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1 BAKGRUND, FÖRUTSÄTTNINGAR OCH SYFTE 

I dagsläget pågår byggande av Västlänken - en järnvägstunnel under Göteborg som möjliggör 

genomgående tågtrafik mellan Olskroken och Almedal (se Figur 1). För Korsvägen innebär detta att 

ett nytt trafikförslag och gestaltningsförslag arbetats fram och beslutats för områdets framtida 

utseende och funktion med syfte att skapa en levande och effektiv kollektivtrafikknutpunkt med fokus 

på fotgängare och cykeltrafik. Som ett steg i platsens utformning har WSP utrett en framtida 

spårkoppling mellan Mölndalsvägen och Örgrytevägen, kallad Lisebergslänken. Kopplingen saknas i 

Korsvägens gällande trafik- och gestaltningsförslag. Syftet med detta PM är att redovisa hur gällande 

trafik- och gestaltningsförslag av Korsvägen kan justeras för att möjliggöra Lisebergslänken. 

Bakgrunden till Lisebergslänken har sitt ursprung i Göteborgs kollektivtrafiksutveckling. På ett möte 

mellan WSP och representanter från Västra Götalandsregionen (2020-10-02) framgick det att 

utvecklingen av Göteborgs kollektivtrafik planeras i ett så kallat ringlinjesystem, enligt Målbild 

Koll2035, 2017 (se Figur 2). Två ringar är planerade för att förbättra situationen för kollektivtrafiken, 

vilken inom Göteborgs centrala delar tidvis har mycket begränsad framkomlighet och fler vagnar inte 

kan tillsättas då maximal kapacitet är uppnådd. Syftet med de två ringarna är att undvika att all trafik 

går genom den högt belastade centrumkärnan. Systemet ska utgöras av en inre ring för central 

kollektivtrafik och en yttre ring för perifera resor. En del av systemet innebär att resande ska kunna ta 

sig från Sahlgrenska till Östra sjukhuset och vidare utan att behöva byta spårvagn. Systemet erfordrar 

då en spårvagnskoppling mellan Mölndalsvägen och Örgrytevägen vid plats Korsvägen 

(Lisebergslänken) för att möjliggöra en ny linje (se Figur 2). Den nya linjen planeras att trafikera 

kopplingen genom Korsvägen med 10-minuters turtäthet. 

 

Figur 1, Flygfoto över centrala Göteborg med Västlänken med dess stationer i Centralen, 

Haga och Korsvägen inlagda 
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Figur 3, Översikt över Korsvägen där Lisebergslänken redovisas med blå linje och Engelbrektslänken med röd linje (Källa: 

Openstreetmap). 

Arbetet med PM har haft en tydlig utgångspunkt i gällande trafikförslag för Korsvägen med målsättning 

att upprätthålla tidigare syfte (se Tabell 1). 

Tabell 1, Syfte med gällande trafikförslag Korsvägen 

Syfte med gällande trafikförslaget för Korsvägen 

• tillhandahålla en trafiklösning som möjliggör en utbyggnad av Knutpunkt Korsvägen med tillhörande byggrätter 

• skapa en levande och effektiv kollektivtrafikknutpunkt 

• implementera stadens trafikstrategi och utveckla viktiga gång- och cykelstråk  

• möjliggöra en stadsförnyelse i ett stationsnära läge 

• säkerställa stadsbyggnadskvaliteter, kulturhistoriska samt arkitektoniska värden. 

 

Figur 2, Illustration över systemet med två ringar för utveckling av Göteborgs stads kollektivtrafik. Till vänster 
redovisas kopplingen genom Korsvägen där grön linje redovisar koppling för Lisebergslänken (Källa: Målbild 

Koll2035, 2017.)  
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2 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN  

Följande kapitel redogör för de befintliga förhållandena vid dagens utformning av Korsvägen. 

2.1 GÅNG-OCH CYKELTRAFIK 

Gångtrafikanterna i Korsvägen är främst kollektivtrafikresenärer. Enligt Västtrafik uppgick antalet på- 

och avstigande i Korsvägen år 2014 (basåret för gällande trafikförslag) till ca 40 000 per dag, varav ca 

4000 i maxtimmen. Ungefär hälften av resenärerna hade Korsvägen som start-/målhållpunk och andra 

hälften byter från/till spårvagn eller buss och fortsätter sin resa. Det uppskattas att ytterligare ca 5000 

gående per dygn passerar Korsvägen.  

Korsvägen är en del av stadens pendelcykelstråk och förbinder Göteborgs centrala delar med 

områden i söder och öster/sydöst. Uppskattningsvis passerar runt 7000 cyklister Korsvägen dagligen 

år 2014, varav ca 800 i maxtimmen. Cykelvägnätet är dock inte helt sammanhängande. Cyklisterna 

mellan Örgrytevägen och Skånegatan har bra vägalternativ via stråket vid Mölndalsån. 

2.2 KOLLEKTIVTRAFIK 

Korsvägen trafikeras med sex spårvagnslinjer, två stombusslinjer och två expressbussar. Övriga 

busslinjer med uppehåll i Korsvägen uppgår till elva stycken. Privata aktörer i linjetrafik har också 

möjlighet att angöra platsen, till exempel Flygbussarna till Landvetter flygplats.  

Korsvägen har tre hållplatsområden, ett längs varje sida i torgets triangelformade yta. Spårvagnar och 

bussar samsas om utrymmet längs norra och västra sidan, medan endast spårvagnar trafikerar den 

östra sidan. Hållplatsutformningen följer Göteborgs Stads standard med väderskydd, sittplatser och 

ledstråk. 

2.3 BILTRAFIK 

Dagens Korsvägen utgör en av de stora infartspunkterna till centrala staden. Korsvägen fungerar som 

en stor cirkulationsplats. Korsningen Eklandagatan – Södra Vägen (s) är signalreglerad. I övrigt gäller 

regler om företräde för fotgängare på markerade platser. Spårvagnstrafiken har alltid företräde. 

Gällande hastighetsgräns är 50 km/h.   

Vid trafikräkning år 2014 passerade ungefär 2 500 bilar Korsvägen under eftermiddagens maxtimme, 

vilket motsvarar cirka 30 000 bilar per medelvardagsdygn. De största trafikströmmarna finns i 

relationerna Örgrytevägen-Skånegatan och Eklandagatan-Örgrytevägen. 
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3 GÄLLANDE TRAFIKFÖRSLAG 

Korsvägens nya trafikförslag arbetades fram 2014, justerades 2017 och har sedan bearbetats genom 

en förprojektering med gestaltning som färdigställdes under 2020. Figur 4 redovisar gällande 

gestaltningsförslag för Korsvägen som överensstämmer med gällande trafikförslag. 

Trafikutformningen är uppbyggd kring en spårdragning med två samlade hållplatslägen. Det ena 

hållplatsläget lokaliseras mitt på Korsvägen för nordsydlig kollektivtrafik och det andra i Örgrytevägen 

för östvästlig kollektivtrafik. I ytan mellan de två hållplatserna skapas en bytesyta som också får 

kopplingar till Västlänkens entréer.  

Gångbanor, cykelbanor och körvägar för bil ligger i ytterkanterna av Korsvägen närmast de omgivande 

kvarteren. Bilar trafikerar Korsvägen längs enkelriktade, smala körfält. Gång- och cykelbanorna får 

generösa bredder som ska klara det förväntade stora tillskottet av gående och cyklister. 

 

Figur 4, Gällande gestaltningsförslag som baseras på trafikförslag från 2017. 
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4 FÖRSLAG KORSVÄGEN MED 
LISEBERGSLÄNKEN 

Fyra huvudalternativ har studerats men bara ett har bedömts som möjligt att genomföra med 

bibehållen kvalitet på Korsvägen avseende trafikförslag, gestaltning och säkerhet. Det benämns 

Alternativ 1 och redovisas i detta kapitel med hänsyn till trafikförslag, gestaltning, rymlighet inom 

detaljplan, ledningar och avslutas med en redovisning av genomförd simulering. Alternativ 2, 3 och 4 

redovisas som bortvalda under kapitel 5. 

4.1 TRAFIK 

Alternativ 1 innebär att Lisebergslänken byggs som en spårvägskoppling mellan de båda planerade 

hållplatserna genom en adderad kurva mellan Örgrytevägen och Mölndalsvägen (se Figur 5 och 

Bilaga 1). Spårvagnslinjen passerar genom och angör vid båda de planerade hållplatslägena på 

Korsvägen.  

 

Figur 5, Alternativ 1 - Korsvägen med Lisebergslänken. 

En viktig förutsättning för att möjliggöra denna koppling är att omledningsspåret mellan Örgrytevägen 

och Skånegatan tas bort. Omledningsspåret kan inte bibehållas på grund av att antalet konfliktpunkter 

blir för högt. Exempelvis ökar risken för urspårningar samt kollisioner mellan spårvagn och 

buss/spårvagn och spårvagn. Även säkerheten för tredjeman minskar då människor har svårt att 

uppfatta hur trafiken flödar. Att behålla omledningsspåret skulle också innebära komplexitet vid 

byggnation samt drift-och underhåller då växellösningarna skulle avvika från de standardanordningar 

som Trafikkontoret Göteborg använder sig av.   

Att omledningsspåret tas bort medför att utformningen på Skånegatan väster om mässan har kunnat 

förbättrats för gång- och cykeltrafiken. Omledningsspårets bortfall ger ökad torgyta på Korsvägens 
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nordvästra kant. För att möjliggöra för busstrafik mellan Örgrytevägen och Skånegatan har radier 

anpassats.  

Alternativ 1 kräver att hållplatsen på Örgrytevägen flyttas något österut för att svepet på vagnarna 

skall få plats när spårvagnen angör och lämnar hållplatsen. Alternativ 1 bibehåller vidare 

förprojekteringens buffertkapacitet om två bussar vid de yttre hållplatslägena vid Örgrytevägen. 

Flytten av hållplatsen österut medför att trafikförslaget får en reducerad yta nord-syd till följd av att 

området för gata smalnas av österut på Örgrytevägen. För att göra alternativet genomförbart utan att 

ianspråkta mer yta än gällande förprojektering har bland annat skiljeremsor, gång- och cykelbanor 

samt torgytor smalnats av och radier förändrats (se Bilaga 5). Hållplatsen placeras även annorlunda 

mot förprojekteringen med avseende att den går utanför detaljplan- och användningsområdesgränsen 

för torgyta (se Figur 6). Enligt avstämning med SBK innebär det förändrade läget att delen som 

hamnar utanför gällande detaljplan hamnar inom en gammal stadsplan vilket anger 

användningsbestämmelsen T (trafikändamål), vilken inrymmer spårvagnstrafik.  

 

Förändringarna gjorda i Alternativ 1, exempelvis nya placeringar av 

kontaktledningsstolpar/belysningsstolpar, ledningsförändringar, etc. är inte slutgranskade och behöver 

därmed utredas vidare i detaljprojektering (se Figur 5). Bedömningen är att det går att hitta fungerande 

placeringar för exempelvis stolparna även om det inte blir precis där de är presenterade i den tidigare 

illustrationsplanen.  

För att klara svepet av större trafikerande fordon som svänger runt öster om hållplatsen har 

körbanorna breddats något i förhållande till tidigare gällande förslag. Denna justering måste göras 

även i gällande förslag. Justeringen har inneburit vissa smärre förändringar i det exakta läget på de 

angränsande gång-och cykelbanorna, men bedöms som relativt små. 

 

Figur 6, Trafikförslag från alternativ 1 och detaljplane- samt användningsområdesgräns 
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4.2 MIKROSIMULERING 

Trafiken i Alternativ 1 har utvärderats genom en mikrosimulering i Vissim som återspeglar timmen med 

det högsta trafikflödet inom området. Alternativ 2 och 3 har inte simulerats eftersom de inte har 

bedömts uppfylla kraven på främst gestaltning. 

En modell över ett utformningsförslag från 2014 har erhållits från TK, innehållande samtliga trafikslag - 

gång, cykel, bil samt kollektivtrafik. Inga flöden har justerats i samband med utredningen utom när det 

gäller Lisebergslänken, där modellen har kompletterats med spårvagnsavgångar med en frekvens på 

var tionde minut i vardera riktning. Cirkulationsplatsen i söder och passagen med U-sväng över 

spårvägen, öster om hållplatsen på Örgrytevägen, är signalreglerade med prioritet för kollektivtrafik. 

För att redovisa påverkan av Lisebergslänken för kollektivtrafiken har ögonblicksbilder och visuella 

iakttagelser studerats i modellen samt restider för spårvagnar analyserats. I Figur 7 redovisas 

körtidsförändringar i 85:e percentilen för resor över Korsvägen för biltrafik, kollektivtrafik och cykel. Det 

innebär att de tider som redovisas är betydligt längre än medelkörtider. Skillnaden i restid mellan 

utformningsförslaget och utformningsförslaget med Lisebergslänken sjunker i alla restidsrelationer 

förutom från Eklandagatan, vid jämförelse mellan 85:e percentilen och 50:e percentilen. Detta beror 

troligtvis på att det är betydande kö på Eklandagatan in mot cirkulationsplatsen i båda scenariona vid 

85%-percentilen. Denna kö är förmodligen längre i scenariot med Lisebergslänken vid 50%-

percentilen än utformningsförslaget vilket ger en större restidsskillnad, se Figur 8.  

 

 

 

Figur 7, Skillnad i restid mellan utformningsförslaget och utformningsförslaget med Lisebergslänken för 85:e percentilen.  
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Figur 8, Skillnad i restid mellan utformningsförslaget och utformningsförslaget med Lisebergslänken för 50:e percentilen 

 

Enligt 85:e percentilen blir restiden för biltrafik förlängd från Södra Vägen i norr mot Mölndalsvägen 

(Södra v(s) i figur 7 och 8) samt mot Örgrytevägen med cirka 2,5 minut. När det gäller kollektivtrafik 

förlängs restiden från Södra Vägen i söder mot Södra Vägen i norr och från Skånegatan mot Södra 

Vägen i söder med cirka 1 minut. För cyklister som ska ta sig över Örgrytevägen öster om 

hållplatsläget får man en förlängd restid på cirka 0,5 minuter. I övrigt bedöms restidsskillnaderna vara 

relativt små. Man bör också notera vid jämförelsen att det nya förslaget har den tillkommande 

Lisebergslänken med 10-minuters trafik.  

Bilköer i båda förslagen har identifierats, främst på Södra Vägen i riktning söderut och norrut, se Figur 

9 samt Bilaga 4. Dessa uppstår troligtvis på grund av ett stort antal gående som biltrafiken tvingas att 

väja för. Viss köbildning för spårvagnarna uppstår söder om cirkulationsplatsen på grund av den 

tillkommande turtätheten. Den beror delvis på att den nya spårvagnslinjen behöver passera två 

hållplatslägen och ibland behöver vänta på andra spårvagnar och bussar vilket får följdeffekter bakåt. I 

modellen passerar ca 1100 bilar under maxtimmen att jämföras med ca 2500 mätt 2014 (GFS 

Knutpunkt Korsvägen, 2018-05-23). Det innebär att ca 1400 bilar tar en annan väg eller byter 

färdmedel. 
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Figur 9, Ögonblicksbilder med (till vänster) och utan (till höger) Lisebergslänken 
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4.3 GESTALTNING 

Lisebergslänkens dragning i det redovisade trafikförslaget innebär viss påverkan på gestaltningen 

men de bärande tankarna och idéerna kan bibehålls. Alternativ 1 medför både försämringar och 

positiva förändringar av området. Ytan vid Korsvägen 1 (se siffra i Figur 10 samt beskrivning i Tabell 

2) måste omdisponeras och inte får samma skyddade vistelseyta som tidigare samt att den centrala 

mötesplatsens form blir asymmetrisk och därmed inte lika stark i sitt formspråk. Men även positiva 

förändringar finns som att övergången mellan Korsvägen 1 och Svenska Mässan får ett mer naturligt 

läge samt att en ny och skyddad plats för möbler och vistelse skapas sydväst om Svenska mässan. 

Utöver redan nämnda effekter påverkas gestaltningen på några mindre sätt men dessa är antingen 

inte avgörande för gestaltningen eller medför både positiva och negativa effekter.  

 

Figur 10. Gestaltningsförslag Korsvägen med Lisebergslänken. De justeringar som gjorts från tidigare trafikförslag har 
numrerats i figuren och beskrivs i Tabell 2.  
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Tabell 2, Beskrivning av påverkan på gestaltningen på olika delar av Korsvägen i samband med det nya trafikförslaget. 

Nr i 
plan 

Förändring i 
trafikförslaget 

Gestaltningens justering Effekt på gestaltningens 
kvalitet (grön=förbättring, 
blå=neutral, 
röd=försämring) 

Oklarheter/saker 
som kvarstår att utreda 

1 GC-övergång över 

Skånegatan är flyttad 
söderut vilket 
förändrar 

rörelsestråken vid 
Korsvägen 1. 

Vegetationsytor har flyttats och 

omformats för att möjliggöra den  
nya övergången. Placering av 
räddningstjänsts körspår har 

flyttats. 

Vegetationsytornas former har 

blivit något sämre. 
Cykelparkeringarna har blivit tre 
färre. Placeringen av borden har 

blivit mindre skyddat och därmed 
sämre. 

Liksom i förra leveransen är 

trafiklösningen vid Korsvägen 1 
inte riskanalyserad och 
färdigutredd. 

2 GC-övergång över 

Skånegatan är flyttad 
söderut. 
Spårvagnens växlar 

har flyttat norrut. 
Spårens lägen har 
ändrats något och 

två spår har tagits 
bort. 

Vegetationsytor och anslutning till 

gång- och cykelstråk är 
anpassade. 

Ett naturligare flöde skapas för 

gående och 
cyklister som rör sig 
mellan Södra vägen och 

Örgrytevägen. Bättre refug mellan 
spår och bilväg skapas. 
Övergången är mindre komplex 

tack vare färre spår. 

Kontaktledningsmaster har flyttats 

men har inte godkänts av 
Göteborgs spårvägar än. 

3 Spåren mellan 

Skånegatan och 
Örgrytevägen är 
borttagna. 

Vistelseytan har breddats ut, en 

vegetationsö har omformats, 
möbler har lagts till. 

Mer yta för vistelse och fler 

sittplatser har skapats. 
Vegetationsytan skapar ett 
skyddat rum från 

spårvagnstrafiken. 

Kontaktledningsmast och 

belysningsstolpe är flyttade utan 
att ha godkänts av Göteborgs 
spårvägar respektive ljusdesigner. 

4 Skånegatans 

bilkörfält har 
breddats i svängen. 

Stödremsan har gjorts smalare. Fem av cykelplatserna har fallit 

bort. 

 

5 Hållplatslägena och 

övergången över 
spårområdet har 
flyttats österut. 

Guidestråk har flyttats och 

kopplingen till 
anslutande guidestråk har 
anpassats. 

Ingen större påverkan. Förflyttning av 

kontaktledningsmaster  
och belysningsstolpar 
har ej godkänts. 

6 GC-övergång över 
spårområdet och 
hållplatslägen har 

flyttats österut. 

Guidestråk har flyttats och 
kopplingen till 
anslutande guidestråk har 

anpassats. 

Gångstråket har blivit något 
smalare vilket är en försämring 
men 

cykelbanan har samtidigt blivit 
bredare vilket är en förbättring. 

Förflyttning av 
kontaktledningsmaster  
och belysningsstolpar har ej 

godkänts. Liksom tidigare är 
utformningen av GC-vägen längs 
Örgrytevägen mot 

Liseberg fortfarande oklar. 

7 Spårvagnsspåren 
har ändrats i 

mittkrysset. 

Vegetationsöar och 
markmaterialets utbredning har 

ändrats. 

Mindre ytor finns kvar för 
vegetation och granitytor. 

Förflyttning av 
kontaktledningsmaster och 

belysningsstolpar har ej godkänts. 

8 Förflyttad övergång 
över spåren. 

Guidestråkens koppling har 
ändrats vilket har påverkat 

utformning av mötesplatsen och 
kringliggande vegetationsytor. 

Formen på triangeln där 
guidestråken möts har blivit 

asymmetrisk vilket är negativt. Den 
största vegetationsön med det 
stora trädet har blivit 

ännu större vilket är positivt för 
träden. En ”döyta” med 
granitbeläggning norr om det stora 

trädet har försvunnit vilket är 
positivt. 

Förflyttning av 
kontaktledningsmaster 

och belysningsstolpar 
har ej godkänts. 

9 Angöringsfickan har 
minskats, 
cykelbanans 

dragning har ändrats 
något. 
 

Angränsande markmönster och 
guidestråk har anpassats. 

Gångytan har blivit trängre vilket är 
negativt. Cykelbanans dragning 
har fått en mjukare form vilket är 

positivt. 

Förflyttning av 
kontaktledningsmaster 
och belysningsstolpar har ej 

godkänts. 
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4.4 LEDNINGAR 

Vid förprojektering av Korsvägen har en ledningssamordning genomförts för att möjliggöra framtida 

utformning av Korsvägen. Ledningarna har samlats i ledningsstråk för att möjliggöra bland annat 

trädplantering samt anläggning av bland annat ny fjärrkyla. Lisebergslänken orsakar inga hinder med 

hänsyn till planerade ledningsstråk, däremot så behöver ett antal mindre konflikter justeras för att 

möjliggöra de justeringar av området som följer av Lisebergslänken. Områden för justering framgår 

nedan av Figur 11 samt Bilaga 3 och redogörs för övergripande under respektive del nedan enligt 

numrering i figur och tabell 3. 

 

Figur 11. Ledningsstråk genom Korsvägen enligt Förprojektering med markerade områden för behov av justering vid förändring 

till Lisebergslänken. 
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Tabell 3, Redovisning av nödvändiga justeringar på ledningar för att möjliggöra Lisebergslänken 

4.5 EKONOMI 

En grov kostnadsanalys har genomförts avseende de största skillnaderna mellan liggande 

förprojektering för Korsvägen och förslaget med Lisebergslänken. Kostnadsanalysen redovisar att 

Lisebergslänken innebär en ökad kostnad om ca 1 MSEK (se bilaga 7). Kostnadsökningen 

uppkommer som följd av att arean för den centrala torgytan ökas som konsekvens av att hållplatsen 

flyttas österut (se figur 12). Den centrala torgytan har en högre gestaltningsnivå och ett högre á-pris 

jämfört med gestaltningsnivån av Örgrytevägen som finns enligt förprojekteringen (se bilaga 7). 

Ledningar inom området bedöms inte få någon förändring avseende kostnader då de enligt båda 

förslagen kommer att läggas om. För resterande kostnader har Lisebergslänken bedömds vara 

kostnadsneutral då utformningen innefattar samma funktioner men med något annorlunda placering i 

plan. 

 

Figur 12, Grova förändringar avseende Korsvägen från förslag Lisebergslänken. Till vänster Korsvägen enligt gällande 
förprojektering. Till högre förslaget enligt Lisebergslänken. 

Nr i 

plan 

Ledningsslag Föreslagen förändring för att möta justering från Lisebergslänken 

1 Fjärrvärme och Dagvatten Fjärrvärmeledning DN250 samt Dagvattenledning 1000 flyttas österut för att undvika spårvägens växlar 

som flyttas österut i och med förslaget. 

2 Fjärrkyla 
Ledningsdragning för fjärrkyla bör ses över med tanke på placering av trädplantering samt möjlighet 

om DV-ledning intill utgår (ersätts av tryckt ledning enligt info från Trafikverket). Ledning för fjärrkyla är 

ny och ersätter således ingen befintlig ledning. 

3 ETO 
El-, Tele- och optostråk anpassas till ny layout med förändrad placering av GC-väg så att stråk ligger i 

GC-väg. 

4 El och DV El-, Tele- och optostråk samt dagvattenledning anpassas till ny layout med förändrad placering av GC-

väg. Stråk förläggs i GC-väg. 

5 Vattenledning Anslutningspunkt för vattenledning flyttas öster ut med hänsyn till perrong och dess förändrade 

placering österut för att förhindra konflikt med fundament från väderskydd vid busshållplats. 

6 Ledningsstråk Justerad riktning av ledningsstråk med fjärrvärme, fjärrkyla, vatten och dagvatten. Ledningsstråk 

anpassas till körbana och justeras i sidled för att frigöras från trädplantering både på öster och väster 

sida. 

7 Rening dagvatten 
Yta avsatt för dagvatten utanför Svenska Mässan anpassas till nytt gestaltningsförslag för att undvika 

kollision med stödmur. Utredning i nivå bör genomföras då problem utgår om reningsfunktion placeras 

djupt i förhållande till stödmur. 
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4.6 FÖRSLAG TILL FORTSATT UTREDNING  

Cykeltrafiken har förutsatts öka kraftigt inom Göteborg vilket ger vissa trängselproblem i den östra 

passagen på Örgrytevägen. Trängselproblemen uppstår både vid gällande trafikförslag och Alternativ 

1. Två varianter har därför tagits fram för att ge mindre trängsel och bättre framkomlighet (Se Figur 

13). I båda alternativen flyttas cykelpassagen ca 30 meter längre österut på Örgrytevägen. Det ger 

bättre förutsättningar för såväl gång-och cykeltrafik som kollektivtrafik. I Alternativ 1B bibehålls 

möjligheten för biltrafik att passera öster om den östra passagen mot Skånegatan. I Alternativ 1C 

stängs den möjligheten för bilar som då hänvisas till att svänga runt vid ICA Focus längre i öster. Detta 

bör utredas närmare i fortsatt utredning. 

  

Figur 13. Alternativ 1 B och 1C. 

I arbetet har det belysts att ytterligare kapacitetsökning för kollektivtrafiken bör utredas för att se vilken 

kapacitetsökning Alternativ 1 tål innan kollektivtrafiklösningen anses överbelastad.  

4.6.1 SPÅRRISKANALYS  

Lisebergslänken, Alternativ 1, spårriskanalyserades 2020-11-25 (se Bilaga 6). I publicerad 

spårriskanalys – Version A 2020-11-25 framkom fem risker som kategoriserades som ”ska-krav”. Av 

dessa är det enbart en risk som enbart uppstår p.g.a. den nya spårsträckningen, nämligen riskID 

A106. Resterande risker: A004, A018, A116 och A117, uppstår även i gällande förprojektering med 

tillhörande gestaltning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1B 1C 
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5 FÖRKASTADE ALTERNATIV 

Flertalet alternativ har studerats och förkastats vid framtagande av föreslagen lösning, Alternativ 1, för 

Lisebergslänken. Alternativen är förkastade då de ej är genomförbara eller till följd av att de medför 

stor negativ påverkan på gestaltningen, både som helhet och i detalj. I synnerhet Alternativ 3 som 

direkt förstör den östra stationsplatsen med stora ingrepp på vistelseytor och öar med vegetation. De 

bortvalda alternativen presenteras nedan under respektive rubrik. 

5.1 ALTERNATIV 2 

Alternativ 2 väljs bort främst på grund av att gestaltningen inte kan tillgodoses på ett tillfredsställande 

sätt (se Tabell 4). Samt att det centrala området får en ökad spårkomplexitet som medför en icke 

acceptabel förhöjning av risk inom Korsvägen på grund av ett ökat antal konfliktpunkter. En 

trafikmässig fördel är dock att kollektivtrafiken bara skulle få ett stopp vid Korsvägens hållplatser.  

I Alternativ 2 (Se Figur 14) föreslås Lisebergslänken i riktning österut läggas öster om hållplatsläget på 

Korsvägen och gå i blandtrafik innan det i ansluter till det separerade spåret öster om hållplatsläget i 

Örgrytevägen. I södergående riktning leds spårvagnen ut och passerar norr om hållplatsläget i 

Örgrytevägen i samma läge som flygbussarna. Alternativet är inte färdigbearbetat vid hållplatsläget i 

norr. Visst intrång kommer att krävas på Mässans mark. Spåret leds därefter till hållplatsläget på 

Korsvägen 

 

 

Figur 14. Alternativ 2 

 

 

 

2A 

2B 

3A 

3B 
4A 

6A 
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Tabell 4, Påverkan på gestaltning för Alternativ 2, i jämförelse med gällande gestaltningsförslag 

Nr i plan Funktion/Område Effekt på gestaltningens kvalitet (grön=förbättring, blå=neutral, 

röd=försämring) 

1 Rondell i söder Ingen påverkan. 

2 Passage av  

gångstråk 

Övergång 2 blir komplex och upplevelsen blir rörig och otrygg. Övergången måste 

flyttas söderut för att perrongen ska få plats. Här kommer även utrycknings-

fordonens passage att påverkas vilket i förlängningen även påverkar gestaltningen. 

3 Framför östra 

stations-uppgången 

Gestaltningen kan inte följa konceptet med mjuka linjer. Det blir en rak, skarp 

väg/spår. Östra ön påverkas mycket, 3 st träd måste strykas och ön blir mycket 

mindre. Cykelbanan måste dras om och den nya dragningen kommer att påverka 

gestaltningen. 

Ny spårdragning 3A inkräktar på viktig vistelseyta.  

Passagen 3B blir inte rätvinklig och därför mer komplex och gestaltningsmässigt 

inte bra. 

4 Centrala  

perrongområde 

Perrongerna flyttas söderut och passage och det stora viktiga guidestråket, 4, får 

ökat utrymme. 

5 Centrala  

spårkorsningen 

Två öar påverkas, men dessa har inga träd och är lägre prio. Troligen kan dessa 

omformas och kvarstå. 

6 Östra  

perrongområdet 

Passage 6 blir längre, upplevelsen kan ev. bli otryggare. 2 träd måste tas bort 

 

5.2 ALTERNATIV 3 

Alternativ 3 väljs bort främst på grund av att gestaltningen inte kan tillgodoses på ett tillfredsställande 

sätt samt dess stora intrång på trafikförslaget (se Tabell 5). Även gång- och cykeltrafik får försämrade 

förutsättningar i öster.  

I Alternativ 3 (se Figur 15) leds den nya länken helt öster om de befintliga hållplatslägena och 

trafikeras i båda riktningarna. Eftersom biltrafiken leds genom hållplatsläget krävs 10 meters avstånd 

till gångpassagen norr om hållplatserna. 

Detta alternativ innebär att den vanliga biltrafiken i norrgående riktning leds genom hållplatsen vilket 

inte är normalt. Fördelen är att vagnarna bara behöver stanna vid en hållplats men intrånget på 

Korsvägen blir väldigt stort. Belastningen för kollektivtrafiken blir sannolikt, liksom i Alternativ 2, lägre 

än för Alternativ 1. Gång- och cykeltrafiken får avsevärt sämre förutsättningar i östra delen av 

Korsvägen när de tillkommande hållplatserna byggs ut. Utformningen av förslaget har inte 

färdigarbetats då det bedömts som ej genomförbart. Ej färdigutrett är bland annat att man inte kan ha 

U-svängen för bilar mot Skånegatan förbi hållplatsen i norr. 
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Figur 15. Alternativ 3 

Tabell 5, Påverkan på gestaltning för Alternativ 3, i jämförelse med gällande gestaltningsförslag 

Nr i plan Funktion/Område Effekt på gestaltningens kvalitet (grön=förbättring, blå=neutral, 

röd=försämring) 

1 Rondell i söder Mycket stor påverkan på hela rondellen. Gestaltade formen kan inte hållas. Totalt 8 

träd måste strykas. Bilväg och cykelväg flyttas och påverkar vistelseyta och nedfart 

till cykelgarage. 

2 Passage av  

gångstråk 

Hela övergången 2A blir mycket längre och påverkar gestaltningen och 

vistelseytorna.  

Här kommer även utryckningsfordonens passage att påverkas vilket i förlängningen 

även påverkar gestaltningen. 

3 Framför östra 

stations-uppgången 

Gestaltningen kan inte följa konceptet med mjuka linjer. Det blir en rak, skarp 

väg/spår. Cykelbanan måste dras om och den nya dragningen kommer att påverka 

gestaltningen. 

Ny perrong 3A inkräktar på viktig vistelseyta och på uppställningsyta för 

räddningstjänst. 

Östra ön 3B påverkas mycket - alla 5 träd måste strykas och ön försvinner.  

Passagen 3C blir inte rätvinklig samt längre och därför mer komplex och 

gestaltningsmässigt inte bra. Framtida stationsutbyggnad är svår att genomföra 

med passager framför entréer i och med den nya perrongen.  

4 Centrala  

perrongområde 

Tajt vid 4 med två perronger tätt ihop, annars ingen påverkan. 

5 Centrala  

spårkorsningen 

Ingen påverkan. 

6 Östra  

perrongområdet 

Viss påverkan på central vistelseyta, 6A. 

Stor påverkan på passage 6B i öster. Denna blir mycket lång och otrygg 

Fortsättning av gång- och cykelytor österut är oklara. Dock ingen påverkan på 

perrongområdet. 

 

2A 

4A 

3A 

3B 

3C 

6A 6B 
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5.3 ALTERNATIV 4 

Alternativ 4, med trillingväxel, utreddes med förutsättningen att kunna bibehålla både 

omledningsspåret och möjliggöra Lisebergslänken. En trillingväxel är en specialkonstruerad växel som 

möjliggör för färd i tre olika riktningar. För färd från Mölndalsvägen till Örgrytevägen skulle en växel 

placeras norr om Korsvägens centrala hållplatsläge. För färd från Örgrytevägen mot Mölndalsvägen 

skulle en trillingväxel placeras väster om hållplatsläget.  

Alternativ 4 väljs bort på grund av att dess lösning genererar extra konfliktpunkter som utifrån ett 

säkerhets- och driftsperspektiv inte är acceptabelt. Ökade konfliktpunkter leder till ökade risker för 

exempelvis urspårningar och kollisioner, samt försämrad säkerhet för tredje man då människor har 

svårt att uppfatta hur trafiken på området flödar. Att möjliggöra för en spårkoppling, via trillingväxel, 

både mellan Mölndalsvägen och Örgrytevägen, samt mellan Örgrytevägen och Skånegatan är, enligt 

anläggningsägarna Trafikkontoret Göteborg, inte möjligt på grund av ökande risker, ökad komplexitet 

för drift och underhåll, samt att man avviker från ett standardiserat sätt att anlägga spårväg, vilket inte 

kommer godkännas.  

6 SLUTSATS  

Gällande trafik- och gestaltningsförslag för Korsvägen kan anpassas så att Lisebergslänken kan 

integreras utan större påverkan på områdets gestaltning, kapacitet och tekniska lösning. Detta 

förutsatt att trafikförslag, förprojektering och gestaltning justeras enligt Alternativ 1. Justeringen 

behöver detaljstuderas på ett antal områden, ex. belysning och kontaktledning för att säkerställa att 

hela platsen blir genomförbar. 

Om den tillkommande Lisebergslänken utformas enligt Alternativ 1 påverkas restiden marginellt i 

området jämfört med det nuvarande utformningsförslaget. Den största förändringen mätt i restid för 

85-percentilen för Alternativ 1 är för biltrafik på Södra Vägen riktning söderut som får en förlängd restid 

på ca 2,5 minuter. När det gäller kollektivtrafik förlängs restiden från Mölndalsvägen mot Södra Vägen 

i norr med cirka 1 minut och från Skånegatan mot Mölndalsvägen med cirka 1 minut. Den alternativa 

spårkopplingen medför inte någon nämnvärd trängsel på hållplatserna trots tillkommande linje med 

frekvens var 10:e minut.  

Den största skillnaden i området är att omledningsspåret mellan Skånegatan och Örgrytevägen väljs 

bort för att möjliggöra för Lisebergslänken. Dock, eftersom det samtidigt planeras för en ny förbindelse 

mellan Södra Vägen och Skånegatan, kallad Engelbrektslänken, bedöms detta enbart medföra små 

problem, exempelvis vid ombyggnadsarbeten på Södra vägen mellan Korsvägen och Heden.  

Alternativ 1 är det alternativ som har minst påverkan på området avseende trafikförslag, gestaltning 

och säkerhet. Förslaget genererar inget försvårande avseende genomförande med hänsyn till 

detaljplan, trots att förslaget ger ett förändrat läge för hållplatserna på Örgrytevägen. Alternativ 1 får 

mycket liten påverkan på gestaltningen, vars bärande tankar och idéer kan bibehållas. Dessutom, i 

jämförelse med gällande trafikförslag, kan förslaget skapa lite större passageytor centralt, vilket är 

positivt. Utöver ovannämnda positiva påverkan på gestaltningen medför Alternativ 1 inga hinder med 

hänsyn till planerade ledningsstråk, däremot så behöver ett antal mindre konflikter justeras för att 

möjliggöra spårkopplingen. 
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