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Kunskapsunderlag angående Operalänken 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden förklarar uppdrag om att ta fram en nyttokostnadsanalys för 
Operalänken där kostnader och nyttor kan jämföras med exempelvis Allélänken 
(TN 2021-06-17, § 280 punkt 1) för fullgjort. 

2. Trafiknämnden avslutar uppdrag om att redovisa hur mycket Operalänken skulle 
kosta att genomföra i samband med byggnationen av Västlänken jämfört med att 
bygga Operalänken efter att Västlänken är klar och vägen ovanpå redan är anlagd 
(TN 2021-06-17, § 280 punkt 2). 

3. Trafiknämnden förklarar uppdrag om att redovisa hur en framtida Operalänk 
skulle kunna koppla mot Hisingsbron och framtida koppling mot Gamlestaden 
(TN 2021-06-17, § 280 punkt 3) för fullgjort. 

4. Trafiknämnden förklarar uppdrag om att återkomma med en beskrivning av 
förutsättningarna för att säkerställa en eventuellt kommande byggnation av 
Operalänken med kopplingar till Drottningtorget, Hisingen och 
Gullbergsvass/Gamlestaden (TN 2021-08-27, § 339 del av punkt 1) för fullgjort. 

Sammanfattning 
Trafikkontoret har, genom trafiknämnden, fått ett antal uppdrag rörande Operalänken. 
Uppdragen rör dels möjligheten till genomförande av Operalänken, dels kostnads- och 
nyttobeskrivningar för länken. I föreliggande tjänsteutlåtande besvaras dessa uppdrag.  

Beträffande genomförandemöjligheterna av Operalänken har trafiknämnden formulerat 
flera frågor, vilka kan sägas röra möjligheten att få till stånd en spårvägslänk i samband 
med återställandet av etapp Kvarnberget samt möjligheten att koppla Operalänken till 
Hisingen, Gullbergsvass och Gamlestaden.  

Trafikkontoret bedömer inte att det är möjligt att tillskapa en ny spårvägslänk i samband 
med återställandet av Västlänken etapp Kvarnberget, utan mycket stora merkostnader och 
tidsmässiga förseningar. Trafikverket kommer att överlämna etapp Kvarnberget till 
staden för återställande under år 2023, och förutsättningarna för återställandet är 
fastlagda. Mot bakgrund av detta bedömer förvaltningen att det inte är önskvärt eller 
lämpligt att genomföra kostnadsuppskattningar för att bedöma investeringskostnaden av 

Trafikkontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-11-26 
Diarienummer 02663/21 
 

Handläggare 
Emma Josefson/Trafikkontoret/GBGStad 
David Palmqvist/Trafikkontoret/GBGStad 
Viktor Hultgren/Trafikkontoret/GBGStad 
Telefon: 031-368 25 63, 031-368 23 22,  
031-368 28 95  
E-post: 
fornamn.efternamn@trafikkontoret.goteborg.se 



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 2 (15) 
   
   

att inkludera Operalänken i återställandet. Förvaltningen föreslår därför att nämnden 
avslutar uppdraget. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Operalänken ligger som ett spårvägsreservat i förslaget till ny översiktsplan för Göteborg 
mellan Stenpiren och Hisingsbron. För sträckningen mellan Hisingsbron och 
Gamlestaden finns ett utredningsområde för kommunikation. 

Om staden skulle välja att reservera yta för en eventuell framtida spårväg i Operalänkens 
sträckning kan det få ekonomiska konsekvenser, dels då det påverkar stadsutvecklingen 
utmed den sträcka där mark reserveras, dels då utformningen av återställandet av 
markytan efter Västlänksarbetet behöver förändras. Det bedöms medföra merkostnader 
samt behov av framtagande av ny detaljplan.  

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 
Operalänken ligger som ett spårvägsreservat i förslaget till ny översiktsplan för Göteborg 
mellan Stenpiren och Hisingsbron. För sträckningen mellan Hisingsbron och 
Gamlestaden finns ett utredningsområde för kommunikation utpekat för en framtida 
spårväg. 

I Målbildkoll 2035 görs avvägningen att citybuss i Operalänkens sträckning behövs men 
att resande underlaget inte motiverar spårvägsutbyggnad än. Spår i Operalänken beskrivs 
istället kunna vara aktuellt först på längre sikt. För att avlasta Brunnsparken och 
Drottningtorget förespråkas istället Allélänken som också skapar en stor bytespunkt med 
ett stadsbanekryss vid Åkareplatsen. 

Bilagor 
1. Kostnadsbedömningar av spårvägsutbyggnader i GMP (Sweco 2015)  

2. Förenklade stråk- och objektstudier Lindholmslänken och Allélänken 
(Ramböll 2015) 

3.  Möjlighetsstudie spårväg, Stenpiren-Gullbergsvass-Gamlestaden 
(Trivector 2020) 

4.  Redogörelse från trafiknämndens sammanträde den 28 oktober 2021 § 29  
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Ärendet  
Tjänsteutlåtandet är förvaltningens svar på två uppdrag, TN 2021-06-17 § 280 och TN 
2021-08-27 § 339, angående kunskapsunderlag kring Operalänken. Trafikkontoret har 
gjort bedömningen att det är värdefullt att återkomma skyndsamt till nämnden i dessa 
frågor, och därför bygger dessa svar i huvudsak på en sammanställning av befintlig 
kunskap inom organisationen. 

Beskrivning av ärendet 
Trafikkontoret redogjorde genom en muntlig presentation vid nämndsammanträdet 2021-
10-28 för hur förvaltningen avsåg besvara de två uppdrag som nämnden givit 
förvaltningen gällande Operalänken. 

Nedan redogörs för de uppdrag som detta tjänsteutlåtande besvarar. 

Beslut TN 17 juni 2021 § 280 

1. Trafikkontoret får i uppdrag att ta fram en nyttokostnadsanalys för Operalänken 
där kostnader och nyttor kan jämföras med exempelvis Allélänken.  

2. Trafikkontoret får i uppdrag att redovisa hur mycket Operalänken skulle kosta att 
genomföra i samband med byggnationen av Västlänken jämfört med att bygga 
Operalänken efter att Västlänken är klar och vägen ovanpå redan är anlagd.  

3. Trafikkontoret får i uppdrag att redovisa hur en framtida Operalänk skulle kunna 
koppla mot Hisingsbron och framtida koppling mot Gamlestaden. 

Beslut TN 27 augusti 2021 § 339 

1. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en beskrivning av 
förutsättningarna för att säkerställa en eventuellt kommande byggnation av 
Operalänken med kopplingar till Drottningtorget, Hisingen och 
Gullbergsvass/Gamlestaden /…/ 

TN 27 augusti § 339: Yrkande angående godkännande av GFS Gatuanläggningar 
inom Centralenområdet (fullständigt uppdrag) 

1. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en beskrivning av 
förutsättningarna för att säkerställa en eventuellt kommande byggnation av 
Operalänken med kopplingar till Drottningtorget, Hisingen och 
Gullbergsvass/Gamlestaden samt hur en lösning för bangårdsviadukten kan ge en 
gen och planskild koppling genom området till/från Hisingsbron och därigenom 
möjliggöra planskild kollektivtrafik och ge förbättringar för framförallt gång-, 
cykel. Detta inkluderar möjligheten att säkerställa tidsmässigt effektiva 
pendelcykelstråk genom området.  

2. Trafikkontoret ges i uppdrag att bjuda in Fastighetskontoret och 
Stadsbyggnadskontoret för en gemensam fördjupad redogörelse kring stadens 
samlade ekonomiska konsekvenser av de aktuella detaljplanerna och denna GFS.  

3. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet. 
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Kort historik 
Spårväg i Operalänkens sträckning har funnits tidigare och togs i drift under tidigt 1900-
tal. På 1960-talet trafikerades sträckan av spårvagnar mellan Wieselgrensplatsen och 
Frölunda. År 1971 revs spårvägen på sträckan då Östra Hamngatan öppnade för 
spårtrafik. 

Operalänken är på senare tid omnämnd i bland annat K2020 (tidigare målbild för 
kollektivtrafik) som en möjlig framtida spårvägslänk. Även nu gällande översiktsplan 
från år 2009 finns ett reservat för spårväg i Operalänkens sträckning, likaså i 
remissversionen för ny översiktsplan. 

 

Figur 1. Äldre linjenätskarta med Operalänken. 

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret har översiktligt bedömt möjligheterna att koppla en möjlig Operalänk till 
Hisingsbron, Gullbergsvass respektive snabbspåret. Förvaltningen gör bedömningen att 
det är möjligt att koppla Operalänken mot Hisingsbron, men att det finns osäkerheter 
avseende möjligheterna att få till stånd ett hållplatsläge vid Kanaltorget till följd av 
luftkvalitetsproblemen vid platsen. Vidare bedöms det möjligt att skapa en 
spårvagnssträckning genom Gullbergsvass. En sådan sträckning skulle emellertid stå i 
konflikt med andra trafikala anspråk, däribland Metrobuss och övrig busstrafik. Att 
koppla Operalänken mot snabbspåret bedöms problematiskt, framförallt på grund av 
sträckningen vid befintlig hållplats Nordstan. Det är sannolikt att dubbla hållplatslägen 
skulle krävas, vilket innebär att kollektivtrafikytan på platsen utökas, och att bland annat 
fotgängare och cyklister får svårare att färdas i området. För att tillskapa dubbla 
hållplatslägen är det troligt att bil- eller busskörfält behöver tas i anspråk. 

Trafikkontoret har genomfört en översiktlig nyttoanalys av Operalänken och Allélänken. 
Till följd av osäkerheter beträffande framtida linjedragningar har ingen kvantifiering av 
nyttorna gjorts. En kvantifiering skulle dessutom kräva en tids- och kostnadskrävande 
utredning, och resultaten skulle vara behäftade med stora osäkerheter. Utifrån översiktliga 
restidsanalyser kan konstateras att Operalänken med koppling mot Hisingsbron skulle 
medföra viss restidsförbättring och kapacitetsavlastning för resor Järntorget – Frihamnen. 
Den planerade Lindholmsförbindelsen bedöms dock fylla ett liknande syfte, och den 
tillkommande nyttan av Operalänken bedöms därför som liten. Om Operalänken skulle 
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kopplas mot snabbspåret finns förutsättningar för vissa restidsvinster, jämfört med andra, 
befintliga spårvägssträckningar. Allélänken, och även sträckningen Stenpiren-
Brunnsparken bedöms dock vara ett snabbare resalternativ. Allélänken får emellertid 
större påverkan på biltrafikens framkomlighet, då biltrafikkörfält tas i anspråk.  

Både Operalänken och Allélänken kommer att inkluderas i kommande linjenätsutredning, 
som genomförs inom ramen för Handlingsplan koll2035. Linjenätsutredningen kan ge 
svar på vilken funktion respektive länk kan komma att fylla i spårvägssystemet.  

När det gäller kostnaderna för Operalänken och Allélänken har inga nya 
kostnadsbedömningar tagits fram. Tidigare framtagna kostnadsbedömningar redovisas, 
dessa bedöms dock vara mycket osäkra och inte ha tagit hänsyn till större kostnadsposter 
eller till särskilt besvärliga punkter. I förstudien för spårväg i Alléstråket kommer en 
successivkalkyl att tas fram, vilket innebär att kunskapen om länkens kostnader och 
kostnadsosäkerhet kommer att öka.  

Nedan följer en sammanställning av befintlig kunskap och en bedömning, där så är 
möjligt, för respektive frågeställning som trafiknämnden gett trafikkontoret gällande 
Operalänken. 

TN 17 juni 2021 § 280 punkt 1 - Trafikkontoret får i uppdrag att ta fram en 
nyttokostnadsanalys för Operalänken där kostnader och nyttor kan jämföras 
med exempelvis Allélänken.  
Kollektivtrafikobjekts nyttor kan delas in i följande effektkategorier: 

- Minskad restid för kollektivtrafikresenärer 
- Minskad trafikeringskostnad för kollektivtrafikföretagen 
- Ökade biljettintäkter 
- Ökad kapacitet och robusthet i kollektivtrafiksystemet 
- Minskade utsläpp från biltrafiken 

Av ovanstående effekter brukar vanligtvis minskad restid och minskad 
trafikeringskostnad vara de mest betydande. Ökade biljettintäkter och framförallt 
miljöeffekter till följd av minskade utsläpp från biltrafiken brukar vanligtvis ha liten 
betydelse för den samhällsekonomiska lönsamheten. I vissa fall kan även ökad kapacitet 
få påverkan på utfallet i samhällsekonomiska kalkyler. I den samhällsekonomiska 
beräkningen av Lindholmsförbindelsen bedömdes förbindelsen få påtaglig positiv effekt 
på förseningar för fordon som trafikerade Hisingsbron. Även komforten ombord på 
fordonen beräknades öka, då trängseln och tillgängliga sittplatser blev fler1.  

För att kunna beräkna olika kollektivtrafikobjekts nyttor krävs kunskap om bland annat: 

- Framtida linjenät och trafikering 
- Restider  
- Antal resenärer som påverkas 

Systempåverkande kollektivtrafikobjekt, exempelvis tidigare nämnda 
Lindholmsförbindelsen påverkar ett stort antal resenärer i olika hög utsträckning. Det 
medför att översiktliga nyttoberäkningar av den typen av objekt inte låter sig göras, till 

 
1 Samhällsekonomisk analys, Spårvägsförbindelse Brunnsbo – Linnéplatsen via Lindholmen, 
sammanfattande PM, Sweco 2020-09-29.  
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följd av de stora osäkerheter sådana beräkningar skulle vara förknippade med. För 
Lindholmsförbindelsen genomfördes därför omfattande modellberäkningar, där olika 
linjenät analyserades.  

Allélänken och Operalänken bedöms få stor påverkan på restiderna i 
kollektivtrafiksystemet som helhet, och länkarna är i hög utsträckning beroende av vilken 
trafikering som antas för respektive länk. Det får exempelvis stor betydelse om en, två 
eller tre linjer är tänkta att trafikera Allélänken, och vilken sträckning linjerna tidigare 
hade, eller om det är helt nya linjer som tillkommer. 

För att ta ett konkret exempel kan man anta att linje 11 mellan Saltholmen och Bergsjön 
antingen trafikerar Allélänken eller inte. Om linje 11 trafikerar Allélänken får det 
konsekvensen att resenärer som inte har målpunkt Brunnsparken, utan reser förbi centrala 
Göteborg, får minskad restid, det vill säga resenärer som reser i relationen Järntorget – 
Gamlestads torg och vidare i systemet. Att trafikera linje 11 via Allélänken får samtidigt 
till följd att de två kapacitetskritiska punkterna Brunnsparken och 
Drottningtorgetavlastas, vilket kan påverka framkomligheten och restidsosäkerheten på 
övriga spårvägs- och busslinjer positivt. Å andra sidan medför en ny dragning av linje 11 
att resenärer med målpunkt Brunnsparken får försämrad turtäthet, och därmed längre 
restid. Hur dessa nyttor, och onyttor, förhåller sig till varandra storleksmässigt är inte 
möjligt att svara på utan omfattande trafikmodellanalyser.  

Mot bakgrund av ovanstående resonemang bedöms fullständiga nytto-kostnadsanalyser 
kräva ett betydande utredningsarbete med stora kostnader som följd. Dessutom skulle 
fullständiga nytto-kostnadsanalyser innehålla mycket stora osäkerheter. Osäkerheterna är 
framförallt stora när det gäller Operalänken, som är utpekat citybusstråk i Målbild 
Koll2035. Såväl sträckning som trafikering av Operalänken har inte utretts tidigare och 
nyttorna av länken är helt avhängig detta.  

Även om fullständiga nytto-kostnadsanalyser inte låter sig göras finns det möjlighet att 
övergripande bedöma vilka nyttor som respektive länk bedöms generera. Som underlag 
för dessa bedömningar har översiktliga restidsanalyser gjorts, baserat på antagande om 
Operalänken respektive Allélänkens sträckningar, hastigheten på länkarna samt antalet 
hållplatser.  

De övergripande nyttobedömningarna för länkarna presenteras nedan. 

Operalänken 
För Operalänken finns flera olika, möjliga, tänkbara dragningar. Nyttobedömningar har 
genomförts för två av de tänkta dragningarna: 

- Operalänken kopplas mot Hisingen 
- Operalänken kopplas mot snabbspåret 

Operalänkens koppling mot Hisingen bedöms som möjlig att få till stånd utan allt för 
stora osäkerheter avseende genomförbarhet. Om Operalänken ska kopplas mot 
snabbspåret finns emellertid ett antal svåra, kritiska punkter, som behöver hanteras, 
framförallt delen vid Nils Ericsonsgatan. Koppling mot snabbspåret medför dock att 
Operalänken funktionsmässigt är mer jämförbar med Allélänken. 
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Operalänken kopplas mot Hisingen 
Om Operalänken kopplas mot Hisingen bedöms det medföra restidsvinst i relationen 
Järntorget – Hisingen. Restidsvinsten bedöms uppgå till cirka 5-6 minuter jämfört med 
trafikering via Västra Hamngatan, vilket är den sträcka exempelvis linje 6 trafikerar idag. 
Jämfört med trafikering via Stenpiren och Brunnsparken är restiden via Operalänken 
drygt 1 minut snabbare, baserat på översiktliga restidsberäkningar enligt nedan. 

 

Figur 2. Översiktlig restidsberäkning sträckan Järntorget – Frihamnen, trafikering via Västra Hamngatan 
(stråk 1), via Stenpiren och Brunnsparken (stråk 2) samt via Operalänken (stråk 3).  

Lindholmsförbindelsen bedöms fylla i huvudsak liknande funktion som Operalänken med 
koppling mot Hisingen. I den samhällsekonomiska beräkningen för 
Lindholmförbindelsen bedömdes restidsvinsten, och restidsförlusten, av förbindelsen 
fördelas enligt bild nedan. Lindholmsförbindelsen innebär således påtaglig restidsvinst 
för framförallt resenärer med start- eller målpunkt Lindholmen, men även resenärer med 
start- eller målpunkt i Linnéstaden, Majorna, Sahlgrenska och Johanneberg. 
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Figur 3. Fördelning av restidsvinst (gröna cirklar) respektive restidsförlust (röda cirklar), 
Lindholmsförbindelsen, tunnelalternativet.  

Den tillkommande restidsvinsten av Operalänken med koppling mot Hisingen bedöms 
som relativt liten, och berör primärt resenärer i relationen Järntorget – centrala Hisingen.  

 

Figur 4. Bedömt upptagningsområde för Operalänken (röd) respektive Lindholmsförbindelsen (blå) 

Operalänken bedöms innebära viss avlastning av Brunnsparken, då någon eller några 
linjer som idag trafikerar Brunnsparken istället kan trafikera Operalänken. Avlastningen 
bedöms dock som begränsad, eftersom få linjer kan antas beröras. Vidare medför inte 
Operalänken med koppling mot Hisingsbron någon avlastning av Drottningtorget, vilket 
är en annan kapacitetskritisk punkt i spårvägssystemet.  

Slutligen innebär Operalänken att markyta behöver tas i anspråk för trafikinfrastruktur, på 
sträckan från Stenpiren till Hisingsbron. Bil- eller busskörfält behöver dediceras till 
spårväg, alternativt behöver trafikytan utökas. Spårväg på Västra Sjöfarten kan också stå i 
konflikt med busstrafikens framkomlighet. Sträckan är utpekad som citybusstråk i 
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Målbild Koll2035, och spårvägstrafikering kan innebära att busstrafikens framkomlighet 
försämras, alternativt att bussen behöver ledas om.  

Operalänken kopplas mot snabbspåret 
Om Operalänken kopplas till snabbspåret, ungefärligen enligt nedan principskiss, kan 
flera linjer nyttja länken. Restidsvinsten bedöms dock mindre än trafikering via 
Allélänken och via Stenpiren/Brunnsparken.  

 

Figur 5. Möjliga spårvägsdragningar för Operalänken med koppling mot snabbspåret 

För resor i relationen Järntorget – snabbspåret bedöms restiden via Operalänken ta cirka 
2,5 minuter längre tid än via Alléstråket, och cirka 1 minut längre än via Stenpiren och 
Brunnsparken. Restidseffekten av att koppla Operalänken mot snabbspåret kan bli 
märkbar för vissa resrelationer, men bedöms således som mindre än för alternativa 
spårvägsstråk.  

 

Figur 6. Översiktlig restidsberäkning sträckan Järntorget – Snabbspåret, trafikering via Stenpiren och 
Brunnsparken (stråk 1), via Västra Hamngatan (stråk 2), via Vasagatan/Avenyn (stråk 3), via Alléstråket 
(stråk 6) samt via Operalänken (stråk 7).  
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Operalänken, med koppling mot snabbspåret, avlastar emellertid Brunnsparken påtagligt, 
dock avlastas inte Drottningtorget.  

Precis som för dragningen mot Hisingsbron krävs att markyta för spårvägsinfrastruktur 
tas i anspråk. Den möjliga barriäreffekten blir än större om Operalänken kopplas till 
snabbspåret, då länken bedöms förutsätta nya hållplatslägen vid hållplats Nordstan.  

Operalänken med koppling mot Drottningtorget kan även, med en liten merkostnad, 
kopplas mot Hisingsbron. I nyttobeskrivningen ovan beskrivs dock bara nyttorna för 
koppling mot Drottningtorget och snabbspåret.  

Allélänken 
För Allélänken antas en sträckning från Hagakyrkan till Polhemsplatsen, med 
hållplatsläge vid Avenyn, enligt bild nedan. 

 

Figur 7. Bild från redogörelse av förstudie ny spårväg i Alléstråket, trafiknämnden 2021-05-10 

Precis som för Operalänken är nyttorna av Allélänken beroende av vilken trafikering som 
antas. Om ett stort antal linjer leds om via Allélänken medför det positiva restidsnyttor 
för resenärer som inte har målpunkt i centrala Göteborg. Samtidigt minskar 
tillgängligheten till målpunkter innanför Vallgraven. Hur dessa nyttor och onyttor står sig 
i förhållande till varandra är inte möjligt att bestämma utan att omfattande modellanalyser 
genomförs. Vidare är trafikeringen i högsta grad en påverkande faktor. Trafikeringen är 
dessutom möjlig att justera för att nå en balans mellan å ena sidan snabba genomgående 
resor och å andra sidan resor till centrala målpunkter.  

Enligt genomförda restidsberäkningar bedöms Alléstråket, i relationen Järntorget – 
snabbspåret, minska restiden med ungefär 5 minuter jämfört med spårvägssträckningarna 
via Västra Hamngatan samt via Vasagatan/Avenyn. Jämfört med sträckningen via 
Stenpiren och Brunnsparken bedöms en resa via Allélänken gå ungefär en minut 
snabbare. En av Allélänkens fördelar är dock att den inte trafikerar det kapacitetskritiska 
snittet vid Brunnsparken och Centralstationen. Därmed bedöms restidsosäkerheten i 
Allélänken vara mindre, samtidigt som länken bidrar till en avlastning av kritiska punkter 
i centrala staden.  

En av de främsta negativa nyttorna med Allélänken är att den förutsätter att 
biltrafikkörfält i Parkgatan tas i anspråk. I dagsläget trafikeras Parkgatan av cirka 10 000 
fordon. Om befintliga körfält på Parkgatan ska nyttjas för spårväg kan 
restidsförlängningen för bilister bli betydande, dels till följd av längre restider för de 



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 11 (15) 
   
   

bilister som nyttjar Parkgatan idag, dels till följd av ökad trängsel på de vägar som 
bedöms få trafikökningar.   

Tidigare kostnadsbedömningar 
2015 gjordes två kostnadsuppskattningar i tidigt skede för Alléstråket och Operalänken: 
Kostnadsbedömningar av spårvägsutbyggnader i GMP (Sweco 2015) respektive 
Förenklade stråk- och objektstudier Lindholmslänken och Allélänken (Ramböll 2015). 

Uppskattningarna var mycket förenklade och baserades på den begränsade kunskap om 
respektive projekts omfattning. Alléstråket bedömdes ha en kostnad ungefärligt dubbelt 
så hög kostnad som Operalänken med koppling mot Hisingsbron.  
Kostnadsuppskattningen byggde i huvudsak på meterpris för spåranläggningarna, och 
Allélänkens dubbla kostnad kan därför förklaras av att antalet spårmeter är dubbelt så 
stort.  

Det finns ett antal platser där förutsättningarna för anläggande av nya spår är osäkra och 
därmed riskerar att vara mycket kostnadsdrivande. Dessa platser är markerade på kartan 
nedan, och bedöms inte inkluderas i tidigare framtagna kostnadsuppskattningar.  

Kostnadsuppskattningar 2015 Allélänken Operalänken till 
Hisingen 

Operalänken till 
Drottningtorget 

Konstruktionskostnad (tidigt skede) 240-770 mkr 120-330 mkr Ej kostnadsbedömd 

Markinlösen Ej kostnadsbedömt 

Anslutande infrastruktur Ej kostnadsbedömt 

Detaljplan Ej kostnadsbedömt 

Markförhållanden och ledningar Ej kostnadsbedömt 

Produktionsomkostnader ”storstad” Ej kostnadsbedömt 

”Svåra punkter” Ej kostnadsbedömt 

Ersättningstrafik & trafikomläggning Ej kostnadsbedömt 

Figur 8. Tabell med tidiga kostnadsuppskattningar av Operalänken och Allélänken. Tomma rader är exempel 
på kostnadsposter som är okända och inte säkert inkluderas i den tidiga kostnadsbedömningen.  
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Figur 9. Punkter med stor osäkerhet kring ett genomförande och dess kostnader. 

En successivkalkyl för Alléstråket planeras att genomföras under hösten 2021 som en del 
av arbetet med förstudien. Efter det att successivkalkylen genomförts kan kunskapen om 
projektets kostnader och osäkerheter öka.  

TN 17 juni 2021 § 280 - Trafikkontoret får i uppdrag att redovisa hur mycket 
Operalänken skulle kosta att genomföra i samband med byggnationen av 
Västlänken jämfört med att bygga Operalänken efter att Västlänken är klar och 
vägen ovanpå redan är anlagd.  
Trafikkontoret bedömer inte att det är möjligt att inkludera en utbyggnad av Operalänken 
i återställandet av etapp Kvarnberget. Bedömningen baseras dels på tidsmässiga aspekter, 
dels på behov av tillståndsprocesser. Trafikverket planerar att överlämna återställandet till 
staden under år 2023. Utrymme för spårväg reserveras inte i den föreslagna gatusektionen 
för återställandet.  

Ett anläggande av spårväg i Operalänkens läge behöver ha stöd i detaljplan, och ett antal 
fastighetsrättsliga frågor behöver lösas. Gata inkluderande spårväg bedöms dessutom inte 
kunna inrymmas helt i området för återställandet. Bland annat skulle gatusektionen 
behöva breddas och en anslutning med ny bro över kanalen mot Stenpiren inkluderas. 

Att ta fram en kostnadsuppskattning för att inkludera Operalänken i återställandet av 
etapp Kvarnberget bedöms kosta mellan 0,5-1 miljoner kronor. Kostnaden omfattar 
således endast merarbetet för att ta fram en kostnadsuppskattning.  

Då trafikkontoret bedömer att det inte är möjligt att inkludera Operalänken i 
återställandet, utan stora tidsfördröjningar och merkostnader, ser förvaltningen inte nyttan 
av att lägga ner utredningsresurser på att ta fram efterfrågade kostnadsberäkningar. 
Förvaltningen föreslår därmed att nämnden avslutar detta uppdrag.  

Under 2021 ska ett planprogram vid Packhusplatsen starta. I det arbetet behöver 
spårreservatet hanteras, och ställas mot, andra anspråk på platsen.  
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TN 17 juni 2021 § 280 - Trafikkontoret får i uppdrag att redovisa hur en framtida 
Operalänk skulle kunna koppla mot Hisingsbron och framtida koppling mot 
Gamlestaden. 
TN 27 augusti 2021 § 339 - Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en 
beskrivning av förutsättningarna för att säkerställa en eventuellt kommande 
byggnation av Operalänken med kopplingar till Drottningtorget, Hisingen och 
Gullbergsvass/Gamlestaden /…/ 
Det finns flera olika sträckningar och anslutningsmöjligheter av Operalänken till befintlig 
och framtida möjliga spårvägar. Nedan redovisas de övergripande förutsättningarna för 
tre alternativa kopplingar av Operalänken som förvaltningen har identifierat, samt 
kombinationer av dessa. 

1. Operalänken med koppling till Hisingen (gul), växel mot Östra Hamngatan 
(grön) 

Trafikkontoret ser att det bör vara möjligt att anlägga växlar mot Hisingsbron (gul) och 
troligen också mot Östra Hamngatan (grön). Korsningen mot Östra Hamngatan är redan 
idag komplex och nya spårvagnsspår skulle skapa ytterligare konfliktpunkter med 
fotgängare, cyklister och bilar. Mer yta skulle behöva tas i anspråk för trafikändamål på 
bland annat Kanaltorget. 

Det planeras för ett hållplatsläge i detaljplanen Norr om Nordstan men 
luftkvalitetsproblem innebär att det är osäkert om det är lämpligt att lokalisera 
kollektivtrafikhållplatser där. Skulle inte hållplatsläget byggas ut krävs troligen en 
hållplats för Operalänken kring Västra sjöfarten eller ännu längre västerut. 

Röd, gul och grön sträckning bedöms kunna genomföras oberoende av andra större 
projekt i området. 

Figur 10. Operalänkens läge i rött med anslutning mot Hisingsbron (gul) 
och anslutning mot Östra hamngatan (grön). 
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2. Koppling till Drottningtorget (rosa eller blå) 

För att ansluta Operalänken till snabbspåret är två tänkbara alternativ öster (rosa) eller 
väster (blå) om Hisingsbrons spårvägsramp, alternativt en enkelriktad lösning i båda 
stråken.  

Trafikkontoret ser inte att det är möjligt att ansluta Operalänken till det nyanlagda 
hållplatsläget Nordstan utifrån höjdproblematik. Istället kräver kopplingarna enligt både 
rosa och blå sträckning separata hållplatslägen som anläggs utanför befintlig hållplats 
Nordstan. Det skulle få konsekvensen att dubbla hållplatslägen, likt hållplats 
Drottningtorget, skulle behöva anläggas. Dubbelt hållplatsläge kräver större yta och 
därmed betydande omprioritering av gatumark och trafikala funktioner på platsen.  

Kring Nils Ericsonsplatsen och hållplats Nordstan finns det stora flöden av såväl 
fotgängare och cyklister som bussar till Nils Ericsonsterminalen. Trafikkontoret bedömer 
att möjligheterna att skapa en tillfredsställande lösning inkluderande en ny spårväg på 
platsen är högst begränsade. Om nya spår ska anläggas krävs det sannolikt att övrig trafik, 
framförallt bil- och busstrafik, minskar och att körfält tas i anspråk. På längre sikt kan 
Bangårdsförbindelsen vara en möjlig lösning för att få bort delar av dagens trafik på Nils 
Ericsonsgatan, där konkurrensen om utrymmet är stort.   

3. Koppling till Gullbergsvass/Gamlestaden (lila) 

Figur 12. Operalänken med anslutning till Gullbergsvass. 

Figur 11. Operalänken med anslutning till snabbspåret via Drottningtorget. 
Två olika sträckningar kan vara möjliga, blå eller rosa. 
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Att koppla Operalänken mot Gullbergsvass bör vara genomförbart, genom att länken 
passerar under Hisingsbron. Trafikkontoret bedömer även att det troligtvis är möjligt att 
anlägga spårväg i Kanaltorgsgatan och Bergslagsgatan, i Gullbergsvass. Anläggning av 
spår skulle emellertid kräva omfattande omprioritering av den planerade gatumarken i 
området. Det finns bland annat en  tydlig konflikt med framtida metrobuss där hållplats 
planeras vid Regionens hus. Även busstrafik till och från Nils Ericsonsterminalen 
kommer behöva använda dessa gator. 

Spårväg genom Gullbergsvass är troligen aktuellt först i samband med att området 
stadsutvecklas vilket ligger planeringsmässigt relativt långt fram i tiden. Lila 
sträckningen är studerad inom ramen för ny översiktsplan och delutredningen 
”Möjlighetsstudie Spårväg Stenpiren- Gullbergsvass- Gamlestaden”. Enligt utredningen 
finns det stora osäkerheter beträffande hur spårvägskopplingen mellan Gullbergsvass och 
Gamlestaden kan utformas, bland annat då flera nya broar behöver till för att Säveån och 
järnvägen ska kunna passeras. Vidare bedömer utredningen att det inte är möjligt att 
ansluta spårvägen till befintlig hållplats vid Gamlestads torg, utan nya hållplatslägen 
väster om järnvägen skulle krävas.  

Kombinationer 

 

Figur 13. Operalänken (röd) med olika anslutningar (lila, grön, gul, blå, rosa) och växlar (turkosa). 

Flera av sträckningarna och anslutningarna som redogjorts för går troligen att kombinera 
vilket skapar ännu fler trafikeringsmöjligheter. Till exempel skulle lila länk genom 
Gullbergsvass kunna tillskapas och ansluta till befintligt spårvagnsnät, utan att röd 
sträckning genomförs.  
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