför analyseras Linnéplatsen mer översiktligt än 
övriga områden i rapporten. 

 

Figur 10 Fastighetskarta med Lindholmsförbindelsens påverkansområde för Linnéplatsen. 
Ungefärlig placering av tunnelpåslag inprickad (röd cirkel). Vegasvackan inprickad blått. 

3.4.1 Påverkan Linnéplatsen 
Samtliga alternativ anlöper i tunnel västerifrån. Planerat läge är strax nordväst om 
Naturhistoriska muséet, se inprickad cirkel i Figur 10. 

Linnéplatsen är komplicerad då det är en känslig stadsmiljö som ska tillhandahålla 
många funktioner och värden för flera stora intressentgrupper. Då samtliga 
alternativ för Lindholmsförbindelsen ansluter på samma sätt till Linnéplatsen är 
utformningen inte beroende av vilket alternativ som väljs. 

Slottsskogen är en stadspark av värde för fler än närboende och övriga göteborgare. 
I och med besöksmål som till exempel lekplatsen Plikta, Barnens Zoo, 
Naturhistoriska museet, och evenemang (Göteborgsvarvet, Way out West etc) är 
Slottsskogen ett område som engagerar. Den används av närboende och 
verksamheter som pedagogisk plattform och för lek, vila, träning och rekreation. 

2125 

3037 

Vegasvackan 
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Slottskogen är en grön kil som går in från Mölndal och utgör del av riksintresset 
för friluftsliv. 

Detta innebär att det är Lindholmsförbindelsens anslutning till och utformningen 
av Linnéplatsen som är kritisk för hur projektet påverkar Linnéplatsens intressenter 
(både under och efter byggtid). Då de alternativ som finns framtagna är i ett tidigt 
skede och inte är alternativskiljande analyseras detta inte vidare i denna rapport. 

Linnéplatsen är inte alternativskiljande i beslut om alternativ. 

Kommunikationen med intressenter i området kan med fördel inledas i närtid, då 
den inte är beroende av beslut om alternativ. En utmaning är hur Linnéplatsen kan 
utvecklas till en modern bytespunkt som samtidigt är en naturlig huvudentré till 
Slottsskogen, mindre dominerad av trafikytor än idag och med större utrymme för 
människor och möten. Att kunna rikta intressentkommunikationen att se detta 
gemensamma slutmål över de mer närliggande byggstörningarna är en utmaning. 

Kritiska passagen Vegasvackan 

Vegasvackan är en kritisk passage där tunnelsträckningen passerar befintlig 
bebyggelse i anslutning till Jungmansgatan och Vegagatan med begränsad 
bergtäckning13.  I aktuellt utredningsläge finns två identifierade sträckningar, se 
Figur 11. I föreslagen sträckning passeras Vegasvackan i rak betongtunnel. Ifall 
befintliga byggnaders grundläggning inte tillåter detta så blir en sydligare krökt 
sträckning aktuell.  Utförandet i betongtunnel kräver djupa schakter vilket medför 
en större byggstörning än om en bergtunnel varit möjlig. Om den sydliga krökta 
sträckningen blir aktuell kan påverkan på lekplatsen Plikta inte uteslutas. 

 

Figur 11 Ungefärlig placering av Vegasvackan samt markering av alternativa sträckningar 

3.4.2 Sammanfattning av intressentpåverkan på Linnéplatsen 
Intressentpåverkan på Linnéplatsen kan sammanfattas med: 

  Tunnel 12 m bro 27 m bro 

Linnéplatsen 
Verksamhets- och boendepåverkan, trafikbuller, 
störd utsikt, kultur- och stadsmiljö, Slottskogen, 
Vegasvackan 

 
Intressentpåverkan är  
inte alternativskiljande  

 
13 Tekniska förstudien, underlagsrapport utformning och korridor 

Vegasvackan 

Ve
ga

ga
ta

n  



 ANALYS AV I NTRESS ENTP ÅVERK AN F ÖR LIND HOLMSF ÖRBINDELSE NS T RE  ALTE RNAT IV  
VE RSION .  

 ( )  

4 REFERENSER OCH 
BAKGRUNDSINFORMATION 

Bakgrundsinformation 
Följande styrande dokument refereras inte direkt i rapporten men är 
bakgrundsinformation: 

1. Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025, Rapport 2:2015, 
Trafikkontoret Göteborgs stad. 

2. Mark- och miljödomstolen (2014) Mål nr 2557–13, Deldom 

3. Mark- och miljööverdomstolen (2016) Mål nr 8396–14  

4. Målbild Koll2035. Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, 
Mölndal och Partille. April 2018. Antaget av Västra Götalandsregionen, 
Göteborgs Stad, Mölndals stad och Partille kommun. 

5. Nyttoanalys av nya gång- och cykelbroar över Göta älv. November 2017. 
Trafikkontoret Göteborgs stad. 

6. Slutrapport från Sverigeförhandlingen, Statens offentliga utredningar 
2017:17 

7. Sverigeförhandlingen – Ramavtal 7 – Storstad Göteborg – Bilaga 2 – 
Specifikation inklusive tidplan. 

8. Översiktsplan för Göteborg. Fördjupad för centrala Göteborg. 
Samrådshandling. December 2018. 

Övriga rapporter som är underlag till intressentanalysen 
Följande dokument refereras i rapporten: 

[TK tekn fs hr] Trafikkontoret, Göteborgs stad, ”Teknisk förstudie, 
Lindholmsförbindelsen Huvudrapport” ver 0.7 eller senare 

[SBKFKÄU sb expl] Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Älvstranden 
utveckling AB, ”Geografisk förstudie: Stadsutvecklings- och 
exploateringsanalys för alternativa förslag 
Lindholmsförbindelsen”, maj-2020 

[PM Sjöfart] Trafikkontoret, Josef Hamrin, ”PM om Sjöfart och broar över 
Göta älv”, maj-2020. 

 

Den tekniska förstudiens underrapporter 

Nedan beskrivs innehållet i respektive underlagsrapport som ingår i den tekniska 
förstudien översiktligt. Syftet är att ge ledning var detaljerad information kan 
sökas: 
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Underlagsrapport Trafikering, Sweco 2020. Beskriver de trafikeringsmässiga för-
utsättningarna för Lindholmsförbindelsen och belyser behovet och nyttan av en kollektiv-
trafikförbindelse som korsar Göta älv.  

Underlagsrapport Trafikutformning, Sweco 2020, beskriver hur gatorna vid Linnéplatsen, 
Stigberget samt Lindholmen kan se ut när Lindholmsförbindelsen byggts.  

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. 

Underlagsrapport Förslag till linjeföring, Sweco 2020, redogör för en möjlig (men inte 
slutgiltig) linjeföring för respektive huvudalternativ. PM:et beskriver förutsättningar och 
begränsningar, ger motiv till val av linjeföring och listar avsteg. Översiktliga spårplaner 
och profiler för banmitt redovisas som ritningsbilagor. 

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.  

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. 

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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5 BILAGA: SKISSERADE VYER 

Projektet har skapat en 3D-modell i Sketchup för att visualisera respektive 
påverkansområde. Nedan ges några utsnitt ur modellen. Avsikten är att översiktligt visa hur 
de olika alternativen påverkar stadsbilden och därmed intressenterna i respektive område. 
Följande vyer har valts: 

1. Från Henriksbergs kajutor på Stigberget i riktning mot Lindholmen. 

2. Från en punkt ovan Göta älv i riktning mot Stigberget. 

3. Från Slottsberget på Södra Lindholmen i riktning mot Backa Teater 

4. Från Slottsberget på Södra Lindholmen i riktning mot Stigberget. 

5. Från markplan söder om Backa Teater i riktning mot Stigberget. 

Dessa vyer presenteras nedan. Notera att det är huvudsträckningen utan tillkommande 
ramper och anslutningar som presenteras samt att bredder för 27 m bron motsvarar 
alternativ utan gång- eller cykel.  

 

Figur 12 Vy från Henriksbergs kajutor på Stigberget i riktning mot Lindholmen. 
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Figur 13 Vy från en punkt ovan Göta älv i riktning mot Stigberget 

 

Figur 14 Vy från Slottsberget på Södra Lindholmen i riktning mot Backa Teater 

Tunnel 

12,5 m bro 27 m bro 

Tunnel 

12,5 m bro 

27 m bro 



 ANA LYS  AV  I NT RE SSE NT PÅ VERKA N FÖR  L INDHO LMS FÖRBI NDELSEN S T RE ALTE RNATIV  
V ER SION .  

 ( )  

 
Figur 15 Vy från Slottsberget på Södra Lindholmen i riktning mot Stigberget. 

 
Figur 16 Vy från markplan söder om Backa Teater i riktning mot Stigberget. 

 

27 m bro 

27 m bro 

12,5 m bro 

12,5 m bro 

Tunnel 

Tunnel 



 

 

Trafikkontoret  
  

www.goteborg.se  

 

Nya broars påverkan på 
sjöfarten på Göta älv i 
Göteborg (farled 955) 
Underlag till trafikkontorets pågående arbeten med 
ytterligare förbindelser över Göta älv 

Maj 2020 

 



 

Nya broars påverkan på sjöfarten på Göta älv i Göteborg (farled 955) 2 (30) 
Underlag till trafikkontorets pågående arbeten med ytterligare förbindelser över Göta älv  
Göteborgs Stad, Trafikkontoret 2020-05-01 

Förord 
Trafikkontoret utreder ytterligare förbindelser över Göta älv för gående, 
cyklister och kollektivtrafik som ett led i arbetet med att främja hållbara sätt att 
resa och bygga samman staden. Älven är idag både en av stadens största 
tillgångar och en av stadens största barriärer. Att anlägga broar är ett sätt att 
hantera denna barriär, men påverkar samtidigt sjöfarten på älven. 

Syftet med denna utredning är att beskriva hur sjöfarten på farleden Göta älv 
påverkas av ytterligare broförbindelser, samt hur sjöfarten skulle påverka 
broarnas funktion och utformning. Lindholmsförbindelsen som tunnel, högbro 
och mellanhög bro beskrivs tillsammans med olika alternativ för lokalisering av 
gång- och cykelbroar för att ge ett underlag för fortsatta diskussioner om 
påverkan på och hanteringen av sjöfartintressen på Göta älv.  

Under framtagandet av denna rapport har innehållet stämts av med sakkunniga 
på Sjöfartsverket, Trafikverket, Västtrafik och trafikkontoret. Denna rapport är 
ett underlag för fortsatt arbete och innehåller en beskrivning av faktorer att 
beakta och ta hänsyn till i fortsatt arbete. Rapporten syftar inte till att förorda 
förslag till lösningar, utan detta hänvisas till framtida prövningsprocesser. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I liggande översiktsplan finns ett flertal förslag till nya förbindelser över Göta 
älv i Göteborg i form av ett antal möjliga platser för öppningsbara gång och 
cykel-broar (GC-broar) och den nya spårvägen mellan Brunnsbo och Linné med 
förbindelse över eller under Göta älv vid Lindholmen. 

Trafikkontoret behöver nu beskriva sjöfartens påverkan på de olika scenarion 
för älvförbindelser som utifrån dagens förutsättningar anses troligast. Med 
sjöfartens påverkan avses: 

- Hur sjöfarten kan komma att påverkas, både kommersiell sjöfart och 
fritidsjöfart 

- Hur sjöfarten och dess trafik påverkar tillgängligheten av broarna, dvs 
hur mycket de behöver vara öppna för trafik på älven och därmed 
stängda för trafik över älven. 

1.2 Mål och syfte  
Målet med detta dokument är att ta fram ett kortfattat kunskapsunderlag som 
utifrån ett antal scenarion som beskriver följande: 

- Vilka faktorer behöver beaktas i fortsatta utredningar kring påverkan på 
och regelverk för sjöfarten 

- Vilka faktorer behöver beaktas i fortsatta utredningar kring broöppning 
av öppningsbara broar i Göteborg 

- Vilka faktorer behöver beaktas kring tillgängligheten för trafik över 
älven på öppningsbara broar över Göta älv i Göteborg.  

Syftet med dokumentet är att ge Trafikkontoret underlag för fortsatt förankring 
och förberedelsearbete i att fatta beslut om placering och utformning av 
framtida älvförbindelser i Göteborg. 

1.3 Avgränsningar 
Utredningen hanterar framförallt sjöfartsintressen på farleden mellan 
älvmynningen och Marieholmsbroarna, och hanterar endast övergripande frågor 
rörande hamnområden längs älven, som till exempel Masthuggskajen och 
kryssningsfartygen som angör längs södra älvstranden. För en fördjupad 
diskussion om Lindholmsförbindelsens påverkan på Masthuggskajen hänvisas 
till andra arbeten inom projektet ”Spårväg och citybuss mellan Brunnsbo och 
Linnéplatsen, via Lindholmen”. 
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2 Bakgrundsfakta och 
antaganden 

2.1 Broförbindelser Göteborg 
I nuläget (maj 2020) finns det tre öppningsbara broar över Göta älv i Göteborg: 
Göta älvbron och de två Marieholmsbroarna (som ur ett trafik- och 
broöppningsperspektiv betraktas som en bro).  

Göta älvbron med en segelfri höjd på 18 m trafikeras av spårvagn, buss, bil, 
gång- och cykeltrafik. I nuläget är det den enda förbindelsen för spårvägstrafik 
mellan Hisingen och fastlandet.  

Marieholmsbroarna med en segelfri höjd på 6 m trafikeras av järnvägstrafik 
samt gång- och cykeltrafik.  

Bygget av Hisingsbron pågår, och under 2021 kommer den att ersätta Göta 
älvbron, med samma typ av trafik. Hisingsbrons segelfria höjd är dock 12 m och 
därmed betydligt lägre än Göta älvbron.  

När det gäller framtida älvförbindelser så är ännu inga beslut fattade. Som 
underlag till detta PM så finns ett antal möjliga förbindelser identifierade: 

- Lindholmsförbindelsen som genomför ytterligare en 
spårvägsförbindelse mellan fastlandet och Hisingen. I älvsnittet 
planeras den mellan Stigberget och Slottsberget. I nuläget finns det tre 
möjliga realiseringar: Tunnel, mellanbro (12 m som Hisingsbron) eller 
högbro (27 m, samma höjdbegränsning som gäller på farleden). 

- GC1: Klippan-Färjenäs 
- GC2: Fiskhamnen-Slottsberget 
- GC3: Järntorget-Lindholmen 
- GC4: Casinot-Lundby 
- GC5: Operan-Frihamnen 
- GC6: Gullbergsvass-Ringön 

Ovanstående utgör ett urval av förbindelser jämfört med tidigare utredningar för 
att övergripande kunna beskriva olika scenarion för sjöfarten påverkan, som kan 
uppstå om olika kombinationer av broar genomförs. I detta PM antas att ingen 
GC-bro får en lägre segelfri höjd än Marieholmsbroarna på 6 m. 
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Översikt befintliga och möjliga framtida broförbindelser över Göta älv i Göteborg. 

2.2 Farled 955 och Göteborgs hamn 
Farleden 955 mellan Göteborgs Hamn och Vänersborg är ett utpekat 
riksintresse under Trafikverkets ansvar. Detta innebär enligt 3 kap 8 § i 
miljöbalken: ”… Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i 
första stycket skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten 
eller utnyttjandet av anläggningarna.”  

 

Karta över riksintresse för farled (mörkare blå) och riksintresse för hamn (ljusare 
blå), från Trafikverkets ”Tittskåp riksintressen” hämtat 2020-05-26. 

GC1 

GC2 
GC3 

GC4 

GC5 
GC6 

Lindholms-
förbindelsen 

Hisingsbron / Göta älvbron 

Marieholmsbroarna 



 

Nya broars påverkan på sjöfarten på Göta älv i Göteborg (farled 955) 7 (30) 
Underlag till trafikkontorets pågående arbeten med ytterligare förbindelser över Göta älv  
Göteborgs Stad, Trafikkontoret 2020-05-01 

Trafikverket skriver på sin hemsida om Riksintressen för kommunikation att 
”Utpekande av ett riksintresse för kommunikationer innebär enligt 3 kap 8 § 
miljöbalken att riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Här avses att det är 
funktionen hos transportsystemet som ska säkerställas. Tillkommande 
bebyggelse, exempelvis nybyggnad inom en anläggnings influensområde, får 
inte negativt påverka varken nuvarande eller framtida nyttjande av denna.”. 
Värt att notera är att Bohusbanan, som passerar över Marieholmsbroarna också 
är ett utpekat riksintresse under Trafikverkets ansvar. Kollektivtrafiken över 
Göta älv är inte ett riksintresse.  

Farleden längs Göta älv har 5 knops hastighetsbegränsning ut till Lindolmen, 
vilket motsvarar 2,5 m/s. Väster om Lindholmen är hastighetsbegränsningen 8 
knop. Kollektivtrafikfärjorna är undantagna hastighetsbegränsningarna och får 
framföras i 8 knop öster om Lindholmen och 11 knop väster om Lindholmen. 

Området som utgör riksintresset Göteborgs hamn ska enligt 3 kap 8 § 
miljöbalken ska skyddas mot åtgärder som ”påtagligt kan försvåra” tillkomsten 
eller utnyttjandet av anläggningarna. Göteborgs hamn är av riksintresse för 
sjöfart enligt Sjöfartsverkets beslut den 15 maj år 2000. Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län bedömde 2009 att Majnabbeterminalen, Masthuggskajen, 
Kvillepiren och Frihamnen är de hamndelar i innerhamnen som är av 
riksintresse. I en revidering gjord 2016 av Trafikverket utgick Kvillepiren och 
Frihamnen som hamndelar av riksintresse. Denna utredning hanterar frågan om 
riksintresset Göteborgs hamn endast ytligt och fokuserar fortsättningsvis på 
påverkan på sjöfarten på farleden. 

2.3 Fartygstrafik 
Trafiken på Göta älv genom Göteborg utgörs av ett antal olika kategorier fartyg, 
som har olika beroende till de öppningsbara broarna: 

• Handelsfartygen färdas ofta långa sträckor, från hamnar längs med 
Göta älv eller uppe i Vänern till hamnar nere i Europa, resor som tar 
flera dygn. Planeringen och gångtiden för en viss rutt varierar väldigt 
mycket beroende på de exakta förutsättningarna (t.ex. avseende 
öppettider i hamnar etc.) och väderförhållanden. Handelsfartygen följer 
inte något schema eller långsiktig planering, vilket gör att det inte är 
möjligt att förutse trafikens omfattning mer än max ett dygn framåt. 
Men även under pågående färd är det svårt att i förväg förutsäga 
ankomsttider till punkter längs resan. 
För fartyg som passerar Göteborg kan i vissa fall varje fördröjning 
direkt innebära en ökad kostnad för rederiet, och i andra fall finns det 
marginaler i restiden. Värt att notera är också att det i dagsläget inte 
sker någon omlastning i Göteborgs Hamn till Vänersjöfarten. 
Handelsfartyg framförs på Göta älv nästan uteslutande av 
Sjöfartsverkets lotsar, som har stor erfarenhet av broarna i Göteborg.  
Praktiskt tagit samtliga handelsfartyg kommer att kräva broöppning vid 
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passage av en 12 m bro t.ex. Hisingsbron pga. av dess lägre höjd. Idag 
kräver endast 1 av 3 handelsfartyg öppning vid Göta älvbron.  

• Arbetsbåtar utgörs bl.a. av bogserbåtar, lastpråmar, kranfartyg och 
andra typer av båtar som används främst i anslutning till byggnation 
kring älven. Generellt sett har arbetsbåtarna lägre segelfri höjd än 12 m, 
men kommer i de allra flesta fall kräva öppning vid en GC-bro på 6 
meter. 

• Segelbåtar utgörs av båtar som transporteras ut till havet via Göteborg, 
turister som passerar Göteborg till eller från mål längre norrut, t.ex. 
Göta kanal eller Dalslands kanal och segelbåtar som har sin hemvist i 
Göteborg eller längs med Göta älv. Segelbåtssäsongen är mellan maj 
och september, med flest passager i juni-augusti och allra flest i juli. 
Segelbåtarnas masthöjd avgör huruvida de behöver broöppning vid 
passage.  

• Motorbåtar motsvarar samma behov som segelbåtarna, men beaktas 
inte i detta PM då de allra flesta motorbåtar har lägre segelfri höjd än 6 
meter och påverkas då inte av de öppningsbara broarna. 

• Tur- och charterbåtar utgörs av kommersiell trafik som oftast är 
chartrad och inte linjelagd. De allra flesta av dessa båtar har lägre 
segelfri höjd än 12 m, men däremot kräver de flesta öppning vid 6 m.  

• Kollektivtrafikfärjor körs i linjetrafik av Västtrafik på Göta älv, dels 
linjen Älvsnabben mellan Klippan och Lilla Bommen och Älvsnabbare 
mellan Lindholmspiren och Stenpiren. Älvsnabben går i 
halvtimmestrafik dagtid och Älvsnabbare går med tätare 7-
minuterstrafik dagtid. Idag passerar kollektivtrafikfärjorna inga 
öppningsbara broar, men de kommer behöva öppning vid passage av en 
GC-bro på 6 m. De färjor som Styrsöbolaget äger och kör på linjen 
Älvsnabben samt mellan Göteborg och södra skärgården är i nuvarande 
avtal (fram till 2025) under 12 m och kommer inte att kräva broöppning 
vid en 12-meters bro. Majoriteten av fartygen kan i dagsläget även 
passera under Donsöbron som har en segelfri höjd på 8,6 m. Färjorna 
som Västtrafik äger och som trafikerar linjen Älvsnabbare är 12,7 m 
utan antenner och skulle kräva broöppning om de passerar en 12-meters 
bro. 

• Färjor och kryssningsfartyg avser Stenas Danmarksfärja som angör 
terminalen vid Masthuggskajen samt de kryssningsfartyg som med viss 
regelbundenhet angör de kryssningshamnar som finns i Göteborg, där 
Amerikaterminalen strax öster om Fiskhamnen sedan 2017 är den enda 
angöringsplatsen för kryssningsfartyg innanför Älvsborgsbron.   

Nedanstående bild ger en översikt över det genomsnittliga antalet handelsfartyg 
och segelbåtar som passerar Göta älvbron per dag för varje månad under ett år. 
Data för lastfartyg är från 2019, och data för segelbåtar utgörs av en 
uppskattning baserat på data från Marieholmsbroarna från 2016 och från 
masthöjdsmätningen 2008.  
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Genomsnittligt antal fartygspassager per dag 

Utöver detta så passerar ett antal arbetsfartyg Göta älvbron (frekvensen för 
dessa varierar från år till år beroende på vilka byggnationer som pågår), och 
även tur- och charterbåtar (maximalt c:a en per dag i juli, övriga månader färre 
än så). 

I nedanstående bild beskrivs hur frekvensen av handelsfartyg utvecklats över 
tid. De blå staplarna visar antalet handelsfartyg som i genomsnitt passerar Göta 
älvbron per dygn för år 2005 fram till och med 2019. De röda staplarna avser 
beräknad mängd fartygspassager fram till 2030 baserad på den prognos för 
godstrafik som Trafikverket tog fram 2013 och som använts i stråkstudien inför 
beslut om slussar i Trollhättan (se [6]). Denna prognos låg även till grund för 
prövningen av Hisingsbron i Mark- och miljödomstolen. Prognosen baseras på 
en ökning av godsvolymen för Vänersjöfarten från 1,2 milj. ton 2012 till 3 milj. 
ton 2030.  

 

Antal lastfartyg på Göta älv – utfall och prognos från 2013 
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Trafikverket gjorde en uppdaterad prognos 2017 (se [7]), där godsvolymen för 
Vänersjöfarten bedöms öka från 1,2 milj. ton 2012 till 2,8 milj. ton 2040, vilket 
är en lägre ökning än tidigare uppskattats. I den ursprungliga prognosen från 
2013 förväntades godstrafiken öka fram till 2020 ökad med 0,9 milj. ton, en 
ökning som baserat på aktuella volymer kan konstateras helt uteblivit. 
Trafikverket kommer sommaren 2020 att ta fram en uppdaterad prognos för 
godstrafiken längs Göta älv. 

2008 genomfördes en mastmätning på de segelbåtar som passerade Göta 
älvbron för att ta fram dataunderlag till planeringen av Hisingsbron. Resultatet, 
som redovisades i [3], syns i nedanstående graf: 60% av segelbåtarna 2008 hade 
krävt broöppning vid en 12-metersbro. Sedan mätningen genomfördes för 12 år 
sedan har segelbåtsbeståndet förändrats med allt större båtar och därmed också 
allt högre master. Bedömningen är att idag kommer de flesta segelbåtar kräva 
broöppning vid Hisingsbron. En ny mastmätning är planerad att genomföras 
sommaren 2020 för att ta fram aktuell data för segelbåtars masthöjd. 

 

Båthöjder från masthöjdsmätning 2008 

Mastmätningen 2008 visade följande båthöjder för fritidsbåtar < 6,5 m (vilka 
alla kan antas vara motorbåtar): 

- 98 % passerar 6,0 m utan öppning 
- 93% passerar 5,0 m utan öppning 
- 85% passerar 4,0 m utan öppning 

En GC-bro med 4,0 m fri höjd innebär alltså i snitt ytterligare ca 4 – 6 båtar per 
dag i juli som kräver öppning jämfört med en bro med 6,0 m fri höjd. Samtidigt 
utgör Marieholmsbroarnas segelfria höjd på 6 m en slags dimensionerande höjd 
för trafik på älven som ska klara sig utan broöppning. Att i framtiden bygga 
lägre broar än dessa 6 m bör därför bara göras om värdet av den låga bron är 
stort och beredskap finns på ökad frekvens av broöppningar. 
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2.4 Broöppningar 
Göta älvbron ägs av Göteborgs stad och broöppning bemannas av Park- och 
Naturförvaltningen i Göteborgs stad och utförs från brotornet. 

Hisingsbron ägs av Göteborgs stad och kommer initialt fortsatt att öppnas av 
personal från Park- och Naturförvaltningen, men placerade i en lokal en bit ifrån 
bron, vilket innebär att bron kommer att fjärrstyras. 

Marieholmsbroarna ägs av Trafikverket, men fjärrstyrs från Göta älvbron av 
samma broförare som öppnar Göta älvbron. När Hisingsbron tas i drift kommer 
samma broförare fortsatt att öppna Marieholmsbroarna från sin nya lokal. 

Övriga åtta öppningsbara broar längs Göta älv ägs antingen av Trafikverket 
eller berörd kommun. Öppning av dessa broar utförs av Sjöfartsverket i den s.k. 
Kanalcentralen i Trollhättan, varifrån även slussar styrs. 

Processen för broöppning av alla broar längs Göta älv (och för de flesta andra 
större farleder i Sverige) är idag helt manuell, dvs vid anrop från fartyg eller en 
bestämd tid är det en broförare som från en placering på bron eller på distans 
genomför broöppningen. I det fall att broförare är placerad på distans används 
kameror för att ge broförare uppsikt över bron och kunna säkerställa att inga 
hinder finns för att öppna. Styrsystemet för varje bro är en del av själva bron 
(även vid fjärrstyrning), och lyder under de säkerhetskrav som gäller för varje 
bro. Detta gör också att styrningen av varje bro är individuell, och t.ex. 
överliggande system som styr flera broar i nuläget inte finns eller planeras att 
utvecklas. 

2.5 Öppningstider 
I samband med miljödomen och projekteringen av Hisingsbron har öppningstid 
för passerande handelsfartyg beräknats till 7-8 min, vilket är detsamma som för 
Göta älvbron idag. I det tidsspannet ingår en antagen säkerhetsmarginal på 3 
min, vilket innebär att ett fartyg ska se en öppen bro 3 minuter innan passage. 
För att uppnå marginalen på 3 minuter måste öppningsfasen påbörjas minst 2 
minuter innan (utrymning och öppning), dvs minst 5 minuter innan bron 
passeras. Med 5 knops hastighet motsvarar detta en sträcka på ca 750 m. Vilken 
säkerhetsmarginal som bör gälla vid broöppning kan dessutom variera beroende 
på ström i älven, väderförhållanden etc. 
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Schematisk bild för tidsåtgång för broöppning för passage av handelsfartyg. 

För fritidsbåtar krävs inte denna marginal, utan bron öppnas först när båtarna är 
framme vid bron och öppningstiden begränsas därför till 4-5 min. 

Ovanstående tider antas gälla för såväl Hisingsbron, en mellanhög bro för 
Lindholmsförbindelse och nya öppningsbara GC-broar. Den delen av 
öppningstiden som beror på den tekniska klafflösningen för bron varierar alltså 
inte så mycket att det behöver beaktas i denna analys. 

2.6 Miljödomar och samverkansregler 
Både för gång- och cykelbron vid Packhuskajen som planerades men avbröts 
2009 och för Hisingsbron har frågan om påverkan på riksintresset för sjöfarten 
på farled 955 varit central i bedömningen hos Mark- och miljödomstolen. I 
fallet med GC-bron (där ansökan lämnades in 2007) gick ansökan inte igenom, 
och inte heller i den högre instansen Mark- och miljööverdomstolen. I fallet 
med Hisingsbron gav Mark - och miljööverdomstolen tillstånd, men med två 
viktiga villkor angående sjöfarten: 

Villkor 15: Göteborgs kommun ska verka för att ett effektivt 
trafikledningssystem som omfattar samtliga trafikslag som trafikerar på och 
under bron införs för kommunikationsleden (farled 955), Göta älv, och är 
driftklart senast vid den tidpunkt då bron tas i anspråk.  

U1. Under prövotiden ska Göteborgs kommun utreda påverkan på 
sjöfartsintresset. Uppföljning av påverkan på sjöfartsintresset ska ske genom 
studie av broöppningarnas påverkan på sjöfarten på Göta älv. Studien ska 
utföras och utformas i samråd med tillsynsmyndigheten, Sjöfartsverket och 
sjöfartsintresset. 

Intill dess mark- och miljödomstolen beslutar annat, ska följande provisoriska 
föreskrift gälla. 

P1. Broöppningar ska medge att minst 15 handelsfartyg kan passera 
Göta älv per dygn. Minst en bropassage ska garanteras per timma, 
undantaget kl. 06-09 och 15- 18 helgfria vardagar. 
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Göteborgs kommun ska årligen till mark- och miljödomstolen redovisa relevant 
statistik om trafik på Göta älv, broöppningar mm och redovisa erfarenheter om 
trafiksituationen och trafikledningssystemet samt inom 5 år från att bron tagits i 
anspråk till mark- och miljödomstolen ge in prövotidsutredning avseende 
inverkan på riksintresset sjöfart och kommuns förslag till hur broöppningar ska 
ske. 

Prövotidsvillkoren kommer att prövas 5 år efter bron tas i drift (2026, vid 
driftstart 2021) och därefter fattar Mark- och miljödomstolen ett slutgiltigt 
beslut om föreskrifter för Hisingsbron kring sjöfarten. Utformningen av ett 
sådant beslut kommer också ha stor betydelse för eventuella tillkommande 
älvförbindelser i Göteborg. 

Villkor 15 kommer att uppfyllas genom framtagande av ett antal 
samverkansregler som reglerar hur olika trafikslag ska samverka kring Göta älv 
i Göteborg. Samverkansreglerna tar sin utgångspunkt i ett samverkansprogram 
som startades 2018 mellan parterna Trafikverket, Göteborgs stad, Västtrafik, 
Sjöfartsverket och Trafik Göteborg. Syftet var att samverka om 
trafikledningsfrågor för trafik kring Göta älv i Storgöteborg. Ett av uppdragen 
har varit att ta fram ett regelverk (Samverkansregler) som reglerar villkoren för 
hur trafik på och över Göta älv samverkar. Fokus är på trafik på 
Marieholmsbroarna och Hisingsbron. En viktig del av Samverkansreglerna är 
insikten om att deras innehåll kommer att behöva förändras i takt med att den 
trafikala situationen förändras. Därför ingår även en s.k. process för 
vidareutveckling där parterna tar ett ansvar för en årlig uppföljning och analys 
av ett antal faktorer som skulle kunna leda till behov av förändring i 
samverkansreglerna (se [2]). Samverkansregler version 0.7 är just nu ute på 
dialogmöten med berörda parter och planeras signeras av parterna Trafikverket, 
Göteborgs stad, Västtrafik och Sjöfartsverket sommaren 2020. 
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3 Konsekvenser att ta hänsyn 
till i fortsatt arbete 
Vid planering av älvförbindelser finns det med hänsyn till sjöfarten ett antal 
olika konsekvenser att ta hänsyn till. Alla beslut kommer att vara avvägningar 
av dessa konsekvenser, och olika val, både i den fysiska utformningen av 
förbindelsen men också i kringliggande processer och rutiner kommer att på 
olika sätt förstärka eller minimera dessa konsekvenser. 

3.1 Handelssjöfartens framkomlighet i 
Göteborg 
För handelssjöfarten innebär öppningsbara broar i farleden inskränkningar på 
flera olika sätt. Nedan beskrivs några av de situationer som kommer att behöva 
beaktas för nya öppningsbara broar i Göteborg: 

- Framkomligheten hindras när gällande regelverk gör att en bro inte 
öppnas när fartyget behöver passera, t.ex. det som gäller idag för Göta 
älvbron där inga broöppningar sker vardagar mellan 06.00-09.00 och 
15.00-18.00. Utformningen av detta regelverk har direkt påverkan på 
handelsfartygens möjlighet att planera för att passera Göteborg 

- Fler öppningsbara innebär broar ökad sannolikhet för driftproblem eller 
underhållsarbete som förhindrar broöppning och hindrar farleden. Ur 
detta perspektiv är varje öppningsbar bro en ökad risk för planerade 
eller oplanerade avstängningar i farleden. Göta älv från Göteborg till 
Vänersborg har idag ett tiotal öppningsbara broar. 

- Även om handelssjöfarten har tydlig prioritet vid öppningsbara GC-
broar, dvs alla rutiner kommer att vara baserade på målet att GC-broar 
ska öppnas utan väntetid för handelssjöfarten, så finns risken för hinder 
vid GC-broar. Det kan uppstå situationer med mycket samtida båttrafik 
som gör att broföraren helt enkelt inte hinner hantera situationen 
optimalt och där konsekvensen blir att även ett handelsfartyg får vänta 
på öppning av en GC-bro. Ju fler öppningsbara broar samlade inom ett 
mindre område, ju större sannolikhet att en sådan situation kommer att 
inträffa.  

- Järnvägstrafiken till Göteborgs hamn och industrierna på Hisingen ökar 
för varje år. Även persontrafiken på Bohusbanan mellan Uddevalla och 
Göteborg planeras öka kommande år. Då all denna järnvägstrafik 
passerar över Marieholmsbroarna gör det att luckorna för att öppna 
Marieholmsbroarna för passerande handelsfartyg blir allt färre. Detta 
kan på sikt leda till ett ökat behov av mer välplanerade passager vid 
Marieholmsbroarna, vilket styr in handelsfartygen mot bestämda 
möjliga tidpunkter för passage genom Göteborg. Detta kommer att göra 
handelsfartygen ännu mer känsliga för begränsningar i öppning av 
övriga broar i Göteborg. 
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Ett exempel på en förändring för handelssjöfartens framkomlighet är 
Hisingsbrons lägre höjd jämfört med Göta älvbron. Enligt nu gällande miljödom 
kommer Hisingsbron inte öppnas under de s.k. spärrtiderna 06.00-09.00 och 
15.00-18.00 på vardagar. Samma spärrtider gäller idag vid Göta älvbron. 
Skillnaden när Hisingsbron tas i drift är att inga handelsfartyg kan passera 
Hisingsbron utan broöppning, men 2 av 3 handelsfartyg kan passera Göta 
älvbron utan broöppning. Hisingsbron innebär alltså att ytterligare 2 av 3 
handelsfartyg behöver ta hänsyn till spärrtiderna när deras rutt planeras och 
säkerställa att Göteborg inte angörs under dessa tider. Enligt statistik från 2019 
drabbar detta 12% av de fartyg som tidigare kunnat passera Göta älvbron utan 
öppning men som nu behöver anpassa sig till Hisingsbrons spärrtider dvs drygt 
ett fartyg var tredje dygn. Denna inskränkning uppfattas som mycket negativ av 
rederinäringen, då den minskar planeringsutrymmet för en resa som redan har 
ett flertal påverkande faktorer, t.ex. öppettider i hamnar, krav på leveranstid, 
öppettider i slussar etc. och redan har stora utmaningar att utföras på ett 
konkurrenskraftigt och tillräckligt kostnadseffektivt sätt. 

 

Idag kan två av tre handelsfartyg passera Göta älvbron utan broöppning. 

 

I framtiden kommer inget av dagens handelsfartyg kunna passera Hisingsbron 
utan broöppning. 

3.2 Trygg och enkel framkomlighet för 
fritidsbåtar i Göteborg 
Varje sommar passerar ett stort antal segelbåtar Göta älvbron, i juli är det c:a 30 
segelbåtar per dag i genomsnitt. Då Hisingsbron med sin lägre segelfria höjd 
kommer att behöva öppnas för en större andel av de passerande segelbåtarna än 
Göta älvbron kommer fasta öppningstider för segelbåtar införas. Minst fem 
fasta öppningstider kommer vara tillgängliga dagtid. För segelbåtarna på Göta 
älv kommer detta att innebära en stor förändring och en begränsning för 
möjligheterna att passera.  

Lindholmsförbindelsen som en 12m bro kommer också att behöva ha fasta 
öppningstider för segelbåtar. För att skapa bra förutsättningar för segelbåtarna 
kan dessa tider komma att ansluta till Hisingsbrons tider för att skapa en ”grön 
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våg” för segelbåtarna. För att minimera antalet öppningar kommer möte endast 
tillåtas vid en av broarna. Den andra bron, som antas vara 
Lindholmsförbindelsen, kommer då att behöva öppnas två gånger för varje fast 
öppningstid vid Hisingsbron för att hantera trafik från båda riktningar.  

Segelbåtstrafiken som passerar Lindholmsförbindelsen och de yttre föreslagna 
lägena för GC-broar mättes 2008 till c:a 7000 per år, att jämföra med 
motsvarande siffra 2500 segelbåtar som passerar Göta älvbron (se [3] och [4]). 
Även om den exakta relationen kan ha förändrats något sedan dessa mätningar 
så kvarstår med säkerhet situationen att segelbåtstrafiken är mer än dubbelt så 
stor i älvsnittet väster om Göteborgs gästhamnar jämfört med älvsnittet vid 
Hisingsbron. 

För en ny GC-bro placerad väster om Hisingsbron är antagandet att den 
kommer att behöva öppnas oftare för passage av segelbåtar samt tur- och charter 
under sommarperioden. I miljödomen för GC-bro från 2009 är antagandet två 
gånger per timme. Beroende på avstånd till andra broar och hur dessa placeras 
är det förstås önskvärt att dessa öppningstider sammanfaller med tider som 
stämmer med de fasta öppningstiderna för Hisingsbron. 

Vid diskussion med fritidssjöfartsintresset med anledning av fasta öppettider för 
Hisingsbron har säkerhetsfrågan lyfts, dvs hur segelbåtar som anländer till 
Göteborg och möts av en bro som är stängd och som inte kommer att öppna på 
ett tag hanterar denna situation. Väntelägenas utformning är därför viktiga 
liksom instruktioner på fasta och dynamiska skyltar och på hemsidor och 
sjökort. 

Med flera öppningsbara broar i Göteborg, där alla kommer att ha olika fasta 
öppningstider för segelbåtar, och olika väntelägen så ökar utmaningen att 
informera segelbåtar om hur korrekt passera Göteborg, och för oerfarna seglare 
ökar risken för felaktiga beslut med olyckor som följd.  

3.3 Broöppningars påverkan på trafik över 
älven 
Alla öppningsbara broar kommer när de öppnas att påverka trafikflödet över 
bron negativt. På vilket sätt och hur stor den påverkan blir beror helt på trafiken 
över den aktuella bron. 

3.3.1 Kollektivtrafikbroar 
För Göta älvbron och även Hisingsbron när den står klar så är varje öppning 
mycket negativ, då det är ett konstant trafikflöde över bron, med flera olika 
trafikslag (spårvagn, buss, bil, gång och cykel) mer eller mindre hela dygnet. 
Enligt en analys genomförd i projektet GOTRIS II (se [1]) leder en broöppning 
på genomsnitt 6 minuter till en extra försening på tre minuter för 
kollektivtrafiken. Förseningen kvarstår i systemet åtminstone 15 minuter efter 
att broöppningen är färdig, och för spårvagnar ändå fram till ändhållplatsen, 
vilket motsvarar upp till 20-30 minuter efter broöppningen är genomförd.   
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En frågeställning vid planering av broöppningar är avvägningen mellan flera 
kortare broöppningar jämfört med färre längre broöppningar. Tumregeln är att 
så länge öppningstiden inte ökar med mer än 40% jämfört med 
normalöppningstiden så innebär en längre broöppning mindre total väntetid för 
trafik över bron jämfört med två broöppningar. Baserat på detta bör 
öppningstider på maximalt 6 minuter (där 3-4 minuter är normaltid) eftersträvas 
för fritidsbåtar och maximalt 10 minuter (där 7-8 minuter är normal tid) för 
handelsfartyg. Om broöppningen är på väg att bli längre än så bör om möjligt 
bron stängas och sedan öppnas igen 20-30 minuter senare.  

Lindholmsförbindelsen planeras för spårvägstrafik. Det finns beroende på val 
av lösning även optioner för GC-trafik och i vissa scenarion även möjligen för 
busstrafik. Det innebär att förutsättningarna för en öppningsbar 12m bro vid 
Lindholmsförbindelsen på många sätt liknar dem vid Hisingsbron. En skillnad 
mellan Lindholmsförbindelsen och Hisingsbron är att Lindholmsförbindelsens 
spårväg planeras som ”stadsbana”, med glesare hållplatser, högre turtäthet, 
trafik på egen bana och därmed högre hastighet än vanlig spårvägstrafik. Hur 
stadsbanekonceptet påverkas av broöppningar - som utgör återkommande stopp 
för trafiken – behöver fortsatt utredas. 

3.3.2 GC-broar 
GC-broar används endast av fotgängare och cyklister. Mängden individer som 
passerar dessa broar blir mycket lägre än för kollektivtrafikförbindelser som 
Hisingsbron. Men det finns även för dessa broar en gräns för hur mycket den 
kan vara öppna innan de inte längre bedöms användbara som älvförbindelser. 
För GC-broar uppstår frågan om påverkan på den trafikala funktionen främst på 
sommartid då trafiken med segelbåtar och turbåtar som kräver broöppning är 
tät.  

Ett enkelt räkneexempel visar dock att även en bro som öppnas extremt ofta och 
t.ex. har en genomsnittlig 6 minuters broöppning var 10:e minut innebär en 
genomsnittlig väntetid pga. broöppning för gående och cyklister över älven på 
1,8 minuter. För resenärer med färjan Älvsnabbare (som kör 7-minuterstrafik) 
är motsvarande genomsnittlig väntetid på 3,5 minuter. En öppningsbar GC-bro 
med väldigt täta broöppningar innebär i denna beräkning mer än halverad 
väntetid jämfört med kollektivtrafikfärjor i skytteltrafik. 

I beräkningar på nyttor i underlag från 2008 [5] antas att en fotgängares tid att 
passera Göta älv på en GC-bro i Göteborg är lite mindre än 5 minuter och för en 
cyklist är tiden ca 90 sekunder. 

3.3.3 Järnvägsbroar 
För Marieholmsbroarna är situationen helt annorlunda. När ett tåg är schemalagt 
att passera över Marieholm så är det inte möjligt att öppna broarna. Men när det 
är luckor i tågtrafiken så är det fritt fram att öppna broarna, och trafiken tar inte 
heller skada om broarna står öppna länge, så länge tidsrymden är inom den 
tillgängliga tidsluckan i tågtrafiken. Dock påverkas gång- och cykeltrafiken på 
Marieholmsbroarna negativt av alltför långa öppningstider. 
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3.4 Personal och process för att genomföra 
broöppningar 
Idag hanterar en broförare två öppningsbara broar (Göta älvbron och 
Marieholmsbroarna) i Göteborg. Planen är att fortsätta på samma sätt när Göta 
älvbron ersätts av Hisingsbron, med skillnad att personalen inte längre är 
placerad på bron utan vid i en separat lokal på land. Om två öppningsbara broar 
blir fyra (eller kanske redan tre) kan det vara så att en ensam person inte säkert 
kan genomföra alla broöppningar vid passage av ett enskilt handelsfartyg och 
samtidigt hålla nere öppningstiden för respektive bro. Detta blir då en fråga om 
avvägningen mellan hög säkerhet/låg risk och hur länge broar står öppna: Ett 
sätt att minimera risken är att alla broar öppnas när ett fartyg ankommer den 
första bron. Effekten av detta blir då att de påföljande broarna kommer att stå 
öppna betydligt längre än de 7-8 minuter som normalt beräknas vid passage av 
ett handelsfartyg. En annan möjlighet är att broföraren prioriterar att öppna 
broar framför att stänga de som passerats. Även detta leder till längre 
öppningstider, men troligen något kortare än om alla broar öppnas direkt.  

Alternativet är att ha mer personal i broöppningsfunktionen, dvs två broförare är 
aktiva dygnet runt, vilket i praktiken innebär en fördubbling av kostnaden för 
broöppningsfunktionen. Det leder också till ett behov att rekrytera fler individer 
som kan arbeta som broförare. 

För fritidssjöfarten sommartid kommer en situation med två eller flera nya 
öppningsbara broar leda till alltför många broöppningar under kort tid i 
samband med de fasta öppningstiderna för att hanteras av en person. Det 
kommer därför i ett sådant fall vara nödvändigt med bemanning av en extra 
broförare åtminstone under dagtid i juni, juli och augusti. 

3.5 Säkerhet för alla trafikslag vid 
broöppningar 
Trafiken på farleden varierar mycket; antalet handelsfartyg som passerar 
Göteborg de flesta dygn är mellan 0 och 7 st., men vissa dygn kan vara upp till 
12 st. Detta leder till flera olika möjliga situationer, t.ex. fartyg som möts i 
Göteborg (antingen vid Älvsborgsbron eller vid Marieholmsbroarna), fartyg 
som kolonnkör, eller två fartyg som separat sig med 30 minuters avstånd för att 
undvika kolonnkörning eller alltför täta broöppningar. När antalet öppningsbara 
broar ökar på en relativt kort sträcka i centrala Göteborg så ökar också den 
möjliga komplexiteten i att hantera dessa fall. Med fyra öppningsbara broar kan 
mötande handelsfartyg i Göteborg leda till att sju broöppningar ska genomföras 
på 45 minuter. Även om två broförare bemannar för att utföra detta så finns det 
många riskmoment, både i att bedöma i vilken ordning dessa broöppningar 
lämpligast utförs och att säkerställa att alla broar är fria att öppna (t.ex. att inga 
fordon kört för långt eller att alla gående/cyklister lämnat bron.) Risken finns att 
det uppstår situationer som blir pressande för broförarna och att beslut tas som 
skapar risker för såväl trafikanter som passerar över älven som de fartyg som 
färdas på älven.  
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Ovanstående frågeställningar kommer att kompliceras ytterligare sommartid när 
älven trafikeras av segelbåtar, i flertal fall utan samma möjlighet till 
direktkontakt med broförarna via radio och i flertal fall också med oerfarna 
skeppare.  

De exakta lösningarna för att hantera detta kommer att bero på exakt vilka 
öppningsbara broar som kommer att finnas och hur de är placerade sinsemellan. 
Men den tydligaste åtgärden för att uppnå högre säkerhet är att tillåta längre 
öppningstider för de broar som är minst känsliga för längre öppettider, dvs GC-
broarna, med den negativa konskenser detta ger för trafiken över älven. 

3.6 Påverkan på kollektivtrafikfärjor 
Idag körs ett antal kollektivtrafikfärjor i linjetrafik av Västtrafik på Göta älv, 
dels linjen Älvsnabben mellan Klippan och Lilla Bommen och Älvsnabbare 
mellan Lindholmspiren och Stenpiren. Sträckningen av dessa linjer kan 
påverkas av öppningsbara broar.  

Om kollektivtrafikfärjorna korsar öppningsbara GC-broar och dessa kräver 
öppning vid passage kommer detta att leda till betydligt sämre trafikal funktion 
för GC-bron. T.ex. halvtimmestrafik i två riktningar skulle innebära öppningar 
fyra gånger per timme och att bron står öppen 40-50% av tiden - endast pga 
färjetrafiken. (Beräkningen baseras på antagandet att kollektivtrafikfärjor har 
samma öppningstid som handelsfartyg, detta behöver fortsatt utredning.) Det är 
därför nödvändigt att kollektivtrafikfärjorna beaktas i anslutning till planering 
av öppningsbara broar. 

3.7 Behov av angöringsplatser vid nya 
broförbindelser 
I samband med att nya öppningsbara broar byggs behöver även angöringsplatser 
planeras i anslutning till dessa. Behoven varierar, dels beroende på typ av bro 
och vilka lösningar och regelverk som väljs för trafiken.  

Om Lindholmsförbindelsen realiseras som en mellanhög bro kommer det 
troligen inte behövs någon angöringsplats för handelsfartyg annat än i 
nödsituationer när bron inte kan öppnas pga. driftproblem och ett handelsfartyg 
redan är framme vid bron. Däremot så kommer det att behövas väntelägen för 
segelbåtar som väntar in fasta öppningstider, jämför lösning för Hisingsbron.  

För GC-broar kommer det också att behövas väntelägen, det exakta behovet 
kommer att bero på inbördes placering och vilka andra väntelägen som är 
tillgängliga.   
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4 Några viktiga fall att beakta 
Nedan följer några scenarion som bedöms relevanta att lyfta fram redan i detta 
tidiga skede. Även om nedanstående scenarion inte är desamma som slutligen 
kommer att realiseras innehåller de slutsatser och analyser som är viktiga för det 
fortsatta arbetet med förbindelser över Göta älv. 

4.1 Lindholmsförbindelsen 

 

Placeringen av Lindholmesförbindelsen är markerad med ett grönt streck på 
kartan ovan. 

4.1.1 Högbro eller Tunnel 
Om Lindholmsförbindelsen byggs som tunnel kommer detta inte innebära 
någon påverkan på riksintresset för sjöfart på Göta älv, annat än tillfälliga 
störningar under byggtiden. Om den byggs som högbro kommer den aktuella 
höjden för högbron (planerat 27 m) följa farledshöjden. Den planerade bredden 
för båda broförbindelserna är 30 m – vilket följer samma bredd som övriga 
broar och slussar längs älven. Vidare så innebär en även en hög bro ett 
potentiellt hinder i farleden, som t.ex. minskar de möjliga platserna till möten, 
men bedömningen en högbro trots detta inte nämnvärt inskränker farleden. 

En högbro påverkar riksintresset Göteborgs hamn då en brokonstruktion gör att 
Masthuggskajen inte längre kan angöras av 45 m höga färjor. När en tunnel är i 
driftskedet bedöms den inte påverka Masthuggskajen, men vidare utredning 
behövs för att klargöra hur Masthuggskajen påverkas under byggskedet. 
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4.1.2 Mellanhög bro 
Om Lindholmsförbindelsen byggs som en mellanhög öppningsbar bro med 
segelfri höjd på 12 m (samma som Hisingsbron) kommer det bl.a. att ge flera 
konsekvenser kopplat till sjöfarten än de som nämns för en högbro ovan. 
Tillståndsprövningen i mark- och miljödomstolen kommer med stor sannolikhet 
på samma sätt som för tidigare öppningsbara broar handla mycket om balans 
mellan påverkan på sjöfartsintresset och påverkan på kollektivtrafiken på bron. 
Alla dessa konsekvenser kommer att på olika sätt belysas i tillståndsprövningen, 
och frågornas komplexitet och utmaningen i att hitta lösningar som 
tillfredsställer alla berörda intressenter skapar risker för det fortsatta projektet. 
Dels kan miljödomsprocessen bli svår och leda till projektförseningar, och dels 
kan Mark- och miljödomstolens utslag ha stor påverkan på vilken kvalitet på 
trafik som kan uppnås för kollektivtrafiken på bron.  

Några frågeställningar som visar på komplexiteten i Lindholmsförbindelsen 
som en 12m bro beskrivs nedan:  

- Spärrtider för Lindholmsförbindelsen behöver utredas, beslutas och 
förankras. Dessa kan också slutgiltigt komma att beslutas i Mark- och 
miljödomstolen. Olika förslag på spärrtider ger olika förutsättningar för 
olika trafikslag:  

o En möjlighet är samma spärrtider som för Hisingsbron (6.00-
9.00 och 15.00-18.00) vilket innebär en inskränkning på 20 
minuter för handelsfartyg som passerar Göteborg. Fartyg som 
anlöper Lindholmsförbindelsen på väg österut eller Hisingsbron 
på väg västerut är då hindrade att passera Göteborg mellan 
5.40-9.00 resp. 14.40-18.00. Detta leder alltså även till en 
inskränkning i möjliga tider att passera Hisingsbron. 

o Alternativet är att inte införa spärrtider vid 
Lindholmsförbindelsen. Effekten av det är att den tid då 
kollektivtrafiken på Lindholmsförbindelsen garanterat inte blir 
störd av broöppningar för sjöfarten blir 6.20-8.40 samt 15.20-
17.40, vilket innebär större störningar för spårvagnstrafiken än 
vid Hisingsbron.  

o En mellanväg är att införa förskjutna spärrtider för 
Lindholmsförbindelsen beroende på trafikens riktning men 
anpassade till spärrtiderna på Hisingsbron, dvs 6.20-9.20 för 
fartyg österifrån och 5.40-8.40 för fartyg västerifrån.  

o En annan variant är att införa förskjutna spärrtider för både 
Hisingsbron och Lindholmsförbindelsen. Det innebär att fartyg 
som kommer västerifrån alltid har spärrtid 6.00-9.00 och 15.00-
18.00 vid Lindholmsförbindelsen men 6.20-9.20 och 15.20-
18.20 vid Hisingsbron. Fartyg österifrån har spärrtid 6.00-9.00 
och 15.00-18.00 vid Hisingsbron men 6.20-9.20 och 15.20-
18.20 vid Lindholmsförbindelsen. 

- Då två handelsfartyg möts i Göteborg vid Marieholmsbroarna eller 
Älvsborgsbron leder detta till dubbla öppningar inom 30 min av både 
Hisingsbron och Lindholmsförbindelsen, vilket kan vara svårt att 
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genomföra och leda till en av broöppningarna behöver förskjutas med 
försening för sjöfarten som följd. 

- För segelbåtstrafiken kommer Lindholmsförbindelsen behöva dubbla 
fasta öppningstillfällen jämfört med Hisingsbron, då trafik västerut 
passerar Lindholmsförbindelsen c:a 20-30 minuter efter Hisingsbron 
och då behöver öppning. Har Hisingsbron en fast öppningstid vid 12.00 
behöver Lindholmsförbindelsen alltså en öppningstid 11.30 och en 
12.30. 

- Vidare kan ytterligare fasta öppningstider för Lindholmsförbindelsen 
komma att behövas då segelbåtstrafiken till och från hamnar i Göteborg 
i snittet för Lindholmsförbindelsen är mer än dubbelt så stor som 
segelbåtstrafiken som passerar Hisingsbron.  

- Öppningstiderna vid Lindholmsförbindelsen blir nästan identiska med 
Marieholmsbroarna både före och efter fast öppningstid vid 
Hisingsbron vilket kan komplicera möjligheten att låta en ensam 
broförare utföra dessa öppningar.  

- I scenariot att Lindholmsförbindelsen som en mellanhög bro 
kombineras med en GC-bro (t.ex. GC4) kompliceras situationen 
ytterligare. Pressen kommer att vara större på flera fasta öppningstider 
både på Lindholmsförbindelsen och GC-bron, och dessa öppningstider 
kommer att behöva förhålla sig till varandra. Vidare ökar antalet 
öppningar per tidsenhet till en nivå där det blir utmanande för en ensam 
broförare att klara även det enkla fallet passage av ett ensamt 
handelsfartyg genom Göteborg. 

 

Det finns också några viktiga skillnader mellan Lindholmsförbindelsen och 
Hisingsbron som kan påverka i en bedömning av Lindholmsförbindelsen som 
en 12m bro i Mark- och miljödomstolen: 

- Hisingsbron ligger i ett väl etablerat stråk och Göta älvbron byggdes en 
gång som en del av en riksväg. Lindholmsförbindelsen är ett nytt stråk. 

- När Hisingsbron byggdes fanns inga realistiska lösningar annat än 
öppningsbar bro, för Lindholmsförbindelsen finns alternativ som tydligt 
innebär mindre påverkan på riksintresset. 

4.1.3 Sammanfattning Lindholmsförbindelsen 
Sammanfattningsvis visar ovanstående beskrivning att en Lindholmsförbindelse 
som en mellanhög bro är en lösning som på flera sätt är komplicerad och 
svårhanterlig utifrån sjöfartsintresset. Både tillståndsprocessen och eventuella 
inskränkningar i brons trafikala funktion som stadsbana (t.ex. med kortare 
spärrtider än Hisingsbron) är stora projektrisker som behöver beaktas. 
Erfarenheten från Hisingsbron är att miljödomsprocessen med hänsyn till 
sjöfartsintresset var en svår process som innebar förseningar för projektet 
(tillståndsprocessen i Mark- och miljödomstolen var 2014 men överklagades 
och tillstånd från Mark- och Miljööverdomstolen gavs först 2016). Vidare så är 
miljödomsprocessen för Hisingsbron inte slutgiltigt prövad (görs troligen 2026), 
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och en parallell miljödomsprövning av ytterligare en 12-metersbro innebär 
risker för ett sämre utfall även för regelverket för Hisingsbron.   

Detta står i motsats till Lindholmsförbindelsen som en högbro eller tunnel, där 
påverkan på farleden i princip är obefintligt. En högbro påverkar dock 
riksintresset för hamn på Masthuggskajen. Slutsatsen i denna utredning är att 
om det i fortsatt utredning framkommer att en mellanhög bro ur flera andra 
perspektiv är en betydligt bättre lösning än en högbro eller tunnel, så finns det 
möjlighet att genom fördjupad samverkan med sjöfarten kring lösningar för att 
säkerställa minimal påverkan på farleden hantera de risker som beskrivs ovan. 
Men om en mellanhög bro ur andra perspektiv inte är ett tydligt bättre alternativ 
än högbro eller tunnel så kommer tillståndsprocessen för en mellanhög bro att 
bli utmanande gentemot sjöfartsintresset. En sådan tillståndsprocess kan 
dessutom komma att påverka den slutgiltiga domen för Hisingsbron och/eller 
prövning av en eventuell kommande GC-bro negativt. Detta kan innebära en 
projektrisk inte bara för Lindholmsförbindelsen utan även möjligheten uppföra 
andra förbindelser i Göteborg över Göta älv. 

4.2 En ny GC-bro 
Detta kapitel beskriver ett scenario där en öppningsbar GC-bro byggs på ett 
längre avstånd från Hisingsbron, t.ex. GC4 mellan Packhuskajen (Casino 
Cosmopol) och Lundby. Antagandet är också att Lindholmsförbindelsen är 
antingen en tunnel eller högbro. 

 

GC4 är inringad på kartan ovan. 

GC-bron ligger placerad c:a 1 km väster om Hisingsbron, vilket innebär c:a 7 
minuters gångväg från Hisingsbron för ett handelsfartyg. Broöppningar för GC-
bron och Hisingsbron kan därför ses som oberoende händelser där den ena 
händelsen normalt sett hinner avslutas före den andra påbörjas. Att hantera ett 
enskilt handelsfartyg som passerar Göteborg med tre öppningar (Marieholm, 
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Hisingsbron och GC-bron) på c:a 30 minuter är i normalläget inga problem 
även för en ensam broförare. 

Om två handelsfartyg möts vid Marieholmsbroarna innebär det att det blir 5 
broöppningar på c:a 50 minuter, vilket troligen också kommer att vara 
hanterbart för en ensam broförare. 

För segelbåtar och tur- och charterbåtar så är antagandet att GC-bron öppnas c:a 
15 minuter före och 15 minuter efter de fasta öppningstider som gäller för 
Hisingsbron för att släppa igenom segelbåtar i båda riktningarna. Vidare antas 
GC-bron öppnas två gånger per timme under dagtid för segelbåtar samt tur- och 
charterbåtar. Kring den fasta öppningstiden blir det 5 öppningar på under 40 
minuter, vilket närmar sig gränsen för vad som är hanterbart för en broförare på 
ett säkert sätt. Säkerheten kan ökas antingen genom att ha dubbla broförare 
under sommartid eller genom att låta GC-bron stå öppen längre.  

Det finns även andra scenarion när det kommer både segelbåtar och 
handelsfartyg där GC-bron kan komma att behöva vara öppen längre än de 3-4 
minuter som är normalt för en segelbåtspassage. 

I detta scenario kommer troligen inte trafiken Stenpiren-Lilla Bommen med 
Älvsnabben att vara möjlig att bedriva i nuvarande form. Även turbåtstrafiken 
från Lilla bommen västerut kan behöva utredas, beroende på hur väl den kan 
anpassa sig till de två antagna öppningarna per timme. 

Sammanfattningsvis är utgångspunkten för en GC-bro att den kommer att 
behöva öppnas för att inte hindra farleden, och den kommer att stå öppen 
mycket på sommaren då segelbåtstrafiken samt tur- och chartertrafiken är som 
störst. En positiv effekt är att GC-bron inte kommer att passeras av några 
handelsfartyg under spärrtiderna på vardagarna utanför sommarperioden, vilket 
ökar nyttan för cykelpendlarna som vill korsa älven i rusningstrafik. 
Utmaningen för ett framtida GC-broprojekt är att ta fram och visa den praktiska 
hantering hur den stora mängden broöppningar på sommaren ska gå till, och hur 
broöppningsfunktionen ska bemannas för att kunna hantera alla möjliga 
situationer som uppstår. Detta samtidigt som nyttan för GC-trafiken som vill 
korsa älven bibehålls. 
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4.3 Ny GC-bro nära Hisingsbron 
Detta kapitel beskriver ett scenario där en GC-bro byggs inom 750 m från 
Hisingsbron, t.ex. GC5 enligt översikten. Motsvarande förutsättningar skulle 
gälla om en GC bro byggdes på samma avstånd från Lindholmsförbindelsen 
som en mellanhög bro som (t.ex. GC2). 

 

GC5 är inringad på kartan ovan. 

Broöppningsprocessen startar när ett handelsfartyg är c:a 750 m från 
Hisingsbron. Detta för att ha tillräckligt med avstånd för att fartyget ska kunna 
stoppa om det visar sig att broöppning pga fel inte är möjlig. För en eventuell 
öppningsbar GC-bro som ligger närmare Hisingsbron än 750 m bör 
öppningarna därför ses som en gemensam händelse. Detta hanteras så att båda 
broarna öppnas i en följd direkt efter varandra. Detta innebär en ökad 
öppningstid för den sist passerade bron som motsvarar gångtiden mellan 
broarna. Är t.ex. avståndet mellan broarna 500 m ökar öppningstiden för 
Hisingbron med ca 3 min vid hälften av handelsfartygspassagerna (de som går i 
riktning österut). 

Hantering kompliceras ytterligare under sommarmånadernas fritidssjöfart. Vid 
de fasta öppningstiderna för Hisingsbron skulle antingen båda broarna behöva 
öppnas samtidigt, med effekten tre minuters längre öppettid för Hisingsbron vid 
varje fast öppningstid. Alternativet för att bibehålla en kortare öppningstid för 
Hisingsbron är att GC-bron öppnas tidigare än Hisingsbrons fasta öppettid och 
står öppen med alla fartyg passerar i båda riktningarna. Detta kan leda till 
öppningstider på över 10 minuter för GC-bron, vilket leder till ökade väntetider 
för överfart. 

Sammanfattningsvis är det ett besvärligt scenario att hitta ett bra och säkert sätt 
att hantera sjöfarten vid en öppningsbar GC-bro på alltför kort avstånd från en 
högtrafikerad öppningsbar bro som Hisingsbron. Ett sådant alternativ behöver 
därför ha stora fördelar ur andra perspektiv för att vara lämpligt att beakta i vid 
planering av en ny GC-förbindelse. 
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4.4 Två GC-broar med större avstånd 
I scenariot att två eller fler öppningsbara GC-broar byggs över Göta älv i 
centrala Göteborg, t.ex. i läge GC2 och GC4. I detta scenario antas 
Lindholmsförbindelsen antingen vara en tunnel eller högbro och därmed inte 
påverka analysen. 

 

GC 2 och GC4 är inringade på kartan ovan.  

Varje gång ett enskilt handelsfartyg passerar innebär det fyra broöppningar på 
c:a 45 minuter (de fyra broarna är Marieholmsbroarna, Hisingsbron, GC4 och 
GC2). När allting fungerar problemfritt och inga andra störningar uppstår är 
detta genomförbart som separata broöppningshändelser för en broförare. Men 
om det uppstår en försening eller ett problem i någon av dessa broöppningar 
kommer en broförares uppmärksamhet kanske inte räcka till. 

Om två handelsfartyg möts vid Marieholmsbroarna innebär detta 7 öppningar 
på c:a en timme, vilket närmar sig gränsen för vad en ensam broförare kan 
hantera.  

För segelbåtar är antagandet att GC-broarna öppnas två gånger per timme dagtid 
för segelbåtar som passerar in och ut till hamnar i Göteborg. För att inte 
segelbåtar ska bli inlåsta mellan de två GC-broarna krävs troligen ytterligare två 
öppningar per timme för den yttre bron. Vidare antas GC-broarna öppnas c:a 15 
resp 30 minuter före och 15 resp 30 minuter efter de fasta öppningstider som 
gäller för Hisingsbron för att släppa igenom segelbåtar i båda riktningar (dessa 
tider bör kunna synkas så att de ingår i de tidigare angivna tiderna). Ett schema 
för öppningar av GC-broarna utanför de fasta öppettiderna för Hisingsbron 
skulle då kunna vara enligt: 

12.15 Öppna GC2 (för trafik österut) 
12.30 Öppna GC4 (för trafik i båda riktningarna) 
12.45 Öppna GC2 (för trafik västerut) 
etc. 
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Konsekvensen av ovanstående är att broföraren skulle behöva genomföra en 
broöppning var 15:e minut hela dagen bara för GC-broarna för segelbåtar. 
Öppningstiderna för GC-broarna är möjliga att samordna med de fasta 
öppettiderna för Hisingsbron, men att också samordna med 
handelsfartygspassager kommer att vara en utmaning. I detta scenario är det 
troligt att det kommer att krävas två broförare under sommartid åtminstone 
dagtid för att hantera alla broöppningar som behöver göras, eller att restriktioner 
införs i öppningar för segelbåtar. 

Utöver ovanstående finns det flera andra mer ovanliga fall som kan inträffa, där 
den enda säkra hanteringen kommer att vara att låta GC-broarna stå öppna 
längre perioder.  

I detta scenario kommer inte heller trafiken med Älvsnabben att vara möjlig att 
bedriva i nuvarande form. 

Sammanfattningsvis är dubbla GC-broar ett scenario som betydligt komplicerar 
möjligheten att hantera sjöfarten, och i synnerhet under sommartid. Vid 
planering av en andra GC-bro kommer frågorna om broöppning och hantering 
av sjöfarten behöva en omfattande utredning för att identifiera alla möjliga fall 
som kan inträffa och hur dessa kan hanteras på ett sätt som är acceptabelt för 
sjöfarten och för trafiken över bron. 
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5 Fortsatt arbete 
En fortsatt analys av älvförbindelsernas påverkan på sjöfarten bör inriktas på ett 
mindre antal specifika scenarion, där planerad placering och brohöjder är 
ingångsvärden för fördjupade analyser. När dessa scenarion är satta bör följande 
analyser och aktiviteter genomföras: 

- Uppföljning av fartygsmätning sommaren 2020, avseende alla slags 
fartyg, men med fokus på segelbåtar. En möjlighet är att kommande 
sommarmånader göra en motsvarande fartygsmätning i andra snitt längs 
älven där öppningsbara broförbindelser är mest troliga. 

- Beräkning av antal broöppningar och längd på dessa för ny förbindelse 
och hur dessa broöppningar påverkar älvförbindelsens trafikala funktion 
– gäller både för en GC-bro och för Lindholmsförbindelsen som en 
mellanhög bro. 

- Påverkan på broförarrutiner och bemanning (tillsammans med PoNF 
som utförare av broöppningsfunktionen) 

- Påverkan på Samverkansregler för trafik kring Göta älv - Storgöteborg 
(tillsammans med arbetsgrupp hos parterna som är ansvariga för 
Samverkansregler) 

- Påverkan på kollektivtrafikfärjor på älven (tillsammans med Västtrafik) 
- Följ upp Trafikverkets godstrafikprognoser och hur prognosen för trafik 

på älven ska uppdateras jämfört med prognos från 2013 
- Olika möjliga konstruktioner på GC-bro kan ha olika grad av påverkan 

på trafiken kring den, detta behöver utredas vidare i fortsatt arbete och 
konstruktionsval för en GC-bro 

- Bedömningen är att ovanstående analyser kan vara behjälpta av att en 
enklare simuleringsmodell byggs upp för att kunna analysera hur olika 
konstruktioner, samverkansregler och trafiksituation påverkar berörda 
intressenter. 

Ovanstående analyser kommer att utgöra grund för underlag till prövning av 
nya älvförbindelser i Mark- och miljödomstolen, där påverkan på sjöfarten 
kommer att vara en viktig frågeställning.  

Det är viktigt att notera att det är viktigt att ovanstående analyser görs i ett tidigt 
planeringsskede när det finns möjlighet att förändra förutsättningarna, då 
resultatet av analyserna kan visa att en viss realisering inte kommer att vara 
möjlig att genomföra på ett säkert sätt med hänsyn taget till sjöfarten.  

I det fortsatta arbetet kommer det att vara viktigt att involvera representanter för 
sjöfartsnäringen. Sjöfartsverket är en central intressent i sin roll att 
tillhandahålla och utveckla sjövägar i Sverige. Vidare är rederierna, hamnarna 
och näringslivet kring Vänern och längs Göta älv, samt de kommuner där dessa 
verksamheter bedrivs, viktiga intressenter avseende handelssjöfarten. Dessa 
intressenter representeras främst av Vänerns näringslivsråd (rederier och 
hamnar) och Vänersamarbetet (13 kommuner med intressen runt Vänern). 
Vidare behöver de industrier och hamnar som finns längs Göta älv beaktas. 
Fritidssjöfarten representeras dels av de båtförbund som är verksamma i 
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Vänern, längs Göta älv och i Göteborg, dels av gästhamnarna längs sträckan 
och dels av de offentligt ägda kanalbolagen: AB Göta Kanalbolag och 
Dalslands kanal AB. Till sist är Region Värmland (RUN) och Västra 
Götalandsregionen (BHU) också viktiga aktörer i frågeställningar kring 
sjöfarten. 
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Sammanfattning
Mot bakgrund av stadsutveckling vid Masthugget har Stadsbyggnadskontoret hemställt 
till Göteborgs Hamn om en lokaliseringsutredning för färjeverksamheten vid Masthugget.
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Detta dokument är en redogörelse för den hemställan samt en del i beslutsunderlaget 
gällande val av älvförbindelse över Lindholmen – Stigberget.

I samband med att Stena Lines avtal för Masthugget och Majnabbe förlängdes under 
perioden 2016-2017 togs det höjd för eventuell avflyttning innan avtalens utgång (2035) 
mot bakgrund av stadsutveckling. Det finns således juridiska förutsättningar för en 
tidigarelagd avflyttning.

Stena Lines utbud av färjetrafik är en integrerad del av Göteborgs Hamns totala 
erbjudande gällande godstrafik till/från Sverige.

Det är Göteborgs Hamns avsikt att erbjuda Stena Line ett gemensamt ersättningsläge för 
bägge verksamheterna (DK/Masthugget och DE/Majnabbe) med målsättningen att 
etablera DK-trafiken från och med 2027 och att DE-trafiken kan omlokaliseras i takt med 
stadsutveckling kring Majnabbe.

Utmaningen ligger inte främst i tekniska frågeställningar och tillstånd utan är att härleda 
till tid och kostnader. 

Del av finansiering gällande rådighet och byggnation förutsätter att Göteborgs Hamn kan 
avyttra fastigheterna som utgör Masthugget och Majnabbe. Under processens gång 
kommer Göteborgs Hamn hemställa till Fastighetskontoret om en försäljning enligt 
stadens riktlinjer. 

Således kan Göteborgs Hamn kan med god sannolikhet erbjuda Stena Line 
ersättningsläge för Masthugget från och med 2027. Faller alla möjligheter för att 
genomföra detta är inte Göteborgs Hamn avtalsmässigt bundna att erbjuda Stena Line 
ersättningsläge.

Kryssning är ett komplement till godsverksamheten över Göteborgs Hamn. 
Verksamheten bedrivs baserat på de förutsättningar som ges givet de krav som ställs på 
godstrafiken. 

Givet en föränderlig kryssningsmarknad söker Göteborgs Hamn långsiktigt en möjlighet 
att erbjuda kajläge till ett nischat segment för kryssning.

Önskas ersättningslägen för kryssning som kräver betydande investeringar förutsätts det 
en finansiering som harmoniserar med fördelning av intäkter och kostnader mellan 
berörda parter inom staden.

Gällande älvförbindelsen är ställningstagandet att kryssningen vid Stigbergskajen får 
avvecklas om val av älvförbindelsen så kräver. 

Gällande prioritering kryssning gentemot godsfärjor är ersättningsläge för godsfärja 
överordnat vilket medför att kryssningsläge vid Arendal får ge plats för en framtida 
färjelokalisering.

Inledning
Mot bakgrund av stadsutveckling vid Masthugget har Stadsbyggnadskontoret hemställt 
till Göteborgs Hamn om en lokaliseringsutredning för färjeverksamheten vid Masthugget.
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Detta dokument är en redogörelse för den hemställan samt en del i beslutsunderlaget 
gällande val av älvförbindelse över Lindholmen – Stigberget.

Bakgrunden är att en förbindelse, beroende på utformning, kommer påverka maritima 
verksamheter som bedrivs inom Göteborgs Hamn.

De aktuella verksamheterna är Stenas Lines verksamhet vid Masthugget samt kryssning 
vid Stigbergskajen.

Rapporten skall beskriva möjligheter och förutsättningar för att hitta ersättningsläge för 
verksamheterna samt konsekvenser om det inte låter sig göras.

I det korta perspektivet driver älvförbindelsen en avflyttning, i det längre perspektivet 
driver vision Älvstaden en avflyttning för att möjliggöra en generell stadsutveckling.

Trafikkontoret har presenterat att en älvförbindelse skall komma att börja byggas 2027 i 
form av något av tre alternativ; tunnel, mellan-hög bro eller högbro.
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Nuläge
Nedan stycken beskriver nuläget vid de aktuella kajerna/terminalerna.

Stena Line
Stena Lines utbud av färjetrafik är en integrerad del av Göteborgs Hamns totala 
erbjudande gällande godstrafik till/från Sverige.

I samband med att Stena Lines avtal för Masthugget och Majnabbe förlängdes under 
perioden 2016-2017 togs det höjd för eventuell avflyttning innan avtalens utgång (2035) 
mot bakgrund av stadsutveckling. Det finns således juridiska förutsättningar för en 
tidigarelagd avflyttning.

Bägge terminaler är upptagna som riksintressen inom Riksintresse Göteborgs Hamn.

Masthugget
Vid Masthugget bedriver Stena Line idag trafik mot Danmark med tre fartyg över tre 
kajlägen med en terminalyta om ca 48 000m2

Majnabbe
Vid Majnabbe bedriver Stena Line idag trafik mot Tyskland med två fartyg över två kajer 
med en terminalyta om ca 74 500 m2
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Kryssning
Göteborgs Hamn är primärt ett godsnav som säkrar näringslivets access till omvärlden. 
Kryssning är ett komplement som bedrivs i mån av tillgång på kajer. 

Vid Stigbergskajen har Göteborgs Hamn kajläge för kryssningsfartyg samt en 
kryssningsterminal. Kajerna används även för ex. yachter, skol- och örlogsfartyg.

Kryssningsfartyg anlöper även kajer vid Ytterhamnarna 1/vid Arendal som Göteborgs 
Hamn arrenderar av annan fastighetsägare och 2/ kajer inom koncessioner för container 
och roro-verksamheten.

En avgörande faktor för anlöp är Älvsborgsbrons seglingsfria höjd på 45 meter vilket 
begränsar vilka fartyg som kan anlöpa Innerhamnar och de som måste angöra vid 
Ytterhamnarna.

Fram till och med 2017 bedrevs kryssning vid Frihamnen men omlokaliserades 2018 till 
Stigbergskajen till följd av Älvstrandens utveckling av Frihamnsområdet.

Mellan 2009 och 2019 anlöpte i snitt 47 kryssningsfartyg Göteborg med ett högsta tal på 
73 anlöp år 2014 och ett lägsta på 28 anlöp år 2010.

Kryssningsmarknaden utvecklas mot större fartyg som kräver anläggningar av större 
omfattning än vad Göteborg kan erbjuda i dagsläget.

Göteborgs Hamns strategi är att erbjuda ett nischat segment av kryssningsfartygen och 
mindre yachter erbjudande i mån av tillgång på kajer i stadsnära läge.

Göteborgs Hamn bedömer det som ytterst osannolikt att de större kryssningsfartygen (+ 
5000 passagerare) regelbundet kommer anlöpa Göteborg. Då dessa fartyg kräver 
betydande investeringar i kaj, terminal och anslutande laddinfrastruktur anses det inte 
ekonomiskt försvarbart att skapa den typen av anläggningar.
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Planeringsförutsättningar
Trafikkontoret har presenterat att en älvförbindelse skall komma att börja byggas 2027 i 
form av någon av tre alternativ; tunnel, mellan-hög bro eller högbro.

Bägge broalternativ kommer förutsätta att trafiken över Masthugget och Stigbergskajen 
flyttas.

Det kan i dagsläget inte avgöras om tunnelalternativet, under byggtiden, kräver en flytt av 
verksamheten vid Masthugget och Stigbergskajen.

Givet osäkerheter gällande tunnelalternativet måste planeringsförutsättningarna i 
dagsläget vara att,

 Stena Line skall erbjudas ersättningsläge för Masthugget from 2027
 Stena Line skall erbjudas ersättningsläge för Majnabbe vid samma lokalisering 

som ersättningsläge för Masthugget men förskjutet i tiden.   
 Kryssning vid Stigbergskajen upphör vid 2027. Möjlighet att återuppta efter 

byggtid vid tunnelalternativet.
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Ersättningslägen
Följande stycke redogör för tänkta ersättningslägen och dess respektive förutsättningar.

Stena Line
Det är Göteborgs Hamns avsikt att erbjuda Stena Line ett gemensamt ersättningsläge för 
bägge verksamheterna (DK/Masthugget och DE/Majnabbe) med målsättningen att 
etablera DK-trafiken från och med 2027 och att DE-trafiken kan omlokaliseras i takt med 
stadsutveckling kring Majnabbe eller i den takt som Göteborgs Hamn och Stena Line 
enas om baserat på de ramvillkor som stadsutvecklingen ger.

Omfattningen på ersättningsläget är en avvägning kring Stena Lines tänkta framtida trafik 
och de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att tillskapa ett ersättningsläge. 

Det primära ersättningsläget för Stena Lines verksamhet ligger inom Arendals området 
och omfattar fastigheter (mark och byggnader) som 1/ innehas av annan fastighetsägare 
(Platzer) och 2/ eventuellt ligger inom befintliga avtal med annan aktör inom 
hamnområdet samt 3/ förutsätter framdrift i pågående utvecklingsprojekt (Arendal 2)

Layout
Mot ovanstående bakgrund arbetar hamnbolaget tillsammans med Stena Line med att ta 
fram alternativa layout/terminalförslag inom primärt Arendals-området. Utgångspunkten 
är att kunna erbjuda en likande funktionalitet som vid befintliga terminaler. Göteborgs 
Hamn och Stena Line har identifierat två olika terminalutformningar.

Rådighet
Genomförandet förutsätter rådighet över fastigheter utom Göteborgs Hams ägande. 
Göteborgs stad, via Göteborgs Hamn, Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret samt 
Trafikkontoret, har tecknat avsiktsförklaring med Platzer med syftet att säkra förvärv av 
fastigheter inom det tänkta området.

Göteborgs Hamn förhandlar med aktör inom hamnområdet för att möjliggöra en primär 
terminalutformning. Nås inte en överenskommelse finns en alternativ terminalutformning 
enligt ovan. 

Planstöd/Tillstånd
Utgångspunkten är att etablera ersättningsläge inom ramarna för befintliga detaljplaner 
och tillstånd. Det sagt kan ändringstillstånd bli aktuella.

Nya eller reviderade detaljplaner hanteras av Stadsbyggnadskontoret. Nya eller 
reviderade miljötillstånd hanteras av Mark- och Miljödomstolen.

Stadsbyggnadskontoret arbetar med en Fördjupad Översiktsplan (FÖP) för området som 
planeras att antas under 2020. FÖP Västra Arendal och Torsviken är en förutsättning för 
en framgångsrik etablering.

Vägtrafik
För att säkra goda kommunikationer till/från det tänkta terminalområdet krävs bättre 
kopplingar till väg 155 via en förlängning av kopplingen till Sörredsmotet samt 
kopplingen mellan Arendals allé, Oljevägen och Nordatlanten. Dessa vägar ligger inom 
Trafikkontorets ansvar. Trafikkontoret har tagit upp åtgärden i budget men det finns idag 
ingen klar projektering eller kostnad.
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Avtal
En förutsättning för ett ersättningsläge är att Göteborgs Hamn når separata avtal med 
Stena Line, Platzer samt eventuellt med annan aktör inom hamnområdet. 

Med undantag av avtal med Platzer kommer dessa avtal inte kunna komma till stånd 
under 2020 då de förutsätter djupare kunskap om förutsättningar och kostnadsbilder. 
Uppskattningsvis kan de komma att tecknas under 2021/2022.

Rådande avtal med Stena Line för Masthugget och Majnabbe omfattar inget 
besittningsskydd. Oaktat stadens och Göteborgs Hamns önskan att bevara Stena Lines 
trafik och säkra ett ersättningsläge föreligger således ingen skyldighet att tillskapa ett 
ersättningsläge för Stena Line i det fall att en älvförbindelse medför en tvingande avflytt 
och ett avtal mellan Göteborgs Hamn och Stena Line inte kan nås.

Finansiering
Del av finansiering gällande rådighet och byggnation förutsätter att Göteborgs Hamn kan 
avyttra fastigheterna som utgör Masthugget och Majnabbe. Under processens gång 
kommer Göteborgs Hamn hemställa till Fastighetskontoret om en försäljning enligt 
stadens riktlinjer. 

Riksintresse
Fallerar genomförandet av ett ersättningsläget av någon anledning måste riksintresse 
frågan hanteras gentemot Trafikverket.

Slutsats färja
Med dagens kunskap finns det goda förutsättningar att skapa ett ersättningsläge för Stena 
Lines verksamhet vid Ytterhamnarna på Hisingen. 

Utmaningen ligger inte främst i tekniska frågeställningar eller tillstånd utan är att härleda 
till tid och kostnader. 

Byggnation av ersättningsläge omfattar inseglingsränna, hamnbassäng, kajer, terminalyta 
med överbyggnad (ex ramper och byggnader). Beroende på utkomst av 
avtalsförhandlingar med Stena Line kommer Göteborgs Hamn finansiera hela eller delar 
av byggnation. Stena Line kan komma att stå för kostnader för del av eller samtlig 
överbyggnad. 

Ett klart ersättningsläge till 2027 förutsätter att stadens interna processer löper samt att 
eventuella tillståndsfrågor hanteras skyndsamt av berörda myndigheter.

Framtida underlag kan komma att indikera pris/kostnadslägen som kan äventyra 
möjligheterna att sluta avtal.

En tät dialog med styrgruppen för projekt Brunnsbo - Linné är en förutsättning för att 
koordinera tidsaspekten gällande avflytt från Masthugget.
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Kryssning
Kryssning är ett komplement till godsverksamheten över Göteborgs Hamn. 
Verksamheten bedrivs baserat på den förutsättningar (kapacitet och ekonomi) som ges 
givet de krav som ställs på godstrafiken. 

Utvecklingen av kryssning ger att branschen går mot större fartyg vilka kräver 
attraktivare lägen och längre kajer än vad Göteborgs Hamn idag kan erbjuda. Göteborgs 
attraktivitet som kryssningsdestination är, oavsett älvförbindelse, begränsad.

Det ersättningsläge som planeras för Stena Lines trafik medför att dagens kryssningsläge 
vid Arendal kommer att upphöra. Sannolikt vid 2024 för att medge byggnation av ny 
färjeterminal.

2027 upphör kryssningen vid Stigbergskajen enligt planeringsförutsättningar i detta 
dokument. Under byggtiden vid tunnelalternativet, permanent vid broalternativen.  

Återstår gör den befintliga möjligheten att angöra kryssningsfartyg inom rådande 
koncessioner för container och roro-teminalerna. Göteborgs Hamn förhandlar med 
berörda aktörer för att säkra långsiktiga möjligheter att förlägga kryssningsanlöp till dessa 
kajer. 

Göteborgs Hamn kommer att utvärdera förutsättningarna för att erbjuda lägen för ett 
nischat segment för mindre kryssningsfartyg men det sker utanför ramen för detta 
dokument. 

Stigbergskajen utgör idag ett sådant läge. Vid tunnelalternativet kan kryssningen 
återupptas efter byggtid. Eventuellt även under byggtid vilket kommande utredningar får 
utvisa.

Möjliga alternativa lägen är att förskjuta Stigbergskajens funktion österut mot 
Fiskhamnen med tillhörande vändyta alternativt utnyttja Majnabbe-terminalen. 

Större investeringar i nya kryssningsanläggningar måste vägas mot stadsutvecklingen, 
kryssningsmarkandens utveckling samt finansiella och kommersiella ställningstaganden 
för Göteborgs Hamn och Göteborgs stad.

Slutsats kryssning
Gällande älvförbindelsen är ställningstagandet att kryssningen vid Stigbergskajen får 
avvecklas om val av älvförbindelsen så kräver. Vid tunnelalternativet får verksamheten 
avvecklas under byggtiden.

Gällande prioritering kryssning gentemot godsfärjor är ersättningsläge för godsfärja 
överordnat vilket medför att kryssningsläge vid Arendal får ge plats för en framtida 
färjelokalisering.
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Slutsatser 
Det finns goda förutsättningar att omlokalisera Stena Lines verksamheter vid Masthugget 
(från och med 2027) och Majnabbe (efter 2027 i takt med stadsutveckling) till ett 
ersättningsläge vid Ytterhamnarna.

Göteborgs Hamns är ett godsnav och har en stark intention och målsättning är att skapa 
ett ersättningsläge färjetrafiken.

Utmaningen är inte främst det tekniska genomförandet och tillstånd utan tid och 
kostnader. Göteborgs Hamn bedriver ett arbete i samverkan med berörda parter för att 
säkra kalkyler/kostnader för rådighet samt byggnation.

Del av finansiering av rådighet och byggnation förväntas komma från försäljning av 
fastigheterna som utgör terminalerna vid Masthugget och Majnabbe.

Kan inte nödvändiga avtal nås med berörda parter besitter inte Stena Line 
besittningsskydd och det åligger inte Göteborgs Hamn i juridisk mening en skyldighet att 
erbjuda Stena Line ersättningsläge.

Det finns sämre förutsättningar att ersätta de kryssningslägen som idag finns vid 
Stigbergskajen samt Arendal. Antagandet är att trafiken upphör 2027 vid Stigbergskajen, 
med möjlighet att återupptas efter byggtid vid tunnelalternativet, och 2024 vid Arendal 
för ett medge byggstart av älvförbindelse samt ersättningsläge färja.

Göteborgs Hamn utvärderar fristående från detta dokument möjlighet till ersättningslägen 
för färja givet en föränderlig kryssningsmarknad. Det finns möjliga ersättningslägen men 
de förutsätter en samsyn med stadsutvecklingen i de aktuella områdena samt en finansiell 
förmåga och kommersiella förutsättningar att göra nödvändiga investeringar. 



1 

Trivector Traffic 

 

 Trivector Traffic Åldermansgatan 13  SE-227 64   Lund / Sweden 

Telefon +46 (0)10-456 56 00  info@trivector.se  

PM 2020:53 Kristoffer Levin 

Lina Dahlberg 

Patrik Fridh 

PG Andersson 

 

2020-08-11 

  

 

Lindholmsförbindelsen 
– jämförande analys av tunnel- 

eller broförbindelse utifrån ett trafikalt 
perspektiv 

 

  



2 

Trivector Traffic 

 

Innehåll 

Innehåll 2 
1. Inledning 3 

1.1 Bakgrund 3 
1.2 Uppdraget 3 
1.3 Utredningens upplägg 4 
1.4 Underlagsmaterial 4 

2. Förutsättningar för respektive trafikslag 6 

2.1 Lindholmsförbindelsen som eventuell bussförbindelse 6 
2.2 Lindholmsförbindelsen som eventuell cykelförbindelse 8 
2.3 Sjöfartens framkomlighet och påverkan 9 

3. Alternativ 1: Tunnel 13 

3.1 Buss 15 
3.2 Gång och cykel 15 
3.3 För- och nackdelar 15 

4. Alternativ 2: Öppningsbar bro 12,5 meter 17 

4.1 Stadsbana 17 
4.2 Buss 19 
4.3 Gång och cykel 20 
4.4 För- och nackdelar 21 

5. Alternativ 3: Högbro 27 meter 24 

5.1 Stadsbana 24 
5.2 Buss 26 
5.3 Gång och cykel 26 
5.4 För- och nackdelar 27 

6. Kostnader 30 
7. Sammanvägd bedömning 32 

 

 

  



3 

Trivector Traffic 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Lindholmsförbindelsen är en planerad kollektivtrafikåtgärd och återfinns beskri-

ven i Göteborg stads översiktsplan, i K2020 och i målbild för stadstrafikens stom-

nät. Förbindelsen knyter samman kollektivtrafiknavet Linnéplatsen med Lindhol-

men via en hållplats i eller intill Stigberget. Åtgärden ses som en förutsättning för 

att kunna utveckla spårvägssystemet på Hisingen samt öka robustheten i dagens 

system.1 Det genomförda målbildsarbetet slår fast att spårvägen ska vara stommen 

i Göteborgs kollektivtrafiksystem och att behovet av ytterligare älvförbindelser, 

vid sidan om Hisingsbron (som vid skrivande stund är under byggnation) är stort.2 

I Målbild Koll2035 pekas Lindholmsförbindelsen ut som en förbindelse för stads-

bana med cirka 20 000 resenärer år 20353.    

Ur ett gång- och cykelperspektiv är avståndet mellan befintliga älvförbindelser 

långt, och omvägen skapar ett motstånd för resande med cykel eller till fots mellan 

Hisingen och fastlandssidan. Eftersom en stor del av Göteborgs pågående stadsut-

veckling sker centralt utmed Göta älv bedöms behovet av kopplingar över älven att 

öka ytterligare i framtiden.4 Av denna anledning har behovet av att kunna gå och 

cykla över Lindholmsförbindelsen lyfts fram.  

I samband med Sverigeförhandlingen har behovet av bussförbindelser påkallats, 

varför idén om att även köra buss på förbindelsen har lyfts som en tänkbar lösning. 

Citybuss i Lindholmsförbindelsen redovisas i appendix till Koll2035 under rubri-

ken ”Spårvägs- och citybusstråk Norra Älvstranden, centrala delen, inklusive 

Backaplan och Lindholmsförbindelsen. Här nämns bland annat ”Spåranläggning 

och bussgata i tunnel (alternativt bro över älven)”5  

1.2 Uppdraget 

Trivector fick i april 2020 i uppdrag av Trafikkontoret Göteborgs stad att ta fram 

ett fördjupat underlag kring de trafikala aspekterna av tre utformningsalternativ för 

Lindholmsförbindelsen: 

 

 
1 Huvudrapport teknisk förstudie Lindholmsförbindelsen Sweco 2020 

2 Intervju med Magnus Ståhl, Göteborgs stad, 2020-05-06 

3 Målbild Koll 2035, VGR, Göteborgs stad med flera, 2018 

4 Nyttoanalys av nya gång- och cykelbroar över Göta älv, Trafikkontoret Göteborgs Stad 2017 
5 Samt under avsnitt Citybuss i linjenätskarta ”Citybuss utpekade stråk” (sid 32) 
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1) Tunnel mellan Lindholmen och Linnéplatsen med hållplats under Stig-

bergstorget.  

2) Öppningsbar bro, 12,5 meter hög, från Lindholmen till Stigberget, tunnel 

mellan Stigbergstorget och Linnéplatsen.  

3) Ej öppningsbar bro, 27 meter hög, från Lindholmen till Stigberget, spår i 

Bangatan mellan Stigbergstorget och Djurgårdsplatsen. Tunnel mellan 

Djurgårdsplatsen och Linnéplatsen.  

Rapporten ingår som en del av beslutsunderlaget för val av alternativ för Lind-

holmsförbindelse. De trafikala perspektivet är ett av flera perspektiv som har bety-

delse för val av alternativ och det finns andra rapporter som belyser andra och fler 

perspektiv av Lindholmsförbindelsen. 

1.3 Utredningens upplägg 

Denna utredning utgår från de tre utformningsalternativen (se ovan) och jämför 

deras för- och nackdelar avseende trafikala aspekter för spårväg mot mervärdet för 

lösningar där även buss och/eller gång- och cykeltrafik kompletterar spårtrafiken i 

förbindelsen. Dessa för- och nackdelar vägs mot merkostnad för att även trafikera 

förbindelsen med gång och cykel respektive med buss. I rapporten anges bara när 

en positiv eller negativ aspekt är relevant för alternativet. Projektet är ännu i en ti-

dig fas och det finns inte material för att i detalj studera respektive alternativ ur 

samtliga aspekter. 

De trafikala aspekter som övergripande har studerats är:  

 Komfort 

 Påverkan på restid 

 Trafiksäkerhet 

 Tillgänglighet till målpunkter och koppling till viktiga noder i trafiksystemet. 

Noderna som inkluderas är Lindholmen, Stigbergstorget, Järntorget, Majorna 

(väster om Stigbergstorget), Linnéplatsen och Biskopsgården. 

1.4 Underlagsmaterial 

Information om planerad investering är sammanställd i huvudsak från den tekniska 

förstudien och dess underlagsrapporter. För ytterligare komplettering av informat-

ion har intervjuer med ansvarig på trafikkontoret Göteborgs Stad och Västtrafik 

genomförts. De använda dokumenten redovisas nedan. I rapporten återfinns in-

formation om syftet med investeringen och det är också hämnat från nedanstående 

styrande dokument.  

Styrande dokument 

 Målbild Koll2035. Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal 

och Partille. April 2018. Antaget av Västra Götalandsregionen, Göteborgs 

Stad, Mölndals stad och Partille kommun.  
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Teknisk förstudie med underlagsrapporter 

 

Figur 1-1 Översikt av dokumentstruktur, utrednings- och underlagsrapport för tekniska förstudien. 

 Huvudrapport teknisk förstudie Lindholmsförbindelsen, Sweco 2020, V0.7 

 Underlagsrapport - Förslag till linjeföring, Sweco 2020 

 Underlagsrapport Trafikutformning, Sweco 2020  

 Underlagsrapport Studie utformning och korridor, Sweco 2020  

 Underlagsrapport Passage Göta älv, Sweco 2020  

 Underlagsrapport Trafikering, Sweco 2020  

 PM Nyttoanalys nya gång- och cykelbroar över Göta älv, Trafikkontoret Gö-

teborgs Stad november 2017 

 Underlagsrapport Cykelbroar kostnadsbedömning, Trafikkontoret Göte-

borgs Stad februari 2018. 

 PM: Sjöfart och älvförbindelser, Trafikkontoret Göteborgs Stad juni 2020 

 Lindholmen – Linnéplatsen, Tillkommande kostnader för buss på bro, Trafik-

kontoret Göteborgs Stad 2020 

 Riskutredning Lindholmsförbindelsen, COWI 2019 

Intervjuer 

 Intervju med Magnus Ståhl, Trafikkontoret Göteborgs Stad 2020-05-06 

 Intervju med Marcus Eidmar, Västtrafik 2020-05-08 

 Intervju med Emma Josefsson, Trafikkontoret Göteborgs Stad 2020-04-27 

 Intervju med Martin Stenfeldt, Trafikkontoret Göteborgs Stad 2020-05-05 

 Intervju med Malin Månsson, Trafikkontoret Göteborgs Stad 2020-04-27 

 Intervju med Josef Hamrin, Forsando 2020-06-10 
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2. Förutsättningar för respektive trafik-
slag 

Som tidigare nämnts är Lindholmsförbindelsen initialt planerad som en ny länk i 

spårvägssystemet, men där mervärdet av att även kunna använda förbindelsen för 

buss, cykel och gång har lyfts och utreds i denna rapport. I detta kapitel redogörs 

för vad tidigare utredningar säger om nyttan av buss och cykel i Lindholmsförbin-

delse. Nyttan för spårväg beskrivs inte närmare här, utan för denna hänvisas till 

Koll 2035.  

I detta kapitel redogörs också för vilken betydelse som sjöfarten har vid utform-

ningen av Lindholmsförbindelsen. Nya förbindelser över älven påverkas genom att 

broar antingen behöver vara öppningsbara eller tillräckligt höga för att inte hindra 

sjöfarten. Det en viktig aspekt vid studier av nya älvförbindelser i Göteborg hur 

ofta en låg bro (12,5 m) behöver öppnas för sjötrafik på älven och därmed stänga 

den korsande landtrafiken över älven.  

Nyttan av en förbindelse för gång hanteras inte separat i detta avsnitt. Att öka till-

gängligheten över älven för fotgängare är viktigt, men bedömningen är att en fast 

förbindelse inte ger någon självklar förbättring för fotgängare jämfört med nuva-

rande färjetrafik. Tidigare genomförda studier kring bro för gång och cykel har 

framförallt analyserats utifrån påverkan på cykeltrafiken. Tillgängligheten för fot-

gängare bedöms därför inte vara en avgörande förutsättning för denna utredning. 

2.1 Lindholmsförbindelsen som eventuell buss-
förbindelse 

Under arbetet med utredningen har det framkommit tveksamheter kring vilken 

busslinje som skulle kunna trafikera Lindholmsförbindelsen6. För spårtrafiken 

finns tydliga tankar kring Stadsbana men för busstrafiken är det inte lika självklart. 

Vad som finns framtaget sedan tidigare är att en citybusslinje skulle kunna trafi-

kera Lindholmsförbindelsen även om varken Västtrafiks eller Göteborgs Stads 

Trafikkontor har den inriktningen för närvarande. Detta avsnitt beskriver vilken 

linje som har diskuterats tidigare för citybuss.  

Citybuss är ett komplement till spårvägen, med samma uppdrag, men där det inte 

finns spår. Det kan ibland vara motiverat att trafikera med en citybuss parallellt 

med spårväg på vissa delsträckor i nätet om det därmed kan erbjudas andra direkta 

 
6 Intervju Magnus Ståhl; Göteborgs stad, 2020-05-06, och intervju Marcus Eidmar, Västtrafik, 2020-05-08 
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resmöjligheter med stomnätet i relationer med stort resande och där inte övriga 

stomnätet täcker upp behoven.  

På södra sidan av älven där Lindholmsförbindelsen landar är det flertalet spår-

vagnsstråk som möts och därmed kan resmöjligheter erbjudas i samtliga av de 

större relationerna, tex City, Järntorget, Linnéplatsen, Kungssten med flera. På 

norra sidan av älven möter spårväg upp mot Frihamnen och Backaplan, vilket är 

de tyngre relationer som är relevanta att nå via Lindholmsförbindelsen. Lind-

holmsförbindelsen ligger alltså på en plats som är väl lämpad för att knyta an till 

det befintliga spårnätet.  

Lindholmsförbindelsen skulle möjliggöra en linjedragning för citybuss i stråket 

City – Järntorget – Lindholmen – Eriksberg – Biskopsgården, se vänster i Figur 

2-17. Att gå via Hisingsbron skulle innebära motsvarande sträckning som dagens 

stombusslinje och parallellt med den kommande stadsbanan Frihamnen-Lindhol-

men men med förlängning till Biskopsgården via Vårväderstorget; City – Friham-

nen – Lindholmen – Eriksberg – Biskopsgården. Att dra linjen via Älvsborgsbron 

innebär en linjesträckning som i mycket sammanfaller med en tänkt Metrobuss-

linje, se höger i Figur 2-1. 

 
 

Figur 2-1 Utpekade stråk för buss i Koll 2035. Till vänster: Citybuss med dagens spårvagnsnät i blått och 
Till höger: Metrobuss.7 

Citybuss via Lindholmsförbindelsen skulle landa i stråk där det redan finns gott 

om spårvägslinjer och får en linjedragning parallellt med spårvagnar7. Spårvagnar 

har kapacitet för fler resenärer per fordon/tågset än buss, vilket gör att bussarna 

inte tillför samma nytta. Västtrafik försöker därav undvika parallellkörning av 

spårvagn och buss om det inte är så att bussen även trafikerar fler relevanta 

 
7 Målbild Koll 2035, VGR, Göteborgs stad med flera, 2018 

City 

Järntorget 

Lindholmen 

Biskopsgården 

Eriksberg 
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målpunkter8. Bussar riskerar att försämra kapaciteten för spårtrafik om de kör i 

samma utrymme, genom att de tar hållplatslägen i anspråk och genom att samtrafi-

kering innebär lägre maxhastighet för spårvagn. Drifts- och underhållskostnaden 

ökar också om gaturäl måste anläggas när buss och spårvagn ska samsas om ut-

rymmet9.  

I ingen av intervjuerna eller i underlagsrapporterna har framkommit önskemål om 

bussförbindelse i annat läge för att ersätta en Lindholmsförbindelse. Vad gäller er-

sättningstrafik vid störningar i spårvägstrafiken så kan delar av de resor som i van-

liga fall sker med spårvagn över Lindholmsförbindelsen behöva ersättas med buss. 

I dessa lägen kan behov finnas av att busstrafik ska trafikera samma linjesträck-

ning som spårvagnslinjerna. Att anpassa Lindholmsförbindelsen för trafikering 

med busstrafik, men endast nyttja den för ersättningstrafik, bedöms dock bli en 

mycket dyr lösning i förhållande till nyttan10. Det finns andra lösningar att tillgå 

vid ersättningstrafik, som exempelvis att köra all trafik över Hisingsbron och Älvs-

borgsbron eller att vända linjerna på Hisingen vid depå Ringön med byte vid 

Backaplan. På så sätt kan resmöjligheterna upprätthållas, om än med längre restid 

och fler byten som följd. Detta visar på vikten av ett redundant spårvägssystem 

som är pålitligt. 

2.2 Lindholmsförbindelsen som eventuell cykel-
förbindelse 

För att öka tillgängligheten mellan målpunkter över älven anses det högt prioriterat 

med minst en ny gång- och cykelförbindelse. I tidigare utredning – PM Nyttoana-

lys nya gång- och cykelbroar över Göta älv – har potentialen för gång- och cykel-

broar studerats i sammanlagt 5 olika avsnitt över älven, se Figur 2-2. Det konstate-

ras i denna utredning att en ny gång- och cykelbro ger störst nytta för restidsvinster 

och möjligheten att knyta ihop målpunkter om den förläggs mellan de befintliga 

fasta förbindelserna Älvsborgsbron och Göta älvbron (blivande Hisingsbron). Där-

för är de tre brolägena Stigberget (samma läge som Lindholmsförbindelsen), Järn-

vågen och Packhusplatsen (också kallad Stenpiren) de som ger störst nytta.11  

I PM Nyttoanalys nya gång- och cykelbroar över Göta älv antogs att cykelförbin-

delse via Lindholmsförbindelsen kommer att gå från Bangatan i söder till stapel-

bädden på Lindholmen i norr. Detta är en något annorlunda utformning jämfört 

med de broutformningar som nu är aktuella för Lindholmsförbindelsen (vilka be-

skrivs närmre i kapitel 4-5), vilket också påverkar nyttorealiseringen utifrån olika 

kvalitetsaspekter. Utformningen avseende bland annat lutningar och anslutningar 

till befintliga gång- och cykelbanor, samt behovet av broöppningar för sjöfartens 

framkomlighet, är en lika viktig aspekt för nyttorealiseringen av en gång- och cy-

kelbro som det geografiska läget. Detta redogörs för i kommande kapitel. 

 
8 Intervju med Marcus Eidmar, Västtrafik, 2020-05-08 

9 Mail från Mimmi Mickelsen, Trafikkontoret Göteborgs Stad 2020-05-13 

10 Intervju med Marcus Eidmar, Västtrafik, 2020-05-08 
11 PM Nyttoanalys nya gång- och cykelbroar över Göta älv, Trafikkontoret Göteborgs stad november 2017 



9 

Trivector Traffic 

 

 

Figur 2-2. Studerade alternativ för gång- och cykelbro över Göta Älv12 

 

2.3 Sjöfartens framkomlighet och påverkan 

Påverkan på sjöfarten 

För närvarande pågår byggandet av Hisingsbron, som under 2021 kommer att er-

sätta Göta älvbron, och ha samma typ av trafikering. Hisingsbrons segelfria höjd är 

12,5 m, samma höjd som för en eventuell öppningsbar bro vid Lindholmsförbin-

delsen, till skillnad från Göta älvbrons 18 m. Stora stadsmässiga vinster i vad som 

definierats som regionens kärna görs när brohöjden minskas från 18 till 12,5 me-

ter, genom att bilramplängder kortas. 

För Hisingsbron gäller att den ska öppnas för sjöfarten dygnet runt utom i rus-

ningstrafik: kl. 9-12 resp. kl. 15-18. Det innebär att bil-, kollektiv-, cykel- och 

gångtrafik behöver anpassa sig till sjöfarten stora delar av dygnet, medan sjöfarten 

helt stoppas de tider bron håller stängt. Göta älv är ett riksintresse för sjöfarten och 

ingår i det nationella transportsystemet13 och brons påverkan på riksintresset prö-

vas i miljödomsprocessen.  

 

 
12 PM Nyttoanalys nya gång- och cykelbroar över Göta älv, Trafikkontoret Göteborgs Stad november 2017 
13 https://riksintressenkartor.trafikverket.se/ 



10 

Trivector Traffic 

 

Skillnaden i brohöjd mellan Göta älvbron och Hisingsbron innebär att inga han-

delsfartyg kan passera Hisingsbron utan broöppning. Det innebär också att en be-

tydande andel av segelbåtarna inte kan passera utan broöppning. I en mätning från 

2008 konstaterades att 60 % av segelbåtarna var över 12,5 meter höga, en andel 

som därefter troligtvis ökat. 14 

Göteborgs stad konstaterar i en PM om Sjöfart och älvförbindelser att ytterligare 

låga älvförbindelser kommer att skapa begräsningar i planering av rutter för han-

delssjöfarten, skapa längre restider samt öka komplexiteten och störningskänslig-

heteten i systemet. Det bör också beaktas att järnvägstrafiken över Marieholmsbro-

arna blir allt tätare, vilket ytterligare begränsar luckorna för broöppningar.15 

Påverkan på kollektivtrafiken 

PM om Sjöfart och älvförbindelser konstaterar att för ”Göta älvbron och även Hi-

singsbron när den står klar så är varje öppning mycket negativ”. Enligt en analys 

genomförd i projektet GOTRIS II leder en broöppning till en extra försening på tre 

minuter för kollektivtrafiken. Förseningen kvarstår i systemet åtminstone 15 minu-

ter efter att broöppningen är färdig, och för spårvagnar ändå fram till ändhållplat-

sen, vilket motsvarar upp till 20 - 30 minuter efter att broöppningen är genom-

förd.16 En försening på tre minuter innebär att den första bussen eller spårvagnen 

får ta ombord fler passagerare (även de som i normalläget skulle tagit nästa avgång 

men som nu han med avgången före) vilket leder till längre hållplatstider. Fordo-

net bakom får färre resande och därmed kortare hållplatstider. Effekten är att det 

bakre fordonet kör i fatt det främre och vi får klumpning i trafiken vilket ger en 

sämre kvalitet på trafiken. 

Konflikter vid olika brohöjder och brolägen 

2008 genomfördes en mastmätning på de segelbåtar som passerade Göta älvbron, 

vilket visade att 60% av segelbåtarna hade krävt broöppning vid en 12,5-me-

tersbro. Sedan mätningen genomfördes för 12 år sedan har segelbåtsbeståndet för-

ändrats med allt större båtar och därmed också allt högre master. Bedömningen är 

därför att merparten av segelbåtarna kräver broöppning vid en 12,5-metersbro.17 

Vad gäller kollektivtrafikfärjor körs idag ett antal färjor i linjetrafik av Västtrafik 

på Göta älv, dels linjen ”Älvsnabben” mellan Klippan och Lilla Bommen, dels 

”Älvsnabbare” mellan Lindholmspiren och Stenpiren. De färjor som kör på linjen 

Älvsnabben är i nuvarande avtal under 12,5 m och kommer inte att kräva broöpp-

ning vid en 12,5-meters bro. Majoriteten av fartygen kan i dagsläget även passera 

under Donsöbron som har en segelfri höjd på 8,6 m. Färjorna som Västtrafik äger 

och som trafikerar linjen Älvsnabbare är 12,7 m utan antenner och skulle kräva 

broöppning om de passerar en 12,5-meters bro.18 Färjetrafiken kan anpassas så att 

 
14 PM: Sjöfart och älvförbindelser, Trafikkontoret Göteborgs Stad juni 2020 

15 PM: Sjöfart och älvförbindelser, Trafikkontoret Göteborgs Stad juni 2020 

16 PM: Sjöfart och älvförbindelser, Trafikkontoret Göteborgs Stad juni 2020 

17 PM: Sjöfart och älvförbindelser, Trafikkontoret Göteborgs Stad juni 2020 
18 PM: Sjöfart och älvförbindelser, Trafikkontoret Göteborgs Stad juni 2020 
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de högsta färjorna inte behöver trafikera linjer där de kommer i konflikt med Lind-

holmsförbindelsen och det finns därmed en möjlighet att undvika broöppningar för 

passage av färjor vid en bro med 12,5 meters segelfri höjd. Samtidigt finns det ris-

ker i att planera för en sådan lösning eftersom det finns osäkerheter kring höjden 

på framtidens färjor. 19 

I PM Nyttoanalys nya gång- och cykelbroar över Göta älv har potentialen för 

gång- och cykelbroar studerats i sammanlagt 5 olika avsnitt, se kap 2.2. Det finns 

ingen exakt statistik på hur stor skillnaden är i antalet segelbåtar mellan de stude-

rade brolägena i nyttoanalysen. Segelbåtstrafiken som passerar Lindholmsförbin-

delsen och de yttre föreslagna lägena för GC-broar var enligt mätningar 2008 cirka 

7 000 per år, att jämföra med motsvarande siffra 2 500 segelbåtar som passerar 

Göta älvbron. Även om den exakta relationen kan ha förändrats något sedan dessa 

mätningar så kvarstår med säkerhet situationen att segelbåtstrafiken är mer än dub-

belt så stor i snittet väster om Göteborgs gästhamnar jämfört med snittet vid Hi-

singsbron.20 Dock behöver det utredas vidare hur stor skillnaden är mellan exem-

pelvis Packhusplatsen och Lindholmsförbindelsen och det måste också beaktas att 

pågående exploateringar troligen kommer att leda till fler gästhamnar och därmed 

ökad segelbåtstrafik. 

Vad gäller älvtrafiken (Västtrafiks färjor) kan det konstateras att om denna korsar 

öppningsbara GC-broar och kräver öppning vid passage kommer det att leda till 

betydligt sämre trafikal funktion för GC-bron. Trafikering med Västtrafiks färjor i 

halvtimmestrafik i varje riktning skulle innebära öppningar fyra gånger per timme 

och att bron står öppen 40-50% av tiden - endast pga. färjetrafiken.21. Vad gäller 

gång- och cykelbroar är nuvarande planeringsinriktning i staden är att en gång- 

och cykelbro ska anläggas med 7,5 meters höjd (motsvarar 6,5 m segelfri höjd vid 

medelhögvatten). 22,23 Detta för att möjliggöra lutningar på 2-3 % på ramperna 

(god komfort enligt VGU). Vid dessa höjder råder det en direkt konflikt mellan 

färjetrafiken och en gång- och cykelbro. 

Det finns en möjlighet att anlägga en högre gång- och cykelbro som inte kräver att 

färjetrafiken dras in. Exempelvis skulle en gång- och cykelbro med 9 meters segel-

fri höjd kunna passeras av merparten av kollektivtrafikfärjorna.24,25 Men vilka höj-

der som kan tillåtas utan att komforten och tillgängligheten för gående och cyklis-

ter blir märkbart sämre måste studeras i kombination med tänkbara höjder på fram-

tidens färjor.26 Det måste poängteras att ju högre en gång- och cykelbro blir, desto 

kraftigare lutningar och desto svårare att angöra kajkant, vilket är viktigt för att 

skapa goda kopplingar till de gång- och cykelbroar som löper längs med älven. 

 
19 Intervju med Josef Hamrin, Forsando 2020-06-10 

20 PM: Sjöfart och älvförbindelser, Trafikkontoret Göteborgs Stad juni 2020 

21 PM: Sjöfart och älvförbindelser, Trafikkontoret Göteborgs Stad juni 2020 
22 Gång- och cykelbroar över Göta älv – Utredning broalternativ. Kostnadsbedömning 2018. 

23 Intervju med Emma Josefsson, Trafikkontoret Göteborgs stad, 2020-04-27 

24 PM: Sjöfart och älvförbindelser, Trafikkontoret Göteborgs Stad juni 2020 

25 Intervju med Emma Josefsson, Trafikkontoret Göteborgs stad, 2020-04-27 
26 Intervju med Emma Josefsson, Trafikkontoret Göteborgs stad, 2020-04-27 
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Ställningstagande för fortsatt utredande 

Sammanfattningsvis konstaterar Göteborgs stad att en ”Lindholmsförbindelse som 

en mellanhög bro är en lösning som på flera sätt är komplicerad och svårhanterlig 

för sjöfartsintresset. För en mellanhög bro är både tillståndsprocessen och eventu-

ella inskränkningar i brons trafikala funktion (till exempel med kortare spärrtider 

än Hisingsbron) stora projektrisker som behöver beaktas. Erfarenheten från Hi-

singsbron var att miljödomsprocessen med hänsyn till sjöfartsintresset var en svår 

process som innebar förseningar för projektet. Vidare så är miljödomsprocessen 

för Hisingsbron inte slutgiltigt prövad (görs troligen 2026), och en parallell miljö-

domsprövning av ytterligare en 12,5-metersbro innebär risker för ett sämre utfall 

även för regelverket för Hisingsbron”27. 

Gällande en gång- och cykelbro kan det konstateras i pm att ju längre västerut i äl-

ven som man kommer, desto större blir konfliktpunkten mellan en ny bro och sjö-

farten, och ju större öppningstider kommer att krävas. Exakt hur stora öppningsti-

derna blir på grund av läge och vilken höjd på en gång- och cykelbro som är lämp-

lig kan dock inte fastställas i denna utredning, utan kommer att behöva utredas vi-

dare. Det är dock inte realistiskt att planera för en ny gång- och cykelbro i läge 

som innebär att bron måste öppnas för Västtrafiks färjor, eftersom det skulle ge för 

långa öppningstider och innebära en icke attraktiv lösning för cyklister. 

  

 
27 PM: Sjöfart och älvförbindelser, Trafikkontoret Göteborgs Stad juni 2020 
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3. Alternativ 1: Tunnel 

I kapitlet analyseras om förbindelsen anläggs som tunnel, vilket varit utgångsläget 

när spårförbindelsen en gång började diskuteras. Genomförd riskutredning visar att 

busstrafik eller gång- och cykeltrafik inte kan trafikera samma tunnelrör som spår-

vagn. Detta alternativ är därför inte aktuellt att kombinera med buss eller gång- 

och cykeltrafik.  

Spårväg 

Tunnelalternativet kommer mest troligt utföras med två enkelspårsrör från Lind-

holmen till Linnéplatsen, se Figur 3-1. Denna lösning har valts ur ett kostnadsper-

spektiv eftersom en separat räddnings- och servicetunnel då inte behöver byggas.   

 

Figur 3-1 Trafikförslag med tunnel.28 

 

 

 
28 Underlagsrapport Trafikutformning, Sweco 2020 
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Förbindelsen börjar i ett betongtråg på Hisingen som övergår i en betongtunnel 

och en del bergtunnel fram till Göta Älv. Passagen under älven byggs som en 

sänktunnel på sådant vis att farledsdjupet medger att Stena Lines Danmarkstrafik 

kan passera säkert förbi. Efter älven går tunneln in i berget vid Stigbergstorget och 

hela vägen till Linnéplatsen. 

  
Figur 3-2 Trafikutformning Lindholmen29 

Hållplatser ansluter till Lindholmen på Lindholmsallén från Kunskapsgatan, se Fi-

gur 3-2, och tillskapas för Stigbergstorget i ett bergrum 35 meter under befintligt 

torg samt ansluter till hållplatsen på Linnéplatsen i eget hållplatsläge. 

För att klara djupet i farleden görs ett avsteg från banstandardens gränsvärde på 

maximalt 4% spårlutning. Spåret ligger med en lutning på 4,99% från Lindholmen 

under älven i riktning mot Stigbergstorget30
 (befintliga spår i Aschebergsgatan 

mellan Vasaplatsen och Kapellplatsen ligger i cirka 4% lutning). Detta avsteg är 

kommunicerat inom Trafikkontoret Göteborgs Stad och bedöms som möjligt av 

spåransvarig.  

 

 
29 Underlagsrapport Trafikutformning, Sweco 2020 
30Underlagsrapport - Förslag till linjeföring Sweco 2020 

Backateatern 
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3.1 Buss 

Genomförd riskutredning visar att busstrafik att det tycks svårt eller omöjligt att 

köra buss i samma tunnelrör som spårtrafiken. Det har funnits exempel på sådana 

lösningar i världen, från Essen och Seattle. Båda dessa är dock numera borta och 

enbart spårtrafiken är kvar i tunneln, eftersom säkerhetssystemen blev väldigt 

komplicerade. Ett alternativ skulle vara att bygga nya tunnelrör för enbart buss 

busstrafiken, då måste nyttan av det säkerställas eftersom kostnaden är bety-

dande.31 

Mot bakgrund av detta kan vi konstatera utifrån dagens budget att busstrafik inte 

är möjlig om tunnelalternativet väljs. 

3.2 Gång och cykel 

Genomförd riskutredning visar att gång- och cykeltrafik (liksom busstrafik) inte 

kan trafikera samma tunnelrör som spårvagn.32 Om alternativet tunnel väljs får 

gång- och cykeltrafikens tillgänglighet och framkomlighet således tillgodoses på 

annat sätt, till exempel med en separat bro, alternativt med en utökning av färjetra-

fiken. Dock finns det inga beslut tagna om dessa satsningar i dagsläget33. 

3.3 För- och nackdelar 

I tabellerna nedan sammanställs för- och nackdelar med alternativet tunnel utifrån 

de trafikala aspekterna komfort, restid, trafiksäkerhet och målpunkter. Det bör no-

teras att detta alternativ, som tidigare nämnts, endast omfattar spårväg. Om käll-

hänvisningar saknas är det konsultens egna slutsatser. 

  

 
31 Riskutredning Lindholmsförbindelsen, COWI 2019 

32 Riskutredning Lindholmsförbindelsen, COWI 2019 
33 Intervju med Emma Josefsson, Trafikkontoret Göteborgs stad, 2020-04-27 
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Tabell 3-1. Fördelar med alternativ tunnel 

 Spårväg 

Komfort God stadsbanekvalité, vilket innebär en hög standard för resenären. 

Medger bättre robusthet i spårvägssystemet med större variation av förbindel-
ser mellan Hisingen och fastlandet. Idag finns endast bro över älven34. 

Restid Kan hålla hastigheten 60 km/h i tunneln under älven, vilket är den snabbaste 
lösningen och ger kortast restid av alternativen35.  

Ingen broöppning för sjöfart, medför stabil tidtabell36. 

Trafiksäkerhet Ingen risk för lövhalka på hösten som kan leda till olyckor (och förseningar) 

Inga plankorsningar som kan innebära konflikt mellan trafikslag. 

Målpunkter Stena Lines Danmarksterminal och färjeläge för kryssningsbåtar kan ligga kvar, 
påverkar inte dagens målpunkter37. 

Målpunkterna Lindholmen, Stigbergstorget (under mark), Linnéplatsen, kan nås 
effektivt med detta alternativ. 

 
Tabell 3-2. Nackdelar med alternativ tunnel  

 Spårväg 

Komfort Hållplatsen Stigbergstorget hamnar 35 meter under mark vilket ger en långsam 
bytesmöjlighet till annan kollektivtrafik för resenärer38. 

Restid  

Trafiksäkerhet  

Målpunkter Kan skapa störning på Stena Lines Danmarksterminal och färjeläge för kryss-
ningsbåtar under byggnation av tunnel39. 

Målpunkter i Majorna och andra utöver stadsbanans linjedragning kräver ett 
byte för att nås men kan restidsmässigt i de flesta fall vara snabbare än buss. 

 

 

  

 
34 Intervju med Marcus Eidmar, Västtrafik 2020-05-08 
35 Intervju med Marcus Eidmar, Västtrafik 2020-05-08 

36 Intervju med Marcus Eidmar, Västtrafik 2020-05-08 

37 Intervju med Martin Stenfeldt, Trafikkontoret Göteborgs stad 2020-05-05 

38 Huvudrapport teknisk förstudie Lindholmsförbindelsen Sweco 2020 
39 Intervju med Martin Stenfeldt, Trafikkontoret Göteborgs stad 2020-05-05 
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4. Alternativ 2: Öppningsbar bro 12,5 
meter 

I kapitlet analyseras om förbindelsen anläggs som öppningsbar bro. Vilken nytta 

som förbindelsen ger för stadsbana, buss respektive gång- och cykeltrafik beskrivs.  

4.1 Stadsbana 

Alternativet innebär en öppningsbar bro över Göta älv med en segelfri höjd på 

12,5 m och segelfri bredd på >22,5 m, samma segelfria öppning (höjd och bredd) 

som Hisingsbron, se sträckning Figur 4-1 och illustration Figur 4-2. Förbindelsen 

byggs som bro från Lindholmen till Stigbergstorget och därefter tunnel till Lin-

néplatsen.  

 

Figur 4-1 Trafikförslag med öppningsbar bro med segelfri höjd på 12,5 m40 

 
40 Underlagsrapport Trafikutformning, Sweco 2020 
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Figur 4-2 Illustration av Lindholmsförbindelsen med öppningsbar bro över älven.41 

 

 

Figur 4-3 Trafikutformning Lindholmen, bro 12,5 meter.42 

Förbindelsen börjar på markplan på samma sätt som tunnelalternativet, se Figur 

4-3. Bron börjar vid Kunskapsgatan på Hisingen i höjd med Backateaterns syd-

västra hörn. Förbindelsen kommer att kräva avsteg från banstandardens gränsvär-

deslutning på 4%. Detta beror på att linjeföringen vertikalgeometriskt vid broan-

slutningen är anpassad efter befintlig gatuhöjd på norra sidan av Backateatern samt 

att höjden för spår över farleden ska ligga på +16,5 meter för att klara den segel-

friahöjden under bron. För att nå denna höjd krävs en vertikallutning på 4,99%43. 

 
41 Underlagsrapport Trafikutformning, Sweco 2020 

42 Underlagsrapport Trafikutformning, Sweco 2020 
43 Underlagsrapport Förslag till linjeföring Sweco 2020 

Lindholmsallén 

Backateatern 
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Detta avsteg är kommunicerat inom Trafikkontoret Göteborgs Stad och bedöms 

som möjligt av spåransvarig. 

 

Figur 4-4 Trafikutformning Stigberget, öppningsbar bro 12,5 meter.44 

Bron ansluter till Stigberget under Amerikagatan ovanför Oscarsleden på fastlandssi-

dan, där hållplatsen Stigbergstorget placeras, se Figur 4-4. Det finns trappor och hiss 

för att ta sig upp till Stigberget. Efter hållplatsen byggs en betongtunnel under Ameri-

kagatan, Bangatan och Kjellmansgatan och vidare i bergtunnel till Linnéplatsen. Tun-

neln byggs med två enkelspårstunnlar45. 

Det finns ett flertal alternativ till utformning av den öppningsbara brodelen för Lind-

holmsförbindelsen. Dessa kan kategoriseras i tre brotyper; lyftbro, lyftsvängbro och 

klaffbro46. Lyftbro måste anpassas till kravet på den högsta seglingsfria höjden i öppet 

läge. Den tekniska förstudien utgår från lyftsvängbro, således även denna utredning. 

4.2 Buss 

På Lindholmen och vid Stigberget bedöms bussanslutningar som tekniskt möjliga i 

detta alternativ. På Hisingen sker anslutningen till Lindholmsallen och på fast-

landssidan via en ny ramp mot Emigrantvägen och ner på Oscarsleden, se lila 

sträckning i Figur 4-5. Fler alternativ har undersökts men detta förespråkas av 

kostnadsskäl47. Bron utformas med dubbelriktade kollektivtrafikkörfält, så att buss 

kan köra i spårvagnsspåren. Bussarna kommer att korsa spårvägsspåren i plan vil-

ket kan påverka kapaciteten och trafiksäkerheten för spårsystemet. 

 

 
44 Underlagsrapport Trafikutformning, Sweco 2020 

45 Underlagsrapport Studie utformning och korridor, Sweco 2020  
46 Underlagsrapport Passage Göta älv, Sweco 2020  
47 Intervju med Martin Stenfeldt; Trafikkontoret Göteborgs stad och intervju med Marcus Eidmar, Västtrafik 
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Figur 4-5 Trafikutformning Stigberget, öppningsbar bro 12,5 meter med bussanslutning samt gång- och 
cykelramper.48 

4.3 Gång och cykel 

Den öppningsbara bron medger en gång- och cykelbana. Den var i ett ursprungligt 

förslag på trafikutformning anlagd på brons östra sida (se Figur 4-5), men sedan 

alternativet har försetts med ramper för buss är förslaget istället att anlägga gång- 

och cykelbanan på brons västra sida, för att undvika konfliktpunkter mot bussar. 

Denna förändring framgår dock inte av skissen över trafikutformning (se Figur 

4-5). 

Underlagsrapport Trafikutformning beskriver följande trafiklösning vid Stigber-

get: ”Gång- och cykelramper anläggs mellan Fiskhamnsmotet och Oskarsgatan 

och ansluter till Lindholmsförbindelsen i plan på nivån cirka +10 meter. Gångba-

nan placeras närmst berget och får en bredd av tre meter, cykelbanan anläggs ut-

anför med en bredd av fyra meter. Korsningen i plan mellan spårväg och gång och 

cykel regleras med ljud- och ljussignal. Lutningen mot Oskarsgatan blir cirka 4,8 

% och rampen avslutas i höjd med trappan mot Stigbergsliden på Oskarsgatan. 

Lutningen mot Fiskhamnsmotet ligger på 3,4 %. På delen förbi Sjöfartsmuseet 

byggs rampen horisontellt (+6,5 meter) för att påverka landskapsbilden så lite 

som möjligt. Rampen ansluter inte till befintlig gångbro över Oscarsleden utan 

hamnar cirka 1,5 meter under denna. Oscarsleden kommer att påverkas på en 

sträcka av cirka 500 meter där leden rätas ut. Befintlig gång- och cykelbana söder 

om Oscarsleden utgår när konstruktionen för rampen byggs”.49 

 

 
48 Underlagsrapport Trafikutformning, Sweco 2020 
49 Underlagsrapport Trafikutformning, Sweco 2020 

Emigrantvägen 
 



21 

Trivector Traffic 

 

 
Figur 4-6. Ny sektion med gång- och cykelramp samt Lindholmsförbindelse50 

 

Skillnaden jämfört med den utformning som antogs i tidigare utredning PM Nytto-

analys nya gång- och cykelbroar över Göta älv är att bron på den södra sidan inte 

landar på Bangatan utan ansluter till Oscarsleden. Det finns dock för- och nackde-

lar med detta. Oscarsleden är ett av de tyngsta gång- och cykelstråken i Göteborg 

och att få en direkt anknytning till detta stråk är en bra lösning. Hur en anslutning 

ska se ut på Hisingssidan återstår att utreda. 

4.4 För- och nackdelar 

I tabellerna nedan sammanställs för- och nackdelar med alternativet öppningsbar 

bro utifrån de trafikala aspekterna komfort, restid, trafiksäkerhet och målpunkter. 

Om källhänvisningar saknas är det konsultens egna slutsatser. 

 
50 Underlagsrapport Trafikutformning, Sweco 2020 
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Tabell 4-1. Fördelar med alternativ öppningsbar bro 

 Spårväg Buss Gång- och cykel 

Komfort  Att kunna köra buss via Lindholmsför-
bindelsen ökar redundansen i bussnä-
tet och möjliggör omledning av buss-
trafik om problem uppstår på Hisings-
bron/Älvsborgsbron 51.  

Cykelramperna på 
bron ansluter på ett 
bra sätt till det befint-
liga cykelstråket längs 
med Oscarsleden. 

Restid    

Trafiksäkerhet    

Målpunkter  Målpunkterna Biskopsgården, Lindhol-
men och Järntorget möjliggör snabb-
bare direktresor med detta alternativ, 
det är målpunkter utanför spårvägsnä-
tet. 

Cykelramperna på 
bron ansluter på ett 
bra sätt till det befint-
liga cykelstråket längs 
med Oscarsleden och 
bidrar därför till en god 
koppling mellan mål-
punkter på vardera si-
dor av älven. 
 
 

Stora arbetsplatser på Hisingen till ex-
empel Volvo kan nås med färre byten 
med buss än med spårvagn över för-
bindelsen. Den efterfrågan uppstår 
främst medan Älvsborgsbron renove-
ras, vilket är något som sker allt oftare 
ju äldre Älvsborgsbron blir52.  

Ger möjlighet att vid störning i spår-
vägsnätet trafikera över bron med 
buss, och resenärer kan fortsatt nå 
målpunkterna längs linjenätet53 (så 
länge spårvagnen inte står på bron54).  

 

Tabell 4-2. Nackdelar med alternativ öppningsbar bro 

 Spårväg Buss Gång- och cykel 

Kom-
fort 

Både buss och spårvagn får kompromissa i detta alterna-
tiv, vilket påverkar komforten negativt för båda trafiksla-
gen.  

Lutningarna på ramperna blir 3,5-5 
%, vilket innebär mindre god-låg 
standard för cykelbanor enligt VGU. 

Broöppning ger osäkerhet i restid vilket kan skapa stress 
för resenärer och sänker komforten. Broöppningstiden bör 
vara medräknat i tidtabell men ökar känslighet för stör-
ning55.  

Restid Begränsad hastighet på 
bron pga R150 och 
broklaffar (de är beräk-
nade som korsande spår 
i plan) 30 och 50 km/h56. 

 Förväntade broöppningar ger längre 
och osäkrare restider för cyklister. 
 

 
51 Intervju med Marcus Eidmar, Västtrafik 2020-05-08 

52 Intervju med Marcus Eidmar, Västtrafik 2020-05-08 
53 Underlagsrapport Trafikering Sweco 2020 

54 Intervju med Martin Stenfeldt; Trafikkontoret Göteborgs stad 2020-05-05 

55 Intervju med Marcus Eidmar, Västtrafik 2020-05-08 

56 Underlagsrapport - Förslag till linjeföring Sweco 2020 



23 

Trivector Traffic 

 

 Spårväg Buss Gång- och cykel 

Broöppningar påverkar kollektivtrafikens regularitet och 
restid negativt57. 

Plankorsning med spårväg kan inne-
bära förseningar. 
 
 Maxhastigheten sänks för spårvägen på grund av gaturäl 

istället för vignolräl, vilket medför ökad restid58. 

Samtrafikering med buss innebär att hastighet och kapa-
citet för spårvagnstrafik begränsas vilket påverkar restiden 
negativt och uppnår inte stadsbanekvalitét59. 

Trafik-
säker-
het 

Broöppning är en risk. 
Det behövs därför en sä-
kerhetsanläggning med 
bommar, signaler och 
ljud för att säkerställa att 
fordon inte åker över 
kanten vid öppning60. 

Bussarna kommer i anslut-
ningen från rampen till bron att 
korsa spårvägsspåren i plan vil-
ket påverkar kapaciteten och 
trafiksäkerheten för spårsyste-
met. 

Eftersom spårvägen går in i bergtun-
nel vid anslutning till Stigberget 
måste gång- och cykelrampen från 
bron ned till Oscarsleden korsa spår-
vägen i plan, vilket innebär en kon-
fliktpunkt. Det innebär dålig sikt för 
spårvagn som kommer från tunneln 
och ger minskad säkerhet för gående 
och cyklister. För att uppnå samma säkerhet i en kombinerad lösning 

spårväg-buss krävs ett antal säkerhetsanordningar som 
också innebär merkostnader. Dessa betraktas dock inte 
som trafiksäkerhetsaspekter utan beskrivs närmre i kap 6 
– Kostnader. 

Samtrafikering medför större risk för påkörningsolyckor61.  

Mål-
punk-
ter 

Kan skapa störning på 
Stena Lines Danmarks-
terminal och färjeläge för 
kryssningsbåtar under 
byggnation av öppnings-
bar bro62 

Målpunkterna Majorna och Lin-
néplatsen kräver minst ett byte 
för att nås med buss, enligt lin-
jenätet i Koll 2035. Stigbergstor-
gets hållplats placeras otillgäng-
ligt till torget. 

Alternativet innebär att Bangatan inte 
nås från Lindholmsförbindelsen på 
ett effektivt sätt. 

Stor påverkan på intres-
senter och riksintressen 
under byggskede, delar 
av, sjömanskyrkan och 
hemköps garage måste 
rivas och lägenheter och 
sjöfart påverkas nega-
tivt63. 

Busshållplats anläggs på ram-
pen mot Emigrantsvägen för att 
inte flytta och minska tillgänglig-
heten för spårvagnshållplatsen. 
Det resulterar i en hållplats med 
halvbra tillgänglighet till mål-
punkter kring Stigbergstorget 
för buss. 

 

 
57 Intervju med Marcus Eidmar, Västtrafik 2020-05-08 

58 Underlagsrapport Trafikering Sweco 2020 

59 Koll 2035, Göteborgs Stad Trafikkontoret  
60 Mail från Mimmi Mickelsen, Trafikkontoret Göteborgs Stad 2020-05-13 

61 Mail från Mimmi Mickelsen, Trafikkontoret Göteborgs Stad 2020-05-13 

62 Intervju med Martin Stenfeldt; Trafikkontoret Göteborgs stad 2020-05-05, förutsätter dock att terminalen flyttar när bygg-

nation påbörjar. 
63 I sjöfart ingår; Gothenius varv, Västtrafik färjor, Vänertrafiken, fritidsbåtar, alla turbåtar. 
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5. Alternativ 3: Högbro 27 meter 

I kapitlet analyseras om förbindelsen anläggs som högbro. Vilken nytta som för-

bindelsen ger för stadsbana, buss respektive gång- och cykeltrafik beskrivs.  

5.1 Stadsbana 

Förbindelsen byggs som bro från Kaptensgatan till Amerikagatan och bergtunnel 

från Djurgårdsplatsen till Linnéplatsen, se Figur 5-1 och Figur 5-2. Alternativet in-

nebär en bro över Göta älv med segelfri höjd på 27 meter och segelfri bredd på 

>30 meter, samma höjdbegränsning som Hisingsbron ger i öppet läge för sjötrafik.  

 
Figur 5-1 Ej öppningsbar bro med segelfri höjd på >27 m64 

 
64 Underlagsrapport Trafikutformning, Sweco 2020 



25 

Trivector Traffic 

 

 

Figur 5-2 Illustration av Lindholmsförbindelsen med ej öppningsbar bro över älven.65 

Brohöjden ger lutningar till Lindholmsallén och Stigbergstorget som kan uppgå till 

4,99%. Dessa lutningar kräver avsteg från banstandardens maximalt tillåtna lut-

ning på samma sätt som för de andra alternativen. För att uppnå denna lutning 

krävs att bron gör en utbuktning österut vid passage av älven. På Bangatan mellan 

Stigberget och Djurgårdsplatsen går spårvägen på egen banvall, se Figur 5-3. Från 

Djurgårdsplatsen byggs två enkelspårstunnlar i berg.66 

  

Figur 5-3 Trafikförslag Stigbergstorget, Bangatan, ej öppningsbar bro 27 meter.67 

 
65 Underlagsrapport Trafikutformning, Sweco 2020 

66 Underlagsrapport Studie utformning och korridor Sweco 2020 
67 Underlagsrapport Trafikutformning, Sweco 2020 

Djurgårds-

platsen 
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5.2 Buss 

Bussanslutningar bedöms som tekniskt möjliga för högbroalternativen på Lindhol-

men och vid Stigberget. På Hisingen sker anslutningen till Lindholmsallen och på 

fastlandssidan ansluter bussen vid Stigbergsliden, se Figur 5-4. Bron utformas med 

dubbelriktade kollektivtrafikkörfält, så att buss kan köra i spårvagnsspåren. 

 

Figur 5-4 Trafikutformning Stigberget, ej öppningsbar bro 27 meter med bussanslutning.68 

5.3 Gång och cykel 

För gång och cykel finns det två möjliga lösningar i detta alternativ. Det ena alter-

nativet är att låta gång- och cykelbanan gå uppe på högbron. Med en ej öppnings-

bar bro om 27 meter innebär detta en maximal lutning på 4,99 % och en profil på 

mer än 30 meter över älven. Det är alltså dålig standard enligt VGU för cykelbana, 

och sannolikt också blåsigt. Det andra alternativet, som förespråkas i den tekniska 

förstudien, innebär att en gång- och cykelbro hängs på brostöden på lägre höjd och 

måste då vara öppningsbar. Gång- och cykelbanan hamnar 8 meter över havet vil-

ket ger en segelfri höjd på cirka 6,5 meter. Anslutningarna på respektive kajom-

råde blir varierande god (max 2,4 %), mindre god (2,5 – 4 %) och låg standard 

(över 4 %) enligt VGU69. 

Båda alternativen har sina för- och nackdelar vad gäller anslutningar på landsidan. 

Med en gång- och cykelbana på högbron blir det svårt att komma ner med ramper 

till Masthuggskajen för eventuell cykeltrafik. Istället kommer då bron att ansluta 

direkt till Stigberget, vilket innebär att gående och cyklister kommer att behöva ta 

sig upp till Bangatan via Stigbergsliden för att ansluta till bron. Det är samma 

 
68 Underlagsrapport Trafikutformning, Sweco 2020 
69 Huvudrapport teknisk förstudie Lindholmsförbindelsen Sweco 2020 
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lösning som var utgångspunkten när den tidigare utredningen PM Nyttoanalys nya 

gång- och cykelbroar över Göta älv togs fram. I alternativet med en påhängd 

gång- och cykelbro kan man ansluta direkt till kajkant på båda sidor av älven.   

5.4 För- och nackdelar 

I tabellerna nedan sammanställs för- och nackdelar med alternativet öppningsbar 

bro utifrån de trafikala aspekterna komfort, restid, trafiksäkerhet och målpunkter. 

Om källhänvisningar saknas är det konsultens egna slutsatser. 

Tabell 5-1. Fördelar med alternativ högbro 

 Spår-
väg 

Buss Gång- och cykel 

Kom-
fort 

 Innebär färre byten för resenärer längs busslinjen 
som ska till Biskopsgården70.  

 

Ny citybusslinje med egna kollektivtrafikkörfält på 
Stigbergsliden medför högre komfort både för 
denna busslinje och resterande busslinjer som 
trafikerar den sträckan71.  

Restid    

Trafik-
säker-
het 

   

Mål-
punk-
ter 

 Målpunkterna Biskopsgården, Lindholmen, Stig-
bergstorget och Järntorget nås med snabbare di-
rektresor med detta alternativ, det är målpunkter 
utanför spårvägsnätet. 

Om alternativet med en påhängd 
gång- och cykelbro väljs finns det 
möjlighet att ansluta gång- och cykel-
ramperna direkt till kajkant och till de 
gång- och cykelbanor som löper 
längs med älven. Busstrafiken leds ner på Stigbergsliden, vilket 

kan medföra fler målpunkter för resenärer.  

Stora arbetsplatser på Hisingen, tex Volvo, kan 
nås med färre byten med buss än med spårvagn 
över förbindelsen. Efterfrågan uppstår främst me-
dan Älvsborgsbron renoveras, vilket är något som 
sker allt oftare ju äldre Älvsborgsbron blir72.  

Ger möjlighet för blåljus att trafikera sträckan, om 
inte spårvagn står i vägen73.  

Ger möjlighet att vid störning i spårvägsnätet tra-
fikera över bron med buss och resenärer kan fort-
satt nå målpunkterna längs busslinjenätet74. (Så 
länge spårvagnen inte står på bron75)  

 
70 Intervju med Marcus Eidmar, Västtrafik 2020-05-08 

71 Intervju med Marcus Eidmar, Västtrafik 2020-05-08 
72 Intervju med Marcus Eidmar, Västtrafik 2020-05-08 

73 Underlagsrapport Trafikering, Sweco 2020 

74 Underlagsrapport Trafikering, Sweco 2020 

75 Intervju med Martin Stenfeldt; Trafikkontoret Göteborgs stad 2020-05-05 
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Tabell 5-2. Nackdelar med alternativ högbro  

 Spårväg Buss Gång- och cykel 

Komfort Svårighet att bygga stads-
bana på grund av att bron 
landar i markplan på fast-
landssidan, vilket medför att 
spårvagn kör i Bangatan 
med många plankorsningar. 

Alternativet medger många 
skarpa lutningar och radier, 
medför sänkt kapacitet, has-
tighet och bekvämlighet inne i 
bussen vilket ger försämrad 
komfort. 

Lutningen på anslutande ramper 
är varierande från god (<2,5 %) 
till låg (>4 %) standard enligt VGU 
om gång- och cykelförbindelsen 
anläggs som påhängd bro.  

Om gång- och cykelbanan för-
läggs på högbron innebär det 
höga lutningar och ett tämligen 
oattraktivt alternativ för gående 
och cyklister. Bron kommer då att 
ansluta direkt till Stigberget, vilket 
innebär att gående och cyklister 
kommer att behöva ta sig upp till 
Bangatan via Stigbergsliden för 
att ansluta till bron. 

Geometrin innebär låga 
hastigheter och dålig kom-
fort pga. Sidoacceleration i 
horisontalled. 

Både buss och spårvagn får kompromissa i detta alternativ, 
vilket påverkar komforten negativt för båda trafikslagen.  

Restid Hastigheten på bron är 30 - 
40 km/h. pga brant lutning 
på bron, vilket medför ökad 
restid. 

 Om alternativet med en påhängd 
gång- och cykelbro väljs kommer 
den att ha en segelfri höjd på 6,5 
m. Det innebär en konflikt med 
färjetrafiken och att bron behöver 
öppnas för de flesta passerande 
båtar. Eftersom sjöfarten antas ha 
företräde kommer det sannolikt 
att leda till mycket frekventa bro-
öppningar och därmed betydande 
restidsförluster för cyklister.  

Om gång- och cykelbanan för-
läggs på högbron kommer bron 
att ansluta direkt till Stigberget, 
vilket innebär restidsförluster för 
gående och cyklister. 

Bangatan är i markplan och 
kan endast hålla en hastig-
het på 60 km/h, vilket med-
för ökad restid76. Detta för-
utsätter ombyggnad av 
Bangatan. Om inte denna 
byggs om blir hastigheten 
ännu lägre. 

Maxhastigheten sänks för spårvägen på grund av gaturäl i 
spåren istället för vignolspår, vilket medför ökad restid77. 

Samtrafikering med buss innebär att hastighet och kapacitet 
för spårvagnstrafiken begränsas, vilket påverkar restiden 
negativt och uppnår inte stadsbanekvalitét78.  

Trafik-
säker-
het 

Gång- och cykelpassager 
över spåren i Bangatan sän-
ker trafiksäkerheten.  

 
 

Gång- och cykelpassager över 
spåren i Bangatan sänker trafik-
säkerheten. 

Samtrafikering medför större risk för påkörningsolyckor. 
Bromsförmåga i lutning bör ses över för respektive fordon 
för att säkerställa att turtäthet är möjlig avseende säkerhets-
avstånd mellan fordon79.  

Mål-
punkter 

Ger ingen spårkoppling från 
Lindholmsförbindelsen mel-
lan Stigbergstorget och Ma-
jorna.  

Målpunkterna Majorna och 
Linnéplatsen kräver minst ett 
byte för att nås med buss, 
med linjenät för Citybuss en-
ligt Koll2035. 

 

Skapar störning på Stena 
Lines Danmarksterminal 
och färjeläge för 

 
76 Underlagsrapport - Förslag till linjeföring Sweco 2020 

77 Underlagsrapport Trafikering Sweco 2020 

78 Målbild Koll 2035, Göteborgs Stad Trafikkontoret  
79 Mail från Mimmi Mickelsen, Trafikkontoret Göteborgs Stad 2020-05-13 
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kryssningsbåtar samt riksin-
tresset Göteborgs Hamn 
både under byggnation och 
färdigställande av högbro80. 

Hållplats mot Järntorget i Stigbergsliden flyttas till ett läge 
utanför Hemköp.  

 

  

 
80 Förutsätter att hamnen flyttar vid påbörjan av byggnation. Marie-Louise Wihlborg Trafikkontoret Göteborgs Stad 2020-06-

24 
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6. Kostnader 

I tabellen nedan sammanställas uppskattade merkostnader för buss och cykel i re-

spektive alternativ. Kostnadsbedömningarna för tunneln och broalternativen håller 

på att uppdateras vid denna rapports framtagande. I denna utredning antas därför 

kostnaderna för tunnel, 12,5-metersbro och 27-metersbro vara ungefär de samma. 

Merkostnader är i olika grad inkluderade i de kostnader som anges i den tekniska 

förstudien, vilket beskrivs i tabellen nedan.  

Vad gäller gång- och cykelförbindelse är det svårt att ange en kostnad för respek-

tive alternativ som motsvarar samma funktion. I alternativ tunnel ingår ingen 

gång- och cykelförbindelse. Detta innebär att om en ny fast förbindelse för gående 

och cyklister ska uppnås, kräver det en separat gång- och cykelbro. Kostnaderna 

för en sådan är osäkra, men innebär sannolikt minst den dubbla kostnaden jämfört 

den merkostnad det innebär att anlägga en gång- och cykelbana på en bro. Kost-

nadsbedömningarna för en ny bro är behäftade med stora osäkerheter men ligger 

sannolikt på 500-1 000 Mkr. 81 

Tabell 6-1. Sammanställning av kostnader för spårväg samt merkostnad för buss respektive gång och cykel 
i respektive alternativ 

 Merkostnad  Kommentar Total mer-
kostnad 
(avrundat 
till 100-
tals Mkr) 

 Buss Gång och 
cykel 

Tunnel  Ingår 
ej 

Ingår ej   

Öpp-
ningsbar 
bro 12,5 
meter  

350 
Mkr82 
 

Ingår i 
grundkal-
kylen 

I och med ökat miljödomstolsprocess gällande samråd 
med sjöfartsverket så finns det risk för längre tidplan 
för utredningsarbetet 
 
Merkostnader för buss avser: 
Anläggningskostnader: 

- Brobanan förses med gaturäl och körbana för 
buss. 

- Högre kantbalkar på bron för minskad urspår-
ningsrisk. 

- Rampbro mellan Lindholmsförbindelsen och 
Emigrantsvägen, med anslutning till förbin-
delsen och hållplats på rampbron. 

- Diverse oförutsett (50 % mht detaljerings-
grad) 

350 Mkr 

 
81 Beräkning av Trivector med underlag från Underlagsrapport Cykelbroar kostnadsbedömning, Trafikkontoret Göteborgs 

Stad februari 2018. 
82 Lindholmen – Linnéplatsen, Tillkommande kostnader för buss på bro, Trafikkontoret Göteborgs Stad 2020 
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 Merkostnad  Kommentar Total mer-
kostnad 
(avrundat 
till 100-
tals Mkr) 

 Buss Gång och 
cykel 

- Byggherrekostnad inklusive utredning och 
projektering 

Underhållskostnader: 
- Den öppningsbara delen av bron är krävande 

i drift och underhåll.83 
- Samtrafikering innebär högre underhållskost-

nader för framförallt spår och beläggning för 
att upprätthålla trafiksäkerhet. 

Ej öpp-
ningsbar 
bro 27 
meter  

55 
Mkr84 

250-400 
Mkr85 

I och med ökat miljödomstolsprocess gällande samråd 
med sjöfartsverket så finns det risk för längre tidplan 
för utredningsarbetet. 
 
Merkostnader för buss avser: 
Anläggningskostnader: 
- Brobanan förses med gaturäl och körbana för 

buss 
- Högre kantbalkar på bron för minskad urspår-

ningsrisk. 
- Hållplats vid Stigbergsliden. Anpassning av an-

slutning till buss mellan Amerikagatan och Stig-
bergsliden. 

- Diverse oförutsett (50 % mht detaljeringsgrad) 
- Byggherrekostnad inklusive utredning och projek-

tering 
- Anslutningen mellan Amerikagatan och Stigbergs-

liden behöver anpassas för busstrafik vilket ger en 
tilläggskostnad. 

Underhållskostnader: 
- Samtrafikering innebär högre underhållskostnader 

för framförallt spår och beläggning för att upprätt-
hålla trafiksäkerhet. 

 
Merkostnaden för gång och cykel avser en påhängd 
gång- och cykelbro. 

450 Mkr 

 

 
83 Underlagsrapport Förslag till Linjeföring Sweco 2020. 

84 Lindholmen – Linnéplatsen, Tillkommande kostnader för buss på bro, Trafikkontoret Göteborgs Stad 2020 
85 Huvudrapport teknisk förstudie Lindholmsförbindelsen, Sweco 2020, V0.7 



32 

Trivector Traffic 

 

7. Sammanvägd bedömning 

Lindholmsförbindelsen har uppenbarligen stor nytta för spårvägstrafiken och är 

central för att kunna utveckla kollektivtrafiken och knyta ihop de båda sidorna av 

älven. Tunnelalternativet är det alternativ som ger de bästa förutsättningarna för 

spårvägstrafiken och som medger efterfrågad stadsbanekvalitet. Tunnelalternativet 

ökar även redundansen i hela spårvägsnätet genom att olika förbindelsemöjligheter 

skapas över till Hisingen med en tunnel och en bro.  

De båda broalternativen ger ett mervärde i att de också kan utnyttjas av buss, gång 

och cykel. Samtidigt kan det konstateras att båda broalternativen har negativa ef-

fekter för spårväg/stadsbana. En öppningsbar bro ger sämre komfort för stadsbana, 

och broöppningar kommer att leda till stora restidsförluster. Vid en högbro kom-

mer dålig geometri i horisontalled för spårväg ge sämre komfort och längre resti-

der. 

Ställningstagandet i denna utredning är att det mervärde som det ger att kombinera 

olika trafikslag inte är tillräckligt för att motivera en lösning som ger sämre förut-

sättningar för spårvägen. Kostnaderna för tunnel, 12,5-metersbro och 27-metersbro 

är ungefär de samma och bedöms inte ha någon betydelse för ställningstagandet, 

utan de trafikala funktionerna är styrande. 

Motiven till ställningstagandet sammanfattas nedan: 

Fördelarna med busstrafik över Lindholmsförbindelsen är i huvudsak att det möj-

liggör fler målpunkter utan byten för resenärerna. Bussens fördelar kan jämföras 

mot stadsbanans nackdelar med kombinerat buss och spårvagn på förbindelsen. 

Utifrån analysen påverkar busstrafiken kvalitén på stadsbanan så mycket att den 

går från stadsbana till spårväg som motsäger sig från Målbild koll 2035. Busstrafi-

kens fördelar väger alltså inte upp mot stadsbanans och anses inte vara en rekom-

menderad förbindelse för busstrafik. Spårvagnen tar redan upp resenärer från stora 

målpunkter så som Lindholmen, Hjalmar Brantingsplatsen och Nordstan från öst 

och Sahlgrenska, Linnéplatsen från väst. Inga nya stora målpunkter nås med buss 

jämfört med spårväg. 

Vad gäller gång- och cykeltrafik har det tidigare konstaterats att Lindholmsför-

bindelsen ligger i ett av de snitt för en ny gång- och cykelbro som skulle ge störst 

nytta för restidsvinster och möjligheten att knyta ihop målpunkter. Dock visar ge-

nomgången av de olika alternativen att det finns många faktorer gällande utform-

ningen som påverkar nytta och attraktivitet. Alternativet med öppningsbar bro ger 

brister i komfort för fotgängare och cyklister i och med lutningar på ramperna som 

innebär mindre god standard enligt VGU. Konfliktpunkter mellan spårväg och de 

oskyddade trafikanterna ger i samma alternativ negativa trafiksäkerhetseffekter. 
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Med högbro finns det två alternativa lösningar för oskyddade resenärer som för 

båda har för- och nackdelar. Om gång- och cykelbanan förläggs på högbron inne-

bär det höga lutningar och ett tämligen oattraktivt alternativ för gående och cyklis-

ter. Om gång- och cykelbanan anläggs som påhängd gång- och cykelbro kan det 

innebära en konflikt med sjöfarten, med den lösning som presenteras i den tek-

niska förstudien och som innebär 6,5 meters höjd. Alternativet skulle kunna bli 

mer attraktivt om den påhängda bron anläggs på en höjd så att färjor och en större 

andel fritidsbåtar kan passera utan broöppning. Hur en sådan lösning kan se ut, om 

det på ett bra sätt går att ansluta till befintligt gång- och cykelvägnät och om den är 

genomförbar måste studeras vidare. 

En öppningsbar bro på 12,5 meter är inte till nytta för något trafikslag på grund 

av mängden broöppningar då förbindelsen ligger i en del av Göta älv med stor båt-

trafik. 

En högbro i kombination med påhäng gång- och cykelbro är ett bra alternativ 

för cykelförbindelse om det går att hitta en lösning som fungerar både avseende 

öppningstider för bron och goda anslutningar på landsidan. 

Förslag på lösning för cykelförbindelse 

För gång- och cykeltrafiken finns det ett tydligt identifierat behov av en ny bro 

över Göta älv, men denna nytta utnyttjas mer optimalt med en renodlad gång- och 

cykelbro. 

Den genomförda utredningen visar att en renodlad gång- och cykelbro skulle ge 

den bästa lösningen för cyklister. En sådan bro har goda möjligheter att på ett gent 

sätt koppla ihop cykelförbindelser och därmed bidra till höga hastigheter för cy-

klister. Beaktat potentiella konflikter med färjetrafiken och att antalet segelbåtar 

ökar nedströms (segelbåtstrafiken som passerar Lindholmsförbindelsen var enligt 

mätningar 2008 cirka 7 000 per år, att jämföra med motsvarande siffra 2 500 se-

gelbåtar som passerar Göta älvbron) bör en bro anläggas längre uppströms än 

Lindholmsförbindelsen.  

Det är inte realistiskt att planera för en ny gång- och cykelbro i läge som innebär 

att bron måste öppnas för Västtrafiks färjor, eftersom det skulle ge för långa öpp-

ningstider och innebära en icke attraktiv lösning för cyklister. 

Rekommendationerna i denna utredning är att ett beslut tas om att anlägga en se-

parat gång- och cykelbro, alternativt med en utökning av färjetrafiken i det stråket. 

Läget och kostnaderna för en gång- och cykelbro utreds i en separat process. Även 

den framtida älvtrafiken utreds i en pågående utredning.  
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Sammanfattning 

Den nya spårvägen som planeras mellan Frihamnen och Linnéplatsen kommer att 

knyta samman kollektivtrafiksystemet på norra och södra älvstranden med kraftfulla 

systemeffekter i hela Göteborg. Vid all infrastrukturutbyggnad behöver priorite-

ringar göras för att få ut så mycket nytta av varje investerad krona. Denna utredning 

syftar till underlagsmaterial för några av prioriteringsbesluten genom att studera hur 

olika kvaliteter för spårvägen påverkar restiden. I förlängningen kan utredningen 

också vara ett underlag till samhällsekonomiska analyser. 

Ett hjälpmedel som Göteborgs Stad har att tillgå för att få klarhet i vilken stan-

dard/funktionskrav den nya spårvägen ska ha är guidelines för stadsbana i Koll2035. 

Det ger en översiktlig vägledning kring vilka kvaliteter som olika trafikeringskon-

cept bör uppnå. Eftersom den nya spårvägen är utpekat som spårväg med stadsba-

nestandard i Koll2035 har utredningen utgått från guidelines och applicerat dem ge-

nom olika scenarier i stråket Frihamnen-Linnéplatsen. 

De kvaliteter som har studerats utifrån påverkan på körtid är avstånd mellan håll-

platser, maxhastighet på sträcka, framkomlighet i korsningar och separering med 

andra trafikslag. Körtidseffekterna av dessa kvaliteter varierar beroende på var i 

geografin de appliceras. De behöver sedan relateras till vilken stadsmiljö som den 

nya spårvägen går eller kommer gå i. För att få med ett tydligt resenärsperspektiv i 

utredningen har också hållplats- och stopptid, dvs restiden, tagits hänsyn till. 

Inom Göteborgs Stad pågår det planeringsarbeten för den nya spårvägen vilket har 

varit indata till utformningen av scenarierna. För sträckan mellan Frihamnen och 

Lindholmen har pågående planeringsarbete gett föreliggande utredning vissa förut-

sättningar. Dessa leder till att restiden simuleras till att uppgå till knappt 4 minuter. 

För sträckan Lindholmen-Linnéplatsen har däremot tre parallella huvudscenarier 

studerats, dels högbro 27 meter och lågbro 12,5 meter mellan Lindholmen och Stig-

bergstorget dels tunnel hela vägen mellan Lindholmen och Linnéplatsen. De mest 

troliga utformningsalternativen för respektive huvudscenario ger att restiden för 

högbroalternativet bedöms till knappt 6,5 minuter, lågbro drygt 5 minuter och för 

tunnelalternativet knappt 5 minuter. Skillnaden på restid mellan bro och tunnel be-

döms till 0,5-1,5 minuter. Broöppningar för lågbroalternativet har inte studerats när-

mare än att visa på restidseffekter vid just broöppningar. 

Bedömning av stadsbanekvaliteterna i guidelines har delats upp på olika del-

sträckor. De mest troliga alternativen för spårvägsutformningen visar att bra el-

ler mycket bra stadsbanekvaliteter kan uppnås på alla delsträckor för studerade 

scenarier, bortsett från lågbroalternativet samt ett kortare snitt på Bangatan för 

högbroalternativet. När broöppning är en förutsättning för lågbron och när de 

inträffar uppfyller inte lågbron stadsbanekvaliteter.
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 Trivector Traffic Vävaregatan 21  SE-222 36 Lund / Sweden 

Telefon +46 (0)10-456 56 00  info@trivector.se  

1. Inledning 

Göteborgs Stad, med finansiering genom Sverigeförhandlingen, ska anlägga ny 

spårväg och rusta upp befintlig spårväg till stadsbanekvaliteter mellan Frihamnen-

Lindholmen-Stigbergstorget-Linnéplatsen. Denna spårväg är en del av den s.k. In-

nerstadsringen, se blå sträckning i bild nedan. Detta är en del av det strategiska kol-

lektivtrafikarbetet i Västra Götaland, Koll2035 med ambitionen att komplettera det 

befintliga spårvägssystemet. 

I Koll2035 definieras olika trafikeringskoncept för kollektivtrafik. Den spårbundna 

kollektivtrafiken delas in i spårvagn och stadsbana. Befintlig och behov av ny spår-

infrastruktur preciseras genom att peka ut vilka sträckor som bör uppnå stadsbane-

kvaliteter. En av dessa sträckor är Frihamnen-Lindholmen-Stigbergstorget-Lin-

néplatsen. 

 

Figur 1-1 Beskrivning av kvalificering av spårvägsnätet enligt Kol2035. Blå: Innerstadsringen. Standard på 
spårväg i Göteborg enligt kategorier Grön: Spårväg-lokalbana, Röd: Spårväg-huvudbana, Svart: 
Stadsbana. 

  



2 

Trivector Traffic 

1.1 Syfte med utredningen 

Syftet med utredningen är att analysera hur olika kvaliteter kopplat till spårvägen 

påverkar körtiden och medelhastighet, att studera hur analyserna relaterar till befint-

liga målsättningar samt att diskutera om målsättningar för de olika delsträckorna 

bland annat utifrån resenärens perspektiv. Med kvaliteter avses här exempelvis av-

stånd mellan hållplatser, antalet korsningar med andra fordon, antalet gångpassager 

på sträcka, framkomlighet i korsningar och separering med andra trafikslag. 

Sträckan som studeras är den del av Innerstadsringen som är ny spårinfrastruktur, 

nämligen Frihamnen-Lindholmen-Stigbergstorget-Linnéplatsen. Då sträckan går i 

varierande stadsmiljöer har Göteborgs Stad, Trafikkontoret identifierat ett behov att 

studera hur kvaliteter påverkar olika delsträckor i syfte att säkerställa den nya spår-

vägen som helhet. 

En biprodukt är att ge input de samhällsekonomiska analyser som Trafikkontoret 

inom Göteborgs Stad avser att genomföra för kollektivtrafiksatsningen i stråket 

Brunnsbo-Linné. 

1.2 Metodbeskrivning 

För att uppnå syftet med uppdraget identifierades några nyckelmoment i genomfö-

rande vilka beskrivs nedan. 

Workshop 

Eftersom infrastrukturen i studerat stråk är en angelägenhet som berör olika avdel-

ningar inom Trafikkontoret genomfördes en workshop för att klargöra Trafikkon-

torets ambitioner med avseende på den nya spårinfrastrukturen. Workshopen resul-

terade i en identifiering och klassificering av delstråk samt deltagarnas bedömning 

av olika kvaliteters påverkansgrad på infrastrukturen. 

Scenarioanalyser 

Scenarioanalyserna redovisas ur ett rent tekniskt perspektiv där körtidsförändringar 

studeras. De grundas i resultatet från workshopen gällande de kvaliteter som be-

dömdes vara mest intressanta att studera vidare samt klassificeringen av respektive 

delsträcka. 

Studerad sträcka har delats in i två huvudsakliga sträckor; Frihamnen-Lindholmen 

samt Lindholmen-Stigbergstorget-Linnéplatsen. Respektive huvudsaklig sträcka 

har sedan delats in i delsträckor, eftersom de har olika karaktär. Olika kvaliteter har 

sedan analyserats utifrån dess påverkan på körtiden på nedanstående huvudsträckor: 
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Frihamnen-Lindholmen 

Spårinfrastrukturen kommer att anläggas i markplan på hela sträckan. De kvaliteter 

som jämförs med ett basscenario är: 

 Avstånd mellan hållplatser 

 Antalet korsningar med andra fordon 

 Antalet gångpassager på sträcka 

Lindholmen-Stigbergstorget-Linnéplatsen 

I skrivande stund är det inte beslutat om Lindholmsförbindelsen genomförs som bro 

eller tunnel. Av den anledningen har två basscenarier studerats med så lika förut-

sättningar som möjligt för att en jämförelse dem emellan ska bli likvärdig. 

Alternativ högbro 

Övergripande innebär lösningen att Lindholmsförbindelsen konstrueras som hög-

bro, ej öppningsbar med segelfri höjd om 27 meter, mellan Plejadgatan och Ameri-

kagatan. Spårvägen leds sedan i markplan mellan Stigbergstorget och Djurgårds-

platsen och i tunnel från Djurgårdsplatsen till Linnéplatsen.1 

De kvaliteter som jämförs med basscenariot för högbro är: 

 Avstånd mellan hållplatser 

 Framkomlighet i korsningar 

 Separering med andra trafikslag 

 Antalet gångpassager på sträcka 

Alternativ lågbro 

Övergripande innebär lösningen att Lindholmsförbindelsen konstrueras som lågbro, 

öppningsbar med segelfri höjd om 12,5 meter, mellan Plejadgatan och Amerikaga-

tan. Den segelfria öppningen är samma som Hisingsbron men antalet broöppningar 

kommer att skilja. Dock studeras det inte närmare. Spårvägen leds sedan i tunnel till 

Linnéplatsen.2 

Den kvaliteten som jämförs med basscenariot för lågbro är broöppning. 

Alternativ tunnel 

Övergripande ger tunnelalternativet att spårvägen går i tunnel mellan Plejadgatan 

och Linnéplatsen.1 

De kvaliteter som jämförs med basscenariot för tunnel är: 

 Avstånd mellan hållplatser 

 Förändring av tillåten maxhastighet  

 
1 Teknisk förstudie Lindholmsförbindelsen, Huvudrapport – version 0.5. SWECO för Trafikkontoret (2020) 

2 Teknisk förstudie Lindholmsförbindelsen, Huvudrapport – version 0.5. SWECO för Trafikkontoret (2020) 
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Gångavstånd till hållplats 

För att komplettera scenarioanalyserna beskrivs hur olika kvaliteter relaterar till 

gångavstånd till hållplats eftersom det är en viktig parameter som resenären tar i 

beaktning. Resonemang förs ur ett teoretiskt perspektiv. 

Målsättningar 

Resultaten från de tekniskt inriktade scenarioanalyserna ställs i relation till kvali-

tetsnivåer i guidelines, Koll2035, för att utmynna i en diskussion hur det påverkar 

resenären i form av restid samt resonemang kring målsättningar för respektive del-

sträcka. 

Uppdragets avgränsningar 

Vid analys av sträckan Frihamnen-Lindholmen-Stigbergstorget-Linnéplatsen kan 

många olika perspektiv och kvaliteter analyseras men uppdraget har fokuserats på 

att studera hur olika kvaliteter påverkar körtiden för tänkta alternativ på spårinfra-

struktur. I körtid inkluderas inte tiden som spårfordon står vid hållplats, dvs håll-

platstid. Detta gäller kapitlet för scenarioanalyser. I det avslutande kapitlet förs ett 

tydligare resonemang utifrån resenärens perspektiv där en restid, inklusive håll-

platstid. 

För lågbroalternativ värderas inte hur antalet broöppningar påverkar stadsbanekva-

liteter utan enbart hur broöppning påverkar restid per tur. 

Analyserna tar inte hänsyn till systemperspektivet för den nya spårinfrastrukturen, 

hur den relaterar till befintligt spårvägsnät gällande till exempel övergripande stråk, 

redundans och bytesmöjligheter. 

Utredningen studerar inte förslag på hur stadsbanelinjer eller spårvagnslinjer kom-

mer att trafikera studerad sträcka utan fokuserat på analys av olika kvaliteter som 

kan vara aktuella att värdera på delsträckorna. 

Körtidseffekterna som scenarierna ger värderas inte utifrån vad en ökad restid ger i 

t.ex. driftsekonomi, samhällskostnader eller påverkan på omlopp. Dessa effekter är 

dock reella och vid en samhällsekonomisk analys är det mycket relevant att inklu-

dera detta. 
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2. Klassificering av delsträckor 

Utmed sträckan mellan Frihamnen och Linnéplatsen kommer spårvägen gå i olika 

stadsmiljöer. Det är viktig för scenarioanalyserna att identifiera vilka förutsättningar 

basscenariot ska utgå från gällande till exempel separering mot andra trafikslag, 

framkomlighet i korsningspunkter, placering av hållplatser och tillåten maxhastig-

het. För att kunna fastställa dessa förutsättningar har respektive delsträcka klassifi-

cerats med hjälp av kvalitetsnivåerna för stadsbana och spårvagn från Koll2035 samt 

förslag på spårvägstypologier från den så kallade BAS-TRI gruppen3. 

 

Figur 2-1 Kvalitetsnivåer för stadsbana och spårvagn som har tagits i beaktning från Koll2035. Grön nivå= 

riktvärde. Gul nivå= Gränsvärde. 

  

 
3 Nationell grupp som har målsättning att skapa ett ramverk för utformning av trafiksäkerhetsinstruktioner för spårväg i Sve-

rige. Från Trafikkontoret sitter Mimmi Mickelsen med i BAS-TRI gruppen. 
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Tabell 2-1 Definition av spårvägstypologierna enligt BAS-TRI gruppen. 

A. Spårväg på 
särskild banvall 

B. Spårväg i 
reserverat ut-
rymme 

C. Spårväg i re-
serverat kollektiv-
trafikutrymme 

D. Spårväg i 
blandtrafik 

E. Spårväg i gatu-
miljö på torg/gå-
gata/shared space 

Inhägnat samt 
förbudsskyltat 
område 

Separerat ut-
rymme 

Separerat utrymme Hastighet maxi-
malt samma 
som skyltad för 
övrig trafik 

Max 20 km/tim utan 
tydlig avgränsning 

Inhägnat kan 
vara staket, häck 
eller motsvarande 

Gräs, hård-
gjort eller ma-
kadam 

Busstrafik förekom-
mer, trafikreglering 
som blandtrafik 

 Max 30 km/tim med 
tydlig avgränsning 

Plankorsningar 
möjliga 

Hastighet en-
ligt TRI 

Taxi ej tillåten   

Makadam ev gräs  Hastighet enligt 
TRI, kräver TRI-
buss 

  

Hastighet enligt 
TRI* 

    

*TRI: Trafiksäkerhetsinstruktion. Avgör vilken maxhastighet som tillåts. 

Applicerat på studerad sträcka 

Ovanstående kvalitetsnivåer och spårvägstypologier applicerade på basscenarierna 

för respektive delsträcka resulterar i tabell 2-2. Eftersom Göteborgs Stad har i upp-

drag att studerad sträcka av spårvägen ska ha stadsbanekvaliteter har kvalitetsnivå-

erna för stadsbana använts. 

Tabell 2-2 Kategorisering av delsträckor – Spårvägstypologier och kvalitetsnivåer för stadsbana i Koll2035. 
Grön nivå= riktvärde. Gul nivå= Gränsvärde. 

Delsträcka Kategorisering 
av typologi 

Framkomlighet 
i korsningar 

Separering med 
andra trafikslag 

Tillåten 
maxhastighet 

Frihamnen, Södra 
benet 

B Signalpriorite-
ring i plan 

Egen spårbana 
utan busstrafik 

50 km/tim 

Triangelspår - 
Hpl Pumpgatan 

A Signalpriorite-
ring i plan 

Egen spårbana 
utan busstrafik 

60 km/tim 

Hpl Pumpgatan -  
Hpl Lindholmen 

B Signalpriorite-
ring i plan 

Egen spårbana 
utan busstrafik 

50 km/tim 

Alternativ Högbro 

Hpl Lindholmen -  
Stigbergstorget 

A (Högbro) 
B (Stigberget) 

Signalpriorite-
ring i plan 

Egen spårbana 
utan busstrafik 

40 km/tim* 

Stigbergstorget -  
Djurgårdsplatsen 

B Signalpriorite-
ring i plan 

Egen spårbana 
utan busstrafik 

60 km/tim 

Djurgårdsplatsen - 
Linnéplatsen 

A Planskild Egen spårbana 
utan busstrafik 

70 km/tim 
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Delsträcka Kategorisering 
av typologi 

Framkomlighet 
i korsningar 

Separering med 
andra trafikslag 

Tillåten 
maxhastighet 

Alternativ Lågbro 

Hpl Lindholmen -
Stigbergstorget 

A (Lågbro) 
A (Tunnel) 

Planskild Egen spårbana 
utan busstrafik 

50 km/h 

Stigbergstorget –  
Linnéplatsen 

A 
Broöppning** Egen spårbana 

utan busstrafik 
70 km/tim 

Alternativ Tunnel 

Hpl Lindholmen -  
Stigbergstorget 

A Planskild Egen spårbana 
utan busstrafik 

70 km/tim 

Stigbergstorget - 
Linnéplatsen 

A Planskild Egen spårbana 
utan busstrafik 

70 km/tim 

* Maxhastigheten är under gränsvärdet för stadsbana. Hastigheten uppnår dock gul nivå för spårvagn. 

** Frekventa broöppningar som påverkar stadsbanan ger att lågbro inte bedöms som planskild. 

 

En sammanvägning av ovanstående kategorisering för respektive delsträcka har re-

sulterat i att majoriteten av den totala sträckan bedöms uppnå en hög eller mycket 

hög standard på spårvägsinfrastrukturen, se figur 2-2. Eftersom det finns tre alter-

nativa lösningar för Lindholmsförbindelsen har sammanvägning gjorts för högbro-, 

lågbro- och tunnelalternativet. Eftersom lågbroalternativet påverkas av broöpp-

ningar kan inte en sammanlagd analys med slutsatser av uppnådda stadsbanekvali-

teter över älven genomföras. 

Alternativ Högbro 

 

Alternativ Lågbro  

 

Alternativ Tunnel 

 

Figur 2-2 Sammanvägning av typologierna och kvalitetsnivåer för respektive delsträcka. Grön nivå - rikt-

värde. Gul nivå – Gränsvärde. Vänster: Högbro. Mitten: Lågbro. Höger: Tunnel  
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3. Scenarioanalys 

Följande analyser visar hur olika kvalitetsnivåer och åtgärder påverkar körtiden på 

definierade ”huvudsakliga sträckor” enligt kapitel 1.2. Se Bilaga 1 för antaganden 

som har gjorts för att kunna genomföra nedanstående analyser. 

3.1 Frihamnen-Lindholmen (spår i markplan) 

I basscenariot för sträckan (M0) antas följande, utöver antaganden enligt Bilaga 1: 

 Spår i markplan 

 Antagen hastighet till 30 km/tim för kurvorna innan hållplatser 

 Hållplatser i Frihamnen, Pumpgatan (i spårknäcken) och Lindholmen 

 Körtiden beräknas från fronten på spårvagn som stannat vid hållplatsen Fri-

hamnen till fronten på spårvagn som stannat vid hållplats Lindholmen 

 Inga hastighetssänkningar vid korsningar med andra fordon och trafikanter 

 Sträckan är cirka 1,8 kilometer 

M0 – Basscenario 

I basscenariot uppgår körtiden till cirka 3,2 minuter och den genomsnittliga hastig-

heten uppgår till 34 km/tim. Restiden är dock längre i och med stopp vid hållplats 

på cirka 30 sekunder, vilket inte syns i ökning av körtid. 

 

Figur 3-1 Diagram som visar hur körhastigheten varierar utmed sträckan Frihamnen-Lindholmen i relation 
till maxhastighet/STH (Största tillåtna hastighet) på given sträcka. 
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M1 – Hållplats vid Sociodukt 

Genom att lägga till en hållplats vid det läge som Sociodukten planeras för ökar 

körtiden på hela sträckan Frihamnen-Lindholmen med cirka 0,4 minuter, det vill 

säga cirka 25 sekunder per tur. I praktiken innebär ytterligare hållplats en förlängd 

restid, med cirka 30 sekunder hållplatstid, vilken inte syns i ökning av körtid. 

Diagrammet nedan visar att körhastigheten inte når upp till maxhastighet mellan 

hållplatsen i Frihamnen och vid Sociodukten. Sträckan som maxhastighet uppnås 

utmed Hamnbanan, mellan Sociodukten och Pumpgatan, kortas ner med cirka 260 

meter. 

En känslighetsanalys visar att körtiden inte påverkas då maxhastigheten sätts till 40 

km/tim utmed Hamnbanan, mellan Frihamnen och Sociodukten. Fördelen i en sänkt 

hastighet är att komforten för passagerare ökar. 

 

Figur 3-2 Diagrammet visar hur körhastigheten varierar utmed sträckan Frihamnen-Lindholmen i relation 
till maxhastighet på given sträcka. Hållplats vid Sociodukten är tillagd jämfört med M0. 
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M2 – Sänkt hastighet på grund av passager 

Enligt TRI får föraren hålla maxhastighet genom passager som korsar spårvägen 

med god sikt. Då föraren inte sänker hastigheten trots att det är många passager 

förändras inte körtid jämfört med M0. 

Analysen syftar till att studera hur körtiden förändras då föraren sänker hastigheten 

mellan Pumpgatan och Lindholmen på grund av att det finns många passager över 

spårvägen. Genom att studera genomförda hastighetsmätningar i samband med pas-

sager har maxhastigheten i detta scenario satts till 30 km/tim. Skälet till hastighets-

sänkningen är förarens kognitiva beteende och undermedvetna riskbedömning då 

andra trafikanter ska korsa spårvägen. 

Analyserna i scenario M2 kan därmed ses som en känslighetsanalys om det visar sig 

i praktiken att många förare trots allt sänker hastigheten vid passager. 

I detta scenario ökar körtiden på hela sträckan Frihamnen-Lindholmen med cirka 

0,4 minuter, det vill säga cirka 25 sekunder per tur. 

 
Figur 3-3 Diagram som visar hur körhastigheten varierar utmed sträckan Frihamnen-Lindholmen i relation 

till maxhastighet på given sträcka. Scenariot visar effekter av sänkt hastighet i Lindholmsallén. 
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M3 – Sänkt hastighet vid passager 

Enligt TRI får föraren hålla skyltad hastighet genom passager över spårvägen med 

god sikt. Då föraren inte sänker hastigheten trots att det är många passager förändras 

inte körtid jämfört med M0. 

Analysen syftar till att studera hur körtiden mellan Pumpgatan och Lindholmen för-

ändras beroende på om föraren sänker hastigheten vid olika antal passager, stannar 

vid olika antal passager eller sänker hastigheten vid alla passager men stannar vid 

olika antal passager. Simulerad sänkt hastighet genom passagerna antas vara 20 

km/tim. 

Analysen bygger på att passagerna är jämnt fördelade i Lindholmsallén mellan håll-

platserna Pumpgatan och Lindholmen. 

Sänkt hastighet vid olika antal passager 

I detta delscenario studeras hur körtiden förändras om föraren kör 20 km/tim genom 

1, 2, 3 eller 4 passager på sträckan mellan Pumpgatan-Lindholmen. 

Tabell 3-1 Körtid om föraren sänker hastigheten vid olika antal passager i Lindholmsallén. 

Antal passager Sänkt hastighet vid X antal passager  

1 3,3 min 33 km/tim 

2 3,4 min 32 km/tim 

3 3,5 min 31 km/tim 

4 3,6 min 31 km/tim 

 

Körtiden i scenario M0 för sträckan Frihamnen-Lindholmen uppgår till 3,2 minuter. 

Analyserna för detta delscenario, M3, visar att körtiden ökar med 0,1 minut (cirka 

5 sekunder per tur) per passage som föraren sänker hastigheten vid. Vid 4 st passager 

i Lindholmsallén ökar körtiden med 0,4 minuter (cirka 25 sekunder per tur) på hela 

sträckan mellan Frihamnen och Lindholmen. 
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Stannar vid olika antal passager 

I detta delscenario studeras hur körtiden förändras om föraren stannar vid 1, 2, 3 

eller 4 passager på sträckan mellan Pumpgatan-Lindholmen. 

Tabell 3-2 Körtid om föraren stannar vid olika antal passager i Lindholmsallén. 

Antal passager Stannar vid X antal passager 

1 3,5 min 32 km/tim 

2 3,7 min 30 km/tim 

3 3,9 min 28 km/tim 

4 4,1 min 27 km/tim 

 

Simuleringarna visar att körtiden ökar med 0,3 (cirka 20 sekunder per tur) minuter 

om föraren stannar vid 1 st passage jämfört i scenario M0. Då föraren stannar vid 1 

st passage jämfört med att sänka hastigheten vid samma passage ökar istället körti-

den med 0,2 minuter (cirka 10 sekunder per tur). Körtidsökningarna är relativt sett 

lika stora om föraren stannar vid 2, 3 och 4 passager jämfört med scenario M0 och 

om föraren sänker hastigheten vid samma antal passager. 

Sänkt hastighet vid alla passager men stannar vid olika antal 

passager 

I detta delscenario studeras hur körtiden förändras om föraren sänker hastigheten till 

20 km/tim vid alla passager (4 st.) men stannar vid antingen 1, 2, 3 eller 4 passager 

i Lindholmsallén. 

Tabell 3-3 Körtid om föraren sänker hastigheten vid alla passager men stannar vid olika antal passager i 

Lindholmsallén. 

Antal gångpassager Sänkt hastighet på alla passager men 
stannar vid X antal passager 

1 3,8 min 30 km/tim 

2 3,9 min 29 km/tim 

3 4,0 min 28 km/tim 

4 4,1 min 27 km/tim 

 

Simuleringarna visar att körtiden ökar med 0,6 minuter (cirka 35 sekunder per tur) 

mellan Frihamnen-Lindholmen om föraren sänker hastigheten vid alla passager i 

Lindholmsallén men enbart stannar vid 1 st passage jämfört med att föraren håller 

STI på hela sträckan, scenario M0. Då föraren istället sänker hastigheten vid enbart 

1 st passage men håller STI över de andra passagerna ökar istället körtiden med 0,5 

minuter (cirka 30 sekunder per tur). Jämfört med om föraren enbart stannar vid 1 st 

passage men håller STI över de andra passagerna ökar körtiden med 0,3 minuter 

(cirka 20 sekunder per tur). Körtidsökningarna är relativt sett lika stora om föraren 

stannar vid 2, 3 och 4 passager jämfört med scenario M0 och om föraren sänker 

hastigheten eller stannar vid samma antal passager. 
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Summering av resultat i scenariot 

Nedanstående tabell är en sammanställning av resultaten i respektive delscenario. 

Tabell 3-4 Sammanställning av resultaten från respektive delscenario för sträckan Frihamnen-Lindholmen. 

Antal gångpassager Sänkt hastighet vid 
X antal passager 

Stannar vid X antal 
passager 

Sänkt hastighet på 
alla passager men 
stannar vid X antal 
passager 

1 3,3 min 33 km/tim 3,5 min 32 km/tim 3,8 min 30 km/tim 

2 3,4 min 32 km/tim 3,7 min 30 km/tim 3,9 min 29 km/tim 

3 3,5 min 31 km/tim 3,9 min 28 km/tim 4,0 min 28 km/tim 

4 3,6 min 31 km/tim 4,1 min 27 km/tim 4,1 min 27 km/tim 

 

Diagrammet i figur 3-4 nedan visar hur körtiden varierar mellan Frihamnen och 

Lindholmen i scenariot där föraren stannar vid samtliga passager (4 st) i 

Lindholmsallén. I detta fall nås inte maxhastighet 50 km/tim i Lindholmsallén varför 

det kan vara aktuellt att sänka största tillåtna hastighet till 30 km/tim av komfortskäl. 

 

Figur 3-4 Diagram som visar hur körhastigheten varierar utmed sträckan Frihamnen-Lindholmen i relation 
till maxhastighet på given sträcka. Scenariot visar effekter om föraren stannar vid samtliga pas-

sager (4 st) i Lindholmsallén mellan hållplatserna Pumpgatan och Lindholmen. 
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M4 – Förändrat hållplatsläge Pumpgatan 

Scenariot beskriver förändringen i körtid om hållplats Pumpgatan är placerad i Lind-

holmsallén, direkt väster om spårknäcken efter Hamnbanan. Körtiden mellan Fri-

hamnen och Lindholmen uppgår då till 3,3 minuter vilket är i det närmaste identisk 

med basscenariot. 

 

Figur 3-5 Diagram som visar hur körhastigheten varierar utmed sträckan Frihamnen-Lindholmen i relation 

till maxhastighet på given sträcka. Hållplats Pumpgatan är placerad väster om spårknäcken mel-
lan Hamnbanan och Lindholmsallén. 
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M5 – Kombination av scenario M1, M2 och M3 

Det avslutande scenariot som studerats på sträckan Frihamnen-Lindholmen är en 

kombination av scenario M1, M2 och M3: 

 Hållplats vid Sociodukt 

 Sänkt hastighet till 30 km/tim i Lindholmsallén pga passager 

 Förare stannar vid samtliga passager (4 st) i Lindholmsallén 

I detta scenario uppgår körtiden till 4,5 minuter vilket är en ökning på 1,3 minuter 

(cirka 80 sekunder per tur), exklusive hållplatstid. 

 

Figur 3-6 Diagram som visar hur körhastigheten varierar utmed sträckan Frihamnen-Lindholmen i relation 
till maxhastighet på given sträcka. Kombination av scenario M1, M2 och M3. 

Summering 

Restiden ökar som mest med 1,3 min på sträckan Frihamnen-Lindholmen om spår-

vägen ska ta hänsyn till samtliga studerade åtgärder. 

Tabell 3-5 Sammanställning av samtliga scenarier och dess effekt på körtid och medelhastighet på hela 
sträckan. 

 M0 – 
Bassce-
nario 

M1 –  

Hpl So-
ciodukt 

M2 –  

Sänkt hst 
sträcka 

M3 –  

Hst vid passa-
ger [Min/Max] 

M4 – Hpl 
Pumpgatan 

M5 – Kombi-
nationssce-
nario 

Antal hållplat-
ser 

2 3 2 2 2 3 

Körtid 3,2 min 3,6 min 3,6 min 3,3/4,1 min 3,3 min 4,5 min* 

Körtidstillägg 
från M0 

 0,4 min 0,4 min 0,1/0,9 min 0,1 min 1,3 min 

Medelhastig-
het 

34 
km/tim 

31 
km/tim 

30 km/tim 33/27 km/tim 34 km/tim 24 km/tim 

*Summan av körtidstilläggen i respektive scenario kan skilja sig mot kombinationen pga samverkandeeffekt. 
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3.2 Lindholmen-Stigbergstorget-Linnéplatsen 

Alternativ högbro 

I basscenariot för sträckan (B0) antas följande, utöver antaganden enligt Bilaga 1: 

 Spårsträckning och hastighetsprofil enligt underlagsrapport Linjeföring vers-

ion 2 till Teknisk förstudie Lindholmsförbindelsen, Huvudrapport1 

 Spår i markplan vid Lindholmen 

 Spår på bro mellan Plejadgatan och Stigbergstorget 

 Hastighet i tunnel är sänkt från 80 km/h till 70 km/h 

 Antagen hastighet för kurvorna är 20 km/tim efter hållplats Lindholmen 

 Hållplatser i Lindholmen, Stigbergstorget och Linnéplatsen 

 Körtiden beräknas från fronten på spårvagn som stannat vid hållplatsen Lind-

holmen till fronten på spårvagn som stannat vid hållplats Linnéplatsen 

 Inga hastighetssänkningar vid korsningspunkter med andra fordon eller tra-

fikanter 

 Spårväg på särskild banvall i Bangatan 

 Sträckan är cirka 2,8 kilometer 

B0 – Basscenario 

I basscenariot uppgår körtiden till cirka 5 minuter och den genomsnittliga hastig-

heten uppgår till 34 km/tim på hela sträckan Lindholmen-Stigbergstorget-Linnéplat-

sen, se figur 3-7. 

 

Figur 3-7 Diagram som visar hur körhastigheten varierar utmed sträckan Lindholmen-Stigbergstorget-Lin-
néplatsen i relation till maxhastighet på given sträcka. 
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B1 – Hållplats vid Djurgårdsplatsen 

I förstudierna till alternativet med högbro mellan Lindholmen och Stigbergstorget 

har hållplats vid Djurgårdsplatsen ingått. För att göra basscenarierna för högbro- 

och tunnelalternativet jämförbara studeras denna hållplats som ett eget scenario. 

Hållplatsens läge är samma som föreslagits i Teknisk förstudie Lindholmsförbin-

delsen, Huvudrapport, Trafikkontoret. 

Genom att lägga till en hållplats vid Djurgårdsplatsen ökar körtiden på hela sträckan 

Lindholmen-Linnéplatsen med cirka 0,2 minuter, det vill säga cirka 12 sekunder per 

tur. I praktiken innebär ytterligare hållplats en förlängd restid, med cirka 30 sekun-

der hållplatstid, vilken inte syns i ökning av körtid. 

 

Figur 3-8 Diagrammet visar hur körhastigheten varierar utmed sträckan Lindholmen-Stigbergstorget-Lin-
néplatsen i relation till maxhastighet på given sträcka. Hållplats vid Djurgårdsplatsen är tillagd 
jämfört med B0. 
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B2 – Ej signalprioritet för korsande spårvagnar 

I detta scenario studeras effekterna när korsande spårvagnar vid Stigbergstorget har 

signalprioritet vilket medför att förare behöver stanna. 

Åtgärden medför att körtiden på hela sträckan Lindholmen-Linnéplatsen ökar med 

cirka 0,2 minuter, det vill säga cirka 12 sekunder per tur. I praktiken medför scena-

riot en förlängd restid, med cirka 15 sekunder stopptid vid signal, vilken inte syns i 

ökning av körtid.  

 

Figur 3-9 Diagrammet visar hur körhastigheten varierar utmed sträckan Lindholmen-Stigbergstorget-Lin-

néplatsen i relation till maxhastighet på given sträcka. Förare stannar innan korsningen vid Stig-
bergstorget då korsande spårvagnar har signalprioritet. 
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B3 – Blandtrafik på Bangatan 

Scenariot ska illustrera hur körtiden påverkas av att spårtrafiken kör i blandtrafik på 

Bangatan, mellan Stigbergstorget och tunnelmynningen mot Linnéplatsen. Skillna-

den mot scenario B0 är att maxhastighet minskas till 50 km/tim, allt annat är lika, 

se figur 3-10. Körtidseffekten blir att den ökar med cirka 0,1 minuter, det vill säga 

cirka 5 sekunder per tur. 

 

Figur 3-10 Diagrammet visar hur körhastigheten varierar utmed sträckan Lindholmen-Stigbergstorget-Lin-
néplatsen i relation till maxhastighet på given sträcka. Spårtrafik kör i blandtrafik på Bangatan 

mellan Stigbergstorget och tunnelmynningen mot Linnéplatsen. 
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B4 – Sänkt hastighet vid passager 

Enligt TRI får föraren hålla skyltad hastighet genom passager över spårvägen med 

god sikt. Då föraren inte sänker hastigheten trots att det är många passager förändras 

inte körtid jämfört med B0. 

Analysen syftar till att studera hur körtiden mellan Stigbergstorget och tunnelmyn-

ningen mot Linnéplatsen förändras om föraren sänker hastigheten vid samtliga pas-

sager på Bangatan. Simulerad sänkt hastighet genom passagerna uppgår till 30 

km/tim. 

Analysen bygger på att passagerna är jämnt fördelade i Lindholmsallén mellan håll-

platserna på sträckan. 

Analyserna i scenario B4 kan därmed ses som en känslighetsanalys om det visar sig 

i praktiken att många förare trots allt sänker hastigheten vid passager. 

I detta scenario ökar körtiden på hela sträckan Lindholmen-Stigbergstorget-Lin-

néplatsen med cirka 0,3 minuter, det vill säga cirka 20 sekunder per tur. 

 

Figur 3-11 Diagram som visar hur körhastigheten varierar utmed sträckan Lindholmen-Stigbergstorget-Lin-
néplatsen i relation till maxhastighet på given sträcka. Scenariot visar effekter av sänkt hastighet 
vid passager på Bangatan. 
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B5 – Kombination av scenario B1, B2, B3 och B4 

Det avslutande scenariot som studerats på sträckan Lindholmen-Stigbergstorget-

Linnéplatsen är en kombination av scenario B1, B2, B3 och B4: 

 Hållplats vid Djurgårdsplatsen 

 Signalprioritet för korsande spårvagnar 

 Sänkt hastighet till 50 km/tim på Bangatan pga passager 

 Sänkt hastighet till 30 km/tim vid samtliga passager (4 st) på Bangatan 

I detta scenario uppgår körtiden till 5,6 minuter vilket är en ökning på 0,6 minuter 

(cirka 35 sekunder per tur), exklusive hållplatstid. 

 

Figur 3-12 Diagram som visar hur körhastigheten varierar utmed sträckan Lindholmen-Stigbergstorget-Lin-
néplatsen i relation till maxhastighet på given sträcka. Kombination av scenario B1, B2, B3 och 

B4. 

Summering 

Restiden ökar som mest med 0,6 min på sträckan Lindholmen-Stigbergstorget-Lin-

néplatsen om spårvägen ska ta hänsyn till samtliga studerade åtgärder. 

Tabell 3-6 Sammanställning av samtliga scenarier och effekten på körtid och medelhastighet.  

*Summan av körtidstilläggen i respektive scenario kan skilja sig mot kombinationen pga samverkandeeffekt. 
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 B0 – 
Bassce-
nario 

B1 – Hpl 
Djurgårds-
platsen 

B2 –  

Signalpri-
oritering 

B3 – 
Blandtra-
fik 

B4 –  

Passager 

B5 –  

Kombinations-
scenario 

Antal håll-
platser 

2 3 2 2 2 3 

Körtid 5,0 min 5,2 min 5,2 min 5,1 min 5,3 min 5,6 min* 

Körtidstill-
lägg från B0 

 0,2 min 0,2 min 0,1 min 0,3 min 0,6 min 

Medelhas-
tighet 

34 km/tim 33 km/tim 33 km/tim 34 km/tim 32 km/tim 31 km/tim 
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3.3 Lindholmen-Stigbergstorget-Linnéplatsen 

Alternativ lågbro 

 

 Spårsträckning och hastighetsprofil enligt underlagsrapport Linjeföring vers-

ion 2 till Teknisk förstudie Lindholmsförbindelsen, Huvudrapport1 

 Spår i markplan vid Lindholmen 

 Spår på bro mellan Plejadgatan och Stigbergstorget 

 Hastighet i tunnel är sänkt från 80 km/h till 70 km/h 

 Antagen hastighet för kurvorna är 20 km/tim efter hållplats Lindholmen 

 Antagen hastighet mellan Plejadgatan och bro är 30 km/tim 

 Spårväxel mot Järntorget ej medtagen 

 Hållplatser i Lindholmen, Stigbergstorget (Oscarsleden) och Linnéplatsen 

 Körtiden beräknas från fronten på spårvagn som stannat vid hållplatsen Lind-

holmen till fronten på spårvagn som stannat vid hållplats Linnéplatsen 

 Inga hastighetssänkningar vid korsningspunkter med andra fordon eller tra-

fikanter 

 Sträckan är cirka 2,6 kilometer 

L0 – Basscenario 

I basscenariot uppgår körtiden till cirka 4,6 minuter och den genomsnittliga hastig-

heten uppgår till 34 km/tim på hela sträckan Lindholmen-Stigbergstorget-Linnéplat-

sen, se figur 3-13. 

 

Figur 3-13 Diagram som visar hur körhastigheten varierar utmed sträckan Lindholmen-Stigbergstorget-Lin-
néplatsen i relation till maxhastighet på given sträcka. 
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L1 – Broöppning 

I scenariot med broöppning uppgår körtiden till cirka 4,8 minuter och den genom-

snittliga hastigheten uppgår till 33 km/tim på hela sträckan Lindholmen-Stigbergs-

torget-Linnéplatsen, se figur 3-14. 

Genom att lägga till att stadsbanevagn behöver stanna vid broöppning ökar körtiden 

på hela sträckan Lindholmen-Linnéplatsen med cirka 0,2 minuter, det vill säga cirka 

10 sekunder per tur, till 4,8 minuter. Körtidsförlängningen inkluderar inte tiden som 

stadsbanan behöver stå stilla utan enbart tiden för retardation och acceleration i sam-

band med stoppet. För de turer som stannar vid broöppning innebär det i praktiken 

en förlängd restid, med ytterligare cirka 5 minuter då segelbåtar passerar och 8 mi-

nuter när handelsfartyg passerar, vilken inte syns i ökning av körtid nedan. 

 

 

Figur 3-14 Diagram som visar hur körhastigheten varierar utmed sträckan Lindholmen-Stigbergstorget-Lin-
néplatsen i relation till maxhastighet på given sträcka. Broöppning är tillagd jämfört med L0. 

Summering 

Restiden ökar som mest med 0,2 min på sträckan Lindholmen-Stigbergstorget-Lin-

néplatsen om spårvägen ska ta hänsyn till samtliga studerade åtgärder. 

Tabell 3-7 Sammanställning av samtliga scenarier och dess effekt på körtid och medelhastighet på hela 

sträckan 

 L0 – Basscenario L1 – Broöppning 

Antal hållplatser 2 2 

Körtid 4,6 min 4,8 min 

Körtidstillägg från L0  0,2 min 

Medelhastighet 34 km/tim 33 km/tim 
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3.4 Lindholmen-Stigbergstorget-Linnéplatsen 

Alternativ tunnel 

I basscenariot för sträckan (T0) antas följande, utöver antaganden enligt Bilaga 1: 

 Spårsträckning och hastighetsprofil enligt underlagsrapport Linjeföring vers-

ion 2 till Teknisk förstudie Lindholmsförbindelsen, Huvudrapport1 

 Spår i markplan vid Lindholmen 

 Spår i tråg och tunnel mellan Plejadgatan och Linnéplatsen 

 Hastighet i tunnel mellan Stigbergstorget och Linnéplatsen är sänkt från 

80 km/h till 70 km/h 

 Antagen hastighet för kurvorna är 20 km/tim efter hållplats Lindholmen och 

30 km/h från kurva till hastighetskartans start 

 Antar ej koppling till Järntorget, medför en något högre hastighet på sträckan 

Stigbergstorget till Linnéplatsen 

 Hållplatser i Lindholmen, Stigbergstorget och Linnéplatsen 

 Körtiden beräknas från fronten på spårvagn som stannat vid hållplatsen Lind-

holmen till fronten på spårvagn som stannat vid hållplats Linnéplatsen 

 Inga hastighetssänkningar vid korsningspunkter med andra fordon eller tra-

fikanter 

 Sträckan är cirka 2,7 kilometer 

T0 – Basscenario 

I basscenariot uppgår körtiden till cirka 4,3 minuter och den genomsnittliga hastig-

heten uppgår till 37 km/tim på hela sträckan Lindholmen-Stigbergstorget-Linnéplat-

sen, se figur 3-15. 

 

Figur 3-15 Diagram som visar hur körhastigheten varierar utmed sträckan Lindholmen-Stigbergstorget-Lin-
néplatsen i relation till maxhastighet på given sträcka. 
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T1 – Hållplats vid Djurgårdsplatsen 

I förstudierna till alternativet med tunnel mellan Lindholmen och Linnéplatsen har 

hållplats vid Djurgårdsplatsen inte ingått. För att kunna jämföra körtidseffekterna 

vid ytterligare hållplats med högbroalternativet studeras dock denna fiktiva hållplats 

som ett scenario. Hållplatsens läge är samma som föreslagits i Teknisk förstudie 

Lindholmsförbindelsen, Huvudrapport, Trafikkontoret för högbro. 

Genom att lägga till en hållplats vid Djurgårdsplatsen ökar körtiden på hela sträckan 

Lindholmen-Linnéplatsen med cirka 0,5 minuter, det vill säga cirka 30 sekunder per 

tur, till 4,8 minuter. I praktiken innebär ytterligare hållplats en förlängd restid, med 

cirka 30 sekunder hållplatstid, vilken inte syns i ökning av körtid. 

 

 

Figur 3-16 Diagrammet visar hur körhastigheten varierar utmed sträckan Lindholmen-Stigbergstorget-Lin-

néplatsen i relation till maxhastighet på given sträcka. Hållplats vid Djurgårdsplatsen är tillagd 
jämfört med T0. 

  

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0,0 1,0 2,0 3,0

h
a
s
ti

g
h

e
t 

(k
m

/h
)

sträcka (km)

Lindholmen-Linnéplatsen

STH Körhastighet



26 

Trivector Traffic 

T2 – Framtida maxhastighet, 80 km/tim 

Dagens spårvagnar är låsta till maxhastigheten 60 km/tim men idag finns en på-

gående process att tillåta 70 km/tim vilket är skälet till att den maxhastigheten har 

använts i beräkningarna för tunnel mellan Stigbergstorget och Linnéplatsen. I has-

tighetskartorna i underlagsrapporten Linjeföring version 2 har dock maxhastighet 

80 km/tim studerats. Av den anledningen är det av intresse att studera ett scenario 

där maxhastighet är 80 km/tim i föreliggande utredning. Körtidsförkortningen jäm-

fört med basscenariot uteblir utmed hela sträckan Lindholmen-Stigbergstorget-Lin-

néplatsen då sträckan som 80 km/tim kan hållas inte är tillräckligt lång för att ta igen 

den utökade retardationstiden ner till stillastående vid Linnéplatsen. 

 

Figur 3-17 Diagrammet visar hur körhastigheten varierar utmed sträckan Lindholmen-Stigbergstorget-Lin-

néplatsen i relation till maxhastighet på given sträcka. I scenariot är maxhastighet 80 km/tim istäl-
let för 70 km/tim som i T0. 
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T3 – Kombination av scenario T1 och T2 

Det avslutande scenariot som studerats på sträckan Lindholmen-Stigbergstorget-

Linnéplatsen är en kombination av scenario T1 och T2: 

 Hållplats vid Djurgårdsplatsen 

 Framtida maxhastighet, 80 km/tim 

I detta scenario uppgår körtiden till 4,8 minuter vilket är en ökning på 0,5 minuter 

(cirka 30 sekunder per tur), exklusive hållplatstid. 

 

Figur 3-18 Diagram som visar hur körhastigheten varierar utmed sträckan Lindholmen-Stigbergstorget-Lin-
néplatsen i relation till maxhastighet på given sträcka. Kombination av scenario T1 och T2. 

Summering 

Restiden ökar som mest med 0,5 min på sträckan Lindholmen-Stigbergstorget-Lin-

néplatsen om spårvägen ska ta hänsyn till samtliga studerade åtgärder. 

Tabell 3-8 Sammanställning av samtliga scenarier och dess effekt på körtid och medelhastighet på hela 

sträckan. 

 T0 –  
Basscenario 

T1 – Hpl Djur-
gårdsplatsen 

T2 – Maxhastig-
het 80 km/tim 

T3 – Kombinat-
ionsscenario 

Antal hållplatser 2 3 2 3 

Körtid 4,3 min 4,8 min 4,3 min 4,8 min 

Körtidstillägg från T0  0,5 min 0 min 0,5 min 

Medelhastighet 37 km/tim 34 km/tim 38 km/tim 34 km/tim 
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4. Gångavstånd till hållplats 

Avståndet mellan hållplatser på spårväg kräver en avvägning mellan gångavstånd 

mellan målpunkter och hållplats och förlängningen av restid som varje uppehåll 

medför. I centrala Göteborg, där det är tätt mellan målpunkter, är avståndet mellan 

hållplatser generellt lite kortare än i mer perifera lägen i staden. Resenären accepte-

rar ett längre avstånd mellan hållplatser om en hög attraktivitet för trafiken kan er-

hållas, det vill säga rak linjesträckning, spårvägen är centralt belägen i förhållande 

till målpunkter samt om få eller inga hinder från annan trafik.4 

Den viktade restiden är därmed summan av körtiden/åktiden i fordonet, väntetid och 

tid det tar att transportera sig mellan hållplats och målpunkt. Eftersom denna studie 

inte tar hänsyn till turtäthet i systemet är det mer relevant att enbart studera kör-

tid/åktid och tid att färdas mellan hållplats och målpunkt. Den viktade restiden va-

rierar med hållplatsavståndet genom att den ökar med kort hållplatsavstånd (mycket 

tidsåtgång på hållplats) och mycket långt hållplatsavstånd (lång tid att transportera 

sig mellan hållplats och målpunkt). Mitt emellan är kurvan flack vilket för lokal 

trafik ofta inträffar vid 500-800 meter mellan hållplatser inom tättbebyggt område.4 

 

Figur 4-1 Principiellt samband mellan genomsnittligt hållplatsavstånd i bebyggt område och restid dörr till 
dörr.4 

 
4 Handledning för spårvägsplanering i Skåne. SPIS, 2011. 
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5. Diskussion kring målsättningar 

Under workshopen deltog tjänstepersoner från olika avdelningar inom Trafikkon-

toret samt representant från Västtrafik. Det framkom att deltagarna har olika per-

spektiv på vilka kvaliteter som stadsbana ska uppnå i relation till olika geografiska 

områden och stråk i Göteborg. I dagsläget finns ingen utpekad målsättning eller till-

vägagångssätt för applicering av stadsbanekvaliteter på ny eller befintlig spårinfra-

struktur utöver målbildsarbetet i Koll2035. 

För att definiera målsättningar för studerad spårinfrastruktur mellan Frihamnen-

Lindholmen-Linnéplatsen behöver många olika aspekter beaktas. I Koll2035 har en 

ansats gjorts för att kunna bedöma kvalitetsaspekter inom ett stråk i och med Guide-

lines för koncepten. Den är dock inte heltäckande vilket det finns behov av. Det gör 

att guidelines behöver kompletteras med exempelvis planering av stadsmiljö. 

5.1 Effekter av scenarier i relation till guidelines 

För att göra en bedömning hur olika kvalitetsaspekter påverkar spårvägens funktion 

studeras hur respektive scenario relaterar till uppsatta kravnivåer för stadsbana och 

spårvagn i Guidelines för koncepten, Koll2035. 

I tabell 5-1 på nästa sida har respektive scenario utvärderats mot aspekterna avstånd 

mellan hållplatser, maxhastighet, korsningar och separering. Därtill redovisas me-

delhastighet för scenarierna. 

Enligt guidelines behöver inte ett stråk uppnå grön nivå för stadsbana på alla del-

sträckor för att ha hög stadsbanestandard. Vissa delsträckor kan vara gula så länge 

en majoritet är gröna. Det är viktigt att beakta när tabellen på nästa sida läses. 

Respektive delsträcka har bedömts utifrån den lägsta nivån i varje scenario. I efter-

följande beskrivningar av de olika huvudsakliga sträckorna baseras resonemanget 

på detta samt en mer kvalitativ bedömning. 
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Tabell 5-1 Sammanställning av hur effekterna för respektive studerat scenario förhåller sig till gul respek-

tive grön nivå för stadsbana och spårvagn. Mörkgrön: Grön nivå stadsbana. Ljusgrön: Grön nivå 
spårvagn (inget scenario i tabell nedan). Mörkgul: Gul nivå stadsbana. Ljusgul: Gul nivå spår-
vagn. Röd: Utanför gränsvärde. 

  

Scenario Avstånd mellan 
hållplatser 

Maxhastig-
het (km/tim) 

Korsningar Separering Medelhas-
tighet 

Bas Frihamnen-
Lindholmen 

1100 och 700 m 60/50 Signalprioriterad i plan i 
anslutning till hpl 

Egen spårbana 
utan busstrafik 

34 km/tim 

Hållplats Sociodukt 400, 700 och 700 
m 

60/50 Signalprioriterad i plan i 
anslutning till hpl 

Egen spårbana 
utan busstrafik 

31 km/tim 

30 km/tim pga pas-
sager 

1100 och 700 m 60/30 I plan <200 m (120 m) Egen spårbana 
utan busstrafik 

30 km/tim 

Sänkt hastighet vid 
passager 

1100 och 700 m 60/50 I plan <200 m (120 m) Egen spårbana 
utan busstrafik 

33/27 
km/tim 

Nytt läge för Pump-
gatan 

1200 och 600 m 60/50 Signalprioriterad i plan i 
anslutning till hpl 

Egen spårbana 
utan busstrafik 

34 km/tim 

Kombinationssce-
nario 

400, 700 och 700 
m 

60/30 I plan <200 m (120 m) Egen spårbana 
utan busstrafik 

28/24 
km/tim 

Lindholmen-Linnéplatsen, Högbro 

Bas Lindholmen-
Linnéplatsen 

1300 och 1500 m 70/60/40 Signalprioriterad i plan i 
anslutning till hpl 

Egen spårbana 
utan busstrafik 

34 km/tim 

Hållplats Djurgårds-
platsen 

1300, 500 och 
1100 m 

70/60/40 Signalprioriterad i plan i 
anslutning till hpl 

Egen spårbana 
utan busstrafik 

33 km/tim 

Ej signalpriotet i 
korsningar 

1300 och 1500 m 70/60/40 Signalprioriterad i plan, 
men ej mot spårväg 

Egen spårbana 
utan busstrafik 

33 km/tim 

Blandtrafik på 
Bangatan 

1300 och 1500 m 70/50/40 I plan <200 m  Ej egna körfält 34 km/tim 

Sänkt hastighet vid 
passager 

1300 och 1500 m 70/40 I plan <200 m (100 m) Egen spårbana 
utan busstrafik 

32 km/tim 

Kombinationssce-
nario 

1300, 500 och 
1100 m 

70/40 I plan <200 m (100 m) Ej egna körfält 31 km/tim 

Lindholomen-Linnéplatsen, Lågbro 

Bas Lindholmen-
Linnéplatsen 

1000 och 1600 70/50 Planskild Egen spårbana 
utan busstrafik 

34 km/h 

Broöppning 1000 och 1600 70/50 Bedöms som ej planskild 
pga. broöppningar  

Egen spårbana 
utan busstrafik 

33 km/h 

Lindholmen-Linnéplatsen, Tunnel 

Bas Lindholmen-
Linné, Tunnel 

1100 och 1600 m 70 Planskild Egen spårbana 
utan busstrafik 

37 km/tim 

Hållplats Djurgårds-
platsen 

1100, 600 och 
1000 m 

70 Planskild Egen spårbana 
utan busstrafik 

34 km/tim 

Maxhastighet 60 
km/tim 

1200 och 1600 m  60 Planskild Egen spårbana 
utan busstrafik 

38 km/tim 

Kombinationssce-
nario 

1100, 600 och 
1000 m 

80 Planskild Egen spårbana 
utan busstrafik 

34 km/tim 
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Frihamnen - Lindholmen 

Sträckan Frihamnen-Lindholmen bedöms uppnå bra stadsbanekvaliteter genom gul 

nivå i basscenariot. Detta trots att sträckan idag och planeras att gå i stadsmiljö med 

en hög efterfrågan att kunna korsa spårvägen i Lindholmsallén. I samtliga studerade 

scenarier försämras kvaliteterna för det som har studerats, utom när hållplats Pump-

gatan flyttas ner i Lindholmsallén. Exempelvis i scenario med hållplats vid So-

ciodukt, försämras kvaliteten gällande avstånd mellan hållplatser går från gul nivå 

för stadsbana till gul nivå för spårvagn. Detta innebär att varje avsteg från bassce-

nariot, bort sett från hållplats Pumpgatan, medför en kvalitetssänkning av spårvägen 

sett till guidelines i Koll2035. 

Medelhastigheten varierar mellan 28 och 34 km/tim beroende på scenario. Jämfö-

relsevis är medelhastigheten för dagens spårvagnslinjer mellan Korsvägen och Cen-

tralstationen 29 km/tim. Båda sträckningar går i gaturum där det är tätt mellan mål-

punkter och korsningspunkter i plan samt transportrum med glesare mellan mål-

punkterna och korsningspunkter. 

Lindholmen-Stigbergstorget-Linnéplatsen, Högbro 27m 

Sträckan Lindholmen-Linnéplatsen, basscenariot för alternativ högbro, bedöms inte 

uppnå stadsbanekvaliteter på ett lika bra sätt som lågbro- och tunnelalternativen då 

hälften av de studerade kvalitetsaspekterna är på grön nivå för stadsbana. Detta på 

grund av att spårvägen delvis går genom stadsmiljöer och på bro med relativt kraf-

tiga lutningar. Maxhastigheten på bron är den kvalitetsaspekten som har lägst nivå, 

gul nivå för spårvagn. 

Samtliga studerade scenarier medför dock en försämring av den kvalitet som har 

studerats jämfört med basscenariot. Den stora diskrepansen mellan studerade effek-

ter och kvaliteter enligt Koll2035 gäller separering och finns i scenariot där spårtra-

fiken kör i blandtrafik på Bangatan. Eftersom hela delsträckan bedöms på den 

sämsta nivån för kvaliteterna är det av stor vikt att värdera effekterna kvalitativt. 

Om inte fordon från/till Lindholmsförbindelsen har full prioritet i spårkorsningen 

på Stigbergstorget är en isolerad punkt och bör därför inte bedömas på samma sätt 

som om hastigheten behöver sänkas vid varje passage på Bangatan på grund av bris-

tande sikt. 

Medelhastigheten varierar mellan 31 och 34 km/tim beroende på scenario. Jämfö-

relsevis är medelhastigheten för dagens spårvagnslinjer mellan Gamlestads Torg 

och Angereds Centrum 43 km/tim. Mellan Gamlestads Torg och Kortedala Torg är 

däremot medelhastigheten 32 km/tim. Dessa sträckor är intressanta att jämföra med 

stråket mellan Lindholmen och Linnéplatsen eftersom förhållandet mellan bland an-

nat hållplatsavstånd och separering tydligt påverkar medelhastigheten. 
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Lindholmen-Stigbergstorget-Linnéplatsen, Lågbro 12,5m 

Det bedöms inte möjligt att dra sammanvägda slutsatser för sträckan Lindholmen-

Linnéplatsen. Detta med hänsyn till att när broöppning sker uppnås inte de mest 

grundläggande kvaliteterna för stadsbana. Därtill är i dagsläget inte antalet broöpp-

ningar per dag fastställt. Det är dock klart att det blir fler än för Hisingsbron. 

Basscenariot innehåller inte broöppningar men eftersom det i praktiken är en förut-

sättning för lågbroalternativet görs inte fler analyser av scenariot gällande stads-

banekvaliteter. 

Lindholmen-Stigbergstorget-Linnéplatsen, Tunnel 

Sträckan Lindholmen-Linnéplatsen, basscenariot för alternativ tunnel, bedöms 

uppnå mycket bra stadsbanekvaliteter genom grön nivå för stadsbana i samtliga kva-

litetsaspekter. De två studerade scenarierna gör att grön nivå inte kan hållas utan 

nedgradering sker till gul nivå för stadsbana respektive spårvagn. Gul nivå för spår-

vagn gäller enbart hållplatsavstånd. 

Medelhastigheten varierar mellan 34 och 38 km/tim beroende på scenario, vilket är 

något högre än för högbro-alternativet. Det visar att scenariot ger en hög stadsbane-

standard. Eftersom inte guidelines i Koll2035 är heltäckande finns det aspekter som 

inte framgår tydligt i denna utvärdering som påverkar valet av Lindholmsförbin-

delse. Precis som för högbro-alternativet är det av intresse att jämföra med sträckan 

mellan Gamlestads Torg och Angereds Centrum på grund av dess många likheter. 

5.2 Diskussion kring målsättningar 

Utifrån analyserna sammanfattas en diskussion kring målsättningar för hela sträckan 

mellan Frihamnen och Linnéplatsen. Analyserna i denna utredning är inte heltäck-

ande för vad en bedömning av ny spårinfrastruktur behöver varför nedanstående 

resonemang behöver värderas mot andra viktiga aspekter som exempelvis stads-

miljö och systemperspektiv för spårvägsnätet. Detta eftersom anläggandet av ny 

spårväg både ska ha hög kvalitet i själva infrastrukturen men också ses i ett stads-

byggnadssammanhang. 

Frihamnen-Lindholmen 

Utifrån dagens förhållanden i Lindholmen och Frihamnen samt effekterna på körtid 

i studerade scenarier kommer spårvägen, strikt sett, inte att uppnå grön standard för 

stadsbana trots att stråket klassificeras som ett stadsbanestråk i Koll2035. I och med 

att båda områdena planeras att genomgå stora stadsmässiga förändringar bedöms 

andra aspekter än körtid värderas högt. Det behöver däremot inte vara ett motsatts-

förhållande eftersom höga stadsbanekvaliteter bedöms kunna uppnås ändå. 

Analyserna visar att om spårfordonet kan bibehålla 50 km/tim i Lindholmsallén trots 

flertalet passager för fordon, fotgängare och cyklister bibehålls höga kvaliteter sett 

till körtid samtidigt som stadsbyggnadsaspekter beaktas. Den totala körtiden på hela 

sträckan Frihamnen-Lindholmen är också starkt kopplad till vilken maxhastighet 
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som kan uppnås mellan Frihamnen och hållplats Pumpgatan samt hur länge den 

hastigheten kan bibehållas. Analyserna visar att ytterligare hållplatser på rak-

sträckan utmed hamnbanan tydligt sänker standarden på spårvägen ur ett framkom-

lighetsperspektiv vilket bedöms bör undvikas. 

Lindholmen-Stigbergstorget-Linnéplatsen  

Vid en första anblick kan medelhastigheten för broalternativen och tunnel bedömas 

som i stort sett likvärdiga. Genom att studera körtiden blir skillnaderna dock tydli-

gare. Tunnelalternativet ger cirka 45 sekunder kortare körtid jämfört med högbroal-

ternativet. De största skillnaderna ligger i är lång sträcka som spårvägen går i tunnel. 

Det bedöms inte relevant att jämföra med lågbroalternativet då broöppningar är en 

förutsättning och att det i dagsläget inte är bestämt antalet eller vilka tider dessa 

kommer att ske. 

Förutom separering är det som framförallt skiljer alternativen åt framkomlighet i 

korsningar, konkret vid Stigbergstorget och över älven. Genom att signalprioritera 

korsningen vid Stigbergstorget för spårfordon som trafikerar Lindholmsförbindel-

sen i högbroalternativet kan stråket erhålla en bra kvalitet trots att inte alla stads-

banekvaliteter uppnår grön nivå. 

Därmed bedöms stråket Lindholmen-Linnéplatsen ha goda förutsättningar att uppnå 

goda stadsbanekvaliteter sett till maxhastighet, framkomlighet i korsningar och se-

parering i tunnel- och högbroalternativet. Dock finns flertalet målpunkter på Bang-

atan vilket kan vara skäl till en hållplats vid Djurgårdsplatsen vilket förmodligen 

bara är aktuellt i högbroalternativet1. Hållplatsavståndet blir då kort vilket har stor 

påverkan på körtiden. 

Utifrån genomförda analyser bedöms framkomlighet i korsningar vara den aspekt 

som bör vara särskilt viktig att beakta på Bangatan. På samma sätt som i Lind-

holmsallén kan god sikt ge bra förutsättningar för att spårtrafiken inte behöver sänka 

hastigheten vid korsningar vilket även det ger en lägre körtid. 
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6. Slutsatser 

Scenarioanalyserna och bedömningen av effekter gentemot guidelines i Koll2035 

har fokuserat på körtid som framkomlighetsmått. Som belysts i rapporten påverkas 

dock resenären också av den stillastående tiden på hållplats och vid signalstopp. Den 

totala restiden är därför ett mer rättvist mått sett ur resenärens perspektiv. 

Eftersom scenarioanalyserna byggdes upp i syfte att kunna jämföra scenarier och de 

olika sträckningsalternativen finns behov av en diskussion kring det mest troliga 

scenariot i relation till restid och bedömda effekter på studerade kvaliteter. 

 

 

Figur 6-1 Diagram som visar restiden för de mest troliga utformning på respektive huvudsaklig sträcka. 
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Frihamnen – Lindholmen 

I pågående planeringsarbete för genomförandet av spårvägen mellan Frihamnen och 

Lindholmen bedöms scenario M4 vara den mest troliga alternativen för utformning. 

Det innebär basscenariot med förändringen att hållplats Pumpgatan flyttas ner i 

Lindholmsallén. Restiden, körtid och hållplatstid, mellan Frihamnen och Lindhol-

men uppgår därmed till 3,8 minuter. Medelhastigheten för detta scenario bedöms till 

cirka 34 km/tim. 

Restiden behöver sättas i relation till bedömd effekt på studerade kvaliteter. Med 

tanke på att sträckan går genom stadsmiljö idag och staden planerar för vidare stads-

utveckling med en hög efterfrågan att kunna korsa spårvägen i Lindholmsallén be-

döms bra stadsbanekvaliteter kunna uppnås på sträckan Frihamnen-Lindholmen. 

Lindholmen – Linnéplatsen, Högbro 27m 

Det pågående planeringsarbetet för Lindholmsförbindelsen pekar mot att den mest 

troliga brolösningen är basscenariot med hållplats vid Djurgårdsplatsen och bland-

trafik på Bangatan. Restiden, körtid och hållplatstid, beräknas uppgå till drygt 6,3 

minuter. Medelhastigheten för detta scenario bedöms till cirka 27 km/tim. 

Effekten på kvaliteterna varierar på delsträckorna mellan Lindholmen och Lin-

néplatsen. Stora delar av sträckan uppfyller grön eller gul standard för stadsbana, 

men stadsbanestandarden övergår till spårvagnstandad sett till hållplatsavstånd, 

framkomlighet i korsningar och separering mellan Stigbergstorget och Bangatan. 

Med tanke på att denna delsträcka går i stadsmiljö med en begränsad gatusektion 

bedöms det vara relevant att andra aspekter prioriteras högre. 

Scenarioanalyserna bygger på en del antaganden och förenklingar. Gällande hög-

bron finns det osäkerheter vilken hastighet som kan uppnås. Det grundas bland annat 

i att bron kan behöva utformas med starkare lutningar än vad simuleringen antagit. 

Därtill finns det driftssäkerhetsaspekter vid kraftigt regn och snö som studien inte 

har tagit hänsyn till. 
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Lindholmen – Linnéplatsen, Lågbro 12,5m 

I lågbroalternativet har enbart ett basscenario studerats utifrån stadsbanekvaliteter 

då det är den mest troliga utformningen. Restiden, körtid och hållplatstid, beräknas 

uppgå till drygt 5,1 minuter. Medelhastigheten för detta scenario bedöms till cirka 

31 km/tim. 

Eftersom broöppningar i lågbroalternativet är en förutsättning bedöms inte stads-

banekvaliteter uppnås. En fråga som inte har studerats i utredningen men som be-

döms som viktig ur ett systemperspektiv är kopplingen upp till Stigbergstorget för 

att möjliggöra byten. 

Scenarioanalyserna bygger på en del antaganden och förenklingar. Det grundas 

bland annat i att det finns driftssäkerhetsaspekter vid kraftigt regn och snö som stu-

dien inte har tagit hänsyn till. 

Lindholmen – Linnéplatsen, Tunnel 

För tunnelalternativet pekar pågående planeringsarbete mot att den mest troliga tun-

nellösningen är basscenariot. Restiden, körtid och hållplatstid, beräknas uppgå till 

cirka 4,8 minuter. Medelhastigheten för detta scenario bedöms till cirka 33 km/tim.  

Enligt analyserna av basscenariot för tunnel-alternativet uppnås mycket bra stads-

banestandard för de kvaliteter som studerats på hela sträckan mellan Lindholmen 

och Linnéplatsen. Hållplats Stigbergstorget blir en viktig bytespunkt för resor i kol-

lektivtrafiknätet eftersom basscenariot inte innefattar hållplats vid Djurgårdsplatsen.  
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Bilaga 1: Antaganden för scenarioanalys 

Nedanstående antaganden har applicerats i scenarioanalysen. Maxhastigheterna är 

också indata till hastigheter enligt TRI i spårvägstypologierna. 

 Körtiden simuleras i riktning Frihamnen mot Linnéplatsen 

 Hållplatslängd är 45 meter 

 Inför varje hållplats är det rakspår på 10 meter 

 Hållplatstid är exkluderad 

 Hela sträckan är signalprioriterad 

 Hänsyn ej tagen till att andra fordon i spåren kan påverka körtiden  

 Gångpassage utan signal antas ej påverka körtid 

 Körtid räknas med en jämn acceleration och retardation, från insamlad has-

tighetskontroll är det en något optimistisk körtids beräkning 

 Spårväg på särskildbanvall tex tunnel och bro (Typologi A) har maxhastighet 

70 km/tim 

 Spårväg i reserverat utrymme (Typologi B) har maxhastighet 60 km/tim. 

 Spårväg i växlar, korsningar, hållplats och signal har hastigheter enligt TRI 

– spårstandard 

 Kurvor med radier under 200 meter har hastigheter enligt uppmätt hastighet 

från befintlig spårväg5 

 Motlut är inkluderat6 

 Fordon som simulerats är M98 och M06 

 
5 Hastighetskontroll utförd av Trafikkontoret, Göteborgs Stad, sommaren 2019. Kontaktperson, Jesper Olsson: jesper.ols-

son@trafikkontoret.goteborg.se [2020-02-12] 

6 Motlut är räknat på bro/tunnel över älven med 4,99 % enligt Teknisk förstudie Lindholmsförbindelsen Huvudrapport (Traik-

kontoret Göteborg. Drn 1045/16). På sträckan Stigbergstorget-Linnéplatsen är det antaget en jämn lutning på 1,9 % på hela 

sträckan. 
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1. Allmänt 

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. Trafikkontoret i Göteborgs stad utreder därför 
alternativa förbindelser och som en del av utredningen görs en klimatberäkning av alternativen. De 
tre alternativ som undersöks och som är del av denna studie är: 
 

1. Tunnel mellan Lindholmen och Linnéplatsen med station under Stigbergstorget. 
2. Öppningsbar 12 meter hög bro från Lindholmen till Stigberget, tunnel mellan 

Stigbergstorget och Linnéplatsen. 
3. Ej öppningsbar 27 meter hög bro från Lindholmen till Stigberget, spår i Bangatan mellan 

Stigbergstorget och Djurgårdsplatsen. Tunnel mellan Djurgårdsplatsen och Linnéplatsen. 
 
Se bilaga 1. för mer detaljerad utformning av alternativen. 
 

2. Syfte 

Detta PM upprättas i syfte att redovisa resultat från genomförda klimatberäkningar. Syftet med 
klimatberäkningarna är att jämföra de tre alternativen med varandra med avseende på 
klimatpåverkan som en del av beslutsunderlaget inför val av förbindelse.  
 

3. Klimatkalkyl 

För beräkningarna har Trafikverkets verktyg Klimatkalkyl använts 
(https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-
analysverktyg/Klimatkalkyl/). Verktyget syftar till att på ett effektivt och konsekvent sätt beräkna 
den energianvändning och de klimatgasutsläpp som transportinfrastrukturen ger upphov till ur ett 
livscykelperspektiv.  

3.1 Beräkningsförutsättningar 
Klimatkalkylen är utförd i Trafikverkets modell Klimatkalkyl 6.1, ingång C: flexibel ingång.  

3.2 Underlag 
Som underlag till klimatkalkylen har mängdförteckningar tillhandahållna av trafikkontoret, samt 
svar på efterföljande frågor använts (Göteborgs stad) (Göteborgs stad) (Göteborgs stad).  

3.3 Omfattning 
Klimatkalkylen är beräknad på de tre alternativen från Lindholmen till Linnéplatsen. Moment med 
samma utformning i alla tre alternativ har uteslutits. Det gäller hållplatser förutom den vid 
Stigbergstorget, samt sträckan Brunnsbo-Lindholmen. 
 
Gång- och cykelväg över älven är inte med i bräkningarna då syftet med byggandet är en överfart 
för kollektivtrafiken.  
 
Specifika transporter för detta projekt har inte inkluderats, utan endast de som är med i 
klimatkalkylens typåtgärder. Beräkningen har fokuserats på byggandet av de tre alternativen, 
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underhåll och drift har exkluderats då det är en mindre del sett över livscykeln och även likvärdig 
för de tre alternativen. 

3.4 Antaganden och justeringar 
Nedan i Tabell 1 redovisas de större omräkningar och justeringar som gjorts i klimatkalkylen.  
Generellt har typåtgärd och byggdelar för järnväg använts för spårväg. Detta då Klimatkalkyl inte 
har mängduppskattningar för spårväg och för att projektet Brunnsbo-Linné är i en sådan tidig fas 
att specifika mängdförteckningar inte är tillgängliga.  
 
Ett fåtal poster i mängdförteckningen har inte inkluderats i beräkningarna, antingen beroende på 
att de inte finns med som möjliga byggdelar att räkna på eller/och för att posten är försumbar. För 
samtliga antaganden och matchningar mellan trafikkontorets mängdförteckning och klimatkalkylen, 
se excel filen ”Klimatanalys överfart Brunnsbo-Linné” 
 
Tabell 1. Antaganden och justeringar. 

 
Alternativ Byggdel Justering 

 

Tunnel Hållplats under 

mark 

För hållplats under mark vid tunnelalternativet har station under 

mark använts som typåtgärd. Den har justerats till att gälla för 60 

meter (hållplats), istället för 730 meter (station) som är typåtgärden i 

Klimatkalkyl, ca 8,2 %. 

Hög och 

låg bro Pålning 

Pålning är inte inkluderat i typåtgärd för stålbalksbro. 

Emissionsfaktor baserat på data från Hisingsbron har använts för de 

två broalternativen.  

Hög och 

låg bro Höjd på bro 

För de båda broalternativen har typåtgärd stålbalksbro använts. För 

den höga bron har mängden betongen som behövs för de högre 

fundamenten beräknats och inkluderats separat som betong. 
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4. Resultat 

Nedan visas resultat från klimatkalkylberäkningarna, vilka redovisas som koldioxidekvivalenter 
[Co2-ekv.].  
 

 
Figur 1. Resultat från klimatkalkylen för de tre alternativen 

 
 
Se bilaga 1 för ungefärlig längd av betongtunnlar, bergtunnlar och bro i de olika alternativen.  
 
De poster som är mest klimatbelastande för tunnelalternativet är byggandet av betongtunnlar och 
hållplatsen under mark. Trots att längden på betongtunnlarna är kortare än bergstunnlarna ger 
betongtunneln upphov till mer klimatutsläpp då mer betong används och därmed är mer 
klimatbelastande än bergtunnel per kilometer. Även hållplats under mark kräver mycket betong 
vilket gör att utsläppen från den är relativt stor. 
 
För låg bro är de mest klimatbelastande posterna byggande av betongtunneln och bron. Trots att 
betongtunneln är relativt kort i förhållande till bergstunneln och bron ger den höga utsläpp då den 
är mer klimatbelastande per kilometer.  
 
För den höga bron är de mest klimatbelastande posterna byggandet av bron samt anläggande av 
spår och bergstunnel. Den höga bron är dubbelt så lång som den låga bron och dessutom kräver 
en högre bro mer material i fundamenten, vilket sammanlagt ger en något högre klimatpåverkan 
för den högre bron men denna skillnad bedöms inte som signifikant i detta tidiga skede. För detta 
alternativ krävs ingen betongtunnel vilket gör att klimatutsläppen från tunneln blir betydligt lägre 
än för de andra alternativen. 
 
För samtliga tre alternativ är tillverkningen av betong och stål den stora utsläppsposten oberoende 
om det används för bro eller tunnel.  
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5. Slutsats 

 Av de tre alternativen har tunnelalternativet den högsta klimatpåverkan med nästan 
dubbelt så höga CO2 emissioner som de två broalternativen. Framför allt är det byggandet 
av betongtunnlarna som har den största påverkan i tunnelalternativet. Även hållplatsen 
under mark är av betydelse för utsläppen i detta alternativ. 

 
 Jämförs de två broalternativen har alternativet med hög bro högre utsläpp än den låga 

bron, dock är värdena jämförbara. Den dubbla längden på den höga bron samt den extra 
mängden betong som krävs för fundamenten gör att byggandet av bron i det alternativet 
blir mer klimatbelastande än den låga bron. Däremot bidrar betongtunneln som krävs med 
den låga bron med höga klimatutsläpp och gör att de båda alternativen är jämförbara vad 
gäller utsläpp av CO2-eqvivalenter. 

 
 I samtliga tre alternativ är det produktionen av materialen betong och stål (armering och 

konstruktion) som står för merparten av utsläppen. Användningen och produktionen av 
dessa material har störst potential för utsläppsminskningar i alla alternativ. 

 
 Drift och underhåll efter byggnation samt beräknad livslängd bedöms som liknande för alla 

tre alternativen och därmed har det uteslutits ur den här studien och endast de totala CO2 
utsläppen presenteras. 
 

 Utredningen är i ett tidigt skede och många antaganden har gjorts i beräkningarna och 
därmed är osäkerheten stor i de absoluta siffrorna i resultatet. Ett viktigt antagande är att 
Klimatkalkyls typåtgärder för järnväg har använts för spårväg, vilket påverkar de absoluta 
resultatet. Däremot bedöms slutsatsen att tunnelalternativet har högst klimatpåverkan som 
signifikant. 
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FÖRORD 

Lindholmsförbindelsen är en planerad kollektivtrafikåtgärd och återfinns beskriven 

i Göteborg stads översiktsplan, i K2020 och i målbild för stadstrafikens stomnät. 

Förbindelsen knyter samman kollektivtrafiknaven Linnéplatsen med Lindholmen 

via en hållplats i eller intill Stigberget. Åtgärden ses som en förutsättning för att 

kunna utveckla spårvägssystemet på Hisingen samt öka robustheten i dagens 

system. 

Denna underlagsrapport har analyserat alternativ tunnel och dess södra 

tunnelpåslag vid Masthuggskajen med avseende på arbetssätt under byggtid, i syfte 

att redogöra för fysisk påverkan på omgivande verksamheter. 
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1 INLEDNING 

Lindholmsförbindelsen är en planerad förbindelse för kollektivtrafik samt eventuellt för gående och 

cyklister mellan Linnéplatsen och Lindholmen i Göteborg. Förbindelsen knyter samman Linnéplatsen 

med Lindholmen via en hållplats vid Stigberget. Den utformas för spårväg medan varken buss eller 

gång- och cykeltrafik kommer att trafikera tunneln. Lindholmsförbindelsen ska utgöra en del av 

trafikeringskonceptet Stadsbana som presenteras i planeringsstrategin Målbild Koll2035. 

Projektet har varit en del av den så kallade Sverigeförhandlingen. Inom ramen för denna utgör 

Lindholmsförbindelsen en del av objektet Spårvägs- och citybusstråk Norra Älvstranden, centrala 

delen, inklusive Backaplan och Lindholms-förbindelsen. Den utgör här en del av en 

kapacitetsförstärkning av kollektivtrafiken på Norra Älvstranden och Backaplan som aktualiseras i 

och med den stora utbyggnaden av bostäder och verksamheter inom Älvstaden. Med en ny 

kollektivtrafikförbindelse över eller under älven tillsammans med en förstärkning på Norra 

Älvstranden kan city avlastas från en del av spårvagnstrafikeringen. Lindholmsförbindelsen utgör en 

avgörande länk för att åstadkomma denna förändring. 

Denna underlagsrapport beskriver och analyserar alternativ tunnel för Lindholmsförbindelsen och 

dess geografiska och tidsmässiga påverkan på omgivande infrastruktur och trafik. Rapportens 

geografiska avgränsning är områdets för Stena Lines Danmarksverksamhet i öster, 

Kryssningsterminalen i väster samt E45 i söder. Rapporten kommer att beskriva den tidsmässiga och 

geografiska påverkan inom området men ej bedöma påverkan på befintliga verksamheter såsom 

färjetrafiken.  

Analysen har baserats på en bedömd bergmodell där bergtäckning i området mellan södra älvstranden 

och Göta älv är av stor betydelse för denna utrednings resultat. Framtagen bergmodell är ett utkast 

och har inte validerats med fältundersökningar. 
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2 LINDHOLMSFÖRBINDELSEN ALTERNATIV 
TUNNEL 

Tunnelalternativet kommer utföras med två enkelspårsrör1 från Linnéplatsen till Lindholmen. 

Förbindelsen utförs i berg från Linnéplatsen till Stigbergskajen medan passagen av Göta älv byggs 

som en sänktunnel på grund av bergets djupa läge2. Utöver tunnelpåslagen vid sänktunnelns 

mynningar behövs en sträcka av betongtunnel på Hisingen innan tunneln övergår i betongtråg. 

Hållplatser skapas på Linnéplatsen, vid Stigbergstorget under mark i bergrum 35 meter under torget 

samt vid Plejadgatan på Hisingen. Alternativet ansluter till den framtida spårlösningen vid hållplats 

Lindholmen. 

För att klara djupet i farleden så görs ett avsteg från banstandardens gränsvärde på maximalt 4% 

spårlutning. Spåret ligger med en lutning på 4,99% från Lindholmen under älven i riktning mot 

Stigbergstorget3. Detta avsteg är kommunicerat inom Trafikkontoret Göteborgs Stad och bedöms som 

möjligt av spåransvarig. 

 

Figur 1. Lindholmsförbindelsen alternativ tunnel 

 

1 Har valts ur ett kostnadsperspektiv eftersom en separat räddnings- och servicetunnel då inte behöver byggas. 
2 Underlagsrapport Studie utformning och korridor 
3 Underlagsrapport Linjeföring 
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Figur 2. Illustration vid hållplats Stigberget, tunnelalternativ 

I detta förslag trafikeras alternativet av spårväg. Bedömningen från Riskutredningen4 är att buss samt 

gång- och cykeltrafik inte kan trafikera samma tunnelrör som spårvagn. Om dessa trafikslag ska 

inkluderas i alternativet behöver separata tunnelrör byggas vilket har bedömts som ekonomiskt 

orimligt. 

 

4 Riskutredning Lindholmsförbindelsen, COWI 
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3 GÖTA ÄLVS FARLED OCH STENA LINES 
ANLÄGGNING OCH VERKSAMHET 

3.1 Handelssjöfart  

Handelssjöfarten på Göta älv har kontinuerligt minskat under senare år. Godsvolymerna var som 

störst under 1970 – 1990-talen med närmare 4 miljoner ton per år (Trafikverket, 2013). År 2010 

uppgick godsmängden till 1,9 miljoner ton, främst massa, papper, trävaror och jordbruk och år 2015 

uppgick mängden transporterat gods till 1,6 miljoner ton (Trafikverket, 2017). Olja och styckegods 

transporteras numer på järnväg. 

År 2010 passerade cirka 1 300 fartyg vilket innebär ungefär fyra fartyg per dygn. Sedan dess har 

trafiken minskat ytterligare och antalet fartygspassager utgör idag i genomsnitt endast cirka tre per 

dygn, jämnt fördelat över dygnet. Vid 3 % av dygnen, cirka 10 dygn/år, passerar fler än 6 fartyg. Som 

mest passerar 10 fartyg per dygn. (Trafikkontoret, 2013a) 

Efter att många lastfartyg försetts med fällbara master har antalet öppningar för Götaälvbron 

halverats. Under år 2012 passerade 1 068 fartyg varav 485 (40 %) krävde broöppning. (Mark- och 

miljödomstolen, 2014) 

En prognos för år 2030, redovisad i Trafikverkets Stråkstudie (Trafikverket, 2013), är att gods-

mängden kommer att öka och då uppgå till 3 miljoner ton/år plus 0,9 miljoner ton/år för inre vatten-

vägar. Prognosen för godsmängden år 2030 bygger på en utveckling av Vänersjöfarten och innebär en 

högre ökningstakt än efterfrågan på godstransporter generellt. Godstransporterna på Göta älv förvän-

tas enligt prognosen öka med 2,1 % per år att jämföra med den generella ökningstakten för 

godstransporter som förväntas bli 1,5–1,7 % per år. 

Mellan år 2030 och 2050 förväntas den totala transporterade godsmängden i landet öka med cirka 5 % 

eller mindre än 0,3 % per år. För att Vänersjöfarten 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. Större fartyg 

förutsätter dock åtgärder på andra delar av farleden med exempelvis breddning av farleden. 

3.2 Fritidsbåtar 

En mängd fritidsbåtar passerar snittet för planerad förbindelse på Göta älv. I genomsnitt passerar det 

vid Götaälvbron i dagsläget (år 2019) under juni månad totalt cirka 15 segelbåtar per dygn som skulle 

kräva broöppning med en 12 m hög bro. Under juli månad är det cirka 30 segelbåtar per dygn och 

cirka 20 segelbåtar per dygn under augusti månad. Verksamheter mellan Lindholmsförbindelsen och 

Hisingsbron inklusive Lilla Bommens gästhamn förväntas generera ytterligare cirka 50 

segelbåtspassager per dygn under juli månad. En mer omfattande studie kring fritidsbåtstrafiken på 

Göta Älv har ej genomförts, detta kan behöva utföras i kommande utredningar.   

3.3 Stena Line 

Stena Lines Danmarksterminal i Göteborg ligger vid Masthuggskajen strax öster om en blivande 

Lindholmsförbindelse. Trafiken på linjen Göteborg-Fredrikshamn trafikeras av fem dubbelturer5 per 

dygn vilket medför tio rörelser till eller från kaj. 

 

5 www.stenaline.se/book#booking/SailingsFaresByTripType, hämtad 2020-05-18. 

http://www.stenaline.se/book#booking/SailingsFaresByTripType
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Tabell 1 Ankomster och avgångar per dag Masthuggskajen på linjen Göteborg-Fredrikshamn. 

 

Avgångar Göteborg Ankomster Göteborg 

Maj - augusti Onsdag 10 juni 

 

06:45 04:45 

 

08:00 07:15 

 

16:00 15:15 

 

19:15 17:15 

 

23:55 23:15 

September - april Onsdag 7 oktober 

 

00:30 07:10 

 

09:10 12:00 

 

11:00 17:30 

 

16:00 23:50 

 

18:20 02:10 

 

Göteborgs Hamn AB (GHAB) har avtal med Stena Line Scandinavia AB (Stena Line) om ytor för 

färjeterminaler vid Masthuggskajen och vid Majnabbe. I tidigare avtal var ambitionen att dessa skall 

samlokaliseras vid Majnabbe. En förstudie har dock visat att detta inte är genomförbart, delvis då det 

bedömdes svårt att få nödvändiga miljötillstånd och delvis på grund av mycket höga kostnader. I 

stället föreslogs att Danmarkstrafiken fortsätter vid Masthuggskajen fram till år 2035. Dock med 

möjlighet för staden att säga upp avtalet vid Masthuggskajen år 2025 om det krävs för vad som anges 

som ”genomförandet av en betydande stadsutveckling”. Det pågår diskussioner mellan GHAB och 

Stena Line rörande flytt av hela eller delar av Stena Lines verksamheter i Göteborg till förslagsvis 

ytterhamnarna. 

 

Figur 3. Kajverksamhet Masthuggskajen samt in- och utfartsvägar. 

Landytan som omfattar Stena Lines Danmarksverksamhet sträcker sig från Järnvågsmotet i öst till 

Fiskhamnsmotet i väster, en sträcka på cirka 1 kilometer. In- och utfart till området finns i öster vid 
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Järnvågsmotet samt i väster via 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 ombordkörning. I samma område finns även in- och utfart till 

Kryssningsterminalen samt fiskhamnen.  

I dagsläget finns två körfält för utfart från Danmarksterminalen, magasinet för lastbilar omfattar tre 

körfält med personbilstrafiken har fyra fält till förfogande. Kapaciteten i befintliga magasin i 

förhållande till verksamhetens behov är inte kartlagd. 

 

Figur 4. In- och utfarter Danmarksterminalen samt parkering Kryssningsterminalen. 

3.4 Kryssningsfartyg 

Göteborgs hamn tar årligen emot 70–80 anlöp per år vid Amerikaterminalen. Kajen är cirka 240 meter 

lång vilket medger fartygslängder på cirka 230 meter. Olika typer av fartyg anlöper kajen och det sker 

ingen lastning eller lossningsverksamhet. Vid Kryssningsterminalen finns nio parkeringar i anslutning 

till terminalbyggnaden. 

3.5 Övrig båttrafik 

På älven förekommer det även annan båttrafik i form av turistbåtar, bogserbåtar och andra arbetsbåtar.  
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4 TUNNEL UNDER GÖTA ÄLV 

4.1 Allmänt 

Övergripande förutsättningar för tunnelalternativet framgår av Underlagsrapport Studie Utformning 

och Korridor. Tunneln består i huvudsak av bergtunnlar men sträckan under Göta älv och på 

Lindholmen utformas i huvudsak som betongtunnlar. Djupet till bergytan överstiger 50 meter längs 

delar av Lindholmsförbindelsens älvpassage. Därför utformas tunneln under Göta älv som en 

sänktunnel, se Figur 5.  

 

Figur 5. Principelevation för sänktunneln vid Lindholmsförbindelsen. Figuren redovisar tunnelns olika delar 

över land respektive vatten samt farledskantens placering i det aktuella läget.  

4.2 Farled 

En ny sänktunnel vid läget för Lindholmsförbindelsen kommer att utformas så att den inte ger någon 

permanent påverkan på farleden. Tunneln kommer dock att påverka farleden under byggtid.  

Under normala förhållanden är norrgående- och södergående fartygstrafik i Göta älv separerade från 

varandra, med undantag från kollektivtrafikfärjor.  

Enligt sjökortet är farleden vid sänktunnelns aktuella läge cirka 135 meter bred i nord- sydlig riktning. 

En sjömätningsritning från 2015 visar att den muddrade farleden är något bredare än vad sjökortet 

anger, närmare 150 meter. Farledskanterna skär sänktunneln i längdmätning 0/500 och 0/633, vilket 

framgår av Figur 6. 

 

Figur 6. Sänktunnelns längdmätning inlagd på sjömätningsritning från 2015. Farledskanterna markeras med 

streckade linjer. 
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4.3 Sänktunnel 

Sänktunneln utformas med två separata trafikutrymmen med en bredd av 5,1 meter och en 

mellanliggande utrymningsväg med minsta bredd om 1,5 meter. Sänktunnelns totala bredd är cirka 15 

meter.  

Sänktunneln behöver utformas med hänsyn till farledsdjupet som uppgår till 8,4 meter, se Figur 7. 

Med antaganden om skyddsfyllning med mäktigheten 1,5 meter, konstruktionshöjd ca 0,8 meter samt 

5,1 meters fri höjd över spåret bör spåret placeras på nivån ca -15,8. Vattenförhållandena samt övriga 

ingående höjder bör utredas närmare i kommande utredningsskede. 

 

Figur 7. Sektion genom sänktunneln visar ungefärlig höjdsättning och nivåer för sänktunnel, skyddslager och 

medelvattenstånd.  

 

Sänktunneldelen antas vara cirka 240 meter uppdelat på 3 till 4 separata element, se Figur 5. 

Bergpåslag antas ligga i cirka 0/410 respektive 0/710 men läget för dessa behöver utredas vidare. 

Sänktunneln kan utföras med flera alternativa metoder. Tre principiellt olika metoder beskrivs nedan. 

A. Tillverkning av sänktunnelsegment kan ske i närheten av det norra tunnelpåslaget (i tänkt 

tunnellinje eller direkt öster om) i en torrdocka. Tunnelsegmenten byggs och bogseras ut för 

förvaring vid kaj i närheten av tunnelläget innan tunnelelementen sänks till sina slutliga lägen. 

B. Likt alternativ A ovan men med tillverkning och förvaring på annan plats nedströms 

(exempelvis i ytterhamnarna). Sänktunnelsegmenten bogseras till platsen och förvaras 

tillfälligt vid kaj innan de sänks till sina slutliga lägen. 

C. Tillverkning av delar av sänktunnelsegment (bottenplatta och delar av väggar) inom stålskal 

på annan plats. De halvfärdiga elementen bogseras sedan till tunnelläget för färdigställande 

vid kaj varvid utrymmen behövs i direkt anslutning till tunnelläget. Därefter sänks 

tunnelelementen till sina slutliga lägen. 
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Inom det aktuella området är lerdjupet i dagsläget okänt och kommer att kräva noggrann utredning i 

senare projekteringsskeden. En vanlig teknisk lösning är att grundlägga sänktunnlar på en bädd av 

friktionsmaterial. En annan lösning är grundläggning på mantelburna pålar och en bädd av 

friktionsmaterial. Efter att sänktunnelelementen läggs på plats kan injekteringsåtgärder krävas för att 

säkerställa god kontakt mellan tunnelbotten och pålskallarna. Tillsvidare förutsätts sänktunneln kunna 

grundläggas utan pålgrundläggning. Detta antagande behöver verifieras i kommande utredningsskede. 

Sänktunnelns tak förses med ett cirka 1,5 meter tjockt skyddslager av sprängsten som både skyddar 

tunneln och utgör erosionsskydd. 

Sänktunnelelementen förses med vattentäta ändskott och när grundläggningsarbetet färdigställts 

bogseras sänktunnelelementen till sitt slutliga läge. Sänktunneln utförs i betong med dubbla 

dilatationsfogar mellan elementen.  

Horisontellt bör sänktunneln i möjligaste mån placeras i en raklinje. I Underlagsrapport Förslag till 

linjeföring redovisas en linjeföring med en svag övergångskurva i betongtunnelns södra ände. I 

kommande skede bör sänktunneldelarnas exakta utbredning utredas och vid behov möjligheterna att 

optimera linjeföringen undersökas. 

Innan sänktunnelelementen kan placeras i sitt permanenta läge krävs förberedande arbeten i form av 

muddring och eventuellt pålning i Göta älv. Muddringsarbeten utförs för att få en ränna på älvbotten 

med erforderliga slänter där sedan sänktunnelelementen kan placeras. Muddringsarbetet inom 

farleden kommer att kunna göras intermittent utan någon större påverkan på sjöfartstrafiken. 

Eventuella grundläggningsarbeten, vars omfattning i skrivande stund är oklara, kommer att kräva 

avstängning av minst halva farleden och medföra att både norrgående- och södergående 

sjöfartstrafiken får samsas i den öppna farledshalvan. När arbetena är klara så öppnas den avstängda 

farledshalvan och fartygstrafiken leds om så att andra halvan kan stängas av. Avstängningarna 

kommer att pågå i längre perioder. När sänktunnelelementen bogseras, sänks ner och återfylls 

kommer hela älvens bredd att behöva stängas av för fartygstrafik. Med antagande om tre till fyra 

sänktunnelelement behövs motsvarade tre till fyra avstängningstillfällen, vardera cirka en veckas tid.  

4.4 Bergtunnelpåslag 

Övergången mellan betongtunnlar och bergtunnlar kräver bergtunnelpåslag. Påslagen byggs genom 

att ett större område spontas in och tätas mot berget, berget friläggs och schaktas ner till tunnelns 

grundläggningsnivå och betongkonstruktioner byggs och förbereds för anslutning till 

sänktunnelelement. Arbeten med betongpåslagen i norra respektive södra änden 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 längre 

perioder (cirka 2 år). 

4.4.1 Södra bergtunnelpåslaget 
För att skapa det södra bergtunnelpåslaget och tillhörande betongtunnelelement som i sin tur ansluter 

sänktunnelelementen behöver ett större område tas i anspråk och nyttjas under delar av byggtiden, se 

Figur 8. 
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Figur 8. Översikt södra sänktunnelpåslaget. Tillfällig spontlåda och ungefärligt arbetsområde framgår av 

figuren 

 

Nedan framgår en detaljerad beskrivning av ingående arbetsmoment för det södra tunnelpåslaget. 

1. Byggnation av tillfällig in- och utfart till Stena Line samt koppling till Emigrantvägen 

2. Etablering 

3. Rivning av kaj 

4. Spontning på land och i vatten för övergången mellan betong- och bergtunnel 

5. Muddring inom spont 

6. Gjutning av tätkaka (grovbetong) i botten av spontgrop 

7. Länsning spontgrop 

8. Förskärning (bergschakt vid bergpåslag) 

9. Bergförstärkning 

10. Drivning av bergtunnel ca 10 till 20 meter söderut 

11.  Byggnation av betongtunneldel närmast berget samt berganslutning  

12.  Byggnation av ny kaj över betongtunnel 

13. Uppfyllnad över tunnel 

14. Dragning av spont 

15. Avetablering och återställning av kaj och övriga ytor 
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Nedan återges en mycket grov bedömning av erforderlig tidsåtgång för de olika arbetsmomenten. 

• Arbetsmoment 1 – 3 bedöms ta cirka 2 månader 

• Arbetsmoment 4 bedöms ta cirka 3 månader 

• Arbetsmoment 5 - 7 bedöms ta cirka 1 månad 

• Arbetsmoment 8 – 10 bedöms ta cirka 6 månader 

• Arbetsmoment 11 bedöms ta cirka 5 månader 

• Arbetsmoment 12 – 15 bedöms ta cirka 7 månader 

Totalt bedöms arbetet med sänktunnelpåslaget pågå i cirka 2 år innan entreprenören kan avetablera 

och mark som nyttjats tillfälligt återställs och återlämnas. 
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5 ANALYS/BEDÖMNING  

5.1 Stena Line Masthuggskajen 

Arbetsområdet för entreprenaden på denna del av Lindholmsförbindelsen ligger i den västra delen av 

Stena Lines Danmarksterminals område. Arbetsområdet sträcker sig cirka 40 meter ut i Göta älv och 

har en bredd av cirka 180 meter. Påverkan sker på de dubbla körfälten för utfart samt magasinen för 

lastbilar och personbilar. Ett trafikförslag för byggtiden har tagits fram inom ramen för utredningen. 

Förslaget ska inte ses som den enda möjliga lösningen utan som ett underlag för att kunna redogöra 

för ungefärliga konsekvenser av intrånget.  

Trafikförslaget går ut på att körfälten för utfart flyttas söderut och följer arbetsområdet, magasinen 

kommer att behöva minskas ner eftersom det inte bedöms som rimligt att ta Emigrantvägen i anspråk. 

Ytan för magasinering är i dagsläget cirka 1750 m2 för lastbilar och 2750 m2 för personbilar, den 

föreslagna fördelningen blir cirka 1400 m2 för lastbilar och 2470 m2 för personbilar.  

In- och utfart till arbetsområdet läggs förslagsvis i området sydvästra hörn där påverkan på befintlig 

verksamhet bedöms bli minst påtaglig. Ett vänstersvängfält anläggs på Emigrantvägen i höjd med 

Amerikaskjulets sydöstra hörn Trafikförslaget är dimensionerat med avseende på lastbil 19 meter 

semitrailer till och från byggarbetsplatsen. Trafiken till och från magasinen för Danmarkstrafiken 

dimensioneras av Fiskhamnsmotet.  

 

Figur 9 Trafikförslag Stena Line Danmarksterminal och Kryssningsterminal Masthuggskajen 

 

5.2 Väg E45 

Bedömningen görs att tunneldrivningen i passagen med väg E45 sker i berg vilket medför att vägen 

inte påverkas av anläggningsarbetena. Viss påverkan på vägen i form av ökade transporter kan 

komma att ske. 

5.3 Emigrantvägen 

Bedömningen görs att tunneldrivningen i passagen med Emigrantvägen sker i berg vilket medför att 

vägen inte påverkas av anläggningsarbetena. Viss påverkan på vägen i form av ökade transporter kan 

komma att ske. 

Ombyggnaden av infarten till Stena Lines område från Emigrantvägen kommer att ge en viss 

påverkan på vägen under ett par veckor med begränsad framkomlighet som följd.  
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5.4 Kryssningsterminalen 

Tunneldrivningen och schaktet för övergång mellan berg- och betongtunnel kommer att ske på 

område som tillhör Stena Lines Danmarksterminal. Arbetsområdet kommer att gå in på 

kryssningsterminalens östra del, cirka 60 meter, till terminalbyggnadens östra gavel. Detta medför att 

en del av kajen, parkeringen och in- utfarten till kajen via terminalens östra sida kommer att tas i 

anspråk.  

Med hänsyn till säkerheten under byggtid samt tillgången till ytterligare kajsträckor är det önskvärt att 

det inte görs några anlöp med större fartyg under byggtiden. Nödvändiga säkerhetsavstånd till 

spontgropen och möjligheterna att fortsatt nyttja kajen beror troligen på fartygens storlek och 

tillvägagångssättet vid tilläggning och bör utredas i kommande utredningsskede.  

5.5 Göta älvs farled 

Under normala förhållanden är norrgående- och södergående fartygstrafik i Göta älv separerade från 

varandra, med undantag från kollektivtrafikfärjor. Under uppförandet av sänktunneln kommer det att 

bli aktuellt att utföra arbeten som i perioder helt eller delvis kommer att kräva avstängning av 

farleden.  

Muddring av ränna för sänktunneln bedöms kunna ske intermittent utan någon större påverkan på 

sjöfarten. När sänktunnelelementen bogseras, sänks ner och återfylls kommer hela älvens bredd att 

behöva stängas av för fartygstrafik. Med antagande om tre till fyra sänktunnelelement behövs 

motsvarade tre till fyra avstängningstillfällen, vardera cirka en veckas tid. Eventuella 

grundläggningsarbeten kan påverkan farledsbredden genom att ena halvan av farleden stängs åt 

gången i området för sänktunneln. Behovet av grundläggningsarbeten är dock oklart och behöver 

utredas i kommande skede. Farleden bedöms ändå kunna hållas öppen under eventuella 

grundläggningsarbeten. 

Arbetsområdet för påslag mellan betong- och bergtunnel kommer att sträcka sig cirka 40 meter ut i 

Göta älv men fortfarande ca 25 meter utanför den södra farledskanten. Bedömningen görs att detta 

moment i byggnationen av Lindholmsförbindelsen inte kommer att på ett påtagligt sätt påverka Göta 

älv och dess trafik.  

Skyddsåtgärder kan behöva vidtas för att minska risken för olyckor genom utökad utmärkning av 

farleden kring spontgropen eller i anslutning till övriga arbetsmoment. 
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6 SLUTSATSER 

I arbetet med denna underlagsrapport har nedanstående slutsatser dragits. 

Vid byggnation av sänktunneln 

• Farleden hålls i huvudsak öppen och i funktion under byggtiden. 

• Farleden behöver stängas av vid tre till fyra tillfällen, vardera cirka en veckas tid när 

sänktunnelelementen bogseras, sänks ner och återfylls. 

• Eventuella grundläggningsarbeten för sänktunneln kan påverka och inskränka farledsbredden 

under byggtid men fortfarande med bibehållen funktion. 

Vid byggnation av södra sänktunnelpåslaget 

• Byggnationen påverkar inte farleden eftersom den ligger utanför farledsgränserna. Vissa 

skyddsåtgärder kan behöva vidtas för att öka säkerheten genom exempelvis tillfällig 

utmärkning av farledsbegränsningar. 

• Kajen vid Amerikaskjulet påverkas delvis av planerade arbeten under byggtid. Delar av kajen 

tas i anspråk. Förslagsvis undviks anlöp av kryssningsfartyg under byggtid. 

• Parkeringen öster om Amerikaskjulet tas i anspråk under byggtid och eventuella 

ersättningsplatser kan behöva ordnas i närheten. 

• Utfarten från Danmarkterminalen flyttas under byggtid men berörs inte i övrigt. 

• Danmarksterminalens yta för magasinering av lastbilar och personbilar minskar under byggtid 

från cirka 4500 m2 till cirka 3870 m2 under byggtid. 

• Väg E45 berörs inte av byggnationen. 

• Emigrantvägen berörs inte nämnvärt av byggnationen. 
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7 FORTSATT UTREDNING 

I arbetet med denna underlagsrapport har bland annat följande utredningsbehov identifierats; 

• Påverkan på Stena Lines verksamhet vid Danmarksterminalen. 

• Beläggning över tid av lastbils- och personbilsmagasin på Stena Lines Danmarksterminal. 

• Möjlighet att använda befintliga in- utfarter till Stena Lines område vid Järnvågsmotet för 

trafik till och från färjorna. 

• Vattenförhållandena för Göta älv i aktuellt snitt. 

• Bergförhållandena mellan Stigberget och Lindholmen främst för att klargöra mer exakt läge 

för övergång mellan betong- och bergtunnel. 

• Geotekniska förhållanden mellan Stigberget och Lindholmen främst för att klargöra val av 

grundläggningsmetod för sänktunneln men också eventuella åtgärder för att säkerställa 

stabiliteten mot farleden. 

• Geometrin för sänktunneln, antal fogar och lämplig tillverkningsmetod. 

• Nödvändiga säkerhetsavstånd till spontgropen och möjligheterna att fortsatt nyttja kajen vid 

Amerikaskjulet. 

• Nödvändig utmärkning och inskränkning av farleden under byggtid. 

• Eventuella behov av ersättningsparkering för p-platserna öster om Amerikaskjulet. 
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FÖRORD 

Lindholmsförbindelsen är en planerad kollektivtrafikåtgärd och återfinns 
beskriven i Göteborg stads översiktsplan, i K2020 och i målbild för stadstrafikens 
stomnät. Förbindelsen knyter samman kollektivtrafiknaven Linnéplatsen med 
Lindholmen via en hållplats i eller intill Stigberget. Åtgärden ses som en 
förutsättning för att kunna utveckla spårvägssystemet på Hisingen samt öka 
robustheten i dagens system. 

Denna underlagsrapport har analyserat möjligheterna att tidigarelägga trafikstart 
för förbindelsen jämfört med planerad start enligt Sverigeförhandlingen 2035.  
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1 INLEDNING 

Lindholmsförbindelsen är en planerad förbindelse för kollektivtrafik samt eventuellt för gående och 
cyklister mellan Linnéplatsen och Lindholmen i Göteborg. Förbindelsen knyter samman Linnéplatsen 
med Lindholmen via en eller två hållplatser kring Bangatan och Stigberget. Den utformas för spårväg 
på tunneldelarna medan brodelarna även skulle kunna medge buss- samt gång- och cykeltrafik. 
Lindholmsförbindelsen ska utgöra en del av trafikeringskonceptet Stadsbana som presenteras i 
planeringsstrategin Målbild Koll2035. 

Projektet har varit en del av den så kallade Sverigeförhandlingen. Inom ramen för denna utgör 
Lindholmsförbindelsen en del av objektet Spårvägs- och citybusstråk Norra Älvstranden, centrala 
delen, inklusive Backaplan och Lindholms-förbindelsen. Den utgör här en del av en 
kapacitetsförstärkning av kollektivtrafiken på Norra Älvstranden och Backaplan som aktualiseras i 
och med den stora utbyggnaden av bostäder och verksamheter inom Älvstaden. Med en ny 
kollektivtrafikförbindelse över eller under älven tillsammans med en förstärkning på Norra 
Älvstranden kan city avlastas från en del av spårvagnstrafikeringen. Lindholmsförbindelsen utgör en 
avgörande länk för att åstadkomma denna förändring. 

1.1 Syfte och avgränsning 

Denna underlagsrapport beskriver och analyserar framtagen tidplan för förbindelsen i syfte att 
undersöka om förbindelsen skulle kunna invigas tidigare än planerat år 2035. Det görs även en 
bedömning kring vad som kan skilja de tre alternativen åt beträffande genomförandetid. Framtagen 
tidplan är en sammanvägning av de tidigare tidplaner som trafikkontoret och Sweco tagit fram i 
tidigare utredningar inom Lindholmsförbindelsen. 

I och med att förbindelsen befinner sig i ett tidigt utredningsskede och att tiden för att ta fram 
denna underlagsrapport har varit kort, kommer analysen av tidplanen att anpassas därefter. Det har 
inte varit möjligt att i detalj studera varje ingående aktivitets bakomliggande förutsättningar utan 
bedömningar har gjort på en övergripande nivå. 

1.2 Metod 

I arbetet med tidsanalysen har Sweco engagerat specialister inom ett antal områden; kommunal 
planering, miljödom, projektering samt entreprenad. Arbetet har bedrivits i workshopform där 
förutsättningar och upplägg konkretiserats varpå specialisterna har studerat tidplanen med fokus på 
sitt specialområde. Ytterligare en workshop arrangerades där bedömningar och analyser gjordes 
över framtaget material. Dessa analyser låg till grund för slutsatser och reflektioner över aktuell 
tidplan. Framtagande tidplan har sedan granskats av trafikkontoret. 
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2 STUDERAD TIDPLAN 

Den tidplan som legat till grund för denna analys är en sammanvägning av tidigare framtagna 
tidplaner. I denna tidplan har de tre olika alternativen inte skiljts åt, det gör således ingen skillnad på 
bro- och tunnelalternativen och inte heller mellan de två broförslagen. Detta beror på att det saknas 
tillräckligt omfattande information för en sådan analys samt att projektet i detta stadium är 
förknippat med stora osäkerheter kopplat till förutsättningar, tex. huruvida buss ska trafikera 
förbindelsen eller ej. 

 

Figur 1 Studerad tidplan (se även bilaga Studerad tidplan) 
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3 JUSTERAD TIDPLAN 

Tidplanen tar sin utgångspunkt i planeringsläget tidig vår 2020, Sweco hade då levererat ett flertal 
underlagsrapporter samt en teknisk förstudie till projektet. Tidplanen pekar på ett idrifttagande 
under år 2035. Tidplanen har byggts upp av ett antal block som i sin tur består utav ett eller flera 
underblock med aktiviteter. Följande block har identifierats; 

• Projektering och upphandling (feb 2020 – maj 2031); arbete syftandes till att ge 
kommunfullmäktige beslutsunderlag avseende val av alternativ samt projektera vald lösning 
inför beslut om upphandling.  

• Planarbete (maj 2020 – augusti 2027); tar fram de detaljplaner som behövs och initierar en 
arkitekttävling. Detaljplanerna ligger som grund för beslut om miljödom. 

• Miljödomar/tillstånd/markförhandling (maj 2023 – maj 2029); genererar en miljödom vilket 
bedöms behövas innan anbudsskedet kan påbörjas kring val av entreprenör.  

• Projektering och entreprenad (maj 2031 – sep 2037); startar när entreprenör handlats upp. 
Projektering och byggnation kan delvis ske parallellt. 

• Omlokalisering av Stena Line (mars 2021 – jan 2027); omfattar inledande studier kring möjlig 
flytt av Stena Lines Danmarksterminal, projektering och genomförandeavtal, byggnation av ny 
terminal samt flytt. 

• Säkerhetskoncept (dec 2021 – apr 2025); framtagande av säkerhetskoncept för valt alternativ till 
förbindelse. 

• Linjenätsutredning (dec 2021 – nov 2022); syftandes till att studera hur kollektivtrafiken sak 
anslutas på Lindholmen, på Stigberget och på Linnéplatsen. 

Block Miljödomar/tillstånd/markförhandling samt block Projektering och upphandling bedöms vara 
de delar av tidplanen som är mest tidskritiska. De påverkar varandra och övriga block genom 
kopplingar med krav på avslut som förlänger eller förkortar anslutande block och aktiviteter. 
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Figur 2 Justerad tidplan (mörkblå staplar) med studerad tidplan (grå staplar) (se även bilaga Justerad tidplan) 
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4 ANALYS AV JUSTERAD TIDPLAN 

Efter arbetet med tidplanen i kapitel 2 har justeringar gjorts som antyder att ett idrifttagande skulle 
kunna ske i slutet av 2037. I kapitel tre går respektive block i tidplanen igenom och analyseras. 

4.1 Block Projektering och upphandling 

Blocket Projektering och upphandling omfattar underblocket teknisk förstudie, del av GFS där 
arbetet syftar till att ta fram erforderligt material så att berörda nämnder/fullmäktige och styrelser 
kan ta beslut om vilket alternativ man förordar och vilket som ska utredas vidare. Underblocket 
Genomförandestudie och projektering inför FU följer på beslutet i kommunfullmäktige och omfattar 
upphandling av genomförandestudie/projektering så att valt alternativ kan studeras mer i detalj för 
att ligga som underlag till förfrågningsunderlag samt samrådsprocessen inom miljödomsansökan. 
Underblocket avslutas med att genomförandestudien presenteras i berörda nämnder. Underblocket 
FU omfattar beslut om investering av valt alternativ varpå förfrågningsunderlag tas fram innan en 
anbudsperiod startar. Blocket avslutas med att kontrakt skrivs med vald entreprenör. 

 

Figur 3 Justerad tidplan för Projektering och upphandling (mörkblått) med studerad tidplan (grå staplar) 
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Underblock Teknisk förstudie, del av GFS 

Underblocket Teknisk förstudie, del av GFS syftar till att ge underlag inför beslut om val av 
förbindelse. Det ursprungliga tidplanen bedömdes ha en något kort varaktighet för de utredningar 
som behöver utföras, denna tid har justerats något. Dessutom har tiden för beslut i nämnder, 
styrelser och fullmäktige ökats jämfört med den ursprungliga tidplanen som såg dessa aktiviteter 
som endagshändelser. 

Sammantaget bedöms det att underblocket Teknisk förstudie, del av GFS förlängs från totalt 197 
dagar till 326 dagar och skjuter tidplanen framför sig lika mycket. 

Tabell 1 Varaktighet underblock Teknisk förstudie, del av GFS för studerad och justerad tidplan 

 Studerad tidplan Justerad tidplan 

Aktivitet Varaktighet Start Slut Varaktighet Start Slut 

Teknisk förstudie, del av GFS 197 dagar on 20-04-01 to 20-12-31 326 dagar on 20-04-01 ti 21-06-30 

Parallella utredningar inom SBK, 
VT, TK 

196 fr 20-04-01 on 20-12-30 219 dagar on 20-04-01 ti 21-01-31 

Beslut i BN, VT styrelse och TN 1 to 20-12-31 to 20-12-31 21 dagar må 21-02-01 Sö 21-02-28 

Beslut bro eller tunnel av KF/RF 1 to 20-12-31 to 20-12-31 88 dagar må 21-03-01 On 21-06-30 
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Underblock Genomförandestudie och projektering inför FU 

Underblocket Genomförandestudie och projektering inför FU har tre syften, dels ge underlag till 
samrådsskedet i ansökan om miljödom, dels ge trafiknämnden och kommunfullmäktige underlag till 
beslut om investering och dels fungera som tekniskt underlag till detaljplanearbetet. Aktiviteterna, 
som de var tidssatta i den studerade tidplanen, bedömdes vara väl avvägda. Bedömningen görs att 
en GFS inte bör handlas upp innan ett beslut om bro eller tunnel har tagits vilket medför att 
underblocket inte startas innan föregående underblock avslutats. 

I tabellen nedan ses att den inbördes varaktigheten mellan den studerade och justerade tidplanen 
inte har förändrats, men att start och slut på underblocket skjutits fram. På grund av föregående 
underblocks tidsförlängning på cirka 130 dagar skjuts även detta block fram i tid och avslutas med 
presentation i trafiknämnden i oktober 2025 istället för i april 2025.  

Det bedöms även som rimligt att när aktiviteten GFS och Projektering startar initieras ansökan om 
miljödom, med en viss förskjutning (12 månader inlagt) eftersom underlagsmaterial krävs till 
ansökan från GFSen. 

Tabell 2 Varaktighet underblock Genomförandestudie och projektering inför FU för studerad och justerad 

tidplan 

 Studerad tidplan Justerad tidplan 

Aktivitet Varaktighet Start Slut Varaktighet Start Slut 

Genomförandestudie och 
projektering inför FU 

1111 dagar fr 21-01-01 fr 25-04-04 1110 dagar to 21-07-01 
 
to 25-10-01 

Upphandling 
GFS/säkerhetskoncept 

131 dagar fr 21-01-01 fr 21-07-02 131 dagar to 21-07-01 to 21-12-30 

GFS och projektering 979 dagar må 21-07-05 to 25-04-03 979 dagar fr 21-12-31 on 25-10-01 

Presentation av GFS i nämnd 1 dag fr 25-04-04 fr 25-04-04 1 dag on 25-10-01 on 25-10-01 
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Underblock FU 

Underblocket har som syfte att besluta om investering för en ny Lindholmsförbindelse samt att ta 
fram underlag så att en entreprenör kan handlas upp. Aktiviteterna i underblocket bedöms vara väl 
avvägda i varaktighet och inbördes beroenden. Det finnas dock två aspekter att poängtera. 

Det finns en risk till tidsförlängning mellan aktivitet Beslut av Nämnden för investering och aktivitet 
Investeringsbeslut i KF att starta projektering. Det finns i studerad tidplan en tidsfördröjning på 40 
dagar mellan aktiviteterna. Desutom bedöms det att beredningen inom staden kommer att ta tid. 
Därför föreslås det att denna fördröjning ökas till 130 dagar. 

Aktivitet Utlämning av anbudsunderlag till Entreprenör är beroende av Block 
Miljödom/tillstånd/markförhandling och aktivitet Dom från Mark- och Miljödomstolen (MMD) och 
att vi har en antagen miljödom. (Om staden önskar kan utlämnande av anbudsunderlag göras innan 
antagen miljödom med risk för förändrade villkor i en senare dom) Som visas i Block 
Miljödom/tillstånd/markförhandling bedöms det att blocket kommer ta längre tid än tidigare 
bedömt vilket förlänger tiden även för detta block. 

Sammantaget gör fördröjning mellan de beslutande aktiviteterna tidigt i blocket samt att tiden för 
dom från Mark- och Miljödomstolen har förlängts att blocket FU förlängs från 759 dagar till 1418 
dagar. 

Tabell 3 Varaktighet underblock FU för studerad och justerad tidplan 

 Studerad tidplan Justerad tidplan 

Aktivitet Varaktighet Start Slut Varaktighet Start Slut 

FU 759 dagar må 25-06-02 to 28-04-27 1418 dagar on 25-11-26 må 31-05-05 

Beslut av Nämnden för 
investering 

1 dag må 25-06-02 må 25-06-02 0 dagar on 25-11-26 on 25-11-26 

Investeringsbeslut i KF att 
starta projektering 

23 dagar ti 25-07-29 to 25-08-28 23 dagar to 26-05-28 må 26-06-29 

Framtagande av FU  130 dagar fr 25-10-24 to 26-04-23 130 dagar ti 26-08-25 må 27-02-22 

Utlämning av anbudsunderlag 
till Entreprenör 

1 dag fr 26-04-24 fr 26-04-24 0 dagar to 29-05-03 to 29-05-03 

Anbudsräkning entreprenör 
(frågor och svar hantering) 

160 dagar må 26-04-27 fr 26-12-04 160 dagar fr 29-05-04 to 29-12-13 

Upphandling/utvärdering av 
anbud/entreprenör 

90 dagar må 26-12-07 fr 27-04-09 90 dagar fr 29-12-14 to 30-04-18 

Överklagande 262 dagar må 27-04-12 ti 28-04-11 262 dagar fr 30-04-19 må 31-04-21 

Tilldelningsbeslut Entreprenör 1 dag on 28-04-12 on 28-04-12 0 dagar må 31-04-21 må 31-04-21 

Anbudsspärr 10 dagar to 28-04-13 on 28-04-26 10 dagar ti 31-04-22 må 31-05-05 

Kontraktsskrivning Entreprenör 1 dag to 28-04-27 to 28-04-27 0 dagar må 31-05-05 må 31-05-05 
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4.2 Block Planarbete 

Blocket Planarbete omfattar framtagande av detaljplaner som bedöms behövas på sträckan samt en 
arkitekttävling. Blocket startar med att program Lindholmen fortsätter parallellt med ett beslut i 
byggnadsnämnden att starta arbetet med arkitekttävling och detaljplaner (vilket följer på beslut i 
aktivitet 8 om val av alternativ). Detaljplanerna ska vara fastställda innan aktivitet Ingivande av 
tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstol (MMD) påbörjas. 

 

Figur 4 Justerad tidplan för Planarbete (mörkblå staplar) med studerad tidplan (grå staplar) 

Det bedöms som viktigt att programmet för Lindholmen har avslutats innan detaljplanearbetet 
startas, beslut i byggnadsnämnden om att inleda detaljplanearbetet bedöms ta cirka 5 veckor. 
Underlag till detaljplanebegäran bedöms inte behövas vilket förkortar tidplanen med 12 månader. 

Arkitekttävlingen startar lämpligen samtidigt som detaljplanerna startar efter beslut i 
byggnadsnämnden. Detaljplanerna bedöms pågå i cirka fyra år, med en inlagd överklagandetid om 
två år. Underblocket bedöms gå från en varaktighet om 1000 dagar till cirka 1829 dagar vilket till 
största delen kopplas förlängd tid för detaljplanerna från tre till fyra år samt överklagandetiden om 
två år. 

Aktiviteten Detaljplaner är kopplade till slut på aktivitet Genomförande av samråd inom 
Miljödomen, dvs. vi behöver fastställda detaljplaner innan samrådet avslutas. 

Tabell 4 Varaktighet block Planarbete för studerad och justerad tidplan 

 Studerad tidplan Justerad tidplan 

Aktivitet Varaktighet Start Slut Varaktighet Start Slut 

Planarbetet 1000 dagar fr 20-05-01 to 24-02-29 1829 dagar fr 20-05-01 on 27-05-05 

Program Lindholmen 50 veckor fr 20-05-01 to 21-04-15 50 veckor fr 20-05-01 to 21-04-15 

Beslut i BN att inleda 
detaljplanering 

   5 veckor to 21-07-01 on 21-08-04 

Underlag för 
detaljplanebegäran 
Linnéplatsen 

50 veckor fr 20-05-01 to 21-04-15    

Underlag för 
detaljplanebegäran 
Stigberget 

50 veckor fr 20-05-01 to 21-04-15    

Underlag för 
detaljplanebegäran 
Älvsnittet 

50 veckor fr 20-05-01 to 21-04-15    

Arkitekttävling 50 veckor fr 21-04-16 to 22-03-31 50 veckor to 21-08-05 on 22-07-20 

Detaljplaner 150 veckor fr 21-04-16 to 24-02-29 200 veckor to 21-08-05 on 25-06-04 

Överklagandetid    100 veckor to 25-06-05 on 27-05-05 

 

  



UNDERLAGSRAPPORT –  TIDSANALYS  

2020-06-26  (VER 1 .0 ) 

\ \ S e g o t f s 0 0 3 \ p r o j e k t \ 2 2 3 4 6 \ 1 2 7 0 8 2 9 2 _ L i n d h o l m s f ö r b i n d e l s e n \ 0 0 0 \ 1 0 _ A r b e t s m a t e r i a l \ 0 1 _ T i d s a n a l y s \ 0 6 _ P M \ L i n d h o l m s f ö r b i n d e l s e n  U n d e r l a g s r a p p o r t  -  T i d p l a n e a n a l y s . d o c x  

 
14  (20 )  

4.3 Miljödom/tillstånd/markförhandling 

Blocket Miljödom/tillstånd/markförhandling omfattar arbetet med att ta fram en miljödom för valt 
alternativ. Samrådsförfarandet inom ansökan kräver underlag från det projekterande delarna så 
blocket bedöms inte startas förrän aktivitet GFS och projektering kommit en bit i sitt arbete (en 
fördröjning om 365 dagar ligger inlagd i tidplanen). När samrådsprocessen avslutats och arbetet med 
framtagande av teknisk beskrivning (TB), miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och ansökan är klar, 
inges ansökningshandlingar till Mark- och miljödomstolen för tillståndsprövning och miljödom. 
Domen kan komma att överklagas. Man kan lämna ut underlag till anbudsräkning till entreprenör 
innan dess att miljödomen har vunnit laga kraft men detta är förenat med risker som tex. 
förändrade villkor. I denna analys ligger anbudsräkning efter det att domen vunnit laga kraft. 

 

Figur 5 Justerad tidplan för Miljödom/tillstånd/markförhandling (mörkblå staplar) med studerad tidplan (grå 

staplar) 

Inom blocket har ett antal aktiviteter utgått och andra tillkommit under analysarbetet. Själva 
Miljödomen har delats upp i aktiviteterna Genomförande av samråd + framtagande av SRR, TB, 
MKB, Ingivande av tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen (MMD) samt Dom från Mark- och 
Miljödomstolen (MMD). Dessa ersätter aktivitet Miljödom ev. olika (en för södra delen med 
bergtunnel och en för älvsnittet med bro eller tunnel). Varaktigheten för denna del av 
miljödomsansökan bedöms därmed öka från tidigare 150 till 260 (182+78) veckor med hänsyn till 
projektets komplexitet och behovet av tekniskt underlag inför samråd. Bedömningen görs att en 
delning av ansökan i en sydlig och en nordlig del inte ger någon egentlig tidsförkortning, domstolen 
kommer troligen hanterar ärendet som en helhet. 

För att block Miljödom/tillstånd/markförhandling ska hålla uppsatta tidsramar är det av stor vikt att 
detaljplanerna och den inledande projekteringen är relativt genomarbetade. Detta innebär att 
arbetet med aktivitet GFS och projektering bör ha kommit en bit innan samråd i Miljödomsansökan 
genomförs. Det ligger därför med en fördröjning mellan start av aktivitet GFS och projektering och 
start av aktivitet Genomförande av samråd. 

Aktivitet Ingivande av tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen (MMD) hanterar ansökan till 
domstolen tillsammans med eventuella kompletteringar. Dom bedöms inte kunna ges förrän efter 
cirka 1,5 år efter att ansökan inkommit till Mark- och miljödomstolen, därefter bedöms en 
överklagandetid om cirka ett år vara rimlig. När Miljödom har getts (efter överklagandetid om detta 
blir fallet), vilket föregåtts av fastställda detaljplaner, bör aktivitet utlämning av anbudsunderlag till 
Entreprenör starta. Staden kan välja att lämna ut anbudsunderlag innan fastställd miljödom och på 
så sätt korta tidplanen men med risken att en senare fastställd dom ändrar på tidigare antagna 
villkor. 
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Tabell 5 Varaktighet block Miljödom/tillstånd/markförhandling för studerad och justerad tidplan 

 Studerad tidplan Justerad tidplan 

Aktivitet Varaktighet Start Slut Varaktighet Start Slut 

Miljödom/tillstånd/markförhandling 1250 dagar fr 21-04-16 to 26-01-29 1550 dagar fr 23-05-26 to 29-05-03 

Genomförande av samråd + 
framtagande av SRR, TB, MKB 

   182 veckor fr 23-05-26 to 26-11-19 

Ingivande av tillståndsansökan till 
Mark- och miljödomstolen (MMD) 

   78 veckor fr 26-11-20 to 28-05-18 

Dom från Mark- och miljödomstolen 
(MMD) 

   0 dagar fr 28-05-19 fr 28-05-19 

Miljödom ev. olika (en för södra 
delen med bergtunnel och en för 
älvsnittet med bro eller tunnel) 

150 veckor fr 21-04-16 to 24-02-29    

Överklagandetid 50 veckor fr 24-03-01 to 25-02-13 50 veckor fr 28-05-19 to 29-05-03 

Avtal och förrättningar fastigheter 50 veckor fr 25-02-14 to 26-01-29 50 veckor må 25-12-08 fr 26-11-20 

Rådighetsavtal    50 veckor må 26-06-01 fr 27-05-17 

 

4.4 Projektering och entreprenad 

Blocket Projektering och entreprenad omfattar planering och detaljprojektering av förbindelsen av 
utsedd entreprenör. Detta arbete påbörjas när kontraktsskrivning av entreprenör har skett. 
Planeringen och projekteringen bedöms till viss del kunna ske parallellt med byggandet. Blocket 
avslutas med besiktning innan driftstart.  

 

Figur 6 Justerad tidplan för Projektering och entreprenad (mörkblå staplar) med studerad tidplan (grå staplar) 

Bedömningen görs att aktivitet Planering och detaljprojektering är väl avvägd. Blocket startar när 
aktivitet Kontaktskrivning entreprenör är utförd. Det bedöms att byggnation kan komma igång cirka 
ett år efter att projekteringen startat med förberedande arbeten som tex. ledningsomläggningar. 
Byggnationen av själva förbindelsen bedöms kunna starta tidigast två år efter projekteringsstart. 

Som synes har inte blocket förlängt mellan studerad och justerad tidplan, däremot har blocket 
förskjutits framåt i tid på grund av påverkan på andra aktiviteter där Miljödomens fördröjning direkt 
påverkar planeringen och detaljprojekteringen. Blocket projektering och entreprenad skulle ha 
startat i april 2028 men fördröjs till november 2031. 

Hela blocket bedöms gå att korta ner genom forcering av arbetena och arbete på fler fronter än vad 
som anses optimalt. Det torde dock vara för tidigt att i en övergripande projekttidplan, innan 
omfattning, risker och villkor är klargjorda korta ner genomförandetiden.  

Tabell 6 Varaktighet block Projektering och entreprenad för studerad och justerad tidplan 

 Studerad tidplan Justerad tidplan 

Aktivitet Varaktighet Start Slut Varaktighet Start Slut 

Projektering och entreprenad 1650 dagar fr 28-04-28 to 34-08-24 1650 dagar ti 31-05-06 ti 37-09-01 

Planering och detaljprojektering 200 veckor fr 28-04-28 to 32-02-26 200 veckor ti 31-05-06 må 35-03-05 

Byggande 260 veckor fr 29-04-13 to 34-04-06 260 veckor ti 32-04-20 må 37-04-13 

Drifttagning, 
ibruktagandebesiktning och 
öppning 

20 veckor fr 34-04-07 to 34-08-24 20 veckor ti 37-04-14 må 37-08-31 

Driftstart    0 dagar ti 37-09-01 ti 37-09-01 
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4.5 Omlokalisering Stena Line 

Blocket Omlokalisering av Stena Line syftar till att planera och bygga en ny terminal till Stena Lines 
trafik till och från Fredrikshamn. Arbetet drivs av Göteborgs Hamn där kommunfullmäktige behöver 
besluta om och hur en ny placering ska ske. Inom blocket behöver detaljerna kring flytt studeras 
liksom hur finansieringen ska ske, detta leder till att förfrågningsunderlag tas fram och entreprenör 
handlas upp. 

 

Figur 7 Justerad tidplan för Omlokalisering Stena Line (mörkblå staplar) med studerad tidplan (grå staplar) 

Blocket startas med ett beslut om bro eller tunnel av KF/RF. I dagsläget är det oklart vilka 
utredningar, beslut och avtal som behövs varpå flera aktiviteter utgår och ersätts av aktivitet 
Utredning/projektering/byggande/flytt ny terminal. Aktiviteten följs av en flytt av Stena Lines 
Danmarksterminal. Bedömningen görs att blockets varaktighet kan minskas från 1851 till 1525 
dagar. Dock är osäkerheten stor kring varaktigheten i ingående utredningar i aktivitet 
Utredning/projektering/byggande/flytt ny terminal. Blocket bedöms starta i mars 2021 och avslutas i 
januari 2027. 

Tabell 7 Varaktighet block Omlokalisering Stena Line för studerad och justerad tidplan 

 Studerad tidplan Justerad tidplan 

Aktivitet Varaktighet Start Slut Varaktighet Start Slut 

Omlokalisering Stena Line 1851 dagar fr 20-05-01 fr 27-06-04 1525 dagar må 21-03-01 fr 27-01-01 

Inriktningsbeslut KF om Stena Lines 
placering 

98 dagar fr 20-05-01 ti 20-09-15 17,6 veckor må 21-03-01 on 21-06-30 

Utredning/projektering/byggande/flytt 
ny terminal 

349 veckor fr 20-09-25 to 27-06-03 1424 dagar må 21-07-19 to 26-12-31 

Stena Line flyttas från 
Danmarksterminalen 

1 dag fr 27-06-04 fr 27-06-04 1 dag fr 27-01-01 fr 27-01-01 

 

 

  



UNDERLAGSRAPPORT –  TIDSANALYS  

2020-06-26  (VER 1 .0 ) 

\ \ S e g o t f s 0 0 3 \ p r o j e k t \ 2 2 3 4 6 \ 1 2 7 0 8 2 9 2 _ L i n d h o l m s f ö r b i n d e l s e n \ 0 0 0 \ 1 0 _ A r b e t s m a t e r i a l \ 0 1 _ T i d s a n a l y s \ 0 6 _ P M \ L i n d h o l m s f ö r b i n d e l s e n  U n d e r l a g s r a p p o r t  -  T i d p l a n e a n a l y s . d o c x  

 
17  (20)  

4.6 Säkerhetskoncept 

Blocket Säkerhetskoncept tar fram ett koncept för säkerheten i och på förbindelsen. Detta arbete 
påbörjas lämpligen samtidigt som GFS och projektering och inkluderas i underlaget till beslut om 
investering av kommunfullmäktige. 

 

Figur 8 Justerad tidplan för Säkerhetskoncept (mörkblå staplar) med studerad tidplan (grå staplar) 

Blocket och aktiviteten faller under Trafikkontorets ansvarsområde och innebär att ett koncept för 
säkerheten i tunnel och/eller på bro tas fram. Blocket bedöms inte vara tidskritiskt med avseende på 
ibruktagning av förbindelsen. Blocket startas lämpligen när val av förbindelse ha gjorts och avslutas 
inom ramen för GFS:en. Varaktigheten bedöms till cirka tre år, det bedöms som viktigt att involvera 
externa aktörer i arbetet med konceptet. 

Tabell 8 Varaktighet Säkerhetskoncept för studerad och justerad tidplan 

 Studerad tidplan Justerad tidplan 

Aktivitet Varaktighet Start Slut Varaktighet Start Slut 

Trafikkontoret 1000 dagar ti 20-09-01 må 24-07-01 850 dagar fr 21-12-31 to 25-04-03 

Säkerhetskoncept 200 veckor ti 20-09-01 må 24-07-01 170 veckor fr 21-12-31 to 25-04-03 

 

4.7 Linjenätsutredning 

Blocket Linjenätsutredning syftar till att studera hur kollektivtrafiken kan anslutas på Lindholmen, på 
Linnéplatsen och eventuellt på Stigberget. Arbetet kan påbörjas när val av alternativ har gjorts. 

 

Figur 9 Justerad tidplan för Säkerhetskoncept och Linjenätsutredning (mörkblå staplar) med studerad tidplan 

(grå staplar) 

Blocket och aktiviteten bedöms falla under Västtrafiks ansvarsområde och innebär att en 
linjenätsutredning för förbindelsen tas fram i syfte att klarlägga de trafikala kopplingarna på 
Lindholmen, Stigberget och på Linnéplatsen. Blocket bedöms inte vara tidskritiskt och är ej 
alternativskiljande. Blocket startas lämpligen när val av förbindelse ha gjorts och avslutas inom 
ramen för GFS:en. 

Tabell 9 Varaktighet Linjenätsutredning för studerad och justerad tidplan 

 Studerad tidplan Justerad tidplan 

Aktivitet Varaktighet Start Slut Varaktighet Start Slut 

Västtrafik 216 dagar må 20-08-03 må 21-05-31 216 dagar fr 21-12-31 fr 22-10-28 

Linjenätsutredning 216 dagar må 20-08-03 må 21-05-31 216 dagar fr 21-12-31 fr 22-10-28 
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5 ALTERNATIVSKILJANDE FAKTORER 

Följande alternativskiljande faktorer har identifierats under arbetets gång. 

• Alternativ Bro 27-meter 

o Bedöms ge den kortaste tidplanen av de tre alternativen, främst med avseende på 
tiden för miljödom.  

o Projektering och byggande av alternativ Bro 27-meter bedöms ta kortast tid med 
hänsyn till omfattning och komplexitet. 

o Frågan om Stena Lines flytt eller ej är alternativskiljande i dagsläget eftersom den 
inte är på kritiska linjen. I det fall valet av alternativ är en bro som är direkt 
avhängiga en Stena-flytt så kan aktiviteten hamna på kritiska linjen. 

• Alternativ tunnel 

o Innebär stora utmaningar med förorenade sediment/mark i anläggningsskedet men 
medför minst konsekvenser för sjöfarten på Göta Älv. 

o Innebär sannolikt minst risk för överklagande, vilket totalt sett kan innebära en 
kortare tillståndsprocess förutsatt att erforderligt underlag finns framtaget när 
tillståndsprocessen påbörjas. 

o Bedöms kunna eliminera en av projektets största tidplanerisker, nämligen 
kopplingen till Stena Lines flytt. Även om denna aktivitet inte är på kritiska linjen kan 
en utdragen besluts- och finansieringsprocess påverka projektets möjlighet att klara 
tidplanen. Processen med en eventuell arkitekttävling utebli eller förkortas för 
alternativet. 

o Detaljplaneprocessen bedöms bli kortare om alternativ tunnel väljs. I stort är det 
tunnelmynningarna och stationsuppgångar som behöver ny detaljplan, resten kan 
lösas genom ändringar av befintliga detaljplaner. En ändringsdetaljplan är betydligt 
mindre riskfylld avseende överklagandemöjligheter. På Lindholmen kommer det att 
göras en detaljplan över hela området, men inte på grund av Lindholmsförbindelsen. 

o Arkitekttävlingen borde bli mindre omfattande för tunnelalternativet jämfört med 
broalternativen.  

• Alternativ Bro 12-meter 

o Att få en miljödom bedöms ta längst tid för Bro 12-meter, främst pga. omfattande 
konflikter med trafiken på Göta Älv. 

o Frågan om Stena Lines flytt eller ej är alternativskiljande i dagsläget eftersom den 
inte är på kritiska linjen. I det fall valet av alternativ är en bro som är direkt 
avhängiga en Stena-flytt så kan aktiviteten hamna på kritiska linjen. 
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6  SLUTSATSER 

I arbetet med denna utredning har ingående tidplan i kapitel 2 analyserats med avseende på 
aktiviteter, kopplingar, varaktigheter och alternativ till förbindelse. Med analys och resonemang i 
kapitel 3 som grund görs bedömningen att det föreligger en låg sannolikhet att tidplanen kan 
forceras och därmed förkortas. De kritiska aktiviteterna bedöms finnas i block Projektering och 
upphandling samt i block Miljödom. Starten på samrådsskedet inom miljödomsansökan är beroende 
av att projekteringen och underlaget har framskridit som planerat. Detta är i sin tur beroende av att 
ett val av alternativ för linjeföring har gjorts. Att en lagakraftvunnen miljödom finns påverkar när 
upphandling av entreprenörer kan startar vilket i sin tur påverkar byggstart och färdigställande. 

Den justerade tidplanen pekar på en tid för idrifttagning år 2037. Tidplanen innehåller dock marginal 
för överklaganden. En forcering av tidplanen och uteblivna överklaganden eller upphandling 
parallellt med överklagandeprocesser skulle kunna innebära idrifttagning år 2035. 

Bro 12-meter medför troligen den längsta tidplanen i och med en komplicerad miljödomsprocess 
samt överhängande risk för överklagandetid för både miljödom och detaljplaner. Bedömd 
färdigställandetid 2037. 

Bro 27-meter bedöms ge den kortaste tidplanen med avseende på kortare tid för projektering och 
byggande men även lägre överklaganderisk för miljödom (få eller inga regleringsfrågor med 
sjöfarten) Bedömd färdigställandetid 2034–2035. 

Tunnelalternativet bedöms ge kortare tidplan jämfört med Bro 12-meter främst med avseende på 
lägre risk för överklagande av miljödomen (inga regleringsfrågor med sjöfarten i driftskede). Bedömd 
färdigställandetid 2036. 
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BILAGOR 

• Bilaga 1 Lindholmsförbindelsen Studerad tidplan 

• Bilaga 2 Lindholmsförbindelsen Justerad tidplan 

 

 

 

 



ID Aktivitet Varaktighet Start Slut

1 Lindholmen - Linnéplatsen 4305 dagar? to 20-02-20 on 36-08-20

2 Projektering och upphandling 2131 dagar to 20-02-27 to 28-04-27

3 Tekniska utredningar 221 dagar to 20-02-27 to 20-12-31
4 Tekniskförstudie (Sweco) 0 dagar to 20-02-27 to 20-02-27
5 Teknisk förstudie, del av GFS 197 dagar on 20-04-01 to 20-12-31
6 Parallella utredningar inom SBK, VT, TK 196 dagar on 20-04-01 on 20-12-30
7 Beslut i BN, VT styrelse och TN 1 dag to 20-12-31 to 20-12-31
8 Beslut bro eller tunnel av KF/RF 1 dag to 20-12-31 to 20-12-31
9 Genomförandestudie och projektering inför FU 1111 dagar fr 21-01-01 fr 25-04-04
10 Upphandling GFS 131 dagar fr 21-01-01 fr 21-07-02
11 GFS och projektering 979 dagar må 21-07-05 to 25-04-03
12 Presentation av GFS i nämnd 1 dag fr 25-04-04 fr 25-04-04
13 FU 759 dagar må 25-06-02 to 28-04-27
14 Beslut av Nämnden för investering 1 dag må 25-06-02 må 25-06-02
15 Investeringsbeslut i KF att starta projektering 23 dagar ti 25-07-29 to 25-08-28
16 Framtagande av FU 130 dagar fr 25-10-24 to 26-04-23
17 Utlämning av anbudsunderlag till Entreprenör 1 dag fr 26-04-24 fr 26-04-24
18 Anbudsräkning entreprenör (frågor och svar hantering)160 dagar må 26-04-27 fr 26-12-04
19 Upphandling/utvärdering av anbud/entreprenör 90 dagar må 26-12-07 fr 27-04-09
20 Överklagande 262 dagar må 27-04-12 ti 28-04-11
21 Tilldelningsbeslut Entreprenör 1 dag on 28-04-12 on 28-04-12
22 Anbudsspärr 10 dagar to 28-04-13 on 28-04-26
23 Kontraktsskrivning Entreprenör 1 dag to 28-04-27 to 28-04-27
24 Planarbetet (SBK) 1000 dagar fr 20-05-01 to 24-02-29

25 Program Lindholmen 50 veckor fr 20-05-01 to 21-04-15
26 Underlag för detaljplanebegäran Linnéplatsen 50 veckor fr 20-05-01 to 21-04-15
27 Underlag för detaljplanebegäran Stigberget 50 veckor fr 20-05-01 to 21-04-15
28 Underlag för detaljplanebegäran Älvsnittet 50 veckor fr 20-05-01 to 21-04-15
29 Arkitekttävling 50 veckor fr 21-04-16 to 22-03-31
30 Detaljplaner 150 veckor fr 21-04-16 to 24-02-29
31 Överklagan
32 Miljödom/tillstånd/markförhandling 1250 dagar fr 21-04-16 to 26-01-29

33 Miljödom ev olika (en för södra delen med bergtunnel
och en för älvsnittet med bro eller tunnel)

150 veckor fr 21-04-16 to 24-02-29

34 Överklagandetid 50 veckor fr 24-03-01 to 25-02-13
35 Avtal och förrättningar fastigheter 50 veckor fr 25-02-14 to 26-01-29
36 Projektering och entreprenad 1650 dagar fr 28-04-28 to 34-08-24

37 Planering och detaljprojektering 200 veckor fr 28-04-28 to 32-02-26
38 Byggande 260 veckor fr 29-04-13 to 34-04-06
39 Drifttagning, ibruktagandebesiktning och öppning 20 veckor fr 34-04-07 to 34-08-24
40 Omlokalisering Stena Line 1851 dagar fr 20-05-01 fr 27-06-04

41 Inriktningsbeslut KF om Stena Lines placering 98 dagar fr 20-05-01 ti 20-09-15
42 Utredning/projektering/byggande/flytt ny terminal 349 veckor fr 20-09-25 to 27-06-03
43 Stena Line flyttas från Danmarksterminalen 1 dag fr 27-06-04 fr 27-06-04
44 Trafikkontoret 1000 dagar ti 20-09-01 må 24-07-01

45 Säkerhetskoncept 200 veckor ti 20-09-01 må 24-07-01
46 Västtrafik 216 dagar må 20-08-03 må 21-05-31

47 Linjenätsutredning 216 dagar må 20-08-03 må 21-05-31
48

-02-27

GFS och projektering
Presentation av GFS i nämnd

Beslut av Nämnden för investering
-08-28 Investeringsbeslut i KF att starta projektering

Framtagande av FU
Utlämning av anbudsunderlag till Entreprenör

Anbudsräkning entreprenör (frågor och svar hantering)
Upphandling/utvärdering av anbud/entreprenör

Överklagande
Tilldelningsbeslut Entreprenör
Anbudsspärr
Kontraktsskrivning Entreprenör

Program Lindholmen
Underlag för detaljplanebegäran Linnéplatsen
Underlag för detaljplanebegäran Stigberget
Underlag för detaljplanebegäran Älvsnittet

Arkitekttävling
Detaljplaner

Miljödom ev olika (en för södra delen med bergtunnel och en för älvsnittet med bro eller tunnel)

Överklagandetid
Avtal och förrättningar fastigheter

Planering och detaljprojektering
Byggande

Drifttagning, ibruktagandebesiktning och öppning

Utredning/projektering/byggande/flytt ny terminal

Säkerhetskoncept

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Huvudtidplan för projekt Brunnsbo - Linné

- Eventuella överklagandetider är ej inkluuderade för tex. Detaljplan och Entreprenad
- Tidplan förutsätter att option för Projektering löses ut

Skapad 2019-10-28
Martin Stenfeldt



ID Aktivitet Varaktighet Start Slut

1 Lindholmen - Linnéplatsen 4574 dagar to 20-02-20 ti 37-09-01
2 Projektering och upphandling 2918 dagar to 20-02-27 må 31-05-05
3 Tekniska utredningar 0 dagar to 20-02-27 to 20-02-27
4 Teknisk förstudie 0 dagar to 20-02-27 to 20-02-27
5 Teknisk förstudie, del av GFS 326 dagar on 20-04-01 on 21-06-30
6 Parallella utredningar inom SBK, VT, TK 219 dagar on 20-04-01 sö 21-01-31
7 Beslut i BN, VT styrelse och TN 21 dagar må 21-02-01 sö 21-02-28
8 Beslut bro eller tunnel av KF/RF 88 dagar må 21-03-01 on 21-06-30
9 Genomförandestudie och projektering inför FU 1110 dagar to 21-07-01 on 25-10-01
10 Upphandling GFS / säkerhetskoncept 131 dagar to 21-07-01 to 21-12-30
11 GFS och projektering 979 dagar fr 21-12-31 on 25-10-01
12 Presentation av GFS i nämnd 0 dagar on 25-10-01 on 25-10-01
13 FU 1418 dagar on 25-11-26 må 31-05-05
14 Beslut av Nämnden för investering 0 dagar on 25-11-26 on 25-11-26
15 Investeringsbeslut i KF att starta projektering 23 dagar to 26-05-28 må 26-06-29

16 Framtagande av FU 130 dagar ti 26-08-25 må 27-02-22
17 Utlämning av anbudsunderlag till Entreprenör 0 dagar to 29-05-03 to 29-05-03

18 Anbudsräkning entreprenör (frågor och svar
hantering)

160 dagar fr 29-05-04 to 29-12-13

19 Upphandling/utvärdering av anbud/entreprenör 90 dagar fr 29-12-14 to 30-04-18

20 Överklagandetid 262 dagar fr 30-04-19 må 31-04-21
21 Tilldelningsbeslut Entreprenör 0 dagar må 31-04-21 må 31-04-21
22 Anbudsspärr 10 dagar ti 31-04-22 må 31-05-05
23 Kontraktsskrivning Entreprenör 0 dagar må 31-05-05 må 31-05-05
24 Planarbete 1829 dagar fr 20-05-01 on 27-05-05
25 Program Lindholmen 50 veckor fr 20-05-01 to 21-04-15
26 Beslut i BN att inleda detaljplanering 5 veckor to 21-07-01 on 21-08-04
27 Arkitekttävling 50 veckor to 21-08-05 on 22-07-20
28 Detaljplaner 200 veckor to 21-08-05 on 25-06-04
29 Överklagandetid 100 veckor to 25-06-05 on 27-05-05
30 Miljödom/tillstånd/markförhandling 1550 dagar fr 23-05-26 to 29-05-03
31 Genomförande av samråd + framtagande av SRR, TB,

MKB
182 veckor fr 23-05-26 to 26-11-19

32 Ingivande av tillståndsansökan till Mark- och
miljödomstolen (MMD)

78 veckor fr 26-11-20 to 28-05-18

33 Dom från Mark- och miljödomstolen (MMD) 0 dagar fr 28-05-19 fr 28-05-19
34 Överklagandetid 50 veckor fr 28-05-19 to 29-05-03
35 Rådighetsavtal 50 veckor må 25-12-08 fr 26-11-20
36 Projektering och entreprenad 1650 dagar ti 31-05-06 ti 37-09-01
37 Planering och detaljprojektering 200 veckor ti 31-05-06 må 35-03-05
38 Byggande 260 veckor ti 32-04-20 må 37-04-13
39 Drifttagning, ibruktagandebesiktning och öppning 20 veckor ti 37-04-14 må 37-08-31

40 Driftstart 0 dagar ti 37-09-01 ti 37-09-01
41 Omlokalisering Stena Line 1525 dagar må 21-03-01 fr 27-01-01
42 Inriktningsbeslut KF om Stena Lines placering 17,6 veckor må 21-03-01 on 21-06-30
43 Utredning/projektering/byggande/flytt ny terminal 1424 dagar må 21-07-19 to 26-12-31

44 Stena Line flyttas från Danmarksterminalen 1 dag fr 27-01-01 fr 27-01-01
45 Trafikkontoret 850 dagar fr 21-12-31 to 25-04-03
46 Säkerhetskoncept 170 veckor fr 21-12-31 to 25-04-03
47 Västtrafik 216 dagar fr 21-12-31 fr 22-10-28
48 Linjenätsutredning 216 dagar fr 21-12-31 fr 22-10-28
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Ett urval av synpunkter från dialogen våren 
2020 
I detta dokument är några av de synpunkter som kom in genom dialogen om bro eller 
tunnel över Göta älv under våren 2020 sammanställda. Totalt sett har det kommit in drygt 
100 skriftliga synpunkter från intressenterna längst med Göta älv och Vänern samt längst 
med sträckan Lindholmen – Linnéplatsen. Urvalet är gjort så att de ska ge en samlad bild 
av de synpunkter som kommit in.   

De synpunkter som är inskickade av boende eller verksamma är avpersonifierade medan 
de organisationer som hört av sig återges med sina uppgifter.  

Synpunkter från boende längs med sträckan Lindholmen – 
Linnéplatsen    

Bro 

1)  

”Jag röstar för att Lindholmsförbindelsen korsar Göta älv med hjälp av en bro.  

Motivering: Staden behöver fler GC-förbindelser, speciellt när Linbanan blev skrotad. Att 
bussen även kan trafikera bron är en bra flexibel bonus. 

Vilken brotyp beror på kostnaden och hur lutningarna ser ut för GC. Man vill ju helst inte 
bygga en ny Älvsborgbro med kraftiga höjdskillnader. Så anslutningen till 
Stigbergstorget är viktiga.  

Ser framemot att följa ert arbete, lycka till!” 

2)  

”Alternativ 1, lågbro, är det absolut bästa alternativet! 

Det är den bästa och mest flexsibla lösningen.  

Viktigt med möjlighet att gå/cykla i framtidens Göteborg. Det stärker folkhälsan och 
samtidigt skapar vi lösningar som inte tvingar vår innevånare att fastna i kostnader i form 
av månadskort mm. Det måste finnas en möjlighet att leva ett billigt och resurssnålt 
liv.Stena Line bör snarast flyttas till utanför Älvsborgsbron.Att de fortfarande skall 
ockupera värdefull cental mark är en skandal! 

Speciellt om man ser till den negativa miljöpåverkan som alla lastbilar för med sig. 

Jag bor på Lindholmen och ser, speciellt på vintern, alla lastbilar som varmkör sina 
motorer i väntan på att köra på eller av färjorna. 

Bra med information i den form som vi fått Papper/digitalt!” 
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3)  

”Hej, jag som rör mig med trehjulig "permobil" skulle önska att det även blir en cykelväg, 
då jag inte är välkommen på kollektivtrafiken med mitt fordon. Det skulle minska mitt 
beroende av färdtjänst.” 

4)  

”Hej. Jag bor i närheten av Stigbergstorget och spontant känner jag att alternativet med 
högborg på 27 meter över Göta älv och med en tunnelöppning vid Djurgårdsplatsen är det 
klokaste beslutet. För det första går det att konstatera att bangatan-sträckan mellan 
stigebergs- och djurgårdsplatsen idag inte är speciellt trafikerad och det finns därför 
kapacitet för ytterligare spårvagnslinje, speciellt om målet samtidigt är att biltrafiken i 
Göteborg Stad ska minska generellt så finns det ingen anledning att låta kollektivtrafiken 
inte ta plats ovanför marken. Detta underlätrar även för resenärer som kan byta via 
samma hållplatslägen på Stigbergstorget och spara tid. Jag misstänker även att det är 
billigare än att anlägga en tunnel. Dessutom blir hållplats Fjällgatan ihopkopplad med 
Linnéplatsen direkt vilket tar bort viss trängsel för resenärsbyten vid Stigbergstorget och 
gör det smidigare att resa. Att bron dessutom kan användas som gång/cykel och 
utryckningsväg är en ytterligare anledning. Att åka spårvagn, gå eller cykla över en hög 
bro med fin utsikt istället för en tunnel tror jag också kan bidra till attraktionskraften för 
Stigberget/Lindholmen och Göteborg som turist-stad. 

Lycka till med projektet!” 

5)  
”Hej, min önskan är en bro. Den ger siluett åt staden o vi får en utblickspunkt över älven, 
vilket aldrig kan bli för många.” 

Tunnel 
1)  

”Jag tycker tunnel är bäst. Det hindrar inte båttrafiken, en tunnel påverkar knte 
stadsbilden nämnvärt. 27 meters bron med ramper låter lite som en ny Göta Älv bro. Den 
tar för stor plats och påverkar stadsbilden negativt. Jag tycker att station under mark är 
ytterligare ett argument för tunnel. Sist men inte minst tror jag att tunnel är ett mer robust 
alternativ. Den minskar risken för trafikstörningar.” 

2)  
”Hej (Adress borttagen) Jag anser att en tunnel är bästa alternativ.  

Anledningen är att flera;# En tunnel kommer inte lägga framtida hinder för marin 
verksamhet i Göteborgs Hamn. Göteborg är en hamnstad och det är viktig att vi har en 
aktiv verksamhet i hamnen. Hamnen är en stordel av vår identitet. Det finns idéer att 
påbörja viss skeppsreparationer på gamla Cityvarvet. Stena fyller en viktig funktion i 
staden. Det marinaklustret är en stor arbetsgivare som även är beroende av citynära lägen. 

# En öppningsbar bro kommer i många lägen hindra fritidsseglare att ta sig lätt in till 
gästhamnen och centrum. Det kommer även försvåra för att som har båtplats innanför 
bron och framtida båtplatser i Frihamnen. Igen så sätter det stopp för en levande hamn. 
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# Båda broalternativen tar bort värdefull mark på Norra Älvstranden för framtida 
byggnationer. Lindholmen är idag ett världsnav inom automotiv och behöver all mark 
möjlig för expansion. 

# Tunnel tar ingen mark i anspråk, hindrar inte hamnen och den kan vara startskottet på 
att vi äntligen för ett vädersäkert sätt att åka kollektivt. Att man slipper stå utomhus i vår 
9 månader långa höst. Det kommer öka attraktionen för kollektivtrafik. Kostnadsmässigt 
borde den vara ett bättre alternativ. Hur lång livslängd har en bro 60-70 år? Londons 
tunnelbana rullar fortfarande efter mer än 150 år. 

Idag finns det ingen älvnära station inom kollektiv trafiken. Borde det inte vara en ide att 
lägga en station i direkt anslutning  till Norra Älvstranden, för att öka tillgängligheten och 
attraktionen  

Sedan hastar det att skapa mer förbindelser över älven. Lindholmen behöver växa, det 
finns flera företag som önskar att etablera sig här. Lindholmen har chansen att etablera sig 
på samma dignitet som Silicon Valley, 15 år är en alldeles för lång tid.” 

Övrigt 

1)  

”Hej! Har precis lyssnat på de tre olika alternativen att ta sig över/under Göta älv. 
Jag tycker att grundinstsällningen skall vara att ta det alternativ som ger minst 
inverkan på stadsbilden. 

Lika viktigt är hur man minimerar påverkan om en tunnel ska mynna ut vid 
Linnéplatsen. Ett krav måste vara att inte påverka Slottsskogen vid Linnéplatsen, 
att inte minska de grönytor som finns där. Hur ser era funderingar/planer ut 
avseende detta?” 

2)  

”Hej! Jag såg er presentation av de tre alternativ ni beskriver som möjliga för att 
få en cityring runt staden. Jag och min familj bor nära Stigbergstorget och 
passerar det varje dag.  

Jag föredrar det första förslaget eftersom det verkar göra minst påverkan på den 
fina bebyggelse som är runt Stigbergstorget. Där finns allt från Gatenhjelmska 
Kulturreservatet, Henriksberg, Stigbergsliden, Sjömanskyrkan till 39-49-talshus  
som de två gamla biograferna i funkisstil ( fd Lidl) samt nuvarande Bengans m fl. 
Idén att man åker in i en tunnel vid kajen nedanför känns mer säker och som ett 
mer diskret förslag. Tycker också om idén att det går att gå och cykla parallellt 
med spårvägen.  

I tunneln finns inte det samt att det förslaget verkar påverka Stigbergstorget alltför 
mycket.  

Den höga bron kändes klumpigare och med större apparat vid av- och påfart.  

Frågan är ändå om det inte hade varit bra med mer båttrafik över älven? Då kan 
man inte ha spårvagn där vilket blir en annan lösning men jag tror det hade varit 
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uppskattat. Många som bor och verkar runt Majorna och Lindholmen utvidgat är 
folk som redan cyklar överallt och uppskattar miljölösningar.  

Väldigt viktigt är iaf att inte Stigberget blir alltför förstört och dessutom slipper 
den typ av - i mitt tyck - fula könlösa höghus som byggs på Lindholmen och nere 
vid Centralen/ Gullbergsvass. Det är småstadskänslan vi som flyttat till Majorna 
vill åt och en stor orsak till att vi trivs där. Många av oss har bott här länge och det 
är en stadsdel som numera är högt eftertraktad att bo i på grund av dess 
småskalighet, lokala föreningsintresse för miljö och kultur i alla former. ” 

3) ´ 

”Hej, Förslaget för bro är utrett för ca 120 år sedan. Det är ju definitivt något ni bör ta i 
beaktning. Utredningen lär finnas i era arkiv.  

Se sidan 6 https://stadsutveckling.goteborg.se/siteassets/alla-bilder/historisk-
stadsplaneanalys-utr-material-lindholmen-maj-2017.pdf 

Och sidan 5 https://stadsutveckling.goteborg.se/siteassets/alla-bilder/historisk-
stadsplaneanalys-utr-material-masthugget-december-2016.pdf” 

4)  

”Hej! (Namn borttaget), och jag skriver nu till er för att delge er mina synpunkter 
beträffande föreslagen bro - eller tunnel - via Lindholmen. 

Jag och (namn borttaget) flyttade till (adress borttagen) 2015, och har haft 
förmånen att njuta av det vi tycker är Göteborgs signum - själ om man så vill. En 
strålande utsikt över vattnet in mot staden, en aldrig sinande båttrafik (något 
mindre på vintern vad gäller fritidsbåtar) sjöfågel och t o m en säl som vi döpt till 
Göte (eller Göta, vi är ju inte riktigt säkra). 
Och så Stenas fartyg som ligger mittemot, som stadens hjärta enligt vår åsikt. Här 
har vi känslan av att Göteborg är en vacker hamnstad, porten ut mot väster, och att 
staden en gång haft en betydande roll i svenskt näringsliv. Just där vi bor, på 
Stapelbädden 1, kan man fortfarande se rester av järnräls där stora kranar gick, då 
när det fortfarande byggdes båtar/fartyg i staden och sjöfarten var av betydelse. 
Hela vårt område, (namn borttaget), med nästan hundra lägenheter (86) ligger på 
gammalt varvsområde, och mellan bostadshusen ligget stadens äldsta docka som 
sommartid fylls av segel och motorbåtar. Ett paradis. 

Vi blev ganska bestörta när vi förstod att det planerades för utbyggnad av 
kollektivtrafiken/infrastrukturen just här. Vidare över vattnet upp mellan 
sjömanskyrkan och bostadshus på Majorna sidan. Vår spontana första reaktion 
blev därför: 

Varför just här? Intill ett bostadsområde, de första riktigt vattennära lägenheterna 
som byggdes i staden. För oss vore det nästintill katastrof om man klämde ned ett 
par betongbrofäste alldeles utanför bostaden. Vi förtydligar: 
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1. Utsikten skulle förändras helt, vilken av 
broarna som än skulle bli aktuell. Vackra landmärken i staden som t ex 
masthuggskyrkan eller Skansen kronan skulle vi förmodligen inte se alls, 
åtminstone starkt begränsat. En vattenyta som kan ligga spegelblank en 
sommarmorgon, eller där båtar sakta glider förbi, nu kanske fartygen skulle ligga 
"på vänt" inför broöppning (om det blir den svängbara). 
Att se in i ett brofundament, jag/vi kan inte ens föreställa oss det. Just vi bor på 
bottenvåningen, men de som bor högre upp i huset skulle se (och höra) en ständig 
ström av spårvagnar och bussar. 

2. Miljön skulle försämras betydligt. Ett ständigt trafikbrus parat med buller. Detta 
trots att man kan anta att många av fordonen då skulle gå på el. 

3. Vibrationer. Och där kommer en stark osäkerhetsfaktor in. Man har redan 
förstärkt kajerna utanför husen här. Sättningar har upptäckts i husen, i ett fall så 
mycket att en balkong har fått stöttas upp med stöttor underifrån. Hur skulle det 
bli om man pålade inför en bro, eller borrade för en tunnel? Skulle det rentav bli 
farligt? ( detta är för min egen, personliga del en stark punkt, egentligen min 
största invändning om jag bortser från utsiktsaspekten) 
 
4. Utsattheten med en bro alldeles inpå. Läs: terrordåd och annan "krigsföring". 
Det kan tyckas vara en överdriven oro, men i vår oroliga tid blir den alltmer 
adekvat. 

5. Staden kryper närmare (vilket ju är stadsplanerares tanke), men för oss som bor 
här är vi ej säkra på att det enbart är av godo. Den förut lugna boendemiljön blir 
allt oroligare i takt med att Lindholmen expanderar och byggs ut. Skillnaden är 
enorm, mot när vi flyttade hit för bara fem år sedan. 
I höstas avvärjde jag ett personrån alldeles utanför terassen bara för att jag råkade 
gå ut där just då. 
En tonårskille stod uppjagad, två jämnåriga killar skyndade runt hörnet, och han 
sa : de ville ta min mobil..."  
Polis kom till platsen och tog anmälan, men jag har tänkt på vad som skulle ha 
hänt om jag inte gått ut med vattenkannan just då. När jag pratar med andra 
boende i området är de flesta rörande eniga om att just personrån och överfall ökat 
markant. Likadant med inbrott, skadegörelse, moped och cykelstölder ska vi inte 
tala om. Det "nya" verkar vara att ta älvsnabben från stan, över till hisingen. 
Tillförskansa sig något, i värsta fall ett personrån, och sedan ta älvsnabben 
tillbaka. Jag skulle tro att adekvat statistik finns hos polisen, i facebookgruppen 
"vi som bor på Eriksberg" finns tyvärr mer detaljer. (Senast en pappa som vittnade 
om att hans son blivit rånad). 
M a o är vi som bor här inte säkra på att det bara är fördelar med att knyta ihop de 
båda stadsdelarna, mer än att ta sig från punkt A till B förstås. 
Vi är måna om att punkt 5 inte ska framstå som någon sorts "vi och dom" stigma, 
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men vill ändå berätta hur vi upplever alltmer stigande "oro" i området, samt 
uttrycka våra farhågor över vad en gång eller cykelbro skulle innebära. 

6. Läget. Just här nere finns, som vi ser det, ingen "naturlig" anknytningspunkt. 
Bara vårt bostadsområde, en förskola och längre bort - skolor. 

Vi har full förståelse för att man längre bort mot hela Chalmers it-område skulle 
ha glädje över en förbindelse. Vi tror att det finns bättre lägen på Lindholmssidan, 
ja på båda sidor egentligen, och tycker personligen att det obebyggda området 
bortanför chalmersområdet (vid Terese Svenssons gata, och Bror Nilssons gata) 
skulle vara betydligt bättre lämpat. Förbindelsen skulle då gå till Järntorget. Jag 
och min man är varken ingenjörer eller stadsplanerare, men som lekmän och 
boende måste vi verkligen ifrågasätta det planerade läget för både broar och 
tunnel. 

Avslutningsvis hoppas vi att andra alternativ verkligen kan omprövas/undersökas 
som t ex en utökning av västtrafikflottan både vad gäller tider och båtar. En bro 
eller tunnel som ej direkt ligger i anslutning till bostäder, varken våra eller någon 
annans. Ska man se det hela ur "älvsynpunkt", så är en tunnel det minst dåliga av 
dessa tre förslag, men vi hoppas på ytterligare gedigna utredningar i frågan. 
Önskvärt vore också att ni som stadsplanerar tog er ut hit och såg hur det ser ut på 
plats, det finns mycket man inte riktigt kan se på bara en karta!” 

Synpunkter från näringsliv och intresseorganisationer 
1) 

Synpunkter - Lindholmsförbindelsen 
Samlade kommentarer och synpunkter från Vänerregionens näringslivsråd (VNR) 
angående förstudie och inledande dialog för Lindholmsförbindelsen – bro eller 
tunnel över Göta Älv. 
Med begreppen ”Vi” samt ”Vi i Vänerregionen” som det refereras till i texten, avses 
samtliga parter som ingår i Vänerregionens näringslivsråd (VNR) dvs: Ahlmark Lines AB, 
BillerudKorsnäs AB, Bror Andrén AB, Erik Thun AB, Handelskammaren i Värmland, 
Lantmännen Lantbruk, Lantmännen Reppe, Moelven, Nordic Paper, OP Ship AB, Valmet, 
Vargön Alloys, Stora Enso Skog AB, Svenska Foder AB, Sveriges Åkeriföretag, 
Tågföretagen, Zinkgruvan samt Vänerhamn AB. 
 
Vi i Vänerregionen vill på detta sätt redan i ett tidigt skede lyfta fram våra synpunkter 
gällande förslagen till Lindholmsförbindelsen över Göta Älv. Vi företräder ett stort antal 
arbetstillfällen som direkt eller indirekt är beroende av sjöfarten på Göta Älv och Vänern 
och som därmed påverkas av förändringar av trafikflödet i Göta Älv. Vi anser det oerhört 
viktigt att sjöfartens betydelse och positiva inverkan på hela regionen kommer fram i 
diskussionen vid utveckling av Göteborgs stad. Vi befarar att man fortsätter att ensidigt 
belysa transporterna över älven utan att se och förstå vikten av flödet på älven, när nya 
förbindelser planeras. På såväl nationell som regional nivå finns en stark 
inriktning och vilja att flytta godsvolymer från land till köl, och vi anser att all 
projektering nu och framåt av infrastrukturen i Göteborgs stad rimligen måste ta hänsyn 
även till denna aspekt. 
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Helhetsperspektiv	och	samlad	bild	
Till att börja med så efterlyser vi en samlad bild och ett helhetsperspektiv av alla planer 
och visioner som i dagsläget finns gällande samtliga förbindelser mellan Hisingen och 
centrala Göteborg. Vår upplevelse är att vi inbjuds att delta och yttra oss om en 
förbindelse i taget. Våra transporter påverkas dock av framkomligheten genom hela 
sträckan; alla delar samverkar och måste bedömas tillsammans och inte var för sig om 
det ska skapas förutsättningar för sjöfarten att såväl bibehålla som utöka trafiken på 
Göta Älv framöver. Vi förstår Göteborgs vilja och behov av att knyta ihop staden, men 
det är också viktigt att ny infrastruktur planeras på ett sådant sätt att man i mesta 
möjliga mån undviker att skapa nya logistiska bekymmer. 
	
Riksintresse	
Att bibehålla och utöka trafiken på Göta Älv är ett riksintresse i det samhällsekonomiska 
perspektivet för att bevara och utöka antalet arbetstillfällen i hela regionen, såväl inom 
industrin som i tjänstesektorn. En bibehållen och utökad sjöfart är också viktig ur ett 
miljö‐ och klimatperspektiv; att flytta gods från land till sjö är ett uttalat politiskt mål där 
flera aktörer på nationell nivå gemensamt driver projekt i den riktningen, för att över tid 
markant öka trafiken i våra farleder och i motsvarande grad minska transporterna på 
våra vägar. Exempelvis har Vänersjöfarten lyfts fram av Trafikverket som prognostiserar 
50% större godsvolymer år 2040 jämfört med år 20141. Regeringen beslutade i den 
nationella planen för transportsystemet 2018–2029 om investering i nya slussar i 
Trollhätte kanal med byggstart 2024‐2029. Avsikten med satsningen är att möjliggöra 
tillgången till konkurrenskraftiga sjötransportlösningar för Väner‐ 
1 Trafikslagsövergripande stråkstudie Göta Älv – Vänerstråket, Trafikverket 2016 

sjöfarten vilket på sikt kan avlasta järnvägssystemet samt minska andelen 
lastbilstransporter, som är en övergripande prioritering hos regeringen. För att en 
ökning av godsmängden i området ska kunna ske så behöver samtliga aktörer dvs. 
kommuner, regioner, statliga myndigheter, rederier och hamnar 
samverka (tillsammans med transportköparna) och utveckla attraktiva logistiklösningar 
för sjöfarten. 
 
Göteborg	och	sjöfarten	
Sjöfartens betydelse för utvecklingen av Göteborgs stad går inte att bortse ifrån i ett 
historiskt perspektiv och den borde vara en naturlig del av stadens fortsatta utveckling. 
Förutom själva sjöfarten har trafiken på älven även stor betydelse för turistnäringen och 
friluftslivet i regionen och skapar sysselsättning för många längs med Göta älv liksom 
den innebär avkoppling och rekreation för stadens och regionens invånare. Det finns 
flera exempel på betydligt större städer än Göteborg som ser läget vid vattnet som en 
tillgång och väljer att nyttja det genom att kombinera olika alternativ av  
tvärkommunikationer såsom högbroar, färjor och tunnlar istället för att begränsa och 
skära av kommunikationerna på vattnet. Istanbul är ett sådant exempel, där man lyckats 
behålla en livlig havstrafik genom Bosporen samtidigt som staden bebos av mer än 15 
miljoner invånare. 
 
Hisingsbron	och	spärrtider	
Redan det pågående bygget av Hisingsbron har haft märkbar negativ påverkan på flödet 
av trafik på älven och stört näringslivet då stängningar och förseningar har ökat 
tidsåtgången för transporterna och därmed gjort det svårt att bibehålla 
kostnadseffektiva lösningar till våra kunder. Effekterna av ytterligare byggnationer 
måste också vägas in i beslutsprocessen. 
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Vilka konsekvenser de planerade spärrtiderna kommer att få på trafiken såväl på älven 
som över den, kommer att visa sig först när allt är klart. Vi menar att driften av denna 
bro och effekterna av spärrtiderna måste studeras noga under prövotiden och 
utvärderas ordentligt innan man går vidare med projekteringen av ytterligare en bro på 
samma höjd. För att bygga ytterligare broar måste man också ta i beaktande att 
spärrtiderna inte kan utökas och att öppningarna av mer än en bro måste 
synkroniseras så att flödet behålls intakt. Om spärrtiderna innebär orimliga väntetider 
finns en uppenbar risk att godsflödet försvinner, alternativt att industrierna tvingas välja 
att lasta om godset i Göteborgs hamn för vidare transport med lastbil genom staden 
vilket avsevärt skulle öka trafiken på vägnätet till och från staden; inget av dessa 
scenarion skulle vara en önskvärd utveckling. 
 
Slutsats	
Med hänsyn till samtliga aspekter uppräknade ovan så kan vi inte ställa oss positiva till 
ytterligare en bro på låg höjd. Vår bestämda uppfattning är att en tunnel är det bästa 
alternativet ur sjöfartens synpunkt, såväl under byggtiden som i färdigt skick. Sjöfarten 
på älven, inklusive havstrafiken från Kattegatt till innanhavet Vänern, är viktig för hela 
regionen och all övrig utveckling pekar mot att sjöfarten kommer att fortsätta öka. Göta 
älv och trafiken på älven bör därför anammas och ses som en tillgång som med minsta 
möjliga klimatpåverkan skapar ekonomisk och demografisk tillväxt för både staden 
Göteborg och den omgivande regionen. 
 
Lidköping den 26 juni 2020 
Johan Källsson 
Ordförande VNR (Vänerregionens näringslivsråd) på uppdrag av våra medlemmar och 
partners 

 
2) 

”Vänern Väst Dalslands Kanals Båtförbund 
Värmlands Båtförbund 
Östra Vänerns Båtförbund   2020-05-29 

Till: Program spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen  

Svar på: Information och dialog om Lindholmsförbindelsen – bro eller 
tunnel över Göta älv i Göteborg 

Runt Vänern finns det tre båtförbund anslutna till Svenska Båtunionen, Östra 
Vänerns Båtförbund, Värmlands Båtförbund och Vänern Väst Dalslands Kanals 
Båtförbund. Tillsammans representerar vi 66 båtklubbar med mer än 12 500 
medlemmar. Många av våra medlemmar seglar sin båt till Västkusten under 
sommaren och vill ha en så problemfri transport på Göta Älv som det är möjligt. 
De hinder som finns i Göteborg är Marieholmsbron och från och med 2021 
Hisingsbron med en seglingsfri höjd på 12 m. En majoritet av segelbåtar som 
passerar Göteborg har en masthöjd högre än 12 m. 

Patrik Benrik, Trafikverket Region Väst, har skrivit ett dokument 2020-03-02 där 
han uppskattar antalet segelbåtar som passerar Göteborg under sommaren 
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 Maj och september: omkring 10 segelbåtar per dygn  
 Juni och augusti: omkring 15-20 segelbåtar per dygn 
 Juli: omkring 30 segelbåtar per dygn 

Enligt vår bedömning kommer det med största sannolikhet att bli ett pussel att 
kombinera öppningarna av Marieholmsbron och Hisingsbron för passage av 
segelbåtar med förmodligen långa väntetider. Att dessutom bygga ytterligare en 
bro, den nya Lindholmen-Stigbergskajen, där båttrafiken är beroende av 
broöppning anser vi är förkastligt. Den information vi fått att ingen samkörning 
(öppning) av Marieholmsbron och nya Hisingsbron kommer att ske, så ser vi ur 
säkerhetssynpunkt att ytterligare en bro med ej segelfri höjd är rent förkastlig.  

Vi, de tre Vänerförbunden, anser att förslaget om en tunnel är det mest 
gynnsamma för oss med fritidsbåtar och även för yrkestrafiken som trafikerar 
Vänern. Båtar kan då passera fritt under hela dygnet och behöver inte ta hänsyn 
till broöppning. 

Alternativet med en bro med seglingsfri höjd på 12 m anser vi inte är något 
alternativ beroende på att ingen synkroniserad öppning är möjlig för de tre 
broarnas öppningar för passage av båtar/fartyg. 

Vi, de tre Vänerförbunden, ser en tunnel som det enda alternativet. 

På uppdrag av Vänerförbunden. 

Per Edberg    Anders Olsson 
Styrelseledamot Värmlands Båtförbund  Styrelseledamot Karlstads 
Segelsällskap 
070-5220277    072-2003380 
per.edberg@batunionen.com  anders.olsson@arcelormittal.com” 

3) 

”Hej! Jag har nu sett er informationsfilm med de olika förslagen. Inledningsvis 
delar jag uppfattningen om att denna förbindelse kommer behövas i framtiden. 
Dock representerar jag ett rederi som trafikerar detta vattenområde med 10 st 
fartyg frekvent och ytterligare tre ibland.  

Gällande vår trafik med 7 st paddanbåtar i området så ser jag i stort inga hinder 
som inte går att hantera såvida eventuell bro byggs så att vi kan trafikera under 
varje sektion utan hinder och således kan hålla oss utanför själva farleden för att 
lämna den till förre fartyg. Våra skärgårdsbåtar som skulle passera denna bro 2-4 
gånger per dag/fartyg under säsong är mellan ca 8-12 meter höga då här krävs en 
kontrollmätning av våra höjder som bara är beräknade för att säkerställa att vi kan 
passera under. Vi skulle se det mkt problematiskt för vår verksamhet att behöva 
vänta på öppningstider vid varje passage, det är inte bra för oss och inte för 
trafiken på bron. Vår trafik till Älvsborgs fästning på sommaren med ett av våra 
fartyg skulle ensamt passera bron 16 ggr per dag under den trafikperioden. Utan 
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vidare teknisk analys hade vi gärna sett en höljning av den fria passage höjden till 
13 m så det finns lite marginal för högt vatten etc. Som princip är vi inte emot 
broar bara framkomligheten blir genomförbar. Då området generellt trafikeras av 
mycket fartyg förordar vi strikt farledsseparaering i båda riktningar för att alltid 
kunna trafikera bron, situationer med ljusreglering och väntekaj i strömt vatten är 
inte att föredra utifrån ett säkerhetsperspektiv. ’ 

Jag finns tillgänglig för vidare dialog eller fördjupad dialog om så önskas! 

Med vänliga hälsningar/ Best regards 

Fredrik Duveskog 

Business Director, Stromma Gothenburg & Rederi Göta Kanal 

Strömma Turism & Sjöfart AB 
Pusterviksgatan 13 

413 01 Göteborg 
tel vxl: +46 (0)31-609660 

tel: +46 (0)31-80 63 12 

mob:+46 (0)70-340 30 22 

fredrik.duveskog@stromma.se ” 

4) 

”Hej! Samverkansföreningen (b)id stigberget i Stigbergsområdet vill på detta sätt 
lämna några synpunkter och kommunicera vårt intresse att finnas med som en 
tydlig samverkanspartner i det kommande planeringsarbetet för ny älvförbindelse, 
Lindholmsförbindelsen.  

Kort presentation av föreningen 
(b)id stigberget är en s k 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 representanter från de största 
fastighetsägarna inom BID-områdets avgränsning: Wallenstam, Higab, 
Familjebostäder och Alexanderssons Fastigheter AB.  

(b)id stigberget har en verksamhetsansvarig i form av arkitektkonsult Johanna 
Talje och jag själv sitter som ordförande och verkar även jag som arkitektkonsult. 
BID-områdets avgränsning är relativt snävt och det triangelformade området 
begränsas geografiskt av Stigberget med Masthuggskyrkan i öster, Shell-macken 
vid Fjällgatan i söder, Kommendörsgatan i väster och älven/Amerikakajen i norr. 
Detta innebär att just Stigbergstorget ligger i hjärtat av vårt BID-område.  

(b)id stigberget samverkar framför allt i trygghetsfrågor för att motverka 
skadegörelse och brott, men även i hög grad i stadsbyggnads- och 
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gestaltningsfrågor för att främja en god utveckling för området. Stigbergsområdet 
är ett unikt stycke Göteborg som har en fantastisk och levande blandning av 
boende, verksamheter och miljöer.  

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. Vi anser att det är viktigt att alla medlemmars 
synpunkter beaktas och vill verka för att de tas tillvara i planeringsarbetet.  

Eftersom vårt 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 inget som (b)id stigberget kommer att "värdera", det är 
inte vår roll - allas åsikter räknas och det är trafikkontoret tillsammans med andra 
beslutsfattare som får värdera och prioritera. 

Att väga in i planeringsarbetet 

 Den inverkan som såväl tunnel- som broalternativen får på den upplevda 
tryggheten i området runt Stigbergstorget: fotgängare, cyklister, bilister 
och kollektivtrafik måste uppleva att torg- och gaturummet lever upp till 
både god tillgänglighet samt en trygg och säker miljö. 

 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. 

 De fastigheter och byggnader som påverkas i Stigbergsområdet, antingen 
genom rivning eller ombyggnad: i båda broförslagen påverkas några av 
fastighetsägarna i (b)id stigberget mycket påtagligt. 

 Det fysiska rummet Stigbergstorget: med en fast bro med gång- och 
cykelmöjlighet samt spårvagnslinje längs Bangatan innebär det att såväl 
torgets läge som länken till Hisingen synliggörs, och rumsligheterna 
utvidgas. 

 De underjordiska rum som skapas vid ett tunnelalternativ innebär endast 
viss påverkan på torgets fysiska rum i form av upp-/nedgångar: en del 
aktivitet och rörelse flyttar under mark. 

Det finns självklart en mängd ytterligare 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, ordförande 
Kontaktperson: Johanna Talje, hej@bidstigberget.se ” 
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5)  

”Hej! 

Tack för möjligheten att lämna respons på förslagen om spårvägsförbindelsen 
Lindholmen-Stigbergstorget! 

Spårvägsutvecklingsgruppen inom Spårvägssällskapet Ringlinien vill här lämna 
sina synpunkter. 

Med vänliga hälsningar 

Gunnar Perssonsammankallande 

https://sparvagsutveckling.se/  

 

 

 

 

 

 



Spårvägsutvecklingsgruppen
inom Spårvägssällskapet Ringlinien
J. Sigfrid Edströms Gata 2
416 48  GÖTEBORG

sparvagsutveckling.se

sparvagsutvecklingsgruppen@sparvagsutveckling.se

Till
Trafikkontoret
Göteborgs Stad

Respons på
Lindholmsförbindelsen – bro eller tunnel över Göta Älv: 
Teknisk förstudie
(Pressmeddelande 2020-03-26)
programledare Martin Stenfeldt 

samt
Lindholmsförbindelsen – bro eller tunnel över Göta Älv: 
En del av programmet spårvagn och citybuss Brunnsbo-Linné via 
Lindholmen
(Videopresentation på 
https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/brunnsbo-linne/nyheter/ny-
bro-eller-tunnel-over-gota-alv-vad-tycker-du/)
programledare Martin Stenfeldt 
programledare: Ma-Lou Wihlborg

En förstudie pågår angående älvförbindelse för spårväg mellan Lindholmen och 
Stigberget. Trafikkontoret har i vår presenterat ett pressmeddelande och en 
videopresentation. 

Spårvägsutvecklingsgruppen inom Spårvägssällskapet Ringlinien vill lämna följande 
respons:

Vår viktigaste synpunkt är att vi förordar en lösning som möjliggör spårvägstrafik 
Lindholmen-Järntorget, vilket bland annat möjliggör direkttrafik Hagastationen-Lindholmen,
samt genomgående trafik Länsmansgården-Centrum (om Gropegårdslänken byggs), och 
på så sätt även ersätter den södra delen av det slopade linbaneprojektet.

Vi tror detta är enklast att göra med en bro som ansluter i plan till befintlig spårväg på 
Stigbergstorget, alternativt med en tunnellösning med förgrening och separat ramp längs 
Första Långgatan upp mot Järntorget.



Förbindelsen Lindholmen-Stigbergstorget bör prioriteras och påskyndas, särskilt nu när 
linbanan inte blir av. Etappen Stigbergstorget-Linnéplatsen kan byggas i ett senare skede. 
En sådan uppdelning talar också för ett alternativ med anslutning i plan till Stigbergstorget,
då tunneln Djurgårdsplatsen-Linnéplatsen då blir helt separat. Det finns då även mer tid att
utreda denna sträcka vidare i samband med kommande trolig upprustning/ombyggnad av 
kvarteren runt Bangatan och dess trafikmiljö för snabb och samtidigt välintegrerad 
spårvägstrafik.

En anslutning i plan vid Stigbergstorget möjliggör även att växlar eventuellt läggs in för 
trafik Lindholmen-Majorna. Här får man överväga för- och nackdelar med ett stort 
växelkomplex och vilka körvägar som är mest angelägna. Eventuellt kan växlarna 
Majorna-Bangatan i så fall tas bort.

För en anslutning i plan med befintlig spårväg vid Stigbergstorget talar även att man då 
kan undvika en underjordisk station vid Stigbergstorget, vilket är kostsamt och upplevs 
otryggt. Vidare kan man utnyttja spårvägen i Bangatan, samt kan anlägga cykelbana 
Stigbergstorget-Lindholmen.

En bro kan vara fast eller öppningsbar. För valet av lösning får man beakta störningar i 
spårvägstrafik respektive sjöfart, bekvämlighet för cykeltrafik, samt driftskostnad för 
broöppning.

För tunnelalternativet talar att det stör sjöfarten mindre, men möjliggör å andra sidan inte 
cykeltrafik.

Även förbindelsen Lindholmen-Lundby (Gropegårdslänken) bör prioriteras, då den ersätter
den norra delen av den slopade linbanan, samt möjliggör mer omfattande spårvägstrafik 
till Lindholmen.

Vi bifogar nedan våra tidigare lämnade förslag, som även finns på vår hemsida 
sparvagsutveckling.se

Göteborg 2020-06-03

Gunnar Persson
sammankallande i Spårvägsutvecklingsgruppen



Lindholmen - Stigbergstorget - Linnéplatsen

Lindholmsförbindelsen

Förslaget skall ses som en helhet tillsammans med länkarna 
Lindholmen - Lundby (Gropegårdsgatan) 
och 
Lindholmen-Frihamnen.

Officiella förslag
Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen antog 2018 ett måldokument över 
kollektivtrafiken kallad Koll2035: Där presenteras förslag till utbyggnad av spårväg 
Brunnsbo-Hjalmar Brantingsplatsen, samt Frihamnen-Lindholmen-Stigbergstorget-
Linnéplatsen. Vi kommenterar här delen Lindholmen - Stigberget - Linnéplatsen. Övriga 
delarna av Lindhomsförbindelsen kommenteras nedan.

I utredningen Ny spårväg på Hisingen: Huvudrapport (2013, Göteborgs Stad, 
Trafikkontoret. Ramböll. s. 34-36) dras slutsatsen att kapacitetsbehovet till Lindholmen 
kommer att ligga högre än vad bussar klarar av och att behov av spårväg alltså föreligger.

Koll2035 föreslår att delen Lindholmen - Stigbergstorget - Linnéplatsen skall byggas som 
spårväg med stadsbanestandard och gemensam bussgata från Linnéplatsen i tunnel till 
Stigbergstorget, och därifrån via bro eller tunnel till Lindholmen. Denna förbindelse menar 
man dock bör vänta ända till 2028-2035.

En teknisk förstudie pågår rörande älvförbindelsen Lindholmen-Stigbergstorget, vilken 
under våren presenterat sitt arbete på
https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/brunnsbo-linne/nyheter/ny-bro-eller-tunnel-
over-gota-alv-vad-tycker-du/

En linbana har utretts Järntorget - Lindholmen - Volvo Lundby - Wieselgrensplatsen. 
Dessa planer är numera avförda av kostnadsskäl.

Våra förslag
Vi stöder dessa förslag, men anser att de bör tidigareläggas betydligt. Detta gäller särskilt 
förbindelsen över älven. Utredningar har visat att spårvägslänken Lindholmen-Frihamnen 
inte kommer att vara tillräcklig för att försörja Lindholmen fram till 2035. Detta gäller 
särskilt efter det att linbaneförslaget avförts. En alternativ körväg behövs också till den 
nyöppnade vagnhallen på Ringön, så att inte en stor del av Göteborgs spårvagnar riskerar
att låsas in på Hising vid problem med den nya Hisingsbron.

Vi vill lyfta fram att en förbindelse bör innefatta trafikeringsmöjlighet Lindholmen-
Järntorget. En sådan förbindelse ersätter den södra delen av det numera slopade förslaget
om linbana Järntorget - Lindholmen, och förbinder bland annat Lindholmen med 
Hagastationen och vidare genom centrum. 

En spårvägsförbindelse är mer kapacitetsstark än en linbana. Den ger också möjlighet till 
fler direktresor, där linbanan skulle ha genererat byten, eftersom spårvägslinjer kan gå 

https://sparvagsutveckling.se/huvudforslag/lindholmen-lundby.html
https://www.vgregion.se/kollektivtrafik/sa-utvecklas-kollektivtrafiken/malbild-koll2035-for-stadstrafikens-stomnat/
https://sparvagsutveckling.se/huvudforslag/lindholmen-frihamnen.html


genom hela stan. Bussgatan kan man dock överväga nyttan av i förhållande till 
merkostnad och ökad trafik på Bangatan (om denna lösning väljs).

För att nå tillräcklig kapacitet till Lindholmen, och för att ersätta även norra delen av 
linbanan, behöver förslagen även kompletteras med en spårvägslänk Lindholmen - 
Lundby (Gropegårdsgatan).

Vi har också funderat vidare över olika tekniska lösningar:

Broalternativ
Vi föreslår en bro över älven från Lindholmen med anslutning i markplan till Amerikagatan. 
Spårvägen föreslås sedan gå rakt fram och ansluta till befintlig spårväg i Bangatan i ett 
fyrvägskryss. Befintlig spårväg i Bangatan används för förbindelsen mot Linnéplatsen. Vid 
Djurgårdsplatsen går en tunnel in som mynnar vid Linnéplatsen.

Fördelar med en bro är att den blir lättare att 
ansluta till befintlig spårväg vid 
Stigbergstorget för färd mot Järntorget och 
eventuellt även mot Majorna, det blir möjligt 
att även bygga cykelbana, det blir trevligare 
att färdas ovan jord och inte minst trevligare 
och tryggare med en hållplats ovan jord, och 
det blir sannolikt även betydligt billigare, 
särskilt om man kan använda Bangatan. En 
ytterligare fördel är att det blir lättare att 
tidigarelägga delen Lindholmen-
Stigbergstorget: En tunnel Djurgårdsplatsen-
Linnéplatsen blir helt separat och kan byggas
i ett senare skede. Det finns då även mer tid 
att utreda denna sträcka vidare i samband 
med kommande trolig 
upprustning/ombyggnad av kvarteren runt 
Bangatan och dess trafikmiljö för snabb och 
samtidigt välintegrerad spårvägstrafik. 
Nackdelen är att en bro kan komma i konflikt 
med sjöfarten och eventuellt kan behöva 
öppnas regelbundet.

Tunnelalternativ
En tunnel kan anläggas på olika ställen. En 
möjlighet är att låta den gå under 
Johannesplatsen. En fördel med det är att 
man relativt lätt kan ansluta mellan 
Lindholmen och Järntorget genom att en 
tunnelgren stiger längs Första Långgatan 
upp mot Järntorget.



Exempel på möjlig trafikering 
(inklusive Gropegårdslänken)
(utöver befintliga linjer)

* Linje 6: Länsmansgården - Volvo Lundby -
Lindholmen - Stigberget - Sahlgrenska - 
Chalmers - Kortedala.
* Linje 13: Sahlgrenska - Skånegatan - 
Centralstationen - Wieselgrensplatsen - 
Volvo Lundby - Lindholmen - Stigberget - 
Linnéplatsen - Frölunda.
* Ny linje: Biskopsgården - Volvo Lundby - 
Lindholmen - Stigberget - Hagastationen - 
Valand - Korsvägen - Mölndal.



Lindholmen - Volvo Lundby - Lundby 
(Gropegårdsgatan)

     - Gropegårdslänken

Lindholmsförbindelsen

Förslaget skall ses som en helhet tillsammans med länkarna 
Lindholmen - Stigbergstorget - Linnéplatsen
och 
Lindholmen-Frihamnen.

Officiellt förslag
Gropegårdslänken föreslogs av Spårvägsutvecklingsgruppen i ett remissvar till 
remissutgåvan av principprogrammet Koll 2035 (Målbild för stadstrafiken i Göteborg, 
Mölndal och Partille 2035: Remissutgåva 2016). Gropegårdslänken väckte gensvar och 
togs med i slutversionen av Koll2035. Eventuellt genomförande planeras dock inte förrän 
efter 2035.

I samrådsunderlaget till Fördjupad Översiktsplan för Centrala Göteborg tycks länken 
bedömas som viktig. Här finns den med på en illustration på s. 13, där man tänker sig en 
förbindelse Biskopsgården - Gropegårdsgatan - Volvo Lundby - Lindholmen - 
Stigbergstorget - Linnéplatsen - Sahlgrenska - Chalmers - Krokslätt - Mölndal.

I utredningen Ny spårväg på Hisingen: Huvudrapport (2013, Göteborgs Stad, 
Trafikkontoret. Ramböll. s. 34-36) dras slutsatsen att kapacitetsbehovet till Lindholmen 
kommer att ligga högre än vad bussar klarar av och att behov av spårväg alltså föreligger. 

En linbana har utretts Järntorget - Lindholmen - Volvo Lundby - Wieselgrensplatsen. 
Dessa planer är numera avförda av kostnadsskäl. En utredning om ersättningstrafik för 
denna har gjorts (Trafiknämndens handlingar 2020-04-23).

Vårt förslag
Vi gör bedömningen att Gropegårdslänken bör ses i ett större sammanhang och att den 
utgör en viktig tvärföbindelse i ett framtida spårvägsnät. Förbindelsen ger tillsammans med
länken Lindholmen - Stigbergstorget - Linnéplatsen snabbare resor mellan Biskopsgården 
och centrala och västra Göteborg. Den ger snabbare resor mellan Biskopsgården och 
Lindholmen, inte minst för alla gymnasieungdomar. Den ger en förbindelse med spårvagn 
och cykel mellan Masthugget - Lindholmen - Lundby, där idag ingen förbindelse finns alls. 
Den ger en förbindelse mellan Lindholmen och Wieselgrensplatsområdet. Den ger på 
grund av möjlighet till genomgående linjer möjlighet för fler direktresor till eller via 
destinationer där den korta och numera avförda linbanan Järntorget - Lindholmen - Volvo 
Lundby - Wieselgrensplatsen för många resenärer skulle ha genererat byte. Den ger 
möjlighet till direktresor mellan Chalmers Johanneberg - Chalmers Lindholmen - Volvo 
Lundby. Länken är därför bland annat en god ersättning för norra delen av det avförda 
linbaneprojektet.

Vi anser att denna länk bör prioriteras, särskilt nu då den föreslagna linbanan inte längre 
är aktuell.

https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hY_BS8MwGMX_Fg-95vvShiT1lgobNmWbOFiby-hm1lWXpqTRgn-99Sgovtvj_R68BwZqMEP70Xdt7P3Q3hbfGH7c0fJJFlThdp2v8HGvd6uNrraoGRz-A8wS4x9SCM3SF0eWrpGWjGrJC4Gq0g8Z14LrSsAzGDBj8K_2LfYv0BQb5JgnSDmUYPqTI_PZESSZSLlgVLBcCMlT8T1dDadMdmCCvdhgA3kPy6NrjON0n2CC8zyTzvvuZsnZuwR_q1z9FKH-ScLo6s_9xR3kpO6-AL6UO7c!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.vgregion.se/kollektivtrafik/sa-utvecklas-kollektivtrafiken/malbild-koll2035-for-stadstrafikens-stomnat/
https://sparvagsutveckling.se/huvudforslag/lindholmen-frihamnen.html
https://sparvagsutveckling.se/huvudforslag/lindholmen-linneplatsen.html


En 500 meter lång viadukt över Lundbyleden
är förstås inte gratis. Men det blir sannolikt 
ändå betydligt billigare än vad linbanan 
skulle ha kostat. Och förbindelsen över älven
är ju ändå tänkt att byggas.

Länken föreslås ansluta till spårvägen till 
Biskopsgården vid hållplatsen 
Gropegårdsgatan via en triangelhållplats på 
viadukt, som ansluter till befintlig viadukt. 
Spårvägen tas sedan ner till gatuspår i 
Gropegårdsgatan genom Volvoområdet. Där 
Inlandsgatan kröker österut, går spårvägen 
ut på en viadukt över Herkulesgatan, 
Lundbyleden och Hamnbanan. Den går 
sedan ner på Polstjärnegatan. Den går fram 
till Lindholmsallén och ansluter där till de 
föreslagna spårvägslänkarna till 
Stigbergstorget - Linnéplatsen, respektive 
Frihamnen - centrum.

Hållplats
Rambergsstaden

Exempel på möjlig trafikering
(utöver befintliga linjer)

* Linje 6: Länsmansgården - Volvo Lundby - 
Lindholmen - Stigberget - Sahlgrenska - 
Chalmers - Kortedala.
* Linje 13: Sahlgrenska - Skånegatan - 
Centralstationen - Wieselgrensplatsen - 
Volvo Lundby - Lindholmen - Stigberget - 
Linnéplatsen - Frölunda.
* Ny linje: Biskopsgården - Volvo Lundby - 
Lindholmen - Stigberget - Hagastationen - 
Valand - Korsvägen - Mölndal.



Lindholmen-Frihamnen

Lindholmsförbindelsen

Förslaget skall ses som en helhet tillsammans med länkarna 
Lindholmen - Stigbergstorget - Linnéplatsen
och 
Lindholmen - Lundby (Gropegårdsgatan).

Officiellt förslag
Göteborgs Stad och Västra 
Götalandsregionen antog 2018 ett 
måldokument över kollektivtrafiken 
kallad Koll2035. Där presenteras förslag till 
utbyggnad av spårväg Brunnsbo-Hjalmar 
Brantingsplatsen, samt Frihamnen-
Lindholmen-Stigbergstorget-Linnéplatsen. Vi 
kommenterar här delen Lindholmen - 
Frihamnen. 

I utredningen Ny spårväg på Hisingen: 
Huvudrapport (2013, Göteborgs Stad, 
Trafikkontoret. Ramböll. s. 34-36) dras 
slutsatsen att kapacitetsbehovet till 
Lindholmen kommer att ligga högre än vad 
bussar klarar av och att behov av spårväg 
alltså föreligger.

Koll2035 föreslår en spårväg med 
stadsbanestandard från Frihamnen till 
Lindholmen. Utredningen menar att detta bör
prioriteras och kunna stå färdigt 2022.

Vårt förslag
Vi stöder i denna del utredningens förslag.

Utredningar har visat att denna länk inte 
kommer att täcka behovet av kollektivtrafik 
fram till 2035. Länken Stigbergstorget-
Linnéplatser behöver därför påskyndas, och 
även kompletteras med en länk Lindolmen - 
Lundby (Gropegårdsgatan).

https://www.vgregion.se/kollektivtrafik/sa-utvecklas-kollektivtrafiken/malbild-koll2035-for-stadstrafikens-stomnat/
https://sparvagsutveckling.se/huvudforslag/lindholmen-lundby.html
https://sparvagsutveckling.se/huvudforslag/lindholmen-linneplatsen.html


Trafikkontoret

Göteborgs Stad Trafikkontoret, Investerings-, drift- och 
underhållskostnad för Lindholmen-Linnés tre alternativ

1 (15)

Investerings-, drift- 
och underhållskostnad 
för Lindholmen-Linnés 
tre alternativ

Version 1.0

Datum 2020-08-12



Trafikkontoret

Göteborgs Stad Trafikkontoret, Investerings-, drift- och 
underhållskostnad för Lindholmen-Linnés tre alternativ

2 (15)

Innehållsförteckning

INLEDNING.....................................................................................................................................4

INVESTERINGSKOSTNAD ..........................................................................................................4

JÄMFÖRELSE MELLAN KALKYLEN I SVERIGEFÖRHANDLINGEN OCH SUCCESSIVKALKYLERNA .......4
INKLUDERADE OCH EXKLUDERADE POSTER I SUCCESSIVKALKYLERNA..........................................5
INDEXREGLERING, EFFEKTEN AV TID ..............................................................................................5
GESTALTNING AV ALTERNATIVEN ..................................................................................................5
FRAMTAGANDE AV RISKRESERV .....................................................................................................8
SUMMERING AV INVESTERINGSKOSTNADEN .................................................................................10

DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNAD..................................................................................11

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV EN SPÅRANLÄGGNING PÅ EN BRO ELLER I EN TUNNEL ......................11
DRIFT OCH UNDERHÅLL AV EN BRO ELLER EN TUNNELKONSTRUKTION........................................13
BEDÖMNING AV DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADEN FÖR DE TRE ALTERNATIVEN ...................14



Trafikkontoret

Göteborgs Stad Trafikkontoret, Investerings-, drift- och 
underhållskostnad för Lindholmen-Linnés tre alternativ

3 (15)

Sammanfattning
Inom programmet för Brunnsbo-Linné finns det tre utredda alternativ för delsträckan 
Lindholmen-Linné. Det är en tunnellösning, en öppningsbar bro 12 meter samt en ej 
öppningsbar bro 27 meter. De tre olika alternativen har alla olika förutsättningar och olika 
lösningar vilket påverkar kostnaden för både investering och för drift och underhåll.

En tunnel mellan Lindholmen och Linné, bedöms till 4 434 miljoner kronor (prisnivå 2019-
09) inklusive riskreserv. Kostnaden för drift och underhåll bedöms som lägst av de tre.

Investeringskostnaden för en öppningsbar bro 12 meter bedöms till 4 637 miljoner kronor 
(prisnivå 2019-09) inklusive riskreserv. Drift och underhållskostnaden bedöms som högst 
av de tre alternativen. Det beror främst på komplexiteten i en öppningsbar bro.

En ej öppningsbar bro 27 meter bedöms i nuläget till 4 167 miljoner kronor (prisnivå 2019-
09) inklusive riskreserv. Drift- och underhållskostnaden bedöms som lägre än en 
öppningsbar bro men högre än för en tunnellösning.

Investeringskostnaden är inklusive en bedömd kostnaden för gestaltning. 
Stadsbyggnadskontoret bedömer nivån av gestaltning till hög. Trafikkontoret beräknar den 
till 30% av aktuella anläggningsdelars investeringskostnad för en ej öppningsbar bro och 
20% av anläggningsdelarnas investeringskostnad för en öppningsbar bro eller en tunnel.

Investeringskostnaden är exklusive kostnaden för gång- och cykel samt bussfunktioner.

För varje alternativ har det beräknats en riskreserv som återstår att beslutas om. Den 
beräknas till 674 miljoner kronor för en tunnel, till 647 miljoner kronor för en öppningsbar 
bro och 597 miljoner kronor för en ej öppningsbar bro. Riskreserven är projektets 
riskexponering samt differensen mellan 50% och 85% värdena i successivkalkylerna.
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Inledning
För delsträckan Lindholmen-Linné inom programmet för Brunnsbo-Linnéplatsen finns det 
tre utredda alternativ. De tre alternativen genererar olika kostnader, både för investering 
men också för drift- och underhåll. Kostnaden är uppskattad utifrån den kunskap och de 
förutsättningar som råder idag.

Investeringskostnad
Investeringskostnaden för de tre alternativen har beräknats genom 
successivkalkyleringsmetoden. Utifrån de förutsättningar som gavs vid tidpunkten för 
successivkalkylerna visar kalkylerna att investeringskostnaden skiljer sig mellan 
alternativen. En tunnellösning beräknas till 3 760 miljoner kronor, en öppningsbar bro 12 
meter till 3 990 miljoner kronor samt en ej öppningsbar bro 27 meter till 3 570 miljoner 
kronor.

Kostnaden anges i 2019-09 års prisnivå och redovisas vid 50-percentilen, enligt 
successivkalkyleringsmetoden, dvs att kostnadsramen bedöms kunna hållas med 50% 
sannolikhet. Alternativ och investeringskostnad visas nedan i tabellen.

Tabell 1 Grundkostnad investering för respektive alternativ Lindholmen-Linnéplatsen (50-percentil) i 
prisnivå 2019-09

Respektive successivkalkyl utgår ifrån en CBS - cost breakdown system, där sträckningen 
Brunnsbo-Linné delas upp i mindre delsträckor som i sin tur bryts ner i kostnadsdelar. 
Varje kostnadsdel beräknas sedan med ett minimum, ett medel och ett maxvärde. Det ger 
ett viktad medelvärde för varje kostnadsdel. Utöver detta ingår det i successivkalkylerna 
kostnader för projektadministration, projektering, fastighetsinlösen och generella 
osäkerhet. Eftersom successivkalkyler ofta används i tidiga skeden av ett projekt finns det 
fortfarande många osäkerheter i förutsättningarna och kunskapen kring dessa kan vara 
begränsad. Därför blir posten viktig för att ta i beaktan för de faktorer som inte kan 
förutses när kalkylen görs.

Jämförelse mellan kalkylen i Sverigeförhandlingen och 
successivkalkylerna
När investeringsmedel tilldelades program Brunnsbo-Linné via Lindholmen utgick 
investeringskostnaden från en utredning som togs fram som underlag till bland annat 
Sverigeförhandlingen. Utredningen, ”Kostnadsbedömningar av spårvägsutbyggnad i 
GMP” (2015-12-02, rev. 2017-03-31), togs fram på uppdrag av Västra Götalandsregionen. 

 Tunnel
Öppningsbar bro 

12 meter
Ej öppningsbar 
bro 27 meter

Grundkostnad investering 3 760 miljoner 3 990 miljoner 3 570 miljoner
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Beräkningen i utredningen var för hela sträckningen och utgick ifrån en tunnellösning för 
delen mellan Linnéplatsen-Lindholmen och beräknades utifrån den tillgängliga 
informationen och kompletterades med poster för projektering (10%), 
projektledning/administration (5%) samt diverse oförutsett (20%). Kostnaden 
uppskattades vid det tillfället till 4 820 miljoner kronor i prisnivå 2014. Bedömningen 
innefattade inte en riskreserv eller kostnader för mark- och fastighetsinlösen eller 
detaljplaner. 

När Sverigeförhandlingen beslutades blev tilldelningen till Brunnsbo-Linné 4 800 miljoner 
kronor, fast i prisnivå 2016.

Inkluderade och exkluderade poster i successivkalkylerna
I successivkalkylerna har beräkningarna utgått ifrån de förutsättningar som givits vid 
tillfället. Exempelvis var en förutsättning för broalternativen att det skulle finnas en gång- 
och cykelfunktion över älven. I ett tunnelalternativ kan en gång- och cykelfunktion inte gå 
i samma tunnel som spårväg utifrån säkerheten. Därför redovisas dessa kostnader separat 
och ingår inte i investeringskostnaden ovan.

En annan förutsättning var att alternativen enbart trafikeras av spårväg och inte av bussar. 
Merkostnaden för att ansluta en bro med övrig trafikinfrastruktur bedöms för en 
öppningsbar bro 12 meter till ca 400 miljoner kronor och för en ej öppningsbar bro 27 
meter till ca 100 miljoner kronor. Dessa kostnader är inte inkluderade i 
successivkalkylerna utan redovisas också separat.

Vidare kommer broalternativen att lämna ett stort avtryck i stadsbilden och därmed en 
hög ambition kring gestaltning, och dessa kostnader är med i investeringskostnaden. 

Successivkalkylerna innehåller enligt modellen fem poster för generella osäkerheter som 
varierar i procentsats från 2-20% för t ex marknadsläge, ändrade regelverk eller ändrad 
utformning. Det finns ingen post för riskreserv. Riskreserven har tagits fram separat och 
redovisas i stycket Riskreserv längre ner.

Indexreglering, effekten av tid
Programmets finansiering via Sverigeförhandlingen, 4 800 miljoner kronor, regleras med 
Konsumentprisindex (KPI) för att kompensera för programmets långa livslängd fram till 
2035. Programmet har identifierat att väsentliga delar av projektet, oavsett av lösning, 
påverkas av faktorer som kostnadsmässigt ökar i en snabbare takt än KPI varför det 
kommer att uppstå ett glapp mellan finansiering och kostnader.

Gestaltning av alternativen
Nedanstående text i kursiv stil är framtagen av stadsbyggnadskontoret.

Gestaltning som förutsättning för ett hållbart bro- eller tunnelalternativ
Sveriges riksdag antog 2018 mål om gestaltad livsmiljö. I preciseringar av detta mål 
konstateras att en gestaltning av hög kvalitet är en investering i alla hållbarhetens 



Trafikkontoret

Göteborgs Stad Trafikkontoret, Investerings-, drift- och 
underhållskostnad för Lindholmen-Linnés tre alternativ

6 (15)

dimensioner. Om kortsiktiga ekonomiska aspekter får överordnas andra hänsyn finns risk 
att såväl sociala och ekologiska som långsiktigt ekonomiska värden förloras. I en 
omsorgsfullt gestaltad miljö samspelar form, funktion och hållbarhet och 
förutsättningarna för detta skapas i såväl planeringen, byggandet som förvaltandet.

Det geografiska läget för Lindholmsförbindelsen, mellan Lindholmen och Stigberget till 
Linnéplatsen, utgör en del av Göteborgs stadsmässiga finrum. Värdefulla byggstenar i 
stadsmiljön såsom Göta älv med det stora älvrummet och en varierad topografi med 
bebyggelse på höjden skapar visuella sammanhang mellan platser som är fysiskt åtskilda. 
Linnéplatsen är entré till Slottsskogen som har en stark koppling till Göteborgs identitet 
och av stor betydelse för besöksnäring och vardagsliv.

Det geografiska läget för Lindholmsförbindelsen i staden berör flera av stadens viktiga 
karaktärs- och identitetsbärande områden såsom Göta Älv, Linnéplatsen och Slottsskogen, 
samt Lindholmen och Majorna. Områdena har starka upplevelsevärden och utgör 
spektakulära stadsvyer över centrala Göteborg och omland.  

Lokaliseringen av Lindholmsförbindelsen är mellan två karaktäristiska broar (varav ny bro 
uppförs i stadens mest centrala punkt, Hisingsbron) som utgör tydliga landmärken och 
silhuetter i staden. Vidare utgör det landskapsmässiga älvrummet mellan två bergshöjder, 
de enda i snittet mellan de två broarna, viktiga delar av stadens identitet och är av 
nationellt intresse genom klassificeringen av riksintresse för kulturmiljö Majorna och 
Lindholmen. 

Utifrån ovanstående anses en höga krav och ambitionsnivåer av gestaltning kopplas till 
det fortsatta arbetet med utveckling av Lindholmsförbindelsen.

Bedömning av gestaltning
Bedömning av kostnad för gestaltning av de olika alternativen för Lindholmsförbindelsen 
hänger samman med det geografiska läget samt val av form, funktion och material. Det 
ska och bör inte separeras från detta. Kostnader är i detta tidiga skede är svårt att 
beskriva, i nuläget utgörs de av beräkningar som gjorts för hur de olika alternativen 
gestaltats i Teknisk förstudie (2020). Gestaltningen av det alternativ som anses bäst att 
gå vidare med avses förändras och utvecklas i fortsatt process. Utifrån 
Lindholmsförbindelsens funktion och läge i staden, kommer höga krav ställas på kvalité 
gällande gestaltning. Det handlar om vad som är en god gestaltning för platsen och 
sammanhanget med rätt funktion och hållbarhet i alla dimensioner.

Utifrån de alternativ som presenteras i Teknisk förstudie (2020) görs en översiktlig och 
tidig antagande om att kostnaderna för gestaltning troligtvis ökar i relation till hur mycket 
som behöver gestaltas. För de båda bro alternativen handlar det delvis om hållplatslägena 
och delvis om sträckan över älven. Gällande tunnelalternativet handlar det i stort om 
hållplatslägen och särskilt det underjordiska hållplatsläget vid Stigberget. Därav ses 
kostnaderna för gestaltning i stort troligtvis vara högre för ej öppningsbar bro och lägre 
för öppningsbar bro och tunnel. 
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De höga krav som ställs på gestaltning föranleder att en arkitekttävling behöver hållas 
vidare i processen för arbetet med Lindholmsförbindelsen. Det möjliggör för olika 
gestaltningsförslag för att fånga funktion och form och därmed mer exakt beräkna 
kostnader. I relation till projektets totala budget och värdet av arkitektförslagens svar på 
hur gestaltning av Lindholmsförbindelsen kan lösa de krav som projektet har, bedöms 
kostnaderna för en tävling i sammanhanget som små. En relevant kostnadsram för 
projektet bör dock ingå som en del av programmet för en sådan arkitekttävling. 

Summering bedömning av ambitionsnivå gestaltning

Tabell 2 Summerad bedömningsnivå för gestaltning

Alternativ Bedömning gestaltningskrav

Öppningsbar bro 12 meter  En hög ambition av gestaltning som 
påverkar kostnaden 

Ej öppningsbar bro 27 meter  En hög ambition av gestaltning som 
påverkar kostnaden 

Tunnel  En hög ambition av gestaltning som 
påverkar kostnaden.

Trafikkontorets bedömning av investeringskostnad för gestaltning
Utifrån den beskrivning av behovet av gestaltning som stadsbyggnadskontoret tagit fram 
har trafikkontoret gjort en bedömning av kostnaden för gestaltning i de olika alternativen.

Stadsbyggnadskontoret kommer i sin analys fram till att ”kostnaderna för gestaltning i 
stort kommer troligtvis vara högre för ej öppningsbar bro och lägre för öppningsbar bro 
och tunnel. ”. De konstaterar också att ”för de båda bro alternativen handlar det delvis om 
hållplatslägena och delvis om sträckan över älven. Gällande tunnelalternativet handlar 
det i stort om hållplatslägen och särskilt det underjordiska hållplatsläget vid Stigberget.”

För att vidare kunna analysera gestaltningskostnaderna har kostnaderna för själva 
brokonstruktionen över älven samt hållplatsläge studeras. För tunnelalternativet har 
kostnaden för hållplatslägen med fokus på den underjordiska hållplatsen vid Stigberget 
tagits fram, se tabell 19. 

Utifrån Stadsbyggnadskontorets analys har sedan ett gestaltningspåslag valts för att 
kunna fastslå en kalkylerad kostnad. För ej öppningsbar bro 27 m har 30% valts och för 
öppningsbarbro 12 m samt tunnel har 20% valts. 
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Summering kostnader för gestaltning

Tabell 3 Bedömd investeringskostnad för gestaltning

Byggnadsdel Bedömd investeringskostnad för gestaltning

Tunnel, Hållplatser och 
underjordisk hållplats i Stigberget.

Bedömd gestaltningspåslag 20%

Gestaltningskostnad ca 64 miljoner kronor

Öppningsbar bro 12 meter, 
brokonstruktion över älven med 
hållplats över Oscarsleden

Bedömd gestaltningspåslag 20%

Gestaltningskostnad ca 330 miljoner kronor

Ej öppningsbar bro 27 meter, 
brokonstruktion över älven

Bedömd gestaltningspåslag 30%

Gestaltningskostnad ca 440 miljoner kronor

Framtagande av riskreserv
Trafikkontoret har beslutat att alla nämndens investeringsprojekt ska ha en riskreserv. 
Riskreserven är en pott med medel som projektet kan tilldelas medel ifrån i de fall det 
uppstår oväntade händelser av större dignitet. Beslut om avsättning till riskreserv fattas i 
samband med investeringsbeslut för respektive etapp. Beslut om att få använda medel 
från riskreserven beslutas av trafiknämnden i de fall som projektet finansieras helt via 
trafiknämndens investeringsplan. Det återstår att klarlägga vilka beslutsfora som beslutar 
om projekt som finansieras via Sverigeförhandlingen. 

För TN-investeringsprojekt så äger ju TN riskreserven. Undrar hur det blir i detta fall 
tillsammans med VGR? Är det nämnden och VT styrelse som skall fatta beslut kring 
reserven? Eller går det att delegera till projektstyrelsen? Kan behövas en mening om att 
ägandet av riskreserven i samfinansierade projekt behöver klarläggas. I VP ägs 
riskreserven av VP styrgrupp.

Det finns en modell för normala projekt och en modell för komplexa projekt. För komplexa 
projekt utgörs riskreserven av två delar som visas i bilden nedan. En del utgörs av 
projektets riskexponering och den andra delen utgörs av differensen mellan 50 och 85-
percentilernas värden ur en successivkalkyl.
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Bild 1 Riskreserv för komplexa projekt

Riskexponering
Projektet har genomfört en riskkalkylworkshop för att identifiera riskexponering för hela 
programmet Brunnsbo-Linnéplatsen. Utifrån riskkalkylen beslutas om en lämplig nivå av 
riskexponering och den är enligt nedan:

 Tunnel - 540 miljoner kronor
 Öppningsbar bro 12 meter - 490 miljoner kronor
 Ej öppningsbar bro 27 meter - 480 miljoner kronor

Riskkalkylen visar att det finns en del större riskmoment inom respektive alternativ. Det 
är framförallt risker kopplat till geoteknik, bergsförhållanden, hinder i mark, 
miljöföroreningar med mera.

Differens mellan 50-85% värdena i successivkalkylerna
Utifrån de successivkalkyler som projektet genomfört för Lindholmen-Linnéplatsen 
uppgår differensen mellan 50 och 85-percentilen till nedanstående:

 Tunnel - 134 miljoner kronor
 Öppningsbar bro 12 meter - 157 miljoner kronor
 Ej öppningsbar bro 27 meter - 117 miljoner kronor

Riskreserv för Lindholmen-Linnés tre alternativ
Det innebär att riskreserven för Lindholmen-Linnés tre alternativ bör uppgå till 
nedanstående:
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Tabell 4 Riskreserv för Lindholmen-Linné, tre alternativ (miljoner kronor)

Det återstår att besluta om programmets riskreserv.

Summering av investeringskostnaden
Nedan visas den summerade bedömningen av de tre alternativens investeringskostnad.

Summeringen visar att kostnaden för tunnellösningen bedöms till 4 434 miljoner kronor, 
en öppningsbar bro 12 meter till 4 637 miljoner kronor samt en ej öppningsbar bro 27 
meter till 4 167 miljoner kronor.

Tabell 5 Beräknad investeringskostnad för Lindholmen-Linné, tre alternativ (miljoner kronor)

 Riskexponering Differens 50-85% Riskreserv

Tunnel 540 134 674

Öppningsbar bro 12 meter 490 157 647

Ej öppningsbar bro 27 meter 480 117 597
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Drift- och underhållskostnad
Alla anläggningar och deras installationer kräver drift och ett löpande underhåll för att 
kunna bibehålla dess funktion och dess tillgänglighet för resenären. Drift- och 
underhållskostnaden har en stor effekt på sikt och är därför en viktig parameter att 
beakta. Den bekostas av Staden eller av Västra Götalandsregionen, inom ramen för det 
banavtal som reglerar kostnader kopplade till spårväg, under anläggningens hela 
livslängd. Därför har kostnadsskillnaden per år en stor effekt på Stadens och regionens 
årliga kostnader och är en viktig parameter att ha med vid valet mellan tunnel eller bro.

I detta fall är det exklusive kostnader för att trafikera anläggningen samt exklusive 
kapitaltjänstkostnader som också är kostnader som belastar driftekonomin.

De tre alternativen består i stort av två konstruktionsdelar utifrån ett drift- och 
underhållsperspektiv - själva spåranläggningen och en bro eller tunnelkonstruktion.

Drift och underhåll av en spåranläggning på en bro eller i en 
tunnel
Det finns ett stort antal parametrar som påverkar kostnaden för att sköta om 
spåranläggningen. Det handlar till exempel om val av spår, typ av trafikering, väder och 
vind, säkerhet och risker och så vidare. Vi har i våra analyser utvärderat en rad olika 
påverkans faktorer som har en direkt effekt på skillnaden, mellan våra alternativ, i drift- 
och underhållskostnader. Dessa beskrivs nedan.

Val av spårlösning
Om det är en sträckning som ska trafikeras av både spårväg och buss anläggs det med så 
kallade gatuspår som gjuts ner i en betongplatta eller motsvarande. Oavsett om det är i 
en gata eller på en bro. I de fall det bara är spårväg som trafikerar så anläggs banan med 
så kallade vignolspår som ligger över en betongplatta/slipers och har en överbyggnad av 
makadam, gräs eller motsvarande. Spårförvaltarna på trafikkontoret uppskattar att drift 
och underhållskostnaden för gatuspår är den dubbla jämfört med vignolspår. Det beror 
bland annat på att annan trafik som exempelvis bussar kör sönder anläggningen vilket i 
sin tur gör att behovet och frekvensen för att sköta om den ökar. 

En annan faktor som påverkar i valet mellan gatuspår och vignolspår är förmågan att ta 
upp vibrationer och stötar från fordonen. Ett spår som anläggs ovanpå en betongplatta 
(vignolspår) har en större förmåga att ta upp vibrationer och stötar än spår som gjuts ner 
i en betongplatta (gatuspår). 

En anläggning som trafikeras av annan trafik än spårväg har dessutom en kortare livslängd 
och reinvesteringar behöver genomföras tidigare. Av bland annat den anledningen strävar 
spårförvaltarna efter att sträckor inte samtrafikera mellan spårvagn och buss om det finns 
möjlighet att hitta andra lösningar. Ibland finns inte den möjligheten. I de tre alternativen 
för Lindholmen till Linnéplatsen skulle brolösningarna kunna trafikeras med buss och 
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gång- och cykeltrafik. I en tunnel är det av säkerhetsskäl inte möjligt att samtrafikera 
mellan spårväg och ett annat trafikslag.

Slutsats - Ur drift och underhållssynpunkt är mer kostnadseffektivt att bara trafikera med 
spårväg och att anlägga vignolspår.

Väder och vind
En spåranläggning utsätts alltid för väder och vind oavsett om det är på en bro, i en tunnel 
eller i gatuplan. Utifrån ett underhållsperspektiv är det ingen större skillnad mellan en 
anläggning placerad på en bro eller i en tunnel. Den standard som styr hur anläggningarna 
byggs är anpassad utifrån de klimatmässiga förutsättningar som råder i Göteborg. Det 
som kan påverkar och som kan skilja mellan de olika alternativen är åtkomsten för att 
kunna underhålla anläggningen då det kan innebära att trafiken behöver stänga av trafik 
eller ledas om med möjliga extrakostnader som följd.

Det är framförallt ur driftsynvinkel som väder och vind påverkar. Det kan handla om 
faktorer som regn/snö, halka, vind, värme och kyla. Eftersom en tunnel är mer skyddad 
från omgivningen finns det färre klimatstörande faktorer. 

De störningar som sker i en spårvägsanläggning kan exempelvis vara ett kraftigt snöfall 
eller isbildning som gör att växlar och annat fryser. Det kan också vara ihållande kraftigt 
regn som över tid kan orsaka problem med stabiliteten. Kraftiga vindar kan orsaka att träd 
eller annat faller över ledningar eller spår och därigenom hindrar framkomligheten. För 
de flesta av dessa påverkande scenarion finns det framtagna planer för hur de ska 
hanteras. Generellt sett är det dock mindre arbete kopplat till en spåranläggning i en 
tunnel jämfört med en anläggning i öppna ytor.

Slutsats - Ur drift- och underhållssynpunkt är en spåranläggning i en tunnel mindre utsatt 
för väder och vind och därför mindre kostsam.

Säkerhet och risker med en spåranläggning på en bro eller tunnel
Säkerhet är främst kopplat till trafikeringen av en spåranläggning. Det finns olika system 
som styr säkerheten vid trafikering och de systemen ska skötas om. Det finns också olika 
sätt att köra, på signal eller på sikt. I en tunnel sker körningen på signal vilket innebär att 
det krävs en signalsäkerhetsanläggning. På en bro sker körningen normalt på sikt, och då 
krävs ingen sådan anläggning. Det kan dock behövas en signalanläggning beroende på 
siktförhållandena och hastigheten.

Om en sträcka trafikeras av annan trafik än spårväg kan det innebära att det finns risk för 
hinder utmed sträckningen. På en bro kan det handla om busstrafik och i gatuplan kan det 
handla om gång- och cykeltrafikanter, bilar, lastbilar eller bussar. Det har en stor påverkan 
på möjligheten att hålla en hög hastighet och en hög transportleverans. Eftersom en 
tunnel inte medger annan trafik och att trafikeringen av spårvägen sker i separata 
tunnelrör är det en betydligt lägre risk för hinder.
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Eftersom en tunnel är ett stängt system så medför det att andra typer av anläggningar 
behöver installeras och sedan skötas om. Exempelvis behöver tunneln ventileras. Det görs 
oftast genom att installera en ventilationsanläggning. Hur anläggningen utformas beror 
bland annat på tunnelns längd och typ av trafikering. I tunnlar är också brandsäkerhet är 
viktig och central fråga. Dessa faktorer driver på kostnaden för att sköta om drift och 
underhåll.

Slutsats - Ur drift och underhållsperspektiv är en tunnel i detta fall mer kostsam än en bro 
då det krävs särskilda anläggningar som behöver skötas om.

Drift och underhåll av en bro eller en tunnelkonstruktion
Eftersom både en bro och en tunnel är konstruktioner som ska stå i många år har de 
många gemensamma faktorer som påverkar drift och underhåll. Konstruktioner behöver 
skötas om löpande allt eftersom tid och typ av trafikering sliter på dem. Vissa delar slits 
ut snabbare och andra delar på längre sikt. Mycket av problematiken med konstruktioner 
är kopplade till vatten och förmågan att hantera vatten. På en konstruktion som trafikeras 
av annan trafik än spårväg finns det dessutom en problematik kopplad till vägsalt.

Skillnad på en öppningsbar bro och en ej öppningsbar bro
På en bro skiljer det mycket i drift och underhåll mellan en bro som är öppningsbar (rörlig) 
och en bro som är ej öppningsbar. Eftersom en öppningsbar bro har fler mekaniska och 
rörliga delar behövs det väsentligt mycket fler drift- och underhållsåtgärder och därmed 
en högre kostnad. Det är i allt från att underhålla alla de rörliga delarna i den öppningsbara 
delen av bron, styrningen för att öppna och stänga bron samt synka öppningarna med 
Marieholmsbron och Hisingsbron. Dessutom har många av delarna en kortare livslängd. 
Det spelar ingen roll om det är en bro som öppnas för spårväg, bussar, bilar eller för gång- 
och cykel, problematiken är densamma.

De delar som är fasta i en öppningsbar bro har samma förutsättningar som en bro som är 
ej öppningsbar. De stora problemområdena är vatten och vägsalt eftersom de påverkar 
delar i konstruktionen med tiden. Det är till exempel kantbalkar och körbanan, sedan sliter 
trafikeringen på konstruktionen.

På en öppningsbar bro kan man behöva genomföra urspårningsåtgärder som säkerställer 
att en spårvagn inte kan åka över kanten vid en broöppning.

En bro kan också vara konstruerad/gestaltad på ett sätt som försvårar möjligheten att 
kunna sköta om den. Det kan exempelvis vara avsaknaden av olika typer av ytor för att 
kunna inspektera eller sköta om konstruktionen. Förutom att det kan försvåra 
inspektioner kan det också öka kostnaden för att kunna tvätta bron årligen och måla den 
var 20-30:e år. En gestaltad bro behöver dock inte vara mer kostsam då de moment som 
behövs för att sköta om konstruktionen är de samma.
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Slutsats - En öppningsbar bro är väsentligt mycket dyrare att drifta och underhålla än en 
fast bro.

En bro jämfört med en tunnel utifrån drift och underhåll
I jämförelsen mellan bro och tunnel kan vi konstatera att bägge typerna av konstruktioner 
har i många fall liknade utmaningar, med avseende på drift och underhåll. Bägge 
konstruktionstyperna behöver inspekteras löpande för att säkerställa att det inte finns 
brister i konstruktionerna eller att någon del slits ut snabbare än planerat. Det kan 
säkerställas genom olika typer av övervakningssystem eller genom löpande 
inspektionerna. Om övervakningssystemen eller inspektionerna visar på problem bevakas 
detta mer noggrant genom tätare inspektioner. 

Både bro och tunnlar har övergångar som behöver inspekteras. I tunnlar så är det 
övergångar mellan betong och bergtunnel och i broar är det övergången mellan bron och 
landfästena eller övergången från en fast brodel till en rörlig brodel. När inspektionerna 
ska ske behöver trafiken ledas om eller stängas av helt vilket kan vara kostsamt och orsaka 
stora störningar i trafiken.

I en jämförelse mellan bro och tunnel finns det dock en del faktorer som skiljer sig.

En tunnellösning kräver en signalsäkerhetsanläggning och det kan vara kostsamt att drifta 
och underhålla anläggningen. En bro behöver normalt sett inte en 
signalsäkerhetsanläggning.

På en bro som trafikeras av fler trafikslag än spårväg är det inte sällan ett bekymmer med 
saltning. Salt har över tid en nedbrytande effekt på en betong- eller stålbro. När en bro 
saltas sker det bredare varför saltet kan orsaka skador på brokonstruktionen. På en 
spårsträckning med enbart spårvagn sandar spårvagnen själv och gör det enbart vid de 
tillfällen eller vid de platser där halka uppstår. Då behöver inte hela konstruktionen 
halkbekämpas.

Vatten är en drivande kostnad av driften i en bergtunnel. Det är naturligt att det kommer 
det in vatten genom berget. Om vattenmängden är riklig kan det behövas olika typer av 
pumplösningar för att transportera bort vattnet. Dessa anläggningar behöver också skötas 
om.

En faktor som också skiljer är säkerheten på eller i konstruktionen och påverkar hur 
åtkomlig anläggningen är för allmänheten. En tunnel är mer att betrakta som ett stängt 
system medan en bro är mer öppen. Vid en brolösning kan det bli ett bekymmer med 
personer som tar sig upp på bron. Då behövs olika typer av hinder och skydd för 
exempelvis suicidprevention.

Bedömning av drift- och underhållskostnaden för de tre 
alternativen
För att jämföra de tre alternativen i ekonomiska termer har projektet tagit fram en första 
beräknad drift- och underhållskostnad. Kostnaden kommer att förändras allt eftersom 
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konstruktionerna konkretiseras och när ett alternativval väl är gjort. Då behöver en ny 
beräkning tas fram.

Uppgifterna nedan avser ett årligt genomsnitt för drift- och underhållskostnaden.

Tabell 6 Beräknad årlig genomsnittlig drift- och underhållskostnad för Lindholmen-Linnés tre alternativ 
(tusentals kronor i prisnivå 2019)

Av beräkningen att döma skiljer sig drift- och underhållskostnaden väsentligt mellan 
alternativen. Kostnaden för spårbanan beräknas vara någorlunda likvärdig mellan 
alternativen. Spårbanan för ej öppningsbar bro 27 meter är något mer kostsam då den är 
längre på grund av den sväng som sker över älven. Det kostnad som skiljer sig mellan 
tunnel- och broalternativen är framförallt kopplad till drift- och underhållskostnaden av 
en brokonstruktion.

Kostnaden för öppningsbar bro 12 meter bedöms som högst av alternativen. Det beror 
främst på att bron är öppningsbar och har rörliga delar som kräver ett utökat drift och 
underhåll som inte de andra två alternativen behöver. Det beror också på att det behövs 
en funktion för att hantera öppning/stängning av bron vid passage av sjöfart samt 
samordning med övriga broar längs älven (benämnd som operativ kostnad öppningsbar 
bro). Kostnaden för de två andra alternativen bedöms som lägre där tunneln beräknas 
vara lägst. Den kostnad som skiljer tunneln från de två andra alternativen är kostnaden 
för drift och underhåll av den underjordiska hållplatsen. 

Sett över en längre tidsperiod kommer differensen i den årliga genomsnittskostnaden ge 
en avsevärd påverkan på Stadens och regionens drift- och underhållskostnader.

 Tunnel
Öppningsbar bro 

12 meter
Ej öppningsbar 
bro 27 meter

Årlig genomsnittlig DoU-kostnad 9 805 13 897 14 642

Operativ trafikkostnad 
öppningsbar bro

- 4 700 -

Totalt 9 805 18 597 14 642
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