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En tydlig utmaning:
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UTGÅNGSPUNKTER

Syftet med studien är att studera de fysiska 
möjligheterna för en spårväg från Stenpiren via 
Lilla Bommen, Gullbergsvass (alt Gullbergsstrand) 
till Gamlestaden där anslutning bör ske till såväl 
Angeredsbanan som Kortedalabanan. Eller kanske 
snarare ett prioriterat kollektivtrafikstråk.

Underlag till arbetet har varit dels befintlig 
infrastruktur och höjdsättning dels pågående 
planarbeten längs stråket.

Vi har under arbetet haft dialog med de 
planprocesser som nu sker norr om Nordstan, 
väster om Partihallarna samt i Gamlestaden och 
Slakthusområdet.
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Möjligheten till spårväg har bedömts utifrån ett 
geometriskt perspektiv och inte baserat på 
kostnader eller genomförbarhet i förhållande till 
idag planerad användning av mark för huvudgata 
eller kollektivtrafik.

Se analysen som en möjlighet att om 20-30 år dra 
fram en spårväg på ytor som inte formellt hindrar 
en spårväg.

Vissa prövade sträckor har valts bort under 
dialogfasen då de bedömts som omöjliga eller till 
och med utopi.
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TIDIGA BEGRÄNSNINGAR
Det visade sig tidigt i arbetet att den största 
utmaningen sannolikt är att ta sig under eller över 
annan infrastruktur, inte minst järnvägar. Det pågår 
idag en omfattande ombyggnad av järnvägen vid 
Olskroken för att skapa goda anslutningar till 
Västlänken. Även Hisingsbron ger nya 
förutsättningar i området norr om Nordstan.
De krav som måste ställas på planfria passager är 
vid passage över järnväg fri höjd 6 meter plus 
konstruktionshöjd (antagen till 1 meter). Vid 
passage under är lägsta tillåtna höjd för 
kontaktledning 4,2 meter på reserverat utrymme 
samt 5,2 meter i blandtrafik. Normalhöjd på 
kontaktledning är 5,5 meter.
I vissa områden krävs även markhöjning till ca 
+2,5 meter för skydd mot översvämning.
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BORTVAL

Sträckningen längs Gullbergsstrand har flera 
problem i den västra delen vilket gör den svår att 
genomföra. Sträckninegn har dessutom ett 
enkelsidigt upptagningsområde vilket ger sämre 
nytta. Däremot visar sträckan norr om E6 inte på 
några större problem. Anslutningen mot 
Gamlestaden via Slakthusgatan ger en bättre 
geometri under järnvägen. Trots det senare har 
alternativet valts bort.

Kopplingen direkt från Partihallarna till 
Gamlestadstorget löser inte kapacitetsproblemet 
på spårvägen söder om Gamlestadstorget. 
Alternativet utreds inte mer.
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Sträckan söder om Partihallarna över till 
Gamlestadsvägen blockeras av pågående 
ombyggnad av järnvägen i Olskroken samt nya 
planer för Gamlestadsvägen. Alternativet utgår 
trots att det hade varit en gynnsam sträcka med 
goda anslutningar till Angereds- och 
Kortedalabanorna.

Ett nordligt alternativ via Slakhusgatan och 
Marieholmsgatan väljs bort då det inte går att 
förena med ny detaljplan norr om Göteborgs 
Energi som innehåller nytt mot med E45 samt nu 
bussdepå.
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VALD LINJE ATT ARBETA VIDARE MED
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Vi har valt att arbeta vidare med en sträckning 
som börjar vid Stenpiren för att sedan följa 
kollektivtrafikreservat i nytt planarbete till Lilla 
Bommen. Vid Lilla Bommen erbjuds anslutning 
till Hisingsbron och Ö Hamngatan. Här har vi två 
alternativ ett med bra geometri som korsar 
spårvägen i Ö Hamngatan i plan och ett som går 
norr om rampen till Hisingsbron och passerar 
under spårvägen mot Hisingen planskilt. Det 
senare drabbas dock av en ogynsamm S-kurva.
Passagen över E6 sker på en av staden inköpt fd
järnvägsbro som i pågående planarbete reserveras 
för gång, cykel och kollektivtrafik.
Linjen passerar vidare Partihallarna och Säveån 
samt går längs Waterloogatan till Gamlestaden. 
Den stora utmaningen är att korsa järnvägen vid 
Gamlestaden.
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STENPIREN
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Vid Stenpiren föreslås en spårtriangel för att öka 
redundansen i spårvägssystemet. På skissen har en 
spårgeometri valts som ska skydda Stora 
Bommens bro, men det ger kurvor på ner till 23 
meters radie.
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LILLA BOMMEN / HISINGSBRON
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I denna punkt finns två alternativ. Det ena ger god 
geometri men en plankorsning med spårväg det 
andra (norra) en planskildhet men sämre geometri. 
Ett alternativ som kan prövas är att köra i ena 
riktningen i det norra läget och i andra riktningen i 
det södra läget. Två enkelspår skulle påverka 
utrymmet för biltrafik mindre.
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GULLBERGSVASS
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Från Hisingsbron till Partihallarna är det 
”jungfruligmark” vilket gör att ett framtida 
kollektivtrafikstråk kan tas in i arbetet med 
kommande planer.
E6 passeras på en fd järnvägsbro som staden köpt 
in för GC och kollektivtrafik.
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PARTIHALLARNA

10

Genom Partihallarna finns olika möjligheter. En 
linje längs Säveån som kan samlokaliseras med 
cykelbana. Kräver dock hänsyn till Natura 2000 
samt de lastbilsleveranser som idag sker i stråket. 
I gällande plan från 1990 år stråket längs ån 
Lokalgata medan den norra delen är u-område för 
ledningar i plan från 1962. Övriga stråk kräver 
omvandling av området.

N
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PARTIHALLARNA
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Norr om Partihallarna går stråket under 
Partihallsviadukten ”Rödeorm”. Den fria höjden 
ska inte vara ett problem även om marken höjs till 
önskade 2,5 meter.
Om marken höjs är det fortsatt 6,5 meter till 
körbanan på rampen mot Marieholmstunneln. 
Detta ger utrymme för 1,3-2,0 meter 
konstruktionshöjd på rampen.

+1,3

+9,0
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WALCKESBRON
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Passagen över Säveån sker genom att Walkesbron
rivs och en ny bro byggs där kollektivtrafik och 
biltrafik är separerad.
Passagen på norra sidan av Säveån under 
Hamnbanan måste ske med spårväg i separerat 
utrymme då kontaktledningen måste ligga lågt. 
Detta innebär även att korsning med biltrafik inte 
kan ske direkt utanför bron eftersom 
kontaktledningen då ligger för lågt. Förslaget 
bygger på att spårvägen ligger på norra sidan av 
den nya bron.
Cirkulationsplatsen norr om bron måste justeras 
något för att ge plats för spårvägen. Cykelbanan 
förläggs längs ån söder om bropelarna.
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GAMLESTADEN
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Vid Gamlestaden har vi prövat några olika 
lösningar på passage av Norge-Vänerbanan. 
Oavsett lösning blir anslutningen mot 
Kortedalabanan den största utmaningen. Här finns 
dock möjlighet att dra framtida spår i område 
avsatt för huvudgata i kommande detaljplan.
Den största utmaningen vid passage under 
järnvägen är bropelarnas placering samt den inte 
helt gynnsamma vertikalgeometrin.
Ett alternativ för anslutning till Angeredsbanan är 
att följa järnvägen på västra sidan med ramper och 
passera över järnvägen. Tillräckligt utrymme finns 
på båda sidor av järnvägen. En anslutning till 
framtida Kortedalatunnel torde vara möjlig även 
om det blir en spännande ”spårspagetti”.

Ursprungliga hypoteser
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GAMLESTADEN
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Spåren från Stenpiren kommer in till 
Gamlestadstorget väster om Norge-Vänerbanan
och förutsätts korsa denna samt 
Angeredsspårvägen i Slakthusgatans nuvarande 
sträckning. Av höjdinformationen på grundkartan 
kan man antaga att fria höjden under järnvägen är 
tillräcklig, dock med reservation för att uppgift 
om nivån på brons underkant saknas. Däremot är 
höjden på Västgötabanans gamla bro som idag 
nyttjas av spårvägen till Angered helt otillräcklig. 
Linjen förutsätts därför få en betydligt högre 
profillinje och skulle därmed komma upp i 
ungefär samma höjd som Norge-Vänerbanan. 
Detta görs lämpligen samtidigt som dubbelspåret 
över bron byggs. Höjderna inne i den befintliga 
spårtriangeln är inte tänkta att påverkas.
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GAMLESTADEN

15

De yttre förutsättningarna medför en pressad 
spårgeometri, främst i höjdled. De visade 
vertikalradierna är 600 meter, obetydligt över 
minsta möjliga minimiradie. Dessutom överstiger 
lutningen på 5,3 % mellan radierna 
Banstandardens norm. Dock finns spårvägsnätet 
jämförbara lutningar, exempelvis Sannabacken 
5,4 % och Ånäsvägen 5,3 %.
Ytterkurvan klarar sig med vertikalradie 700 
meter och max lutning 4,9%.
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GAMLESTADEN
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Det skiljer nästan 14 meter i längd mellan de båda 
kurvorna vilket gör att profilgeometrin för 
ytterkurvan är gynnsammare än för innerkurvan. 
Spåren har separata längdmätningar. De olika 
växelområdesgränserna har dessutom utnyttjats så 
att vertikalradierna startar och slutar på olika 
ställen. Profillinjerna lever därför var sitt liv med 
påföljden att spåren inte ligger på samma höjd. 
Skillnaden i höjd är som mest drygt 30 cm.
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GAMLESTADEN
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Horisontalradierna är i allmänhet 30 meter med 
någon enstaka ner till 23 meter. Växlarna, som 
alla ligger plant, har radie 50 meter. 
Växelanslutningen är lagd norr om de befintliga 
växlarna till spårtriangeln för att göra det möjligt 
att välja väg mot centrum eller mot Bergsjön. 
Dagens befintliga växlar måste byggas om i nytt 
läge.

Med tanke på de extrema värden som krävs är en 
anslutning mot Bergsjölinjen vid 
Gamlestadstorget krävande men inte omöjlig. 
Denna anslutning kan istället prioriteras via 
Nylöse och ny tunnel mot Kortedala den dag det 
blir aktuellt.
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GAMLESTADEN
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Anslutningen mot Angeredsbanan kan gå under 
Norge-Vänerbanan i de norra brofacken och sedan 
gå under det södergående spåret för 
Angeredsbanan. På så vis skapas en planskild 
anslutning mellan de båda banorna. De 
geometriska förhållandena innebär att korsningen 
med Slakthusgatan måste ske i plan.
Ett alternativ med en ”fly-over” över järnvägen 
har prövats och är möjligt och klarar en 
planskildhet med Slakthusgatan inom rimlig 
vertikalgeometri.
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GAMLESTADEN
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En dyr men möjlig lösning för passage över 
Norge-Vänerbanan är en ”fly-over” i höjd med 
Nylöse. En sådan lösning kan erbjuda 
planskildkorsning med nya Slakthusgatan om 
vertikalgeometrin går ner till Rv600 och lutning 
4,99% i 85 meter i söder. Därefter gynnsamma 
mått med Rv3000 och lutning 0,7%.

Fri höjd >4.7 m

Fri höjd >2,5 m

Ej möjligt att komma under
Fri höjd <2,5 m
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FRAMTIDA HÅLLPLATSLÄGEN
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Geometriskt ser det ut att vara möjligt att etablera 
hållplatser för 45 meter långa vagnar. På de flesta 
platser torde det även vara möjligt med hållplatser 
upp till 70 meter (för dubbelkopplade 33 meter 
långa vagnar).
Vissa hållplatslägen kan bli svåra ur andra 
aspekter t ex stadsbyggnad. Detta gäller särskilt 
ett hållplatsläge på Kanaltorget invid Lilla 
Bommen.
På kartan visas hållplatslägen med ett avstånd av 
ca 600-700 meter.
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FRAMTIDA RESTID
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En gångtidssimulering för sträckan Stenpiren-
Gamlestads torg indikerar en restid på 11,3 
minuter vilket kan jämföras med dagens linje 9 
som kör samma sträcka på 11 minuter.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2

ha
st

ig
he

t (
km

/h
)

sträcka (km)

Stenpiren-Gamlestaden, fordon: NET 2012

STH Körhastighet

TRIPP-STRUTS
Gångtidsberäkning
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SLUTSATS
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Det är geometriskt möjligt att skapa en spårväg 
från Stenpiren via Gullbergsvass till 
Angeredsbanan. En något större utmaning är det 
att ansluta linjen även till Kortedalabanan vid 
Gamlestaden.
Flera förutsättningar ges i pågående 
planarbeten där kollektivtrafikreservat redan 
lagts in. Om det sedan blir buss eller spårvagn får 
framtiden utvisa.
Även om geometrin och samverkan med övrig 
trafik blir sämre ser vi den planskilda passagen 
med Hisingsbron som den som ger bäst 
redundans och kapacitet för spårvägsnätet. Båda 
alternativen bör hållas öppna för framtiden.
En anslutning till Angeredsbanan är viktig för 
att öka redundansen och stärka kapaciteten i 
spårvägsnätet och föreslås ske antingen under 
eller över  Norge-Vänerbanan.
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