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Bedömning av kostnaden för att säkerställa 
en senare fortsatt dragning i tunnel under 
Medicinareberget mot Chalmers samt 
temanämnd om Linnéplatsens framtida 
utformning 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden förklarar uppdraget om att som en del i det fortsatta arbetet med 
alternativen för Lindholmsförbindelsen göra en bedömning av kostnaden för att 
säkerställa en senare fortsatt dragning i tunnel under Medicinareberget mot 
Chalmers (TN 2021-11-18, § 7) för fullgjort. 

2. Trafiknämnden förklarar uppdraget om att hantera Linnéplatsens framtida 
utformning på en temanämnd i början av nästa år tillsammans med andra berörda 
nämnder för att brett belysa olika perspektiv och avvägningar (TN 2021-11-18, § 
7) som avslutat. 

3. Trafiknämnden förklarar uppdraget att inget av de fyra utredningsalternativen 
utesluts innan temanämnden genomförts (TN 2021-11-18, § 7) som avslutat.   

Sammanfattning 
Trafiknämnden har gett trafikkontoret uppdraget om att hantera Linnéplatsens framtida 
utformning på en nämndsövergripande temanämnd, samt utreda kostnader för att 
säkerställa en fortsatt dragning av Lindholmsförbindelsen i tunnel under 
Medicinareberget. 

Vid en kostnadsbedömning av tunnel under Medicinareberget mot Chalmers har två 
alternativ studerats: (1) Bergtunnel från Annedalsmotet till hållplats Chalmers, samt (2) 
Tunnel hela vägen med hållplats under Linnéplatsen och Sahlgrenska. Alternativ 1 
innebär en 1,5 kilometer lång tunnel, med en underjordiskt hållplats vid Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, till en beräknad kostnad om 1,5–2 miljarder. Alternativ 2 innebär 
en 2,4 kilometer lång tunnel med två underjordiska hållplatser, till en beräknad kostnad 
till över tre miljarder. Trafikkontoret bedömer att alternativ 1 är en mer genomförbar 
lösning som i så fall bör studeras vidare i pågående Program för Linnéplatsen.  

Trafikkontoret bedömer att det för närvarande saknas förutsättningar att genomföra en 
gemensam temanämnd då intresset från övriga stadsutvecklande nämnder har varit svalt. 
Avrapportering av projektet har erbjudits nämndsvis under sommaren och hösten.  
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Spårlösningarna vid Linnéplatsen är en del av spårprojektet mellan Lindholmen och 
Linnéplatsen, och arbetas fram inom ramen för den pågående genomförandestudien. 
Projektets sammantagna bedömning om Linnéplatsen framtida utformning är att 
tråglösningarna i detta läge är rimliga att studera vidare. Beslut om val av alternativ 
kommer att underställas de politiska beslutsorganen inom ramen för genomförandestudie 
och detaljplan/järnvägsplan. 

 

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

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

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

Förhållande till styrande dokument 
• Översiktsplan för Göteborg 
• Målbild Koll2035 
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Ärendet  
Trafiknämnden har gett trafikkontoret uppdraget om att hantera Linnéplatsens framtida 
utformning på en nämndsövergripande temanämnd, samt utreda kostnader för att 
säkerställa en fortsatt dragning av Lindholmsförbindelsen i tunnel under 
Medicinareberget.  

Beskrivning av ärendet 
Inom ramen för Sverigeförhandlingen har trafikkontoret fått i uppdrag att genomföra en 
spårförbindelse i form av en tunnel mellan Lindholmen och Linnéplatsen, via 
underjordisk hållplats vid Stigberget. En genomförandestudie för sträckan mellan 
Vegasvackan till Linnéplatsen påbörjades i mars 2021 och vid trafiknämndens 
sammanträde 2021-10-28 redovisade trafikkontoret alternativa lösningar för 
utformningen av ett framtida spår på Linnéplatsen. De lösningar som presenterades var:  

- Tråglösningar på Linnéplatsen  
- Spår i markplan genom del av Slottsskogen  
- Tråg i Rosengatan 

Projektet gjorde vid presentationen bedömningen att trågösningarna på Linnéplatsen hade 
bäst förutsättningar att genomföras, bland annat utifrån de geotekniska förutsättningarna 
vid Vegasvackan samt påverkan på riksintressena i Slottsskogen.  

Vid trafiknämndens sammanträde 2021-11-18 gavs nedanstående uppdrag:  

1. Trafikkontoret får i uppdrag att som en del i det fortsatta arbetet med alternativen 
för Lindholmsförbindelsen göra en bedömning av kostnaden för att säkerställa en 
senare fortsatt dragning i tunnel under Medicinareberget mot Chalmers. 

2. Trafiknämnden beslutar att hantera Linnéplatsens framtida utformning på en 
temanämnd i början av nästa år tillsammans med andra berörda nämnder för att 
brett belysa olika perspektiv och avvägningar. 

3. Trafiknämnden beslutar att inget av de fyra utredningsalternativen utesluts innan 
temanämnden genomförts.   

En framtida utbyggnad av spårvagnsnätet är en fråga för kollektivtrafikhuvudmannen, det 
vill säga Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Uppdraget från trafiknämnden har inte 
diskuterats utförligare med Västtrafik, och inga formella synpunkter har inhämtats inom 
detta uppdrag.   

Nästa steg är ställningstagande i frågan om spårvägstunnel ska beredas vidare. Frågan 
aktualiseras av programarbetet för Linnéplatsen och kommande detaljplan för bostäder på 
Karlsrofältet vid Annedalsmotet. Frågan bör vidare hanteras tillsammans med 
kollektivtrafikhuvudmannen inför en eventuell revidering av Målbild Koll 2035.  

Besvarande av trafiknämndens uppdrag sker uppdelat i två delar nedan, där del 1 
innehåller uppdraget om en kostnadsbedömning av en senare fortsatt dragning i tunnel 
under Medicinareberget mot Chalmers, och del 2 innehåller uppdraget om temanämnd 
och Linnéplatsen framtida utformning.  
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Del 1: Kostnadsbedömning av fortsatt dragning i tunnel under 
Medicinareberget mot Chalmers 
I uppdraget om en kostnadsbedömning av tunnel under Medicinareberget mot Chalmers 
studerades två alternativ: (1) Bergtunnel från Annedalsmotet till hållplats Chalmers samt 
(2) Tunnel hela vägen med hållplats under Linnéplatsen och Sahlgrenska. Alternativen 
redogörs nedan.  

Alternativ 1 - Bergtunnel från Annedalsmotet till hållplats Chalmers 

Förslaget innebär en cirka 1,5 kilometer lång spårvägstunnel från Chalmers hållplats till 
befintligt spårvagnsspår vid Annedalsmotet, via en underjordisk hållplats vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Lösningen kan länkas ihop med spårvagnsnätet både från 
Marklandsgatan, från Lindholmen via Lindholmsförbindelsen samt Järntorget via 
Linnégatan. Förslaget är oberoende av utformningen av Linnéplatsen. Dagens befintliga 
spårvagnsspår vid Sahlgrenska och Wavrinskys plats kan ligga kvar och användas för 
lokal spårvagnstrafik över Guldheden. Därmed ökar kapaciteten i stråket avsevärt när de 
lokala spårvagnarna avlastas men behåller nuvarande sträckning.  

 
Alternativ 1: Bergtunnel från Annedalsmotet till hållplats Chalmers, totalt 1,5 milometer spårväg. 
Röda rutor visar dagens befintliga hållplatser, och rutan med röd ram visar förslag om hållplats 
under mark. 

Det finns flera idéer om lösningar för hur en spårväg ansluter till Frölundabanan vid 
Annedalsmotet, antingen i tråglösningar eller i markplanslösningar. Detta har inte 
undersökts djupare inom uppdraget men kan bli en fråga för pågående Program för 
Linnéplatsen.  

I Översiktsplan för Göteborg finns ett järnvägsreservat från Västlänken station Haga 
söderut mot Särö, och vid en sådan realisering finns förslag om en underjordisk hållplats 
vid Sahlgrenska/Medicinareberget. En underjordisk spårvagnshållplats i anslutning till 
framtida tågstation medför attraktiva och bekväma bytesmöjligheter på systemnivå.  

Vid Chalmers, baserat från nuvarande kunskapsläge, är en tänkbar lösning att den nya 
spårvägstunneln mynnar ut i markplan väster om befintligt hållplatsområde. Dagens 
hållplats behöver byggas om så att det blir ett hållplatsläge från nya tunnel till 
Chalmerstunneln, samt ett hållplatsläge för de lokala spårvagnarna som trafikerar i 
markplan över Guldheden mot Vasaplatsen.  
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Vid Sahlgrenska/Medicinareberget kan en hållplats placeras i berget under mark, likt den 
lösning som nu planeras vid Stigbergstorget. En placering djupare ner i berget ger ökad 
flexibilitet i var uppgångarna i markplan kan placeras.  

Kostnaden för alternativ 1 uppgår till 1,5–2 miljarder baserat på 2019 år prisnivå. 
Underlaget har beräknats i enlighet med projektet för Lindholmsförbindelsen. I 
beräkningen ingår uppskattningar för hållplats Chalmers, spårvagnstunnel i berg och 
hållplatser under mark, anpassningar vid Annedalsmotet samt generellt påslag för 
oförutsedda kostnader.  

Nyttor med alternativ 1 är ökad kapacitet i spårvägssystemet (avlastning förbi 
Sahlgrenska), då kapacitetsutredning inom Målbild Koll2035 pekar på ett kritiskt snitt 
förbi Sahlgrenska. En spårvagnstunnel skulle förkorta restiden med stadsbana både från 
Frölunda och Lindholmsförbindelsen till Chalmers med cirka tre minuter (2 hållplatser 
mindre och 5 korsningspunkter mindre).  

För resenärer som har Sahlgrenska som målpunkt medför en underjordisk lösning med 
längre gångvägar att delar av restidsvinsten uteblir.  

Alternativ 2 – Tunnel hela vägen med hållplats under Linnéplatsen och Sahlgrenska 

En alternativ lösning är en förlängning av Lindholmsförbindelsen direkt till Chalmers, 
med hållplats under Linnéplatsen samt Sahlgrenska. Spårvagnstunneln uppskattas till 2,4 
kilometer och innefattar två underjordiska hållplatser. Konceptet med enkelspårstunnlar 
innebär att kopplingen mot Lindholmsförbindelsen behöver ske via två enkelspårstunnlar 
i en ”gaffellösning”. För att klara spårgeometri och lutningar behöver 
anslutningspunkterna till Lindholmsförbindelsen ske väster om lekplatsen Plikta. De 
underjordiska hållplatslägena på Linnéplatsen hamnar cirka 40 meter under mark för att 
placeras i berg. Uppgångarna från hållplatsen kan placeras flexibelt men vid 
genomförandet finns tekniska utmaningar, och konflikter med blivande kulturreservatet 
behöver beaktas. Hållplatslösningarna vid Sahlgrenska och Chalmers utformas på samma 
sätt som alternativ 1.  

Alternativ 2 möjliggör enbart anslutning till Lindholmsförbindelsen, och saknar naturlig 
koppling till Chalmerstunneln från Dag Hammarsköldsstaden/Frölunda.  

Alternativ 2: Tunnel hela vägen med hållplats under Linnéplatsen och Sahlgrenska, totalt 2,4 
kilometer spårväg. Röda rutor visar dagens befintliga hållplatser, och rutor med röd ram visar 
förslag om två underjordiska hållplatser.  
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Alternativ 2 innebär utmaningar gällande spårgeometri och godtagbara lösningar kopplat 
till brand- och utrymningsvägar. Det tillkommer även ökade risker kopplat till säkerhets- 
och brandriskfrågor med spårvägsväxlar under mark.  

Den längre tunneln med två hållplatser under mark blir betydligt dyrare med uppskattad 
merkostnad på minst en miljard gentemot alternativ 1, samt medför ökade driftkostnader 
för mer underjordsanläggningar. Kostnaden för alternativ 2 uppskattas till över tre 
miljarder baserat på 2019 år prisnivå. Uppskattad kostnad är med mycket stor osäkerhet, 
framförallt vid Linnéplatsen.  

Fördelar med alternativ 2 är något snabbare restid från Lindholmen till Chalmers jämfört 
med alternativ 1.  

Del 2: Temanämnd och Linnéplatsen framtida utformning 
Trafiknämndens presidium har fört resonemang med de övriga stadsutvecklande 
nämnderna om en gemensam temanämnd, men där intresset har varit svalt. Istället har 
separata dragningar i respektive nämnd föreslagits, där fastighetsnämnden fick 
information om projektet i juni och en redogörelse planeras för park- och naturnämnden i 
augusti 2022. Möjligheten till redogörelse i byggnadsnämnden är ännu inte fastställd.  

Efter presentationen på trafiknämnden av de olika spårlösningarna på Linnéplatsen har 
genomförandestudien fortsatt. En angelägen frågeställning har varit att ytterligare bedöma 
genomförbarheten av de olika alternativen. Geotekniska och bergtekniska undersökningar 
har stärkt trafikkontorets bedömning att bergtäckning saknas vid Vegasvackan, vilket 
innebär att alternativ Markplan och Rosengatan behöver byggas i öppet schakt vid 
Vegasvackan. Bedömningen sammantaget är att alternativ Markplan och Rosengatan är 
förknippad med stora risker, påverkan på befintliga fastigheter samt kostnader som 
projektet bedömer som orimliga.  

Trafikkontoret har parallellt med uppdraget tagit fram visualiseringar av de olika 
alternativen, vilka presenterades vid trafiknämndens sammanträde 21 april 2022. Dialog 
om de olika projekten vid Linnéplatsen har skett inom ramen för genomförandestudien 
samt inom ramen för pågående programarbete för Linnéplatsen.  

Förvaltningens bedömning 
Förslaget om en tunnel i Medicinareberget ingår inte i Målbild Koll2035, men denna 
översiktliga bedömning kan utgöra underlag till fortsatt arbete i Program för 
Linnéplatsen. Utifrån nackdelarna kring säkerhetsrisker och kostnad för alternativ 2, gör 
trafikkontoret bedömningen att alternativ 1 är en mer genomförbar lösning som i så fall 
bör studeras vidare i programarbetet.  

Förvaltningen bedömer att en konsekvensanalys av åtgärdsval bör ligga till grund för 
kommande prioriteringar av kollektivtrafikutbyggnad. Aktualitet, behovet och 
finansiering av en tunnel i Medicinareberget behöver vägas mot andra kritiska 
nyckelinvesteringar i spårvägssystemet, till exempel Gropegårdsförbindelsen eller 
spårväg till Backa och Eriksberg.  

Trafikkontoret gör bedömningen att det för närvarande inte finns några förutsättningar att 
genomföra en gemensam temanämnd, då övriga nämnders intresse för dialogformen 
saknats i denna fråga. Samverkan mellan nämnderna pågår dessutom inom ramen för 
genomförandestudien samt i det programarbete för Linnéplatsen som 
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stadsbyggnadskontoret initierat för att göra en avvägning mellan olika intressen i 
området. Samverkan kommer också att ske när arbetet med detaljplan och järnvägsplan 
(järnvägsplan kommer att göras för spårsträckningen mellan Lindholmen och 
Linnéplatsen) tar fart under hösten.  

Trafikkontoret bedömer utifrån ovan att uppdraget om att inget av de fyra 
utredningsalternativen gällande Linnéplatsens framtida utformning utesluts innan 
temanämnden genomförts bör förklaras som avslutat. Projektets ekonomiska ram 
förutsätter ett hållplatsläge i markplan eller i tråg. Ett underjordiskt alternativ inryms inte 
i ramen för projektet Brunnsbo-Linné. Projektets sammantagna bedömning är att 
tråglösningarna i detta läge är rimliga att studera vidare. Beslut om val av alternativ 
kommer att underställas de politiska beslutsorganen inom ramen för genomförandestudie 
och detaljplan/järnvägsplan.  
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