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Korsvägen - förändrat innehåll 
Lisebergslänken  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

Trafiknämnden godkänner förslag till förändrat innehåll i knutpunkt Korsvägen i enlighet 
med trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
I juni 2018 godkände trafiknämnden genomförandestudien för knutpunkt Korsvägen. 
Genomförandestudien hanterade frågan om en spårlänk, kallad Lisebergslänken, från 
Örgrytevägen och Södra vägen söderut. I denna föreslogs dock inte Lisebergslänken att 
ingå, men den skulle dock inte omöjliggöras för en framtida eventuell utbyggnad. I 
samband med att arbetet med gestaltningsarbetet med Knutpunkt Korsvägen har 
genomförts, har länken hanterats ytterligare en gång genom en förstudie efter en förfrågan 
från Västtrafik. Förstudien, som bekostats av Västtrafik, visar på att en länk går att bygga 
med en utformning som fungerar bra med övriga delar i åtgärden. Trafikkontoret förslår 
trafiknämnden att besluta om en innehållsförändring där Lisebergslänken ingår. 

Innehållsförändringen har en enligt förstudien en konstaterad kostnadspåverkan 
motsvarande en ökning på cirka 2 miljoner brutto. Denna kostnadsökning föreslås ingå i 
projektets nuvarande projektram, vilket påverkar riskexponeringen med avseende på 
projektbudgeten marginellt. Nettokostnaderna bedöms till marginella då merkostnader för 
Lisebergslänken är tänkt att bekostas av Västtrafik.  

Det blir en omdisponering av ytorna jämfört med nu gällande förslag och de ursprungligt 
planerade grönytorna och granitdelarna justeras i storlek. Vissa grönytor får större plats 
och vissa mindre. Cirka tio cykelparkeringsplatser försvinner vilket ses som en 
försämring. 

Lisebergslänken ska ses som en del i att uppfylla vad som är beslutat i Målbild Koll2035 
och kommer att bidra till att kollektivtrafiken i Göteborg förbättras och bytespunkten 
Lisebergs införlivas bättre i kollektivtrafiksystemet. 

Väljer trafiknämnden att inte genomföra innehållsförändringen innebär detta inte några 
konsekvenser för Knutpunkt Korsvägens tid, kostnad och/eller innehåll.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
En innehållsförändring bedöms av trafikkontoret i dagsläget klaras av givet de 
ekonomiska ramar som projektet fått tilldelat sig. Riskexponeringen bedöms öka 
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marginellt. Nettokostnaderna bedöms till marginella då merkostnader för Lisebergslänken 
är tänkt att bekostas av Västtrafik. 

Innehållsförändringen bedöms föra med sig kostnader i form av två kostnadsposter: 

• Cirka 1 miljon kronor för den förändrade spårlösningen. Kostnaderna för den 
förändrade spårlösningen föreslås tas inom budgeten för Västsvenska paketets 
projektavtal 409. Detta bedöms möjligt att göra utan att innehållet i övrigt förändras. 
 

• Cirka 1 miljon kronor för kostnader som Västlänken säger sig få med anledning av 
omprojektering av sin anläggning. Kostnaderna för Västlänkens omprojektering 
bekostas av Västtrafik. Trafikkontoret och Västtrafik har för avsikt att teckna ett 
genomförandeavtal för Lisebergslänken där kostnaderna för omprojekteringen till 
fullo bekostas av Västtrafik. 

Kostnader som hanterar drift och underhåll av spårlösningen hanteras inom gällande 
banavgiftsavtal som Göteborgs Stad tecknat med Västra Götalandsregionen. 

Om trafiknämnden inte beslutar om att genomföra innehållsförändringen medför detta 
inte några förgäveskostnader. Utförd förstudie har bekostats av Västtrafik.   

Bedömning ur ekologisk dimension 
En förändrad utformning av spårlösningen gynnar hållbart resande då den förbättrar 
möjligheterna för Västtrafik att köra trafik mellan Södra Vägen och Örgrytevägen. Detta 
innebär att det finns ökade möjligheter till att köra spårtrafik mellan, enligt Målbild 
Koll2035, viktiga målpunkter; Östra Sjukhuset och Mölndals sjukhus samt förbättrar 
kommunikationerna till den utpekade bytespunkten Liseberg. Detta ger en effektivare och 
mer attraktiv kollektivtrafik och skapar möjligheten till ökat resande med kollektivtrafik 
jämfört med bil. 

Det ska dock understrykas att hur Lisebergslänken ska trafikeras är ett beslut som 
hanteras av Västtrafik. Det finns inget beslut om spårtrafik mellan Östra sjukhuset och 
Mölndals sjukhus utan länken kommer endast att möjliggöra en sådan trafikering. 

Det blir en omdisponering av ytorna jämfört med nu gällande förslag och de ursprungligt 
planerade grönytorna och granitdelarna justeras i storlek. Vissa grönytor får större plats 
och vissa mindre. Cirka tio cykelparkeringsplatser försvinner vilket ses som en 
försämring.  

Bedömning ur social dimension 
Ett förändrat innehåll innebär en förändring av ytorna i det färdigställda projektet. 
Förändringen ses som fördelaktig för gående och cyklister som rör sig mellan 
Örgrytevägen och Södra vägen då de spår som finns planerade idag utgår. Vistelseytorna 
i detta område ska även de förbättras.  

Förhållande till styrande dokument 
Tidigare avtal och beslut 
• 2009-11-05 § 19 fattade kommunfullmäktige beslut om att ingå avtal om 

Västsvenska Paketet ”Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande 
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infrastrukturåtgärder i Västsverige” (det så kallade ”Medfinansieringsavtalet”). 
Avtalet innehåller parternas avsikter och de finansieringsprinciper som ska gälla 
för de investeringsåtgärder som redovisas. 

• 2016-01-28 § 18 godkände kommunfullmäktige ”Genomförandeavtal 
Västlänken”. 

• 2017-02-23 § 5 godkände kommunfullmäktige ”Paraplyavtal för genomförande 
av Västsvenska paketet” som innehåller övergripande bestämmelser för 
färdigställande av paketet. 

• 2018-04-26 § 22 godkände kommunfullmäktige ”Tillägg till genomförandeavtal 
Västlänken”. 

• 2018-06-20 § 224 godkände trafiknämnden ”Genomförandestudie och 
investeringsbeslut för Knutpunkt Korsvägen” 

• 2019-05-22 § 362 godkände kommunstyrelsen Projektavtal för Projekt 409 
Korsvägen.  

• 2019-05-23 § 14 beslutade kommunfullmäktige ” Genomförandebeslut för projekt 
knutpunkten Korsvägen” 

Bilagor 
1. Förstudie Trafik-PM Korsvägen 
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Ärendet  
I juni 2018 godkände trafiknämnden genomförandestudien för knutpunkt Korsvägen. 
Genomförandestudien hanterade frågan om en spårlänk, kallad Lisebergslänken, från 
Örgrytevägen och Södra vägen söderut. Dock föreslogs Lisebergslänken inte att ingå men 
den skulle dock inte omöjliggöras för en framtida eventuell utbyggnad. I samband med att 
arbetet med gestaltningsarbetet med Knutpunkt Korsvägen har genomförts, har länken 
söderut hanterats ytterligare en gång genom en förstudie efter en förfrågan från 
Västtrafik. Förstudien, som bekostats av Västtrafik, visar på att en länk går att bygga med 
en utformning som fungerar bra med övriga delar i åtgärden. Trafikkontoret förslår 
trafiknämnden att besluta om en innehållsförändring. 

Beskrivning av ärendet 
I juni 2018 godkände trafiknämnden genomförandestudien för kommande knutpunkt 
Korsvägen. Nämnden beslutade även att skicka vidare ärendet till kommunfullmäktige för 
ett genomförandebeslut som beslutades i maj 2019.  

I genomförandestudien föreslogs en spårlösning vid Korsvägen som innebar att det är 
möjligt att köra spårtrafik mellan Örgrytevägen och Skånegatan norrut. Detta var 
lösningen som presenterades för trafiknämnden och som ingick i den trafiklösning som 
nämnden godkände.  

 
Figur 1: Nuvarande spårlösning 

Genomförandestudien hanterade frågan om en länk mellan Örgrytevägen och Södra 
vägen söderut. Dock föreslogs detta förslag inte att byggas ut med hänvisning till en 
sådan lösning skulle ta stora ytor i anspråk och ge stor negativ påverkan på utformningen 
av Korsvägen. Länken skulle dock inte omöjliggöras för en framtida eventuell utbyggnad. 

I samband med att arbetet med gestaltningsarbetet med Knutpunkt Korsvägen genomförts 
har frågan om länken söderut hanterats ytterligare en gång genom en förstudie som 
initierats samt bekostats av Västtrafik. Förstudien visar på att en länk går att bygga med 
en utformning som fungerar bra med övriga delar i åtgärden.  
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Bakgrunden till den föreslagna förändringen är att länken är ett starkt önskemål från 
Västtrafik. Detta då den kommande Engelbrektslänken innebär att de 
omledningsmöjligheter som finns i det gällande förslaget, omhändertas i samband med att 
Engelbrektslänken tas i bruk. Västtrafik ser även att länken möjliggör snabbare och 
direkta resor mellan sydöstra Göteborg och Lisebergs station dit numer många 
områdesbussar som inte får plats på Korsvägen stannar. 

Lisebergslänken stödjer Målbild Koll2035 i den aspekten att den medför ökade 
möjligheter att resa runt de centrala delarna av Göteborg istället för att behöva åka via 
Drottningtorget/Brunnsparken som redan idag har problem med framkomligheten under 
framförallt rusningstid. 

Föreslagen förändring 
Den föreslagna lösningen är enligt bild nedan: 

 

Figur 2: Förslag till ny spårlösning med Lisebergslänken inringad. 

Länken möjliggör spårtrafik mellan och Södra vägen och Örgrytevägen, något som idag 
inte är möjlig. 

Föreslagen förändring bedöms förbättra för de som vistas och rör sig mellan Södra Vägen 
och Örgrytevägen då de spår som idag är planerade på ytan försvinner. 

Restiderna för biltrafiken genom Korsvägen bedöms försämras med mer än två minuter. 
Anledningarna till den förlängda restiden beror främst på att det förväntas trafikeras med 
mer spårvagnstrafik och inte utformningen av länken som sådan. 

Störst negativ förändring blir det för bilister som antingen ska från Södra vägen norrifrån 
och sedan antingen fortsätta Södra vägen söderut alternativt åka till Örgrytevägen. Även 
för de bilister som åker från Eklandagatan får en längre restid. 
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Kollektivtrafiken som ska från Södra vägen söderifrån och fortsätta norrut på samma gata 
bedöms få längre restid liksom kollektivtrafik som ska från Skånegatan till Södra vägen 
söderut. 

För fotgängare och cyklister bedöms skillnaderna mellan förslagen vara marginella.  

Spårriskanalys är gjord och det är inte större risker med detta förslag jämfört med 
liggande förslag.  

Västsvenska paketet 
Projektavtal 409 Korsvägen baseras på en lösning utan Lisebergslänken. 
Ledningsgruppen för Västsvenska paketet, där Staden företräds av stadsledningskontoret, 
förväntas godkänna innehållsförändringen 2021-04-20.  

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret föreslår att trafiknämnden fattar beslut om en innehållsförändring enligt 
förslaget ovan. 

Lisebergslänken ska ses som en del i att uppfylla vad som är beslutat i Målbild Koll2035 
och kommer att bidra till att kollektivtrafiken i Göteborg förbättras och bytespunkten 
Lisebergs införlivas bättre i kollektivtrafiksystemet.  

Förändringarna i tid för bil- samt kollektivtrafik bedöms av trafikkontoret som 
acceptabla. Västtrafik har studerat förslaget om Lisebergslänken och ställer sig bakom 
förslaget om innehållsförändringen även om det kan medföra längre restider för 
kollektivtrafiken. 

Även förändringen av utformningen av allmän plats bedöms som acceptabla. De cirka tio 
cykeplarkeringsplatser som försvinner bedöms inte påverka trafikstrategins mål om 
hållbara resor på ett sätt så att innehållsförändringen inte kan rekommenderas.  

Att bygga Lisebergslänken när Korsvägen är färdigbyggd skulle medföra högre kostnader 
jämfört med att bygga den inom pågående projekt Korsvägen. Exakt hur stora kostander 
har inte trafikkontoret studerat närmare men sannolikt kommer kostnaderna vara så pass 
höga att det finns en överhängande risk att nyttorna av länken inte motsvarar kostnaden.  

Skulle beslut fattas om att bygga länken vid ett senare tillfälle, men innan Korvägen är 
färdigbyggd år 2026, skulle även detta medföra ökade kostnader då arbete som utförts av 
Västlänken sannolikt skulle behövas göras om.  

Väljer trafiknämnden att inte genomföra innehållsförändringen innebär detta inte några 
konsekvenser för Knutpunkt Korsvägens tid, kostnad och/eller innehåll.  

 

 

 
Christer Niland 
 
Avdelningschef 
 

 
Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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