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Samråd om detaljplan för spårväg genom Frihamnen och 
Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och 
Lindholmen 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

1. Genomföra samråd om detaljplan för spårväg genom Frihamnen och 

Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och Lindholmen.   

 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

 

Sammanfattning 

Byggnadsnämnden föreslås genomföra samråd för detaljplan för spårväg genom 

Frihamnen och Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och Lindholmen. Syftet 

med detaljplanen är att möjliggöra för spårburen kollektivtrafik mellan Hisingsbron och 

Lindholmen. Spårvägen ska, i enlighet med visionen för Älvstaden, knyta samman staden 

över älven, korta kollektiva restider samt skapa förutsättningar för att möta de ökade 

resemängder som Älvstadens utbyggnad av bostäder och arbetsplatser medför. Spårvägen 

utgör del av ett av de utpekade nya kollektivtrafikstråken i Sverigeförhandlingen, spårväg 

Brunnsbo-Linné. 

Detaljplaneområdet omfattar ett långsträckt område, från Hisingsbron till 

cirkulationsplatsen där Lindholmsallén övergår i Ceresgatan strax väster om Lindholmen 

Science Park. Planområdet är smalt och utgörs till största del av själva spårområdet. Vid 

spårsträckningen genom Frihamnen breddas planområdet vid slänter och ett framtida 

hållplatsläge samt där geotekniska förstärkningsåtgärder krävs utanför spårområdet. Vid 

sträckningen genom Lindholmen ingår, utöver själva spårdragningen, en vändslinga 

längst i väster samt viss trafikstruktur i anslutning till den som inte stöds av gällande plan 

samt ett hållplatsläge som kräver utökning i jämförelse mot gällande plan. Tre nya 

teknikbyggnader omfattas också av detaljplanen.  

Då spårvägen byggs ut och tas i trafikering (planerat till 2025) som en byggsten i ett 

område med pågående och planerad stadsutveckling inom vision Älvstaden har flera 

utbyggnadssteg och etapper behövt belysas. Detta så att linjedragning, placering av 

funktioner samt gestaltningsprinciper och tekniska förutsättningar kan klaras utifrån en 

stegvis utbyggnad. 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-11-20 

Byggnadsnämnden 2020-12-15 

Diarienummer 0847/20 

 

Handläggare 

Emma Larsson 

Telefon: 031-368 1927 

E-post: emma.larsson@sbk.goteborg.se>  
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 Bedömning ur ekonomisk dimension 

Planavtal har tecknats med intressent.  

Ekonomiska medel finns avsatta i stadens investeringsplan och ingår i 

Sverigeförhandlingens objekt Brunnsbo-Linné. För den aktuella delsträckan, som ligger 

inom objekt Brunnsbo-Linné, indikerar genomförandestudien som Trafikkontoret 

genomfört att sträckan ligger under budget. Budgetramen för delsträckan är satt till 1000 

mnkr. 

Att tillföra en kapacitetsstark kollektivtrafik är en viktig del i genomförandet av 

KOLL2035 och sträckan utgör en del i den så kallade innerstadsringen. Innerstadsringen 

har till syfte att avlasta befintliga högt belastade stråk och bytespunkter genom att nya 

radiella strukturer kan skapas. Denna kapacitetsökning i centrala Göteborg är även 

utpekad i KOLL2035 som viktig utifrån regionala intressen utifrån att nå mer 

välfungerande bytespunkter kopplat till stärkt och ökad pendling.  

Att tillföra spårburen kollektivtrafik är för ett område en faktor som i studier påvisar 

kunna stimulera en värdeökning samt att en uppväxling i resenärskapacitet kan 

möjliggöra och stimulera ytterligare utveckling av området. Hållplatslägen och 

bytespunkter utgör ofta lägen där service och handel har ökad potential att utvecklas.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Spårväg är ett bra trafikslag ur miljöperspektiv som drivs med el. Tillskapandet av 

spårväg med hög kapacitet innebär också att fler väljer kollektivtrafiken framför bilen. En 

effektivt och kapacitetsstark kollektivtrafik är av stort värde för att utvecklingen av 

Lindholmen och Frihamnen ska kunna ske på ett hållbart sätt, målet är bland annat att 

minimera behovet av personbilstransporter och antalet parkeringsplatser. Att spårtrafik 

även kommer relativt tidigt in i utbyggnadsordingen väntas få positiva effekt utifrån att i 

kommande etapper kunna styra mot en fördmedelsfördelning där kollektivtrafiken kan bli 

en tydlig del i boende och verksammas vardagsliv.  

Genomförandet av detaljplanen indikerar på att flera träd som omfattas av det generella 

biotopskyddet påverkas. Detta kommer hanteras enligt krav i lagstiftningen där 

kompensationsåtgärder måste göras. Här kommer inriktningen styras mot att befintliga 

stora alléträd i största mån flyttas och omplaceras till nya platser inom allén eller i 

närområdet. I syfte att stärka på de grönstrukturerna och ekosystemtjänster föreslås stora 

delar av spårsträckan utföras med gräs och vegetation i spårområdet samt att hållplatsers 

väderskydd och teknikbyggnader får gröna tak. Ekosystemtjänster som framförallt nås är 

tex dämpning av buller och genomsläpplighet för dagvatten. 

Inriktningen med att kunna bygga ut spåren på befintlig brokonstruktion över 

Kvillebäcken har varit en viktig förutsättning för att inte påverka den rödlistade 

Knölnaten som har Kvillebäcken som en av sina viktigaste lokaler i Sverige. Bron och 

kringliggande slänter har besiktigats och bedöms klara kraven som följer med 

spårtrafiken. Inga åtgärder krävs enligt dessa bedömningar. 

Bedömning ur social dimension 

Utvecklingen av kollektivtrafiken har en viktigt social dimension då den når och nyttjas 

av flera grupper i samhället.  Barn och unga gynnas särskilt av kollektivtrafik då de inte 

har tillgång till bil. Tillgången till kollektivtrafik kan även lyftas utifrån 
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 jämställdhetsperspektiv där tillgången till egen bil är en faktor som skiljer män och 

kvinnor. 

För Spårsträckan med tillhörande trafikförslag har en Socialkonsekvensanalys och 

Barnkonsekvensanalys inletts. En inventeringsdel med fokus på behov och lokal kunskap 

har genomförts i workshopformat med flera intressenter. Här har spårvägens 

barriäreffekter, trygga hållplatsmiljöer och målpunkter för barn och unga särskilt lyfts 

fram. Fortsatt arbete med dessa frågor sker både kopplat till planprocessen men tas även 

in i andra processer som Trafikkontoret och Västtrafik är huvudaktörer i.  

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser  

2. Planbeskrivning inkl Genomförandebeskrivning  

Övriga handlingar 

3. Grundkarta  

4. Illustrationsritning  
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 Ärendet  

Byggnadsnämnden föreslås genomföra samråd för detaljplan för spårväg genom 

Frihamnen och Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och Lindholmen.   

För att möjliggöra satt förslag till tidplan med samrådstid v 52/2020 till v7/2021 föreslås 

ärendet hanteras med omedelbar justering. Detaljplanens tidplan är forcerad för att svara 

upp mot Trafikkontorets processer och tidplaner. Genomförandestudien utförd av 

Trafikkontoret ligger för hantering av Trafiknämnden dec 2020. Remissinstansernas input 

vid planens samråd är av största vikt för bedömning av inriktningen kopplat till 

Trafikkontorets genomförandestudie och kommande projekteringsfas som enligt 

Trafikkontorets nu gällande tidplan förväntas inledas under våren 2021. Här är tidplanen 

kritisk för att klar målet om trafikeringsstart 2025. 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet ligger ca 1,5-2 km från Göteborgs centrum (Brunnsparken) och inom 

Älvstaden. Syftet med planen är att möjliggöra spårväg mellan Hisingsbron och 

Lindholmsallén i enlighet med Sverigeförhandlingen.  

Att tillföra en kapacitetsstark kollektivtrafik är en viktig del i genomförandet av 

KOLL2035 och sträckan utgör en del i den så kallade innerstadsringen. Innerstadsringen 

har till syfte att avlasta befintliga högt belastade stråk och bytespunkter genom att nya 

radiella strukturer kan skapas. Initialt vid trafikstart 2025 kommer sträckan trafikeras med 

45 meters vagnar med 10 minuters trafik på 2 linjer men med fullt utbyggd innerstadring 

bedöms systemet ha ytterligare kapacitet uppemot 6 min turtäthet på 2 linjer. 

Planområdet är smalt och utgörs till största del av själva spårområdet. Vid 

spårsträckningen genom Frihamnen breddas planområdet vid slänter och ett framtida 

hållplatsläge samt där geotekniska förstärkningsåtgärder krävs utanför spårområdet. Vid 

sträckningen genom Lindholmen ingår, utöver själva spårdragningen, en vändslinga 

längst i väster samt viss trafikstruktur i anslutning till den som inte stöds av gällande plan 

samt ett hållplatsläge som kräver utökning i jämförelse mot gällande plan. Den 

huvsakliga användningen för spårområdet satt som GATA1 – Gata och spårvagnstrafik. 

Tre nya teknikbyggnader omfattas också av detaljplanen. Dessa regleras med 

planbestämmelsen Teknikbyggnader (E). 

Inriktning för teknikval och utformning av spåren har utgått från inriktningen av spårväg 

på egen banvall enligt koncept Stadsbana från KOLL2035 och varit en hanterad 

förutsättning i Sverigeförhandlingen. Spårområdet kommer därmed föreslås byggas med 

en ovanpåliggande räls (gaturäls på slipers och vignol). Denna teknik begränsar dock att 

spårområdet inte kan användas för annan trafik. Gällande utformning planeras 

spårområdet för stora delar utföras med gräs. Gräset kan även bidra med effekter och 

funktioner så som bullerdämning och genomsläpplighet för dagvatten. För hållplatser och 

avsnitt av sträckan som hanterar stadsrum där spåren passerar torg och viktiga stråk kan 

annan mer hårdgjord utformning i form av markbetong, asfalt vara möjlig men behöver 

detaljstuderas i det fortsatta arbetet. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  
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 För planområdet gäller detaljplan II-4554 från 2001, II- 4779 från 2005, II-4581 från 

2001, II-3950 från 1991, II-3742 från 1990 samt II-4784 från 2006. Planernas 

genomförandetid har gått ut. För planområdet gäller även stadsplanerna II-2158 beslutad 

1938, II-2441 beslutad 1943 samt II-3306 beslutad 1972. Stadsplanerna är jämställda med 

detaljplaner och genomförandetid saknas. Gällande detaljplaner inom Frihamnen anger 

användningen allmän plats Gata samt Järnvägsändamål inom aktuellt detaljplaneområde. 

Större delen av planområdets sträckning genom delområde Frihamnen omfattas inte av 

någon gällande detaljplan/stadsplan. Gällande detaljplaner inom Lindholmen anger 

användningen allmän plats Gata inom merparten av planområdet.  

Huvuddelen av Frihamnen är undantagen från strandskydd och strandskyddet återinträder 

vid planläggning endast i områden som är planlagda sedan tidigare detta innebär att för 

planförslaget behöver strandskyddet upphävas för mycket begränsade delar i Frihamnen 

utmed Hamnbanan som idag är planlagda för trafikområde alt gata. Marken är redan idag 

ianspråktagen för vägändamål på dessa delar. 

Bakgrund  

Byggnadsnämnden beslutade på Byggnadsnämnden 2020-11-17 att uppdra åt kontoret att 

genom sammanslagning av ärenden 0234/19 och 0235/19 upprätta detaljplan för spårväg 

genom Frihamnen och Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och 

Lindholmen. Dessa två ärenden 0234/19 (Detaljplan för spårväg i Lindholmsallén inom 

stadsdelarna Lundbyvassen och Lindholmen) och 0235/19 (Detaljplan för spårväg mellan 

Hisingsbron och Lindholmsallén inom stadsdelarna Tingstadsvassen och Lundbyvassen) 

startades genom beslut om uppdrag på byggnadsnämnden 2019-03-26.  

En undersökning av betydande miljöpåverkan har genomförts. Undersökningssamråd 

med Länsstyrelsen genomfördes på Lark 2020-04-24 som efterföljdes av kommunikation 

kring ytterligare underlag med skriftligt besked från Länsstyrelsen via mail 2020-06-15. 

Länsstyrelsen delar Göteborgs Stads bedömning att rubricerad detaljplan inte kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan.  

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Planen bedöms vara av den 

karaktären att den ska hanteras med utökat planförfarande och antas av 

kommunfullmäktige. 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2019-03-26        att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för 

spårväg i Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och 

Lindholmen med utökat förfarande. 0234/19 

 

att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för 

spårväg mellan Hisingsbron och Lindholmsallén inom stadsdelarna 

Tingstadsvassen och Lundbyvassen med utökat förfarande. 0235/19 

  

2020-11-17 att uppdra åt kontoret att genom sammanslagning av ärenden 0234/19 

och 0235/19 uppdraget att upprätta detaljplan för spårväg genom 

Frihamnen och Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och 

Lindholmen.  
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att kontoret får genom stadsbyggnadsdirektören uppdraget att teckna 

planavtal för detaljplan för spårväg genom Frihamnen och 

Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och Lindholmen.  
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 Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för spårburen kollektivtrafik för att korta 

kollektiva restider samt skapa förutsättningar för att möta de ökade resemängder som en 

utbyggnad av bostäder och arbetsplatser i Älvstaden medför.  

Då spårvägen byggs ut och tas i trafikering (planerat till 2025) som en byggsten i ett 

område med pågående och planerad stadsutveckling inom vision Älvstaden har flera 

utbyggnadssteg och etapper behövt belysas. Detta så att linjedragning, placering av 

funktioner samt gestaltningsprinciper och tekniska förutsättningar kan klaras utifrån en 

stegvis utbyggnad. 

Den inriktning som förhandlats i Sverigeförhandlingen är konceptet Stadsbana enligt 

Koll2035. Stadsbanekonceptet innebär enligt KOLL2035 att spårvägen går på egen 

banvall och har längre mellan hållplatserna.  

Hållplatsstrukturen ändras något på Lindholmen genom att de befintliga hållplatserna 

Pumpgatan och Regnbågsgatan ersätts av en ny hållplats mellan Planetgatan och 

Pumpgatan. För Lindholmsplatsen är hållplatsläget oförändrat. Gällande Frihamnen har 

bedömningen gjorts av Trafikkontoret och fastighetsägaren Älvstranden Utveckling AB 

att ett tillfälligt hållplatsläge lämpligen byggs för de första 2-5 åren för att det kommande 

permanenta hållplatsläget inte ska ligga i vägen vid utbyggnaden av kommande kvarter. 

Det permanenta hållplatsläget ges planstöd i denna plan men utbyggnad kan komma att 

ske först i samband med att kommande kvarter byggs.   

Ställningstagandet att bygga ut spåren med en spårteknik som endast möjliggör spårtrafik, 

utifrån hur främst rälsen är grundlagd, har varit en fråga som har belysts av kontoret 

utifrån effektivt markutnyttjande och trafikeringsbehov över tid.  Här har inriktning 

genom främst Trafikkontoret och Västtrafik tydligt styrts mot Sverigeförhandlingens 

inriktning med Stadsbana enligt Koll2035 med spårväg på egen bana. Ett spårområde 

som grundläggs för att även klara annan trafik har inte bedömts prioriterat utifrån 

ekonomiska ramar och trafikeringsinriktning i Sverigeförhandlingen. Enligt 

Trafikkontorets genomförandestudie finns det även vissa tekniska utmaningar kopplat till 

att bygga ut spåren med den spårteknik i form av fastkonstruktion som krävs vid 

trafikeringen av annan trafik (buss och bil) i spårområdet. Dessa tekniska problem är 

främst kopplat till en stegvisutbyggnad då spåren byggs före kommande kvarter intill. 

Den rälsteknik som nu föreslås utgår från en ovanpåliggande teknik som har mer elastiska 

egenskaper. För Lindholmen innebär detta att bussen som idag går i busskörfält i 

mittenområdet av Lindholmsallén behöver flytta ut i blandtrafik. För Frihamnen kommer 

kommande gator behöva hantera bussar och övriga fordonsslag utan att samnyttja 

spårområdet. 

Kopplat till teknikvalet av räls har detta även studerats gällande gaturummets gestaltning. 

Detta arbete har utförts gemensamt med resurser från både Stadsbyggnadskontoret och 

Trafikkontoret för att se på gestaltningsprinciper kopplat till trafikeringsfrågor och 

tekniska aspekter. Arbetet har landat i en gemensam syn på hur dessa aspekter kan 

kopplas till val av räls. Den gemensamt förordade tekniken för sträckorna inom 

Frihamnens östra delar (Södra benet) och Lindholmsallén är Gaturäl på slipers vilken är 

en ovanpåliggande teknik som kan byggas in. Gällande utformning kommer spårområdet 

därmed för stora delar utföras med gräs/vegetation. Gräs kan även bidra med effekter och 

funktioner så som bullerdämpning och genomsläpplighet för dagvatten. För hållplatser 
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 och avsnitt av sträckan som hanterar stadsrum där spåren passerar torg och viktiga stråk 

kan annan mer hårdgjord utformning i form av markbetong, asfalt vara möjlig men 

behöver detaljstuderas i det fortsatta arbetet. För sträckan utmed Hamnbanan förordas 

spårtekniken Vignol som även den är en ovanpåliggande rälstyp men som inte kan byggas 

in då rälsen infästningar behöver kunna inspekteras. Denna sträcka kommer ha en 

utformning med makadam i spårområdet och med gräsinslag vid sidorna. 

Tre likriktarstationer ingår i planförslaget. Placering av dessa har valts utifrån rådande 

och kommande strukturer. Endast byggrätten för stationerna kan ges planstöd. Åtkomst 

för teknikfordon för två av stationerna (Knäcken och Frihamnen) kommer att behöva 

lösas genom tillfälliga lösningar första åren då gatustrukturerna som kan ge åtkomst 

kommer byggas ut inom ramen för kommande stadsutveckling. 

Trafikförslaget som ligger till grund för planförslaget i anslutning till vändslingan 

kommer att fördjupas efter samrådet och i syfte att minska trafikområdet vilket även kan 

få effekter på att planområdet kan minskas. Det liggande förslaget berör en privat 

fastighetsägare med vilken dialog förs. En minskning av intrång i befintlig naturmark och 

angränsande fastighet ser kontoret vore positivt men kräver fortsatta studier och 

avvägningar. 

Höjdsättningen för spårvägen är inte anpassad efter riktlinjerna i det tematiska tillägget 

till ÖP för översvämningsrisker (TTÖP) eftersom en sådan höjdsättning skulle innebära 

svårigheter med anpassning till befintlig bebyggelse och vägnät och generera höga 

kostnader för anpassning. Omfattande ombyggnad av Lindholmsallén samt 

omkringliggande områden skulle krävas om marken för spårutbyggnad ska höjas till 

TTÖPens rekommenderade höjd +2,1 möh. Nuvarande lägsta höjd i Lindholmsallén i 

höjd med Geely vid Planetgatan/Pumpgatan är +0,0 möh. Med anledningen av att TTÖP 

inte klassar kollektivtrafik som samhällsviktig anläggning, att spårvägsområdet inte är en 

utrymningsväg samt att Lindholmsallén inte är en räddningsväg anses avsteg mot den 

rekommenderade höjden kunna göras. Höjdsättningen som nu är förslagen kan medföra 

att spårvagnar inte kan framföras när det blir högt vatten. Teknikvalet med gaturäl på 

slipers klarar att översvämmas utan att ta skada. Strukturen i Lindholmsallén med 

befintligheter och tillkommande spårområde är mycket beroende av ett högvattenskydd. 

Tillkommande tekniska anläggningar till spårvägen, såsom likriktarstationer, kommer att 

byggas på rekommenderade höjder enligt TTÖP för att vara skyddas från högvatten.  

Stabiliteten utmed Lundbykajen och intill Kvillebäcken är dålig och behöver reglering 

med planbestämmelser plankartan. I Kvillebäcken finns den rödlistade och skyddade 

knölnaten som genom att befintlig brokonstruktion kan nyttjas inte bedöms påverkas. 

Vid planens genomförande med utbyggnad av spårväg behöver byggnaden Magasin E i 

Frihamnen rivas eftersom spårvägsdragningen går rakt genom byggnaden. Byggnaden 

finns upptagen i Stadens Bevarandeprogram. Dragningen av spårvägen utgår ifrån den 

övergripande strukturplan som tagits fram för Frihamnen som helhet. Där ligger fokus på 

att skapa en robust stadsstruktur med gena/starka övergripande stråk, rationella 

kvartersstorlekar och kvartersformer.  

Trafikkontoret gör bedömningen att utbyggnad av främst spåren i Lindholmsallén är 

väsentlig ombyggnad av infrastruktur och därmed måste projektet förhållas till 

infrastrukturpropositionens riktvärden för buller. Bullerutredningen som tagits fram av 
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 Trafikkontoret visar dels bullerbidrag från spårvägen, dels bullerbidrag från väg- och 

spårtrafik tillsammans enligt trafikförslaget. Beräkningar har gjorts för nuläge och för ett 

scenario med prognosår 2035. Till beräkningarna för år 2035 har framtida (delvis inte 

planlagd) utbyggnad av Frihamnen, Backaplan och Lindholmen adderats. 

Bullerutredningen visar att det är vägtrafiken som ger störst bidrag till ljudnivån vid de 

flesta fasader som vetter mot Lindholmsallén, och att spårvagnarnas bidrag är närmare 8 

dB lägre än vägtrafikens längs hela Lindholmsallén förutom mellan hållplats 

Lindholmsplatsen och vändslingan där bidraget är ca 2 dB lägre än vägtrafiken. Initialt 

vid trafikstart 2025 finns ingen risk för överskridande av nivåer men på sikt med 

kommande trafikökning uppräknad med schabloner kopplat till framtida stadsutveckling 

indikerar utredningen på sådant utfall.  Trafikkontoret som väghållare har ansvar att 

kompensera för befintlig bebyggelses eventuellt kommande problem med tillkommande 

buller och detta kommer att ske vid behov. Trafikkontoret har en handlingsplan som 

kommer att följas enligt praxis. Viktigt att lyfta är att denna detaljplan alstrar ingen 

ytterligare bil- eller busstrafik utan kommer snarare att kunna bidra till att minska de båda 

eftersom den enbart tillåter spårväg. Spårvägen kommer att avlasta den mycket belastade 

kollektivtrafiken i området och kommer även kunna bidra till att på sikt nå 

trafikstrategins färdmedelfördelning. 

Spårsträckan passerar områden som innehåller trädallér som bedöms i 

inventeringsunderlag omfattas av det generella biotopskyddet. Där Lindholmsallén med 

sin sex-radiga struktur innehållande 444 lindar inrymmer flertalet av de träd som bedöms 

påverkas. Totalt kommer ca 100-120 träd (40 av dessa träd ligger inom planområdet), 

behöva tas ner till följd av spårutbyggnaden och andra åtgärder kopplat till trafikförslaget 

framtaget av Trafikkontoret, ca 20 av dessa kan flyttas och planteras på nytt inom allén. 

Resterande 80-100 träd kommer att behöva hanteras utanför spårprojektets och 

planområdets direkta närhet, arbete pågår att identifiera var, Trafikkontoret ansvarar för 

detta arbete som pågår. Att lösa detta är en kritisk faktor för planprocess och 

genomförandet av projektet, en dispens behövs innan detaljplanen antas. Dispensprocess 

inleds med ansökan till Länsstyrelsen under Q1 2021.  

Inledningsvis så var spårsträckan uppdelad i två detaljplaner men med anledning av 

frågor av juridisk och formell karaktär har sträckan slagits ihop till ett planområde. Vilket 

beslutades på Byggnadsnämnden i november 2020. Detta bedömer kontoret även ger 

ökad tydlighet för både remissinstanser och sakägare. Även i det interna arbetet har detta 

gett övervägande positiva effekter.  

För Lindholmen var inledningsvis en inriktning i planarbetet att även ta med den målbild 

om att kunna ställa om delar av Lindholmsalléns trafikområde till mer vistelsebara fri-

/parkytor. Då flera trafikfunktioner (främst bussens framkomlighet) inte gick att 

säkerställa innan Lindholmsförbindelsen (spårvägens förlängning i nästa etapp) är på 

plats fick inriktningen med att utveckla parken skjutas något i tid. I koncept för 

planprogram för Lindholmen ligger denna utveckling och möjlighet med park med, men 

med utgångspunkt att spåren ligger fast i sitt mittläge i enlighet med detta planförslag. 

Detta genererar något mindre park men har varit en avvägning för att kunna hantera en 

utbyggnadsordning där spåren varit prioriterade att få till inom satt tidsram.  

Kontoret har genomfört en undersökning enligt Miljöbalken 6 kap 6 §. Kontoret finner att 

detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 

redogörelse för vad som talar för och emot betydande miljöpåverkan finns i 
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 planbeskrivningen sid104-105. Det som talar emot en betydande miljöpåverkan är att 

Spåranläggningen ska byggas ut och trafikera redan befintliga trafikområden. Gällande 

befintliga konstruktioner (bro och kajer) i närheten av Kvillebäcken och 

Lundbyhamnbassäng kräver inte några åtgärder enligt de underlag som Trafikkontorets 

genomförandestudie visar på. 

Kontoret har bedömt och beaktat barns bästa vid framtagande av planen. 

Planen bedöms inte generera något behov av skolplatser eller förskoleplatser.  

Kontoret bedömer att planförslaget aktualiserar följande åtgärder som inte hanteras i 

detaljplanen: investeringsbeslut kopplat till Trafikkontorets uppdrag där 

genomförandestudie är genomförd och uppe för hantering i Trafiknämnden 2020-12-19 

samt avtalshantering kopplat till Sverigeförhandlingen. Avtal inom Sverigeförhandlingen 

är Objektsgenomförandeavtal för Frihamnen – Lindholmen samt genomförandeavtal för 

programmet Brunnsbo – Linnéplatsen. 
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