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Svar på remiss - översikt av underlag för 
Lindholmsförbindelsens förstudie  

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden  

1. Tjänsteutlåtandet godkänns  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till trafikkontoret som yttrande över remissen 

3. Paragrafen justeras omedelbart 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden föreslås ta ställning till val av alternativ för Lindholmsförbindelsen i 

form av tunnel, bro 12 meter eller bro 27 meter genom Översikt av underlag för remiss av 

Lindholmsförbindelsens förstudie (bilaga 1). Vidare behöver byggnadsnämnden i svar på 

remissen redogöra för hur de olika alternativen påverkar verksamheten.  

Stadsbyggnadskontoret deltog under våren 2020 i arbetet med underlag i form av en 

stadsbyggnads- och exploateringsanalys till den rapport som remissen avser och har 

svarat i enlighet med bedömningen som gjorts i underlaget i detta tjänsteutlåtande. Alla 

alternativ bedöms påverka pågående planeringsarbeten och stadsutveckling i berört 

område, i olika omfattning beroende på vilket alternativ som väljs. Planarbete kommer 

även att krävas oavsett vilket alternativ som väljs. 

I rapporten redogörs för att tunneln har bäst stadsbanekvaliteter och att tunnel innebär 

lägst negativ påverkan utifrån stadsbyggnads- och exploateringsaspekter samt innebär 

minst påverkan på riksintressen, bland annat för kulturmiljövård och 

kommunikationer(sjöfart). Stadsbyggnadskontoret gör ingen annan bedömning än den 

som redan redovisats i underlag och ser därmed tunnelalternativet som bäst lämpat att 

fortsätta utreda i förstudie. Ett flertal aspekter som inte är tillräckligt belysta behöver 

hanteras i fortsatt arbete, såsom gestaltning av hållplatslägen och omkringliggande 

platser, så att kollektivtrafiken kan utgöra en del av en attraktiv stadsmiljö. 

Stadsbyggnadskontoret delar rapportens bedömning av att nyttan för gång- och cykel vid 

val av tunnel fortsatt behöver hanteras inom staden, men ser inte att en koppling österut 

ersätter behovet eller nyttan av en koppling i detta läge som rapporten indikerar.  

Inom ramen för arbetet med ny översiktsplan, fördjupad för centrala Göteborg kommer en 

hållbarhetsbedömning göras för det alternativ som väljs. Fortsättningsvis är det dock 

särskilt viktigt att beakta de sociala, ekologisk och ekonomiska dimensionerna utifrån 

behovet och nyttan av en gång- och cykelförbindelse i området samt kvaliteter för 

gestaltning som stödjer en attraktiv och hållbar stadsmiljö för alla. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Rapporten samlar underlag från olika underlagsrapporter och redogör för olika aspekter 

såsom stadsbanestandard, stadsbyggnad och exploatering, risker och osäkerheter, 

påverkan på och dialog med intressenter samt kostnader. Alla aspekter medför påverkan 

ur en ekonomisk dimension och i rapporten konstateras att samtliga alternativ överstiger 

tilldelad investeringsram. Vidare görs bedömningen att skillnaden mellan alternativen 

inte ses som signifikant givet projektets tidiga fas vilket gör den ekonomiska dimensionen 

av val av alternativ svårbedömd. En ny kollektivförbindelse utgör i sig en stor 

investering, både för stat och kommun och det är viktigt att få så stor nytta för så många 

som möjligt varför det fortsatt är viktigt att beakta kostnader för gång- och cykel.  

Inom ramen för arbetet med ny översiktsplan, fördjupad för centrala Göteborg, kommer 

en hållbarhetsbedömning göras för det alternativ som väljs.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Rapporten samlar underlag från olika underlagsrapporter och redogör för olika aspekter 

såsom stadsbanestandard, stadsbyggnad och exploatering, risker och osäkerheter, 

påverkan på och dialog med intressenter samt kostnader. Alla dessa aspekter bedöms 

innebära en påverkan på staden av föreslagen åtgärd oberoende val av alternativ utifrån 

ekologisk dimension. En ny kollektivförbindelse utgör i sig en möjlighet för staden att nå 

mål om hållbart resande men det är av samma anledning viktigt att omhänderta nyttan 

och behovet av gång- och cykel över älven fortsättningsvis.  

Inom ramen för arbetet med ny översiktsplan, fördjupad för centrala Göteborg kommer en 

hållbarhetsbedömning göras för det alternativ som väljs.  

Bedömning ur social dimension 
Rapporten samlar underlag från olika underlagsrapporter och redogör för olika aspekter 

såsom stadsbanestandard, stadsbyggnad och exploatering, risker och osäkerheter, 

påverkan på och dialog med intressenter samt kostnader. Särskilt bedöms aspekterna 

stadsbyggnad och exploatering samt påverkan på och dialog med intressenter påverka 

utifrån social dimension. Den sociala dimensionen behöver belysas tydligare 

fortsättningsvis. En ny kollektivförbindelse utgör i sig en möjlighet för staden att verka 

för att fler ska få tillgång till stadens resurser och koppla stadsdelar samman, men det är 

av samma anledning viktigt att omhänderta nyttan och behovet av gång- och cykel över 

älven fortsättningsvis. Gestaltning av framtida hållplatslägen som mötesplatser och 

offentliga rum är viktig att den tillgodoser behov för alla stadens invånare, besökare och 

verksamma.  

Inom ramen för arbetet med ny översiktsplan, fördjupad för centrala Göteborg kommer en 

hållbarhetsbedömning göras för det alternativ som väljs.  
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Ärendet  
Byggnadsnämnden föreslås genom tjänsteutlåtande ta ställning till alternativ för 

Lindholmsförbindelsen i form av tunnel, bro 12 meter eller bro 27 meter genom Översikt 

av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsens förstudie, Dnr 1045/16, 

Trafikkontoret. Remisstiden är från 31 augusti till den 30 oktober 

Beskrivning av ärendet 
Lindholmsförbindelsen är en stadsbana (spårväg med hög kapacitet och korta restider) 

som är del i kollektivtrafikobjektet Brunnsbo-Linné som ingår i Sverigeförhandlingen 

som avtalats mellan Göteborgs Stad, Trafikverket och Västra Götalandsregionen. Den 

knyter samman Lindholmen med Linnéplatsen via en hållplats i eller intill Stigberget, och 

utgör en del av innerstadsringen – som i sin tur är en del av målbild koll2035.  

Rapport Översikt av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsens förstudie är 

framtagen av trafikkontoret och har skickats för remiss med tillhörande bilagor till 

stadsbyggnadskontoret inför val av alternativ för Lindholmsförbindelsen hösten 2020. 

Rapportens syfte är att ge en samlad bild av utredningsläget och de olika alternativens 

förutsättningar att placera Lindholmsförbindelsen i befintlig stadsmiljö. Beslut om val av 

alternativ fattas i regionfullmäktige och kommunfullmäktige under våren 2021. 

Beslutsunderlag kommer då att utgöras av rapporten med tillhörande bilagor samt 

synpunkter från remissinstanser och intressenter, där byggnadsnämnden utgör en av flera 

remissinstanser. Trafikkontoret önskar få svar i remissen på vilket alternativ som förordas 

och hur alternativen påverkar verksamheten. 

Beslutet avser val av ett av följande alternativ som de i remissvaret vill ha belyst: 

• Tunnel: Tunnel längs hela sträckningen mellan Lindholmen och Linnéplatsen. 

• Öppningsbar 12 m bro: Öppningsbar bro från Lindholmen till Stigberget, tunnel 

mellan Stigbergstorget och Linnéplatsen. 

• Fast 27 m bro: Inte öppningsbar bro från Lindholmen till Stigberget, spår i 

Bangatan mellan Stigbergstorget och Djurgårdsplatsen. Tunnel mellan 

Djurgårdsplatsen och Linnéplatsen. 

Rapporten redogör för de tre olika alternativens egenskaper, förutsättningar och nyttor. 

En bussförbindelse är endast möjligt i broalternativen och detsamma gäller för gång- och 

cykel. Gång- och cykel ger nytta men medför ökad risknivå och kostnadsram för 

projektgenomförandet, busstrafik försämrar stadsbanestandard och nyttan är oklar, vilket 

gör att bussförbindelsen i enlighet med målbild koll2035 inte är prioriterad. Vid 

tunnelalternativet, som inte möjliggör gång, cykel eller busstrafik kvarstår utmaningen för 

staden att hantera behovet av gång- och cykelförbindelse över Göta älv. 

Samtliga alternativ bedöms överstiga tilldelad investeringsram och skillnaden mellan 

alternativen ses inte som signifikant givet projektets tidiga fas. Genomförandet av 

samtliga alternativ medför risker av byggnadsteknisk karaktär och påverkar i olika grad 

en rad intressenter. 

Bilagor  
1. Rapport Översikt av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsens förstudie, 

augusti 2020 

2. Förstudie Stadsbyggnads- och exploateringsanalys, juni 2020 
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Stadsbyggnadskontorets bedömning 
 

Bakgrund  

Stadsbyggnadskontoret deltog under våren 2020 i arbetet med underlag till den rapport 

som remissen avser. Underlaget utgörs av en Stadsbyggnad- och exploateringsanalys, 

som tagits fram i samverkan inom ramen för arbetet med ny översiktsplan, fördjupad för 

centrala Göteborg. I rapporten refereras den till som REF-K1, Stadsbyggnad- och 

exploateringsanalys, Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Älvstranden utveckling 

AB och utgör i detta tjänsteutlåtande ett stöd för resonemang och medskick till beslut av 

val av alternativ.  

Stadsbyggnadskontoret redogör i stadsbyggnad- och exploateringsanalysen för de olika 

alternativen och hur de dels påverkas olika stadsutvecklings- och exploateringsaspekter 

dels de olika platser som alternativen berör.  Dessa beskrivs översiktligt även i rapporten. 

Val av alternativ 

I rapporten som remissas görs den sammanfattande bedömningen att tunnelalternativet 

har bäst stadsbanekvaliteter, innebär lägst negativ påverkan utifrån stadsbyggnads- och 

exploateringsaspekter samt minst påverkan på riksintressen för bland annat 

kulturmiljövård. Samtliga alternativ har för och nackdelar utifrån olika aspekter och på 

olika platser. Anslutningen av förbindelsen till Linnéplatsen är samma i de olika 

alternativen. Linnéplatsen redogörs inte fördjupat för i rapporten. Anslutningen till 

Linnéplatsen är särskilt komplex, utifrån de anspråk som behöver omhändertas i fortsatt 

arbete. Platsen påverkas i hög grad, oberoende av alternativ, medan andra platser som 

exempelvis Stigberget påverkas i varierande grad beroende på vilket alternativ som väljs. 

Alternativet tunnel eller bro får här helt olika konsekvenser och påverkan på bland annat 

stadsliv samt stads- och landskapsbild.  

Stadsbyggnadskontoret gör ingen annan bedömning än den som redan redovisats inom 

Stadsbyggnads - och exploateringsanalysen och ser därmed tunnelalternativet som bäst 

lämpat att fortsätta utreda i förstudie. Sammantaget finns det till detta val av alternativ 

flertalet aspekter som behöver hanteras vidare och som inte är tillräckligt belysta i 

rapporten. Sådana aspekter handlar bland annat om gestaltningen av hållplatslägen och 

omkringliggande stadsmiljöer så att kollektivtrafiken kan utgöra en del av en attraktiv och 

god stadsmiljö. 

Resonemang gällande gång- och cykelförbindelse  

Stadsbyggnadskontoret ser positivt på resonemanget gällande nytta för gång- och cykel 

och att det vid val av tunnel fortsatt behöver utredas och hanteras.  Däremot ser kontoret 

att beskrivningen som avser att en större nytta nås för cyklister om en gång- och 

cykelförbindelse istället placeras österut behöver hållas isär givet behovet av en gång- 

och cykelförbindelse mellan Stigberget och Lindholmen som konstateras.  

Inom arbetet med ny översiktsplan, fördjupad för centrala Göteborg, avses flera 

förbindelser(färjor- och gång- och cykelbroar) över älven redogöras för. Ett av dessa 

lägen är just mellan Stigberget och Lindholmen. Kopplingen anses utifrån pågående 

arbete och program för Lindholmen kunna koppla samman områdena över älven genom 

Djurgårdsgatans förlängning och Miraallén, väster om läget för Lindholmsförbindelsen. 

En gång- och cykelkoppling österut, exempelvis från befintlig stadskärna till Lindholmen 
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och Frihamnen har en annan nytta i att koppla samman områden och stråk så att 

stadskärnan kan växa över älven.  
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