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Remissyttrande gällande val av alternativ – 
bro eller tunnel mellan Lindholmen och 
Stigberget 

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

1. Stadsdelsnämnden Lundby översänder föreliggande tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till trafiknämnden.  

2. Stadsdelsnämnden Lundby förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Trafiknämnden beslutade den 27 augusti 2020 att remittera föreliggande ärende till 

stadens förvaltningar för yttrande. Ärendet gäller Lindholmsförbindelsen och val av 

alternativ, där tre alternativ har studerats: 

• Tunnel från Lindholmen till Linnéplatsen, 

• Öppningsbar bro på 12 meter från Lindholmen till Stigberget med tunnel från 

Stigberget till Linnéplatsen, samt 

• Fast bro på 27 meter från Lindholmen till Stigberget med fortsatt sträckning ovan 

mark längs Bangatan till Djurgårdsplatsen för att därefter gå ner i tunnel till 

Linnéplatsen.  

Stadsdelsförvaltningen svarar på remissen utifrån sociala och lokala perspektiv.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Lindholmsförbindelsen ingår i Sverigeförhandlingen där 3 845 miljoner kronor är avsatt 

för Lindholmsförbindelsen. Göteborgs stad står för en fjärdedel, regionen likaså och 

staten för hälften av finansieringen. En ekonomisk kalkyl har tagits fram för de tre 

alternativen. I kostnadsberäkningarna har inte tilläggsfunktioner, såsom gång- och 

cykelkopplingar samt buss, räknats med. Grundinvesteringen för de olika alternativen är 

beräknade till: 

• Tunnel – 4 434 miljoner kronor,  

• Öppningsbar bro 12 meter – 4637 miljoner kronor och 

• Fast bro 27 meter – 4 167 miljoner kronor.  

Detta innebär att samtliga alternativ överskrider den ekonomiska ramen för projektet. 

Beräknade drifts- och underhållskostnader har beräknats för de tre alternativen där den 

bedömda årliga kostnaden för tunnel uppskattas till cirka 10 miljoner, för öppningsbar 
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bro 12 meter till cirka 19 miljoner och för fast bro 27 meter till cirka 15 miljoner kronor. 

Öppningsbar bro 12 meter blir därmed det dyraste alternativet sett till både investerings- 

samt drift- och underhållskostnader.  

Lindholmsförbindelsens angöring på norra Älvstranden ligger i primärområdet 

Lindholmen och angränsar till primärområdena Eriksberg, Kyrkbyn och Rambergsstaden. 

Lindholmen och Eriksberg är två av de mest välmående primärområdena både i 

stadsdelen och i Göteborg med hög medelinkomst, högt valdeltagande samt låg 

arbetslöshet. Här upplever sig en stor andel av invånarna ha en god hälsa. Kyrkbyn och 

Rambergsstaden har en lägre medelinkomst, ett lågt valdeltagande, hög arbetslöshet och 

färre av invånarna upplever sig ha en god hälsa. Socioekonomi påverkar medborgarnas 

levnadsvillkor och utgör en social barriär i staden. Barriäröverbryggande åtgärder, såsom 

Lindholmsförbindelsen, som hanterar fysiska barriäreffekter kan även bidra till att minska 

mentala och sociala barriärer. Dock behöver kopplingar till förbindelsen från övriga delar 

av Lundby och Hisingen säkras för att så många människor som möjligt ska kunna ta del 

av fördelarna med en älvförbindelse. Broalternativen kopplar visuellt samman Norra 

Älvstranden med den Södra och bidrar till att minska den mentala barriär som älven 

utgör. Det är även av stor vikt att tillskapa fler gång- och cykelkopplingar över älven.   

Lindholmsförbindelsen kan öka förutsättningarna för lokala näringsidkare, då den ökar 

tillgängligheten till Lindholmen och Hisingen. Då fler får det lättare att transportera sig 

över älven möjliggör detta också för nyetablering av verksamheter men öppnar också upp 

och binder samman staden för invånare och besökare.   

Bedömning ur ekologisk dimension 
I underlaget för val av alternativ – bro eller tunnel finns en geografisk förstudie som 

beskriver kulturhistoriska och miljömässiga värden. Bland annat beskrivs 

bebyggelseområdena Lindholmen, Stigberget och Linnéplatsen ha särskilda historiska, 

kulturhistoriska och miljömässiga värden för staden och staten som är av bevarande- och 

nyttjandeintresse. I förstudien bedöms tunnelalternativet innebära lägst negativ påverkan 

på platserna utifrån riksintresse för kommunikationer, natur- och kulturmiljövård samt 

friluftsliv. Tunnelalternativet tar även minst mark i plan i anspråk och möjliggör för 

fortsatt utveckling av kvalitativa stadsmiljöer. Broalternativen, å sin sida, gör större 

intrång i befintlig stadsmiljö och försämrar framtida möjligheter för exploatering.  

Av de tre alternativen är det tunneln som har sämst ekologiska förutsättningar. 

Exempelvis har en klimatanalys genomförts där tunnelalternativet har visat sig ha högts 

koldioxidutsläpp på grund av den mängd betong som används för byggandet av tunnlarna 

och underjordisk hållplats vid Stigbergstorget.  

Lindholmsförbindelsen har möjlighet att minska bilanvändandet då fler får möjlighet att 

resa snabbt och effektivt över älven vilket främjar klimatmålen. 

Bedömning ur social dimension 
Som nämnts ovan under rubriken Bedömning ur ekonomisk dimension så ligger 

Lindholmsförbindelsens angöring på Norra Älvstranden i primärområdet Lindholmen. 

Lindholmen har idag en hög andel dagbefolkning, då området till stor del består av 

arbetsplatser och skolor. I skolorna på Lindholmen går idag cirka 5 000 barn och unga. I 

och med planerad stadsutveckling på Lindholmen kommer antalet arbetsplatser fortsatt 

vara högt, men även antalet bostäder kommer att öka, detta gör att effektiva 



 

Göteborgs Stad Lundby, tjänsteutlåtande 3 (8) 

   

   

kollektivtrafikkopplingar till och från Lindholmen behöver säkras. Då även skolan ska 

utvecklas, redan idag går barn och unga från hela staden och regionen i skola på 

Lindholmen, ställs krav på att barn och unga på ett tryggt och säkert sätt ska kunna ta sig 

mellan skola, hem och fritidsaktiviteter. Stadens kärna ska växa över älven vilket gör det 

troligt att barn från andra stadsdelar i större utsträckning kommer att gå i skola på 

Lindholmen i framtiden. Utifrån detta fyller Lindholmsförbindelsen en viktig roll, då den 

inte bara binder samman staden fysiskt utan också möjliggör för fler människor att röra 

sig över större ytor.  

Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys behöver genomföras i ett tidigt skede 

för att säkerställa att dessa perspektiv tas om hand i processen men också för att urskilja 

hur Lindholmsförbindelsen påverkar boende, verksamma och besökare samt livsmiljöer.  

Lindholmen skiljer sig åt socioekonomiskt i jämförelse med angränsande primärområden 

såsom Kyrkbyn och Rambergstaden, som har fler socioekonomiska riskfaktorer. Boenden 

i områden där flera socioekonomiska riskfaktorer sammanfaller rör på sig i mindre 

utsträckning och rör sig mer sällan utanför det egna närområdet än i områden med färre 

socioekonomiska riskfaktorer. Detta bidrar till att försämra folkhälsan. Att överbrygga 

fysiska barriärer kan vara ett led i att förenkla för människor att röra sig över större 

områden men också att uppmuntra social blandning och integration bland de som annars 

rör sig i ganska homogena områden. Utifrån detta är det viktigt att kopplingar från övriga 

delar av Lundby samt Hisingen till Lindholmsförbindelsen säkerställs. 

Samverkan 
Information om ärendet lämnas på förvaltningsgemensam samverkansgrupp den 8 

oktober 2020. 

Expedieras 
Ärendet expedieras till Trafikkontoret, dnr 4122/19.   

Bilagor 
1. Översikt av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsens förstudie 
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Ärendet  
Trafikkontoret har den 3 september 2020 översänt Val av alternativ – tunnel eller bro 

mellan Lindholmen och Stigberget, Lindholmsförbindelsen, till stadsdelsförvaltningen 

Lundby för yttrande senast den 30 oktober 2020.  

Beskrivning av ärendet 
Lindholmsförbindelsen kommer bland annat att avlasta Hisingsbron och minska 

sårbarheten med ytterligare en spårvägskoppling över älven. Lindholmsförbindelsen 

pekas ut i Göteborgs stads översiktsplan och i Målbild Koll2035 för stadstrafikens 

stomnät samt ingår i Sverigeförhandlingarna. 

Lindholmsförbindelsen är en stadsbana och är en del av kollektivtrafikobjektet Brunnsbo-

Linné. En stadsbana knyter ihop längre stråk och kännetecknas av hög turtäthet, glesare 

mellan hållplatserna, högre maxhastigheter och att den kör på egen bana med få 

korsningar i plan. Lindholmsförbindelsen knyter samman Lindholmen med Linnéplatsen 

via en hållplats i eller intill Stigberget och ska fungera som en tvärlänk som bryter de 

naturliga barriärerna Göta älv och Stigberget. Utmaningen i projektet är att skapa en 

snabb, kapacitetsstark och pålitlig innerstadsring i en befintlig stadsmiljö där 

förutsättningar ges för fortsatt stadsutveckling och en god stadsmiljö.  

Denna remiss utgör del av underlaget för beslutet om val av alternativ för 

Lindholmsförbindelsen som kommer att fattas i regionfullmäktige och 

kommunfullmäktige under våren 2021.  

De tre alternativen som studerats för Lindholmsförbindelsen är tunnel, öppningsbar bro 

samt en fast bro. Tilläggsfunktionerna buss och gång- och cykelkopplingar har studerats 

översiktligt och fortsatt utredning krävs för att förstå dess förutsättningar. 

Tilläggsfunktionerna kommer att kräva ytterligare finansiering och påverkar kvaliteten på 

spårvägsförbindelsen, men samtidigt är nyttan och behovet av en gång- och 

cykelkoppling över Göta älv mellan Lindholmen och Stigberget tydlig. I ett 

tilläggsyttrande till ärendet från Trafiknämnden finns ett förtydligande kring att ett arbete 

med en ny gång- och cykelbro uppströms i Göta älv pågår.  

 
Bilden visar påverkan av stadsbilden för respektive alternativ: tunnel, öppningsbar bro och fast bro.  
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Tunnelalternativet utförs med två enkelspårsrör från Lindholmen till Linnéplatsen. En 

hållplats under jord tillskapas under mark vid Stigbergstorget. Den uppskattade restiden 

för spårvagn i tunnel mellan Lindholmen och Linnéplatsen är 4,8 minuter. Alternativet 

medger inte gång- och cykelkoppling eller buss.  

Alternativet med en öppningsbar bro ger en segelfri höjd på 12 meter. På Lindholmen 

börjar brorampen på Plejadgatan i höjd med Backa Teaterns västra hörn för att vid 

Stigberget ansluta till en betongtunnel. Hållplatsläge skapas på bron ovanför 

Masthuggskajen, innan tunnelpåslaget. Vid broöppning beräknas resan mellan 

Lindholmen och Linnéplatsen ta 9–13 minuter, annars 5,1 minuter. Vid eventuell gång- 

och cykelkoppling på bron behöver ramper ordnas vilket medför att Oscarsleden behöver 

flyttas norrut. Om bussar ska trafikera förbindelsen krävs anslutningar till lokalgator på 

Stigbergets utsida, ramper för buss kommer även de att medföra att Oscarsleden behöver 

flyttas norrut.  

Det tredje alternativet gäller en fast bro med 27 meter segelfri höjd. Bron startar på 

Plejadgatan på Lindholmen en bit innan Backa Teaterns nordvästra hörn. För att begränsa 

lutningen krävs att bron gör en bågformad utbuktning vid passage av Göta älv. På 

Stigberget ansluter bron till Amerikagatan i markplan och fortsätter utefter Bangatan i 

markplan till Djurgårdsplatsen för att därefter gå ner i tunnel till Linnéplatsen. På 

Bangatan går spårvägen på egen banvall. Två hållplatser tillskapas i markplan; 

Stigbergstorget och Djurgårdsplatsen. Beräknad restid mellan Lindholmen och 

Linnéplatsen för alternativet är 6,3 minuter. Om gående, cyklister och buss ska nyttja 

bron kommer förutom tillkommande ramper på Lindholmssidan även en breddning att 

behöva ske i en redan trång sektion där bron angör Stigberget. Gång- och cykelbana 

bedöms ha lägre nytta då höjdskillnaden blir alltför stor och cykelbanan kommer att 

ansluta på Stigberget och inte vid Oscarsleden. Bussar kommer behöva trafikera samma 

körfält som spårvagn då det inte är ekonomiskt realistiskt att bygga separat busskörfält.  

Linnéplatsen är inte alternativskiljande, då alla tre alternativen går i tunnel fram till 

Linnéplatsen. Här tillskapas ett hållplatsläge för samtliga alternativ. 

I rapporten har alternativen analyserats utifrån fem identifierade aspekter: 

• Stadsbanestandard: beskriver i vilken grad alternativen levererar önskvärda 

nyttor och kvaliteter. Aspekten analyserar alternativens stadsbanekvaliteter såsom 

hastighet, restid, pålitlighet och bytespunkter. 

• Stadsbyggnad och exploatering: beskriver de stadsbyggnadsförutsättningar och 

exploateringsförutsättningar dom respektive alternativ skapar samt hur stadsmiljö 

och riksintressen kan komma att påverkas. 

• Risker och osäkerheter: beskriver hur projektgenomförandet påverkas av 

alternativval. Aspekter som kritiska passager, klimatpåverkan, miljödomar, 

byggrisker och tidplanerisker sammanfattas. 

• Påverkan på och dialog med intressenter: Beskriver Lindholmsförbindelsens 

påverkan på intressenter med koppling till respektive plats.  

• Kostnader: beskriver alternativvalets kostnadspåverkan på projektet. Aspekter 

som investering samt drift- och underhållskostnader analyseras. 
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Sammanställning per analyserad aspekt och alternativ 

De tre alternativen har grundläggande skillnader där tunnelalternativet har goda 

stadsbanekvaliteter och ger bäst förutsättningar för spårbunden kollektivtrafik utefter 

sträckan. Broalternativen medför stopp vid broöppning eller lägre hastigheter och har inte 

samma stadsbanekvaliteter som tunnelalternativet. Broarna innebär också en ökad 

konkurrens om markanvändning samt påverkar farleden Göta älv.  

Förvaltningens bedömning 
Stadsdelsförvaltningen ställer sig i första hand bakom tunnelalternativet och i andra hand 

alternativet öppningsbar bro under förutsättning att framförda synpunkter beaktas. 

Tunnelalternativet ger minst påverkan på framtida exploatering på Lindholmen. Då Södra 

Lindholmen, där bron angör på Hisingssidan, ska utvecklas med bland annat bostäder och 

verksamheter talar detta för ett tunnelalternativ. Utifrån påverkan av riksintressen och 

genomförd dialog med intressenter visar underlaget att tunnelalternativet är bäst lämpat. 

Stadsdelsförvaltningen vill dock lyfta vikten av att en gång- och cykelkoppling över Göta 

älv säkras. I ett medskick till underlaget vill trafiknämnden uppmärksamma att ett arbete 

med en ny gång- och cykelbro uppströms pågår. Här menar stadsdelsförvaltningen att en 

gång- och cykelkoppling mellan Lindholmen och Stigberget även är viktig och att arbetet 

med en sådan lösning, bro eller skyttelfärja, påbörjas skyndsamt.   

En öppningsbar bro med 12,5 meter segelfri höjd ger sämre förutsättningar för 

stadsutveckling då det alternativet tar mer mark i beslag. Alternativet ger även, enligt 

studien, störst negativ påverkan på riksintressen och då särskilt för farled Göta älv i 

jämförelse med de två andra alternativen. Stadsdelsförvaltningen vill dock lyfta att en 

öppningsbar bro har flertalet positiva sociala effekter. Bland annat blir en bro en synlig 
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barriäröverbryggare, vilket gör att staden byggs samman visuellt till skillnad från en 

tunnel. Att alternativet även medger cykel- och gångbro anser förvaltningen vara mycket 

positivt då en sådan koppling redan idag är önskvärd, behovet av en gång- och 

cykelkoppling mellan Lindholmen och Stigberget kommer att öka i och med planerad 

stadsutveckling på Lindholmen.  

Ett identifierat problem med en öppningsbar bro är att på grund av Älvsnabbens 

linjedragning (Klippan – Lilla Bommen) kommer bron behöva öppnas flera gånger per 

timme vilket minskar attraktiviteten att använda brons eventuella gång- och 

cykelkoppling men minskar även stadsbanekvaliteten då spårvagn måste stanna till följd 

av broöppning. Dock vill förvaltningen lyfta att år 2035, då Lindholmsförbindelsen 

beräknas tas i drift, finns möjligheten att befintlig färjeflotta bytts ut och att båtarna är 

lägre och därmed minskar behovet av antalet broöppningar.  

Enligt överenskommelsen i Målbild Koll2035 ska spårsträckan Brunnsbo-Linnéplatsen, 

och således Lindholmsförbindelsen, utgöras av en stadsbana. Tunnel är det alternativet 

som i störst grad uppfyller stadsbanestandard då spårvägen har eget körfält och inga 

korsningar i plan. En öppningsbar bro ger sämst stadsbanestandard enligt den analys som 

gjorts. Dels påverkas robustheten och pålitligheten av att broöppning kan ske när som 

helst och förlänga restiden med det dubbla, dels är ett broalternativ mer utsatt för väder 

och vind vilket kan försvåra sikten och ökar risken för exempelvis kollisioner. Enligt en 

slutsats i studien påverkas även Lindholmsförbindelsens stadsbanekvaliteter negativt om 

tilläggsfunktioner, såsom gång- och cykelkoppling, inkluderas och säkerhetskonceptet 

kompliceras. Stadsdelsförvaltningen ställer sig undrande kring om stadsbana med höga 

hastigheter är ett bra alternativ för en stad som redan lider av effekterna från stora 

trafikala barriärer, särskilt när vi strävar mot att bygga samman staden. 

Bland de aspekter som har varit till stöd för att analysera alternativen saknar 

stadsdelsförvaltningen dels en ekologisk aspekt, dels en social aspekt. Då 

tunnelalternativet är det som är minst miljömässigt gynnsamt borde detta lyftas och 

problematiseras i större utsträckning. Lindholmsförbindelsen har möjlighet att föra staden 

samman och överbrygga den barriär som Göta älv utgör. Att det sociala perspektivet och 

den påverkan Lindholmsförbindelsens tre alternativ har på stadens invånare inte lyfts är 

olyckligt. Att dessa aspekter saknas gör sammanställningen missvisande.  

Även om tunnel är det alternativ som framstår som det bästa utifrån de fem identifierade 

aspekterna går det inte att blunda för de positiva sociala effekter som en öppningsbar bro 

faktiskt ger. En öppningsbar bro är också mer flexibel då den medger tilläggsfunktioner. 

En tunnel behöver kompletteras med gång- och cykelkopplingar över älven.  

 

Stadsdelsförvaltning Lundby 
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