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Återremitterat inriktningsbeslut för 
kanalmursupprustning 
Livslängden har uppnåtts på kanalmurarna längs med Fattighusån och Stora 
Hamnkanalen, vilket innebär ett behov av omfattande upprustningsåtgärder. 

 
Orienteringsbild av upprustningsarbetets geografiska omfattning. Gula linjer (trafikkontoret är 
konstruktionsägare) och svart linje (park- och naturförvaltningen är konstruktionsägare) avser berörda 
kanalmursdelsträckor. Röda ovaler avser berörda broar för upprustning. 
 
Trafiknämnden beslutade i mars 2021 att föreslå kommunfullmäktige besluta om 
inriktningen för den fortsatta planeringen och genomförandet av upprustningen.  

Stadsledningskontoret lyfte ärendet till kommunstyrelsen i juni 2021 med beslutssatserna: 

1. Inriktningarna a-d för den fortsatta planeringen av upprustning av kanalmurarna 
längs 
Fattighusån och Stora Hamnkanalen, i enlighet med trafiknämndens förslag, 
godkänns. 

a. Målet är att upprustning ska ske till en sådan standard att 
framkomligheten 
för cykel och gång förbättras, att kulturmiljön är bevarad och en fortsatt 
trafikering möjliggörs på gator och spår, samtidigt som ett attraktivare 
stadsrum skapas längs kanalen. 

b. Upprustning av Tyska bron, Fontänbron, Fredsbron och 
Drottningtorgsbron ska ingå som en del av åtgärderna. 

c. Arbetet ska planeras för att genomföras under en kommande 15-
årsperiod, till cirka år 2035. 

d. Planerade åtgärder ska genomföras till en utgift som maximalt uppgår 
till mellan 3,5 och 4 mdkr i 2020 års prisnivå. 

2. Trafiknämnden får i uppdrag att senast i samband med ett kommande 
genomförandebeslut för ett första delprojekt eller kluster av delprojekt 
återkomma till kommunfullmäktige med en uppföljning av programmets 
inriktning som helhet och med en fördjupad beskrivning av genomförandeplan 
och eventuella behov av förändringar i inriktningen. 

3. Trafiknämnden får i uppdrag att aktivt söka extern finansiering för att minska 
den samlade ekonomiska belastningen för staden. 
 

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige i september 2021: 

Ärendet om upprustning av kanalmurar återremitteras med uppdrag till trafiknämnden, 
som i samverkan med kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och 
övriga berörda samordnar fördjupningar enligt följande, innan vidare inriktningsbeslut 
kan tas:  

a. Ska redovisa om alternativa investeringar i sträckningar för kollektivtrafik, som 
Operalänken med en koppling även till Hisingen och med möjlighet till förlängning 
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genom Gullbergsvass samt Allélänken via allén och Åkareplatsen, kan innebära att 
renoveringen av kanalmurarna kan göras i mindre omfattning eller till lägre kostnad.  

b. Ska redovisa hur alternativa sträckningar för kollektivtrafik kan förbättra dess 
framkomlighet, samt framkomligheten för andra trafikslag såsom förbättrat stråk för 
cykel och gångtrafik längs med Stampgatan och Norra Hamngatan.  

c. Ska redovisa om kanalmurarna ändå behöver renoveras i samma omfattning oavsett 
bärighet av tunga trafikslag. Samt vilken skillnad i kostnad som en renovering med 
en utformning utan tunga trafikslag i så fall skulle innebära.  

d. Ska redovisa om andra åtgärder kan genomföras samtidigt med renoveringen av 
kanalmurarna, så som renovering av broar, bredare stråk och förbättrad stadsmiljö. 
Samt klimatanpassningsåtgärder såsom hantering av skyfall och höjda vattennivåer.  

e. Ska redovisa om vilka tänkbara möjligheter till extern finansiering som finns och 
eventuella samordningsvinster av att genomföra vissa närliggande projekt samtidigt 
eller kostnadsbesparingar genom att genomföra alternativa spårvagnsträckningar 
först.  

Detta underlag syftar till att redovisa den aktuella kunskapsbilden vad gäller de fem 
fördjupningsuppdragen. Genom att skicka underlaget på remiss till berörda nämnder och 
bolag vill trafikkontoret sprida och förankra kunskapsbilden samt inhämta synpunkter 
som kan bidra till en ytterligare kunskapshöjning och samordning innan återremissen 
besvaras.  

Behov av renovering oavsett trafiklösning längs 
murarna 
Kanalmurarna byggdes av holländare när Göteborg anlades för 400 år sedan och har haft 
sin nuvarande form sedan i början av 1800-talet. När murarna byggdes såg 
trafiksituationen längs med murarna helt annorlunda ut än i dag då gatorna trafikerades av 
häst och vagn. Belastningen på gatorna, byggda på göteborgslera, och därmed också på 
murarna, har ökat allteftersom gatorna trafikeras av tyngre fordon som bussar, spårvagnar 
och lastbilar. 

 
Figur 1: Principskiss kanalmur med definitioner, ur Kulturmiljö utredning Antiquum, 2021-11-22  
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I dag har man identifierat röta på rustbädd och pålar, vilket yttrar sig genom skador på 
murarna. Stadsbyggnadskontorets stabilitetskartering och trafikkontorets inspektioner och 
kontrollavvägningar, visar också på flera osäkra områden utmed kanalerna. 

Då kanalmurarna ligger centralt i staden och sträcker sig över ett stort område som till 
stora delar berör Göteborgs kollektivtrafiknav, är en upprustning av mycket stor 
strategisk betydelse. Om inte murarnas funktion kan säkras ger det påverkan på 
tillgänglighet och framkomlighet i hela innerstaden. 

Utöver trafiklasterna finns en risk att murarna rasar av sin egenvikt. Trots mätprogram, 
inspektioner och beräkningar av särskilt ansatta partier finns ingen garanti för att 
trafikkontoret kan förutse var eller när ett eventuellt ras kommer att ske. Vissa sträckor 
har sämre skick och högre riskfaktorer än andra sträckor, vilket är medtaget i den 
planerade utbyggnadsordningen.  

Utöver den risk för gator och kanal som murarnas skick innebär finns också ytterligare 
risk med teknisk försörjning till fastigheter längs kanalmurarna. I gatorna ligger ledningar 
av olika slag som förser fastigheter med vatten, avlopp, el, fjärrvärme, fiber med mera. 
Vid ett större brott i konstruktionen riskerar denna försörjning att också slås ut. 
Fastigheterna i sig har egen grundläggning och bör därmed inte påverkas i någon större 
omfattning vid ett eventuellt ras.  

Kanalmurarna kommer behöva renoveras oavsett om man väljer att flytta undan trafiken 
eller inte. Det finns alltså ingen trafiklösning som gör att murarna inte behöver renoveras. 
Vid återställandet kan dock andra trafiklösningar och gatuutformning diskuteras för att få 
en bättre lösning ur trafik- och stadsmiljöperspektiv.  

Målsättning 
Målsättningen är att rusta upp aktuella kanalmurar och broar till en sådan standard att 
konstruktionen säkerställs för ytterligare 120 år, att kulturmiljön är bevarad och en 
fortsatt trafikering möjliggörs på gator och spår, samtidigt som ett attraktivare stadsrum 
skapas längs kanalen och att framkomligheten för gående och cyklister förbättras.  

Upprustningen genomförs i programform 
Göteborgs Stad tillämpar XLPM som projektstyrningsmodell. Ett program enligt XLPM 
är ett sätt att gruppera uppdrag/projekt (som alla syftar till samma effektmål) och hantera 
dem på ett kontrollerat och samordnat sätt så programmets effektmål uppnås på ett för 
organisationen och samhället hållbart sätt. 

Programhantering syftar till att säkerställa en effektiv användning av resurser och att 
nyttor uppnås på ett sätt som inte kunde ha uppnåtts om de ingående uppdragen, 
projekten och andra ingående arbeten hanterades enskilt. Ett program är också ett sätt att 
bryta ner stora, komplexa initiativ med eventuell stor osäkerhet och risk, i flera hanterbara 
projekt och uppdrag.  

Den hittills framarbetade övergripande strategin är att arbetet med upprustningen ska 
genomföras i programform. Kanalmursprogrammet ska utformas med en 
sammanhållande programledningsorganisation och med ett antal underliggande projekt 
som etableras stegvis under åren. 
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Programmet kommer att utföras i ett föränderligt Göteborg där ett stort antal 
stadsutvecklingsprojekt pågår och är planerade, varför samplanering och samordning är 
en framgångsfaktor. Arbetet kommer ställa stora krav på samverkan inom Göteborgs 
Stad, med Västra Götalandsregionen och med länsstyrelsen. Detta innebär att resurser 
från andra förvaltningar kommer behöva vara delaktiga i de kommande skedena.  

Fyra delsträcksgrupper 
Kanalmursprogrammet är uppdelat i fyra delsträcksgrupper (DSG) som i sin tur 
innehåller ett antal olika mursträckor, broar och andra vattennära byggnadsverk. 
Delsträcksgrupperna kommer att genomföras i ordningen: DSG 1, DSG 2, DSG 4, DSG 3 
med planeringsstart under 2023 och produktionsavslut under 2037. 

DSG 1 och 2 hanteras i två genomförande- och kollektivtrafikstudier samt en gemensam 
miljödomsansökan. Samma upplägg gäller för DSG 3 och 4.  

Etappindelning och utbyggnadsordning beror bland annat av murarnas skick, påverkan på 
kollektivtrafiken, andra projekt, formalia, resurser och finansiering. Många olika samband 
och beroenden behöver beaktas vilket ger många intressekonflikter. 

Utifrån hittills genomfört arbete konstateras att vissa delsträckor bör genomföras 
samtidigt, medan andra behöver hållas isär. En stor påverkan på kollektivtrafiken kan 
medföra att andra förberedande åtgärder behöver vidtas innan själva 
kanalmursupprustningen. Av det skälet kan vissa etapper behöva senareläggas, trots att 
renoveringsbehovet är stort medan andra etapper, trots att renoveringsbehovet inte är 
akut, kan komma att rustas upp först. Förutsättningarna kommer också att förändras under 
programmets gång, bland annat till följd av utbyggnad av infrastruktur, den allmänna 
stads- och trafikutvecklingen med mera. 

 

Figur 2: Programmets indelning av delsträckor i fyra DSG-projekt visualiseras genom de svarta 
ramarna. Färgerna på delsträckorna inom respektive DSG-projekt anger graden av påverkan på 
kollektivtrafiken, ju mörkare desto större påverkan. Gul cirkel avser ev. skydds/slussportar för 
högvattenskydd. Alternativ lösning är att höja kanalmurarna till +2,41 från Stora Hamnkanalens 
mynning i till slussen vid Drottningtorget.  

 
1 Höjdnivå avser kravuppfyllande av högvattenskydd till 2070 då yttre stormbarriärer väntas finnas 
på plats. Höjdnivå är angiven enligt höjdsystem RH2000. Se referens [9] för mer information.  
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Trafik under byggtid 

 

Figur 3: Bedömd påverkan och samordningsmöjligheter, källa Bilaga 3 programplan KMP, Ursprung Sweco 
(2020-09-08) 

Av de 14 delsträckorna ovan bedöms fem delsträckor inte ha någon eller ha en mycket 
liten påverkan på kollektivtrafiken (gröna sträckor), två delsträckor bedöms ha ringa 
påverkan (ljust orangea sträckor), fyra delsträckor bedöms ha stor påverkan (orangea 
sträckor) och tre delsträckor mycket stor påverkan (mörkt orangea sträckor). Pilarna i 
kartbilden visar på samordningsmöjligheter mellan olika delsträckor, där de gråa pilarna 
utgör positiva samband och de röda pilarna utgör negativa samband. Streckade pilar 
innebär att det kan finnas positiva samband, beroende på hur arbetet med delsträckan 
genomförs.  

Tabell 1: Milestoneplan KM-program 2022-02-24 

Milestones DSG 1 DSG 2 DSG 3 DSG 4 
Inriktningsbeslut i KF Q1 2023 
Start planeringsfas Q3 2023 Q4 2027 
Genomförande- och kollektivtrafikstudie godk i TN Q4 2024 Q3 2025 Q3 2029 Q4 2028 
Start projekteringsfas Q4 2024 Q4 2025 Q2 2031 Q4 2029 
Start produktionsfas Q1 2026 Q3 2026 Q4 2032 Q4 2029 
Avslut och stängning klar Q2 2027 Q1 2030 Q2 2037 Q4 2032 
Överlämning och stängning av program klar Q3 2037 

Närmare målet allteftersom 
För varje genomfört delprojekt uppstår följande nyttor: 

• Minskad risk för tredjeman 
• Minskad risk för kollektivtrafikavbrott 
• Minskad risk för avbrott i teknisk försörjning 
• Ett bevarande av stadskärnas unika miljö i enlighet med beskrivningen av 

riksintresset för kulturmiljö 



 

Trafikkontoret, Underlag för besvarande av återremissyrkande avseende upprustning av 
kanalmurar längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen 

8 (23) 

• En bevarad tillgänglighet för olika trafikslag på intilliggande gator och spår 
• Ett attraktivare stadsrum längs kanalen 
• En förbättrad framkomlighet för gång och cykel längs sträckan 
• Genom översvämningsåtgärder längs sträckan, bidra till att göra Göteborg mer 

robust mot dagens och framtidens översvämningar. 
• Minskat underhåll 
• Ökad planerbarhet  
• Ökad redundans i trafiksystemet 

Inriktningen i programmet är att arbetena ska upphandlas som partneringprojekt. Det 
innebär att vi kommer har möjlighet att dra nytta av tidigare erfarenheter och på så sätt 
hela tiden nå lite bättre lösningar så väl tekniskt som planeringsmässigt.  

Kortare livslängd eller lägre bärighetsklass än 
standard inte ett alternativ 
Bakgrunden till frågan gällande kortare livslängd alternativt lägre bärighetsklass härrör 
från frågeställningen om det går att renovera i mindre omfattning eller till lägre kostnad 
(återremissuppdrag C). För att reda ut den frågan har trafikkontoret sammanställt ett PM, 
Dimensionering av kanalmurar, som utreder kostnadsbesparingar för de båda 
alternativen.  

Förändrad livslängd 

I gällande krav och normer för brokonstruktioner anges 40, 80 eller 120 års livslängd. De 
två första livslängderna finns för att kunna utföra renoveringar och reparationer på 
byggnadsverk som i sin helhet har kvarvarande livslängd. Det innebär att om det efter 80 
år uppstår renoveringsbehov av en konstruktion som har 120 års livslängd när den byggs 
så kan man välja att renovera den del som behöver renoveras med en lägre 
livslängdsklass.  

Om man skulle välja att renovera murarna med kortare livslängsklass än 120 år så skulle 
det innebära en teoretisk besparing på cirka 0,1 % av byggkostnaden. Det verkliga utfallet 
skulle troligen bli mindre och fullt jämförbart med 120 års livslängd. Detta beror på att 
många av de arbeten som är kostnadsdrivande ändå behöver genomföras trots kortare 
livslängdsklass. Rekommendationen är att välja 120 års livslängd och i stället försöka 
genomföra produktionen så rationellt som möjligt för att minimera risken för störningar i 
de kostnadsdrivande arbetena. I programplanen anges partnering som lämplig 
entreprenadform vilket stödjer möjligheterna till en rationell produktion. 

Om livslängden väljs till 40 eller 80 år innebär det också att arbetena kommer behöva 
göra om efter att livslängden löpt ut.  

Bärighetsklass 

Gällande bärighetsklasser så behöver dessa räknas om från BK1-BK3 till faktiska laster 
för att kunna beräknas tekniskt och ekonomiskt. Efter en sådan beräkning framgår att 
besparingen av att välja BK3 före BK1 teoretiskt uppgår till 1 % av byggkostnaden. Även 
här gäller resonemanget för kostnadsdrivande arbeten vilket gör att rekommendationen 
landar i att BK1 bör väljas. En ytterligare konsekvens av att bygga BK1 i stället för BK3 
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är att många av de transporter som idag kräver dispens, sophämtning och dagliga 
varutransporter, inte längre behöver hanteras med dispens. Omvänt gäller också att om 
BK3 väljs så kommer fler fordon behöva dispens för att trafikera gator i anslutning till 
kanalmurarna.  

Baserat på ovanstående ser inte trafikkontoret att det finns någon möjlighet till besparing 
genom att renovera till lägre bärighetsklass eller livslängd.  

Stadsmiljöplan 
Stadsmiljöplanen är ett utvecklingsprojekt initierat av trafikkontoret. Planen är ett sätt att 
skapa en viljeinriktning och en ambition som kan vara underlag för fortsatt arbete. 
Stadsmiljöplanen har fokus på fyra stråk, varav ett är längs Stora Hamnkanalen. 

 

Viljeinriktningen för Norra Hamngatan är att det är en gata som stärker stadslivet i det 
centrala stråket. Genom en robust och värdig kanalpromenad med generös publik 
vistelseyta längs med vattnet stärks stadens destinationskraft.  
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Stadsmiljöplanen har varit på tjänstepersonsremiss och arbete pågår med att revidera 
planen. Planen väntas lyftas för beslut av trafiknämnden i maj 2022 och därefter utgöra 
underlag för trafiknämndens investeringsplanering. När kanalmurarna rustas upp kan 
stadsmiljöplanen fungera som ett stöd i hur gaturummen kan omvandlas för att bidra till 
målet om en förbättrad framkomlighet för cyklister och fotgängare och ett attraktivare 
stadsrum längs kanalen. 

Scenarier för nya trafiklösningar 
Kartläggning av nuläget och anspråk längs Stora Hamnkanalen och Fattighusån samt 
förslag till fortsatt arbete beskriver och förklarar samband mellan olika projektidéer och 
initiativ som finns längs kanalmursprogrammets sträckning. Det är också den som ger 
visar hur projekten kan samordnas för att samordningsvinster ska kunna uppnås. 
Kartläggningen ansluter till Koll 2035 och utbyggnadsplan för cykelinfrastruktur.  

Kartläggningen visar att en effekt av samplaneringen mellan Allélänken, 
kanalmursprogrammet och Åkareplatsen/Drottningtorget är att ett cykelstråk kan 
anläggas längs kanalen. Stora delar av cykelstråket kan ingå som återställning i 
Kanalmusprogrammet men i vissa avsnitt behöver extra medel skjutas till för att kunna 
tillskapa säkra cykelpassager samt att lyfta ytskiktet på de sträckor som inte berörs av 
kanalmursprogrammet.  

I kartläggningen undersöks fyra scenarier för hur kollektivtrafikföringen kan förändras, 
och vilka möjligheter eller hinder det skulle kunna ge för övrig utveckling av området, 
samt samordningsvinster med andra arbeten. Ytterligare scenarier skulle kunna vara 
möjliga, men har inte hanterats inom arbetet med trafikområdesplanen. 

De undersökta scenarierna är följande:  

• 1A som innebär minimal förändring mot befintligt utnyttjande av ytorna längs 
kanalen.  

• 1B som innebär att stadsbanekrysset byggs vid Åkareplatsen och att spåren 
därmed kan dras norr om posthotellet och frigöra yta på Drottningtorget. I övrigt 
ingen förändring.  
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• 3A som innebär att Allélänken med spår i Stampgatan adderas till alternativ 1B 
och därmed öppnas möjligheten till att frigöra Norra hamngatan utanför Nordstan 
från kollektivtrafik.  

• 3B som innebär att Allélänken med spår i Ullevigatan byggs vilket öppnar för ett 
cykelstråk från Gårda dämme till Casinot. 

 Scenario 1 A Befintlig spårväg 

 
Scenariot innebär att all spårväg byggs tillbaka likt befintligt och få förändringar sker 
i trafikeringen längs kanalerna. Längs Norra hamngatan från Kämpebron och västerut 
planeras det nya ytskiktet för att kunna ansluta mot den nya cykelbron. Den del av 
Norra Hamngatan som byggdes om 2014/15 kommer behöva ett nytt ytskikt för att 
höja värden för gång och cykel, men den investeringen finns inte med i 
Kanalmursprogrammet. Sträckan vid slussen förbättras för gående och cyklister.  
 
Fördel 
•  Integrerat frirum längs Norra Hamngatan 

 
Nackdelar 
• Brunnsparken fortsatt överbelastad 
• Små förändringar längs Fattighusån 
• Löser inte svårigheten att gå eller cykla genom Brunnsparken 
• Utnyttjar inte potentialen för vistelse längs vattendragen 

Samordningsvinster scenario 1A 

 
  



 

Trafikkontoret, Underlag för besvarande av återremissyrkande avseende upprustning av 
kanalmurar längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen 

12 (23) 

 
 

Nr Samordning mellan Beskrivning av vinst 
1 Kanalmursprogrammet och 

gång- och cykelbro över älven 
I Scenario1 A uppstår samordningsvinsten att 
Norra hamngatan mellan Kämpebron och 
Casinot kan förändras till att erbjuda bättre 
framkomlighet för cyklister och gående.     

 

Scenario 1 B Spårväg via Åkareplatsen 

 
Den stora förändringen i detta scenario är att Åkareplatsen byggs ut och att en 
triangelhållplats tillskapas där. Med denna lösning kan spåren läggas tillbaka norr om 
posthotellet i stället för längs kanalmuren vid Drottningtorget. Denna åtgärd skulle 
möjliggöra en rationell produktion läng Drottningtorget samtidigt som det i det 
framtida permanentskedet ger möjlighet att utnyttja torget på ett helt annat sätt än 
idag. I det fall som Åkareplatsen inte byggs kommer troligtvis temporära spår behöva 
byggas över Drottningtorget för att klara trafikeringen. Detta blir en hög kostnad för 
kanalmursprogrammet som sedan bara rivs när spåren ska tillbaka närmast muren. 
Lösningen med triangelhållplats vid Åkareplatsen och över Drottningtorget behöver 
vara på plats innan Kanalmursprogrammet påbörjar etapperna vid Drottningtorget. 

Fördelar  

• Frigör ytor för vistelse på södra delen av Drottningtorget. 
• Möjlighet till integrerat frirum längs Norra Hamngatan. 
• Löser problematiken med att reinvestera kanalmur vid Drottningtorget och kan 

höja kvaliteterna på Drottningtorget.  

Nackdelar 

• Brunnsparken fortsatt överbelastad. 
• Små förändringar längs Fattighusån. 
• Löser inte svårigheten att gå eller cykla genom Brunnsparken.  

Förutsättning 

• Förutsätter investering i Åkareplatsen  
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Samordningsvinster scenario 1B 

 
 

Nr Samordning mellan Beskrivning av vinst 
1 Kanalmursprogrammet och 

Åkareplatsen/Drottningtorget 
De samordningsvinster som uppstår mellan 
Kanalmursprogrammet och 
Åkareplatsen/Drottningtorget är att 
omledningstrafiken läggs i ett nytt permanent 
spår. Vidare är det en vinst att frigöra yta 
närmast kanalen för gång- och cykeltrafik.   

 

Scenario 3 A Allélänk med spår via Åkareplatsen och 
Stampgatan 

 
Detta scenario adderar Allélänken med spårväg i Stampgatan. Den stora fördel som 
detta för med sig är att spårvagnskapaciteten ökar och därmed finns det en möjlighet 
att avlasta Brunnsparken. I kombination med triangelhållplats vid Åkareplatsen och 
spår över Drottningtorget frigörs de norra kanalmurarna från Stampbroarna till 
Casinot från spårtrafik och en möjlighet till cykelbana från Drottningtorget till 
Casinot är möjlig att upprätta. Omledningstrafiken för upprustningen av 
kanalmurarna längs Stampgatan blir i detta scenario svåra att lösa. I princip finns två 
möjligheter, att lägga dyra tillfälliga spår eller att acceptera nedsatt kapacitet i 
kollektivtrafiken under byggskedet.  
 

Fördelar  

• Frigör ytor för vistelse på södra delen av Drottningtorget 
• Möjlighet till integrerat frirum längs Norra Hamngatan 
• Frigör ytor för vistelse utanför Nordstan 
• Mindre komplex korsning mellan olika trafikslag vid Kvarnbron 
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• Ökade ytor för gående, cyklister och grönska längs Ullevigatan 
• Sammanhängande gång- och cykelstråk längs hela Norra Hamngatan med 

koppling till framtida bro 
• Löser problematiken med att reinvestera kanalmur vid Drottningtorget och kan 

höja kvaliteterna på Drottningtorget 
• Om Allélänken tidsmässigt matchas mot Kanalmursprogrammets genomförande 

kan omledningstrafik dras över Allélänken med mindre påverkan på 
kollektivtrafiken.  

Förutsättning 

• Förutsätter investering i Spår i Allén med alternativet spår i Stampgatan 
• Förutsätter investering i Åkareplatsen  

 

Samordningsvinster scenario 3A 

 
 
 

Nr Samordning mellan Beskrivning av vinst 
1 Kanalmursprogrammet och 

Åkareplatsen/Drottningtorget 
De samordningsvinster som uppstår mellan 
Kanalmursprogrammet och 
Åkareplatsen/Drottningtorget är att 
omledningstrafiken lägg i ett nytt permanent 
spår. Vidare är det en vinst att frigöra yta 
närmast kanalen för gång- och cykeltrafik.   

2 Kanalmursprogrammet och 
Allélänken med Stampgatan 

Allelänken ger ökad kapacitet vilket gör att 
det finns förutsättningar för att flytta undan 
kollektivtrafiken längs Norra Hamngatan vid 
Brunnsparken. Möjlighet att öka grönvärden 
och anlägga promenadstråk längs Ullevigatan. 

3 Åkareplatsen/Drottningtorget 
och Allélänken med Stampgatan 

Lösning för spår över Drottningtorget blir mer 
rationell och risken att behov av mindre 
justeringar i efterhand minskar.  

4 Kanalmursprogrammet, 
Åkareplatsen/Drottningtorget 
och Allélänken med Stampgatan 

Den totala vinster för samordning av dessa tre 
projekt ger en möjlighet till gång och cykel 
från Stampbroarna till Casinot.  
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Scenario 3 B Allélänk med spår via Åkareplatsen och 
Ullevigatan 

 
Detta scenario är likt ovanstående scenario men med den viktiga skillnaden att 
spårväg läggs i Ullevigatan i stället för i Stampgatan. På detta sätt kan den tillfälliga 
trafiken under byggskedet permanentas och därmed blir störningen för 
kollektivtrafiken minimal. Vidare kan produktionen längs Stampgatan bedrivas mer 
rationellt när hänsyn till kollektivtrafiken inte behöver vara lika stor. En effekt av att 
planera dessa program och projekt på detta sätt är att men då avlastar de norra delarna 
av kanalmurarna från Gårda dämme till Casinot och därmed ges möjlighet till ett 
gång- och cykelstråk genom centrala Göteborg.  
 
 Fördelar 
• Frigör ytor för vistelse på södra delen av Drottningtorget 
• Möjlighet till integrerat frirum längs Norra Hamngatan och Stampgatan 
• Frigör ytor för vistelse utanför Nordstan 
• Mindre komplex korsning mellan olika trafikslag vid Kvarnbron 
• Sammanhängande gång- och cykelstråk längs hela norra sidan av Stora 

Hamnkanalen och Fattighusån med koppling till framtida bro 
• Ökad kvalitet för spårvägen då den inte längre går i blandtrafik öster om 

Stampbroarna 
• Spårväg i Ullevigatan i stället för Stampgatan, i kombination med borttagen 

spårväg på Norra Hamngatan och spårväg i ett nordligare läge på Drottningtorget, 
öppnar upp för ett sammanhängande gång- och cykelstråk från den planerade 
gång- och cykelbron vid Hugo Hammars kaj hela vägen till Gullbergsån/Dämmet 
i Gårda 

• Löser problematiken med att reinvestera kanalmur vid Drottningtorget och kan 
höja kvaliteterna på Drottningtorget. 

• Om Allélänken tidsmässigt matchas mot Kanalmursprogrammets genomförande 
kan omledningstrafik dras över Allélänken med mindre påverkan på 
kollektivtrafiken.  

• Om Allélänken dras över Ullevigatan kan spåren på Stampgatan utgå och 
kostnaden för återställande tillfalla Allélänken.  

 
Förutsättning 
• Förutsätter investering i spår i Allén med alternativet spår i Ullevigatan 
• Förutsätter investering i Åkareplatsen  
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Samordningsvinster scenario 3A 

 
 
 

Nr Samordning mellan Beskrivning av vinst 
1 Kanalmursprogrammet och 

Åkareplatsen/Drottningtorget 
De samordningsvinster som uppstår mellan 
Kanalmursprogrammet och 
Åkareplatsen/Drottningtorget är att 
omledningstrafiken lägg i ett nytt permanent 
spår. Vidare är det en vinst att frigöra yta 
närmast kanalen för gång och cykeltrafik.   

2 Kanalmursprogrammet och 
Allélänken med Ullevigatan 

Allelänken ger ökad kapacitet vilket gör att 
det finns förutsättningar för att flytta undan 
kollektivtrafiken längs Norra Hamngatan vid 
Brunnsparken. Genom att anlägga Spår i 
Ullevigatan innan Kanalmursprogrammet 
startar med Stampgatan kan trafiken läggas 
om till ett permanent spår vilket skulle minska 
störningarna i kollektivtrafiken.  

3 Åkareplatsen/Drottningtorget 
och Allélänken med Stampgatan 

Lösning för spår över Drottningtorget blir mer 
rationell och risken att behov av mindre 
justeringar i efterhand minskar. 

4 Kanalmursprogrammet, 
Åkareplatsen/Drottningtorget 
och Allélänken med Stampgatan 

Den totala vinster för samordning av dessa tre 
projekt ger en möjlighet till gång-och 
cykelkoppling från Gårda dämme till Casinot.  

Operalänken inte hanterad i scenarierna 
Operalänken har hanterats i en egen process med beslut i trafiknämnden i december 2021. 
I tjänsteutlåtandet jämförs Operalänken med Allélänken, och nyttorna anses vara fler med 
Allélänken. Vidare fyller Operalänken och Lindholmsförbindelsen liknande funktion. För 
kanalmursprogrammets räkning får det anses vara avgjort att Allélänken är det rimliga 
alternativet att fortsätta hantera. 
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Jämförelse delsträckor 
Nedanstående tabell redovisar vilken förändring de olika scenarierna har på respektive 
delsträcka. Värt att notera är att delsträcka 2, 3, 4, svart, 7 och 14 inte kommer att 
förändras oavsett scenario.  

 

 

 

Breddning av Södra Hamngatan inte 
genomförbart 
Programmet kommer behöva minst två miljödomar för att kunna genomföras. I dessa 
miljödomar regleras vattenverksamhet, kulturmiljö och arkeologi. I tidiga kontakter 
gällande frågan har stadsmuseet och stadsbyggnadskontoret sagt sig inte vara villiga att 
ställa sig bakom den idén då det skulle innebära påtaglig skada för kulturmiljön. 
Utflyttning av Södra Hamngatans mur för att underlätta produktion och stadsutveckling 
bedöms inte som genomförbar på grund av risk för påtaglig skada på riksintresset för 
kulturmiljö samt risk för att fastna i långdragna processer gällande miljödom.  

Programmets styrgrupp har behandlat frågan gällande utflyttade murar och överdäckning 
av kanalen vid Brunnsparken och beslutat att inte utreda frågan vidare.  

Samtidigt renovera broar 
I samband med renoveringen av kanalmurarna kommer ett antal broars skick ses över och 
om behov finns kommer dessa att åtgärdas. Hur stort behovet är för respektive bro är 
svårt att svara på utan en fullständig teknisk utredning. Trafikkontoret vet att det finns 
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skador men omfattningen är inte helt klarlagd. Fontänbron och Drottningtorgsbron är de 
broar som definitivt har ett omfattande renoveringsbehov.  

De broar som just nu är inkluderade i Kanalmursprogrammet är: 

 Tyska bron 
 Fontänbron 
 Fredsbron 
 Drottningtorgsbron 

Utöver ovanstående broar så har det under arbetet med återremissen framkommit två nya 
behov: 

 Om Norra Hamngatan ska avlastas från kollektivtrafik är det viktigt att inkludera 
utredning och eventuell åtgärd av Kvarnbron.  

 Slussens mittkonstruktion behöver åtgärdas efter som den har stora problem med 
underspolning. Sett som en solitär konstruktion så är den med i programmet men det 
skulle kunna dra med sig att även slussystemet behöver åtgärdas vilket inte finns 
med. Även detta är svårt att svara på utan en fullständig teknisk utredning.  

Utöver de broar och konstruktioner som lyfts ovan är även Kungsportsbron i behov av 
renovering. Denna planeras att genomföras av trafikkontoret men inte inom 
Kanalmursprogrammet. För att få största möjliga nytta och minsta möjliga störning 
kommer den åtgärden att samplaneras med Kanalmursprogrammet.  

Vid renoveringen av Norra hamngatans kanalmur renoverades inte Tyska bron. Projektet 
valde att utelämna denna då konsekvenserna på tid och kostnads kulle blir allt för stora. 
Detta visar att det är möjligt att byta ut murarna kring befintliga broar utan att behöva 
byta själva broarna. När det gäller Stampbroarna och Folkungabroarna så är dessa mer 
sentida än Tyskabron vilket troligen gör dem lättare att utelämna. Nödvändig renovering 
av vissa byggdelar kan bli aktuell. 

Klimatanpassningsåtgärder 
För kanalmursprogrammet finns två möjliga lösningar gällande 
klimatanpassningsåtgärder. Det ena är att höja kanalmurarna för att skydda mot 
översvämning och det andra är att bygga portar för att stänga ute älven. Portlösningen kan 
delas upp i två olika utföranden: slussport och skyddsbarriär. Slussportar medger 
slussning av båtar samtidigt som portarna är stängda medan skyddsbarriären enbart 
stänger ute vatten. Samtliga tekniska lösningar kommer kräva större pumpsystem och 
längs vissa sträckor även höjda kanalmurar. Lösningarna påverkar olika stora områden, 
vilket främst beror på dagvatten/skyfallshanteringen. Nedan presenteras alternativen mer 
ingående.   

Höjda kanalmurar 
Om höjda kanalmurar väljs som alternativ för klimatanpassning innebär det att samtliga 
murar längs vallgravssystemet behöver höjas. Utöver murarna kan också vissa sträckor i 
anslutande parkmiljöer behöva höjas för att hindra smitvägar. Slutligen behöver också 
befintliga broars höjder ses över för att hindra smitvägar och för att säkerställa att 
brolager och andra brounderbyggnader inte skadas.  
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Vid höjda kanalmurar behöver också dagvattenhanteringen ses över. Influensområdet 
beror på var höjningarna behöver ske. Det kan bli aktuellt att se över markhöjningar inom 
stora områden för att klara av att leda dagvatten-och skyfallsflöden rätt. Med denna 
lösning behöver dagvattensystemet ses över och i många fall dimensioneras upp och 
förses med pumpanläggningar.  

Förutsättningar för höjda kanalmurar 

• Murar som inte omfattas av kanalmursprogrammet behöver höjas för att uppnå 
nytta 

• Parkområden som inte omfattas av kanalmursprogrammet behöver säkras 
• Brohöjder behöver ses över 
• Höjning av kanalmurarna kan ha på verkan på kulturmiljön 
• Pumpanläggningar behöver troligtvis anläggas 
• Dagvattenledningar behöver troligen dimensioneras upp 
• Båttrafiken i Vallgraven och kanalerna begränsas av brohöjder vid höga 

vattenstånd 
• Nya broar över Vallgraven och kanalerna kan behöva anläggas på högre höjder 

än befintliga broar 
• Åtgärden genomförs lämpligen löpande med den planerade produktionen längs 

sträckan 

Slussportar 
Om slussportar väljs som alternativ för klimatanpassning innebär det att slussportar 
behöver installeras vid Stora Hamnkanalens mynning i älven samt vid Vallgravens utlopp 
vid Rosenlund. Utöver slussportar behöver även de lägsta murarna höjas, men i mindre 
omfattning än vid höjda murar som klimatanpassningsåtgärd. Detta beror på att man vill 
hålla nere stängningsfrekvensen på portarna så långt det är möjligt med hänsyn till bland 
annat vattenutbyte och fiskvandring.  
Liksom för alternativet med höjda murar så kommer dagvatten-och skyfallshantering att 
behöva beaktas, men influensområdet blir dock mindre eftersom kanalmurarna endast 
höjs vid de lägsta punkterna och då kan lokala åtgärder användas. Dagvattensystemet 
behöver ses över och pumpanläggningar behöver installeras, framför allt i slussarnas 
närhet.  

Förutsättningar för slussportar 

• Slussportar behövs vid vallgravens utlopp i Rosenlund och vid Stora Hamnkanalens 
utlopp vid Stenpiren 

• Området kring Rosenlund ingår inte i kanalmursprogrammet 
• Brohöjder behöver ses över 
• Pumpanläggningar behöver troligtvis anläggas 
• Dagvattenledningar behöver troligen dimensioneras upp 
• Slussportar medger slussning av båtar mellan kanalen och älven 
• Nya broar kan anpassas till höjder som bestäms i vattendomen för slussportarna 
• Åtgärden vid Stora Hamnkanalens utlopp genomförs lämpligen i samband med DSG 

1  
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Skyddsportar 
Skyddsportar som lösning på högvattenskyddsfrågan är identisk med slussportar, bortsett 
från att det i fallet med slussportar handlar om en sluss med dubbla portar som medger 
slussning av båttrafik. I fallet med skyddsportar medges ingen slussning men i övrig är 
lösningarna fullt jämförbara gällande beskrivning och förutsättningar. 

Slussportar ger mest nytta 
Sammanfattningsvis så ser kanalmursprogrammet att mest nytta uppnås med slussportar 
då detta medger en fortsatt användning av kanalernas vattenrum samtidigt som påverkan 
på kulturmiljön är minsta möjliga. En fördel med lösningen med slussportar och 
skyddsportar är att planerbarheten längs Vallgraven och Stora Hamnkanalen ökar. Det 
innebär att staden kan bibehålla markhöjderna kring befintliga och nya broar. Vidare är 
dessa lösningar relativt snabba att få på plats och det ger också en möjlighet till successiv 
utbyggnad. I fallet med höjda kanalmurar behöver både Stora Hamnkanalens murar och 
Vallgravens murar höjas, samt broar och parkmiljöer ses över innan skyddseffekten 
uppstår. Den tillkommande nytta som slussportar har framför skyddsportar är att dessa 
tillåter slussning av båtar vilket bidrar till att möjligheten att livliggöra kanalerna.   

Möjligheter till extern finansiering 
Inför att förslag till inriktningsbeslut lyftes våren 2021 togs en första översiktlig 
kostnadsuppskattning fram för planering och genomförande av kanalmursupprustningen. 
Kostnaderna bedöms ligga inom ett spann mellan 3,5 och 4 miljarder kronor (2020 års 
prisnivå). Detta kan jämföras med det reinvesteringsbehov om dryga 6 miljarder kronor 
som trafiknämnden aviserat i det långsiktiga investeringsunderlaget 2021–2032 
(exklusive kanalmursupprustningen som är kategoriserat som ett namngivet projekt i det 
långsiktiga investeringsunderlaget). En successivkalkyl är planerad att göras under hösten 
2022. 

Trafikkontoret jobbar aktivt med att söka extern finansiering till projekt. Ett fördjupat 
kunskapsunderlag om tänkbara möjligheter till extern finansiering av upprustningen av 
kanalmurarna har tagits fram, PM Extern finansiering. De finansieringskällor som 
beskrivs är:  

• Stadsbidrag naturolyckor 
• Stadsmiljöavtal 
• Regional transportinfrastrukturplan 
• Bidrag till kulturhistoriskt värdefulla miljöer 
• Stadsbidrag för stabilitetsförbättrande åtgärder längs Göta älv 
• Klimatklivet 
• LOVA 
• LONA 
• Spårvägspott 
• Banavgift 
• EU-finansiering – Grön och robust stad 
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Målsättningen om ett attraktivare stadsrum och en förbättrad framkomlighet för gående 
och cyklister är även intressant ur ett fastighetsägarperspektiv. Därmed finns även 
möjlighet att öppna för en dialog med fastighetsägarna vad gäller deras roll i 
finansieringen av vissa åtgärder som rör exempelvis ytskikt eller inslag av konst. 

En övergripande bild av de olika finansieringskällornas volym och en bedömning av 
sannolikheten att erhålla bidrag presenteras nedan. 

Grön=större bidrag, orange=medelstort bidrag, röd=mindre bidrag 
Grön=större sannolikhet, orange=medelstor sannolikhet, röd=mindre sannolikhet 

Finansieringskälla Storlek 
på 
bidrag 

Sannolikhet 
att erhålla 
bidrag 

Kommentar 

Stadsbidrag naturolyckor   Trafikkontoret har erhållit 13,5 
mnkr för ombyggnation av 
kanalmuren mellan Vallhallabron 
och Underåsbron. En ansökan har 
också skickats in för Kanalmurar 
utmed Åvägen från Ullevibron 
till Valhallabron. Ansökningarna 
som inkommit till MSB har 
tidigare vida överskridit anslaget. 
Nu har dock anslaget höjts 
kraftigt. 

Stadsmiljöavtal   Bedöms kunna erhållas för de 
cykelstråk längs kanalen som 
byggs t.o.m. 2029. Bidrag utgår 
inte till temporära åtgärder. 
Eventuella 
kollektivtrafiklösningar som både 
löser trafik under byggtiden och 
kvarstår efter ombyggnationen 
bedöms kunna erhålla bidrag. 

Regional 
transportinfrastrukturplan 

  Trafiksäkerhets-, cykel- och 
kollektivtrafikåtgärder till följd 
av omdaning av gaturummet 
bedöms kunna erhålla 
medfinansiering.  

Bidrag till 
kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer 

  Arbete med vattendom och 
miljökonsekvensbeskrivning 
bedöms kunna erhålla 
medfinansiering. 

Stadsbidrag för 
stabilitetsförbättrande 
åtgärder längs Göta älv 

  Trafikkontoret håller i dagsläget 
på att undersöka vilken den 
geografiska avgränsningen är för 
att erhålla stöd. Det är möjligt att 
en mindre del av 
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upprustningsarbetet kan ligga 
inom utpekat område. 

Klimatklivet   Det är möjligt att erhålla bidrag 
till kollektivtrafikåtgärder och 
cykelåtgärder men det bedöms i 
nuläget svårt att stå sig i 
konkurrensen mot andra 
åtgärders klimatnytta per 
investerad krona.  

LOVA   Eventuella åtgärder för bättre 
vattenmiljö utreds i 
genomförandestudierna. 

LONA   Eventuella naturvårdsåtgärder 
utreds i genomförandestudierna. 

Spårvägspott   I dagsläget är 218 mnkr av de 
600 mnkr ianspråktagna av andra 
projekt. Eventuella spåråtgärder 
som både löser trafik under 
byggtiden och kvarstår efter 
ombyggnationen bedöms kunna 
diskuteras inom ramen för potten. 

Banavgift   Finansiering av 
spåranläggningens förvaltning. 
Diskussion pågår med Västtrafik 
om ett särskilt avtal för 
kanalmursupprustningen ska tas 
fram. 

EU-finansiering – Grön 
och robust stad 

  Trafikkontoret behöver utöka sin 
kunskap om möjligheterna. 

Fastighetsägare   Det bedöms mer sannolikt att det 
kan finnas en vilja att 
medfinansiera åtgärder i 
anslutning till 
Kanalmursprogrammet, till 
exempel någon av de 
platsbildningar som beskrivs i 
Stadsmiljöplanen. 

 

Vilken typ av åtgärder och kostnader som kan medfinansieras varierar mellan de olika 
finansieringskällorna och det är troligt att det är flera finansieringskällor som kommer 
ligga till grund för finansieringen av upprustningsarbetet. Det bör beaktas att Göteborgs 
Stad konkurrerar med andra aktörer om bidragen samt att det även inom Staden finns fler 
åtgärder som matchar mot de listade bidragen och kan konkurrera om medlen. 
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Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan följande sägas om kanalmursprogrammet och återremissen: 

• Kanalmurarna behöver renoveras och rustas upp oavsett hur gaturummet närmast 
murarna utnyttjas 

• Det går inte att utlova någon större besparing genom att göra enklare renovering 
• De trafikeringsscenarion som presenteras i detta underlag visar på hur samordning 

kan ske mellan olika projekt och vilken nytta som skulle komma ut av den 
samordningen. Scenario 3B ger mest nytta och är också det scenario som förespråkas 
i detta underlag.  

• De inre vattenvägarna behöver vid renoveringen också klimatanpassas. Det finns två 
principiella lösningar, höjda murar eller slussportar. För att höjda murar ska ge fullt 
skydd behöver samtliga murar (även de som inte ingår i kanalmursprogrammet) höjas 
samt broars höjder och höjder i parker och slänter ses över. För slussportar behöver 
installation ske i Stora Hamnkanalen mynning och i Rosenlundskanalens mynning, 
den senare ingår inte i kanalmursprogrammets geografi. Detta underlag förordar att 
slussportar installeras eftersom det ger minst påverkan på kulturmiljön och också 
säkrar hela sträckan på kortare tid.  

• Underlaget beskriver ett antal olika möjligheter till externa finansiering. Utan att ha 
ett helt klart innehåll är det svårt att avgöra hur stor del av dessa 
finansieringslösningar som kan komma programmet till gagn.  

• Vid god samplanering med andra projekt kan högre kvalitet skapas. Samordningen 
ger också fördelar i utförandeskedet.  
 

Programmets ursprungliga tidplan hade planerat för inriktningsbeslut i juni 2021, och 
efter arbetet med återremissen ligger nytt datum för inriktningsbeslut i Q1 2023. Denna 
tidsförskjutning göra att slutförandet av programmet förskjuts med samma tid. Vidare 
kommer programmet under hösten att ta fram en succesivkalkyl. 
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