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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Kanalmurarna utmed Stora Hamnkanalen och Fattighusån är i dåligt skick och 
kommer att restaureras inom Kanalmursprogrammet.   

Utifrån upprustningens omfattning och utbredning ser trafikkontoret det som 
nödvändigt att undersöka om ytor ska återställas till dagens form och funktion, 
eller om alternativa utformningar och funktioner ska eftersträvas. Detta föreslås 
ske i ett arbete som kallas trafikområdesplan för Stora Hamnkanalen och 
Fattighusån.  

Trafikområdesplan för Stora Hamnkanalen och Fattighusån initieras av 
enheterna Samhällsplanering och Trafikplanering för att undersöka om fler 
nyttor går att tillföra Kanalmursprogrammet utan att kalkylen påverkas 
nämnvärt. Då lösningar identifieras och föreslås i tidigt skede är målsättningen 
att Kanalmursprogrammets kostnader endast ska påverkas marginellt, samtidigt 
som mer nytta skapas. 

1.1.1 Syfte 
Uppdragets syfte är att ta fram en trafikområdesplan för Stora Hamnkanalen och 
Fattighusån som tydliggör hur dagens gatuutformning antingen bör kvarstå eller 
förändras när marken ska återställas, efter genomförd upprustning av 
kanalmurarna. 

Syftet med trafikområdesplanen är att möjliggöra en förändring av stadsmiljöer 
samt utreda om och hur utpekade trafiknät går på de gator som är bäst lämpade 
utifrån systemets behov så väl som platsens behov. Systemet utgörs av det 
övergripande trafiksystemet och platsen utgörs i denna trafikområdesplan av 
angränsande gator till Stora Hamnkanalen och Fattighusån. 
Trafikområdesplanen ger trafikkontoret en plattform för att lyfta blicken och se 
hur anslutande trafiksystem och pågående projekt kan passas in och hänga ihop. 

Syftet är även att testa och utveckla den metodik för trafikområdesplaner som 
arbetats fram inom trafikkontorets arbete med en trafiknätsplan, detta för att 
trafikkontoret ska få en gemensam metodik som överbryggar gränssnittet 
mellan platsspecifika behov och systemets behov.  

Målet med trafikområdesplanen för Stora Hamnkanalen och Fattighusån är en 
genomtänkt plan för hur trafiksystemet och gaturummen ska utformas när 
marken ska återställas efter kanalmurarnas restaurering.  

Målet är även att samverka med andra projekt och stötta det pågående arbetet 
med Kanalmursprogrammet, samt ta fram underlag för beslut om 
investeringsmedel och förslag på fortsatta utredningar. 
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1.1.2 Avgränsning 
Trafikområdesplanens fysisk utbredning utgår från avgränsningen för 
Kanalmursprogrammet, men omfattar även ytterligare delar för att kunna se till 
helheten över ett något större område.  

Trafikområdesplanen hanterar frågor i olika skalor dels systemperspektivet dels 
detaljutformning av gaturum. Dessa olika skalor kräver olika geografiska 
avgränsningar.  

För att det ska vara möjligt att hantera systemperspektivet behöver den 
geografiska avgränsningen vara ganska generös i ett inledande skede, denna 
avgränsning kallas analysområde och är ännu inte preciserat geografiskt men de 
gröna pilarna i kartan nedan illustrerar frågeställningar som har en 
systempåverkan och som trafikområdesplanen bör hantera. 

Området där åtgärder kan bli aktuella är däremot med avgränsat, detta område 
kallas åtgärdsområdet och redovisas med en gul markering i kartan nedan.  

 

Figur 1: Utkast på geografisk avgränsning för trafikområdesplanen. 

Utifrån områdets varierande karaktär, storlek och stora skillnader i 
utredningsläge för olika delar av området kom fokus att hamna på 
kollektivtrafik och övergripande trafikflöden. Detaljerad utformning och 
trafikföringsprinciper hänskjuts till fortsatt och kommande arbete. 

1.2 Metod 
Detta arbete är, som beskrivs i syftet, ett pilotprojekt för att testa metoden för 
framtagande av trafikområdesplaner som trafikkontoret arbetat med under 2021, 
som en följd av arbetet med trafiknätsplan. Metoden har utvecklats parallellt 
med arbetet med denna trafikområdesplan vilket innebär att metoden som 
användes i början av arbetet inte är densamma som i arbetets slutfas. Det är 
även uppenbart att denna rapport inte kunnat hantera alla frågor som är menade 
att ingå i en trafikområdesplan, utan denna rapport med bilagor omfattar de 
inledande delarna av en trafikområdesplan, där fortsatt arbete krävs med 
framförallt gestaltning och trafikföringsprinciper för att utgöra en fullständig 
trafikområdesplan. 
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Figur 2: Processbild över de olika momenten i en Trafikområdesplan. Denna 
rapport med bilagor avser att täcka del 1 samt ge inspel till del 2 och 3. 
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2 Kartläggning 

2.1 Delsträckor i upprustningen av 
kanalmurarna 
Arbetet med trafikområdesplanen har från början förhållit sig till etapper och 
tidplan för upprustningen av kanalmurarna. Detta för att kunna svara mot syftet 
med trafikområdesplanen. Nedan redovisas de delsträckor som har identifierats 
i kanalmursarbetet och som är i behov av upprustning. 

 

Figur 3: Delsträcksindelning i kanalmursprogrammet. 14 delsträckor samt fyra 
delsträcksgrupper. 

För trafikområdesplanen är det även av stor vikt att förhålla sig till 
kanalmursprogrammets tidplan så att inspel från trafikområdesplanen kan tas 
omhand i arbetet med kanalmurarna. Under våren 2021 arbetade 
kanalmursprogrammet utifrån tidplanen nedan. Den innebar förljande för 
arbetet med trafikområdesplanen:  

• Inriktningar behöver vara framme senast Q3 2021 för att kunna spelas 
in till kanalmursprogrammets planeringsskeden för DSG 1 och DSG 2 
som planeras starta Q4 2021. 

• Övergripande inriktningar om att ev inspel kommer senare till DSG 3 
och DSG 4 behöver vara framme vid samma tidpunkt. 

• Inriktningar för DSG 3 och DSG 4 behöver vara inspelade, förberedda 
och förankrade innan planerad start av planeringsskede Q1 2026 
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Figur 4: Tidplan våren 2021 för kanalmursarbetet. Notera att tidplanen är indelad 
utifrån desträcksgrupperna. 

Inriktningsbeslutet i kommunfullmäktige togs dock inte enligt tidplan utan 
ärendet återremitterades vilket innebar att tidplanen för kanalmursarbetet 
försköts. Arbetet med trafikområdesplanen arbetade vidare med ambitionen att 
ha material framme under hösten 2021, vilket blev försenat till våren 2022. 
Denna försening bedöms inte påverka möjligheten till inspel till arbetet med 
kanalmurarna, utan att det fortfarande finns tid att hantera inspel och behov av 
fortsatta utredningar. 

Utifrån att delsträckorna för kanalmursupprustningen endast inkluderar de delar 
längs vattenområdet som är i behov av upprustning har vi i arbetet med 
trafikområdesplanen lagt till två delsträckor, blå och gul, för att kunna resonera 
om det sammanhängande trafik- och stadsrummet längs vattenområdet. Den 
blåa sträckan restaurerades under 2010-talet som ett eget projekt och den gula 
sträckan renoverades i samband med att dämmet byggdes om. 

 

Figur 5: Benämning av delsträckor i trafikområdesplanen.  

2.2 Dagens funktion och utformning 
I arbetet har material från trafikkontorets trafiknätsplan använts för att 
undersöka nuläget, likväl som inventering på plats. Då dagens funktioner längs 
gatorna skiljer sig åt kraftigt och att det är ett långsträckt och varierat område 
presenteras i figur 6 nedan en förenklad bild där prioriterade trafikslag och 
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trafikal funktion redovisas. I stort är vistelsekvaliteter lågt prioriterade i 
gaturummets yta är fördelad. I någon mån finns möjligheten för 
vistelsekvaliteter att ta plats vid de torg som ligger utmed gatusträckningarna. 

 

Figur 6: Bedömd prioriterad trafikal funktion i gaturummet i nuläget. 

Livsrumsmodellen är framarbetad av Trafikverket och Sveriges Kommuner och 
Landsting (numera SKR) som ett sätt att på en övergripande nivå beskriva hur 
sambandet mellan fordonstrafiken och möjligheten till gatuliv ser ut på en gata. 

I figur 8 nedan redovisas en bedömning av livsrum i nuläget för det analyserade 
området. 

 

Figur 7: De fem kategorierna enligt livsrumsmodellen: frirum, integrerat frirum, 
mjuktrafikrum, integrerat transportrum samt transportrum. 

 

Figur 8: Bedömt livsrum på markerade gator i nuläget. Majoriteten av gatunätet 
längs Stora Hamnkanalen och Fattighusån utgörs av transportrum eller integrerat 
transportrum, och en mindre del av mjuktrafikrum. 
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Övergripande och för denna utredning relevanta styrkor som har identifierats 
för gaturummet längs vattenområdet är följande: 

• Mjuktrafikrum inom vallgraven 
• Finns pendelcykelbana (behöver viss uppgradering) 
• God tillgänglighet till kollektivtrafik 

Övergripande och för denna utredning relevanta svagheter som har identifierats 
för gaturummet längs vattenområdet är följande: 

• Otrygga cykelpassager med spårväg 
• Brunnsparken överbelastad avseende kollektivtrafik 
• Trångt för fotgängare som ofta är hänvisade till smala trottoarer 
• Långa omloppstider i trafiksignalerna vid Allén och Skånegatan 
• Komplex korsning mellan olika trafikslag vid Kvarnbron 
• Spårvagnarna medför buller och otrygg trafikmiljö 

Listorna ovan har ingen ambition att vara allomfattande, men redovisas för att 
ge en bild av större frågor på en övergripande nivå. 

I bilaga A. Delsträckor finns en utförlig beskrivning av dagens trafikala 
funktioner och gatornas utformning. I bilaga B. Scenarier beskrivs nuläget 
(Scenario 0: Nuläge) för respektive trafikslag. I bilaga C finns ytterligare 
kartmaterial från trafiknätsplanen. 

2.3 Omvandlingsefterfrågan 
Inom det geografiskt avgränsade området som trafikområdesplanen undersöker 
pågår ett antal olika projekt i olika skeden, och tidigare och pågående 
planeringsarbeten som på olika sätt uttrycker en efterfrågan på att omvandla 
gaturummet. Nedan listas dessa kortfattat utifrån tema och/eller delsträcka. 
Benämningen av delsträckorna utfår från benämningen som används inom 
arbetet med kanalmurarna. 

 

Figur 9: Benämning av delsträckor i trafikområdesplanen. 

2.3.1 Cykelkopplingar i delsträcka 1, 2, 3, blå, 5, 6 och 7 
I trafikkontorets Utbyggnadsplan för cykelinfrastruktur från 2019 beskrivs att 
cykelkopplingar på både Norra och Södra Hamngata är prioriterade, där 
framförallt cykelkoppling på Norra Hamngatan är högt prioriterat utifrån 
fortsatt koppling till planerad gång- och cykelbro över älven. 



 

Kartläggning av nuläget och anspråk längs Stora Hamnkanalen och Fattighusån samt 
förslag till fortsatt arbete 

11 (33) 

  
Trafikkontoret 2022-03-18 

 

Figur 10: Utsnitt ur utbyggnadsplanen för cykelinfrastruktur. 

2.3.2 Stadsutvecklingsprogram för centralenområdet 2.0 
påverkar delsträcka 5, 8, 9 ,10 och 11 
Stadsutvecklingsprogrammet för centralenområdet (STUP C 2.0) från mars 
2016 redovisar bland mycket annat förändringar av spårvägens dragningar, dels 
genom omläggning vid bangårdsförbindelsen och Åkareplatsen, dels genom att 
inte illustrera spårväg på Norra Hamngatan. 

 

Figur 11: Utsnitt ur STUP C 2.0 med fokus på trafik. 

2.3.3 Förslag till Stadsmiljöplan innanför vallgraven 
Trafikkontoret har under 2021 arbetat med framtagandet av Stadsmiljöplan 
innanför vallgraven. Ett förslag till handling skickades på förvaltningsremiss 
hösten 2021 och under 2022 pågår arbete med att hantera inkomna synpunkter 
och färdigställa en slutgiltig handling.  

Relevanta överlapp mellan arbetena med stadsmiljöplanen och 
trafikområdesplanen är framförallt stråket Stora Hamnkanalen, som i 
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stadsmiljöplanen pekas ut som ett oerhört ståtligt och för Göteborg betydande 
stadsrum. I stadsmiljöplanen tydliggörs anspråk om att omforma både Norra 
och Södra Hamngatan på ett sätt som ger mer plats för fotgängare och vistelse, 
och förstärker kopplingen i öst-västlig riktning. 

 

 

Figur 12 och 13: Utsnitt ut remissversionen av Stadsmiljöplan innanför 
vallgraven. 

2.3.4 Stadslivsstråk i förslag till ny Översiktsplan för Göteborg 
påverkar delsträcka 1, blå och 5 
I förslaget till ny översiktsplan för Göteborgs Stad redovisas ett stadslivsstråk 
genom trafikområdesplanens geografi, på sträckan Norra Hamngatan-
Friggagatan.  
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Figur 14: Utsnitt ur förlaget till ny översiktsplan för Göteborgs Stad. 

Utvecklingen av stadslivsstråk ska bidra till en attraktiv stadsmiljö och stödja ett 
levande stadsliv med fokus på gående och upplevelse i ögonhöjd. Utöver 
gaturummet omfattar utveckling även att stärka andra intilliggande offentliga 
platser. 

Följande gäller särskilt för stadslivsstråket Norra Hamngatan - Friggagatan: 

• Utveckla Norra Hamngatan utifrån omdisponering av trafik till vistelse 
och plats för gång- och cykel med hänsyn till kulturmiljövärden. 

• Stärk Norra Hamngatans kopplingar dels över älven mot Pumpgatan 
genom en gång- och cykelbro, dels mot Odinsgatan och det blågröna 
stråket invid Ullevigatan och Fattighusån. 

• Stärk gång- och cykelkopplingarna mellan Drottningtorget och 
Odinsgatan i samband med utveckling av Polhemsplatsen. 

2.3.5 Blågröna stråk i förslag till ny Översiktsplan för 
Göteborg påverkar delsträcka 8-14 samt gul 
I förslaget till ny översiktsplan för Göteborgs Stad redovisas ett blågrönt stråk 
genom trafikområdesplanens geografi, på sträckan längs Fattighusån.  

 

Figur 15: Utsnitt ur förlaget till ny översiktsplan för Göteborgs Stad. 
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Figur 16: Utsnitt ur förlaget till ny översiktsplan för Göteborgs Stad. 

Rekommendationen i förslaget till ny översiktsplan är att blågröna stråk ska 
värnas och utvecklas. Längs blågröna stråk i innerstaden är det särskilt viktigt 
att stärka gång- och cykelförbindelser där det helt saknas kopplingar och att 
tillföra vistelsevärden genom återkommande platsbildningar. Ekologiska 
åtgärder bör prioriteras i områden som idag utgör svaga samband i den gröna 
infrastrukturen. I innerstaden bör minst 13 m kantzon på båda sidor eftersträvas 
varav 6 m ekologisk kantzon. I den tätare staden accepteras lägre mått vid 
särskilda omständigheter, till exempel där kanten utgörs av murad kaj. 

Blågröna stråk är gröna stråk knutna till vattendrag. Det är långsträckta 
områden med park- eller naturkaraktär och innehåller såväl sociala som 
ekologiska värden och återkommande platsbildningar. 

Fattighusån är en grävd kanal från 1600-talet som förbinder Mölndalsån med 
Stora Hamnkanalen och Vallgraven och slutligen Göta älv. Fattighusån är idag 
både relativt osynlig och otillgänglig på sin väg genom stadsrummet. Ån omges 
av den hårt trafikerade Ullevigatan på ena sidan och spårväg längs Stampgatan 
respektive parkeringsplatser utmed Lilla Stampgatan på andra sidan. Detta gör 
att marken närmast ån är i princip helt otillgänglig för gång och cykel längs hela 
dess sträckning. Norra sidan består av murad kaj, medan södra sidan utgörs av 
en grässlänt med inslag av träd och buskvegetation. Ån i sig själv har 
förhållandevis stora ekologiska värden med en mycket artrik norrsida rik på 
växtlighet, insekter och fiskar efter att åtgärder vidtagits i vattenmiljön. 

Ån har stor potential att utvecklas, dels som ett blågrönt stråk mellan 
Mölndalsån och Göta älv som kopplar samman målpunkter som Drottningtorget 
och Trädgårdsföreningen, dels som tillgång för närboende som har begränsad 
tillgång till parker. Baldersplatsen och Dämmeplatsen på åns norra sida har 
utvecklingspotential. Vid en omdisponering av Ullevigatan skulle ett tillgängligt 
gång- och cykelstråk kunna tillskapas närmast vattnet längs med åns södra sida. 

Det blågröna stråket längs Fattighusån behöver stärkas, tillgängliggöras och 
aktiveras i syfte att skapa en sammanhängande promenad nära ån med 
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platsbildningar som möter vattnet. Ekologiska värden i och i anslutning till 
vattnet ska bevaras och utvecklas. 

2.3.6 Idéer kring framtida spårväg i Ullevigatan påverkar 
delsträcka 12 och 13 
Sträckan Skånegatan-Drottningtorget är utpekad som ”Spårvagn, huvudbana” i 
Målbild Koll 2035 (röd markering) 

 

Figur 17: Utsnitt ur Målbild Koll 2035. 

Spårvägen går idag i blandtrafik på Stampgatan och skulle spårvägen flyttas till 
Ullevigatan uppstår en möjlighet att uppnå riktvärde (alternativt gränsvärde) för 
önskad standard genom att spårvägen ges egna körfält på Ullevigatan, samtidigt 
som andra värden för gående, cyklister och vistelse kan uppnås på Stampgatan. 

 

Figur 18: Guidelines för olika trafikeringskoncept i Målbild Koll 2035. 

 



 

Kartläggning av nuläget och anspråk längs Stora Hamnkanalen och Fattighusån samt 
förslag till fortsatt arbete 

16 (33) 

  
Trafikkontoret 2022-03-18 

Då den så kallade innerstadsringen för spårvagnssystemet är tänkt att angöra 
Åkareplatsen finns det även ett värde i att uppgradera relationen Skånegatan-
Åkareplatsen som är en del av innerstadsringen. 

Detta är en lösning som formulerats under 2021 och därmed behöver den 
belysas ur ett flertal perspektiv och mer fördjupat än vad som ännu är gjort. 
Troligen finns vinster även för trafikering under byggtiden av Åkareplatsen, 
Bangårdsförbindelsen och kanalmursupprustningen, likväl som att stora värden 
för rekreation och stadsliv bör gå att tillskapa längs Stampgatan. 

2.3.7 Resonemang om mängden kollektivtrafik i Brunnsparken 
påverkar delsträcka 4, 5, 6 och 7 
I Målbild Koll 2035 beskrivs situationen i Brunnsparken och hur den ska 
utvecklas på följande sätt: 

Avlastning av centrala Göteborg 
Kollektivtrafiken genom City kan begränsas och speciellt Brunnsparken kan 
avlastas genom att skapa en förbifart med angöringspunkter på randen till City. 
Studier har visat att spårväg i Alléstråket bäst fyller denna funktion. City ska i 
första hand ses som en målpunkt och inte som en bytespunkt. Buss- och 
spårvagnstrafiken koncentreras till färre utpekade stråk än idag, vilket gör att 
kraven på framkomlighet kan vara lägre i de övriga. Genom att lägga 
expressbusstrafiken i huvudsak på trafiklederna besparas flera centrala gator en 
kraftigt ökad kollektivtrafik samtidigt som restiderna kortas och störningarna 
minskas.  

En av nio utvecklingsprinciper: Brunnsparkens funktion i kollektivtrafiken 
sprids på fler platser i City 
Med City menas i målbilden det tätbebyggda området innanför Vallgraven 
inklusive området runt Centralstationen och Nils Ericson Terminalen. Det är en 
stadsmiljö som genomkorsas av flera tunga kollektivtrafikstråk. Brunnsparken 
är en av de hårdast belastade bytespunkterna, som dessutom ligger mitt i stora 
fotgängar- och cykelstråk. 

Genom att sprida funktionen till en större zon med fler bytespunkter – i princip 
hela City – snabbas trafiken upp. Samtidigt blir det mer plats för stadsliv i City. 
Det innebär också att färre buss- eller spårvagnslinjer behöver gå rakt igenom 
City, vilket dock kräver nya spårvägslänkar utanför Vallgraven. Angörings- och 
bytespunkter som kompletterar Brunnsparken kan vara Stenpiren, Kanaltorget, 
Nordstan, Polhemsplatsen och Avenyn/Storan. 
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2.4 Framtidsscenarion  
I arbetet med att undersöka framtida möjligheter för omformning av 
gaturummen längs Stora Hamnkanalen och Fattighusån har sex scenarion tagits 
fram. Scenarierna är på en principiell nivå och utgår i hög grad från olika 
dragningar av spårvägen genom det aktuella området. Detta då spårvägen är ett 
element i gaturummet som är oerhört strukturerande, svår att kombinera med 
gående och cyklister (exempelvis jämfört med fordon på en lågfartsgata) samt 
dyr att flytta på. Ambitionen har varit att undersöka om det finns anledning att 
flytta på spårvägen, eller att lägga tillbaka den på annat ställe, då stora delar av 
det centrala spårvägsnätet behöver grävas upp i samband med 
kanalmursupprustningen. Scenarierna ger även olika möjligheter för etappvis 
utbyggnad och olika möjligheter för hur spårvägstrafikeringen skulle kunna 
fungera under olika byggskeden. 

Nollalternativet beskrivs i kapitel 2.2 och alla scenarier finns uppdelade per 
trafikslag i bilaga B. Scenarier. Principförslag på sektioner för respektive 
delsträcka beroende på scenario finns i bilaga A. Delsträckor.  
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2.4.1 Scenario 1 A: Befintlig spårväg 
Detta scenario bygger i stort på att spårvägen återställs i nuvarande lägen längs 
Stora Hamnkanalen och Fattighusån, medan mindre justeringar för att gynna 
gående, cyklister och vistelse görs längs Norra Hamngatan på delsträcka 1 och 
blå, samt längst i öster vid dämmet. I detta scenario förväntas antalet bussar i 
och genom Brunnsparken minska, och inte nyttja Norra Hamngatan. 

 

Figur 19: Bedömd prioriterad trafikal funktion i gaturummet i scenario 1 A. 

De största fördelarna med scenario 1 A bedöms vara: 

• Kräver ingen Allélänk 
• Möjlighet till integrerat frirum längs Norra Hamngatan 

De största nackdelarna med scenarion 1 A bedöms vara: 

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

 

Figur 20: Bedömt livsrum på markerade gator som en konsekvens av scenario 1 
A. 

Figur 21: Exempel på minskad köryta för 
fordon och ökad yta närmast Stora Hamnkanalen för gående vid Gustav Adolfs 
torg.  

Frirum 
Integrerat frirum 
Mjuktrafikrum 
Integrerat transportrum 
Transportrum 
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2.4.2 Scenario 1 B: Spårväg via Åkareplatsen 
Detta scenario är i stort sett samma som scenario 1 A, med skillnaden att här 
undersöks en ny dragning av spårvägen vid Åkareplatsen, som frigör yta längs 
Fattighusån på Drottningtorget. Även i detta scenario förväntas antalet bussar i 
och genom Brunnsparken minska, och inte nyttja Norra Hamngatan. 

 

Figur 22: Bedömd prioriterad trafikal funktion i gaturummet i scenario 1 B. 

De största fördelarna med scenario 1 B bedöms vara: 

• Frigör ytor för vistelse på södra delen av Drottningtorget 
• Kräver ingen Allélänk 
• Möjlighet till integrerat frirum längs Norra Hamngatan 

De största nackdelarna med scenarion 1 B bedöms vara: 

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

 

Figur 23: Bedömt livsrum på markerade gator som en konsekvens av scenario 1 
B. 

Figur 24: Exempel på möjlig sektion närmas vattenområdet om hållplatserna på 
Drottningtorget flyttas.  

Frirum 
Integrerat frirum 
Mjuktrafikrum 
Integrerat transportrum 
Transportrum 
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2.4.3 Scenario 2 A och 2 B: Ej fortsatt studerade alternativ 
Två alternativ som togs fram på i ett tidigt skede men inte studerades vidare var 
2 A: Allélänk med befintlig spårväg via Drottningtorget samt 2 B: Allélänken 
med spårväg i Slussgatan och Ullevigatan. 

 

Figur 25: Bedömd prioriterad trafikal funktion i gaturummet i scenario 2 A. 

Scenario 2 A studerades inte vidare då bedömningen gjordes att det var svårt att 
lösa spårvägskorsningen vid Stampbroarna. Fortsatt arbete inom Spårväg i 
allén-projektet påvisar dock att detta scenario ändå skulle kunna vara 
genomförbart. Detta bedöms dock kunna hanteras i fortsatt arbete om det visar 
sig att spårväg i allén ska ansluta till befintlig spårväg vid Drottningtorget och 
Åkareplatsen, då delsträckorna längs Drottningtorget finns illustrerade både 
med och utan spårväg i och med övriga scenarier. 

 

Figur 26: Bedömd prioriterad trafikal funktion i gaturummet i scenario 2 B. 

Scenario 2 B testade möjligheten att lägga spårvägen förbi Drottningtorget i 
Slussgatan, söder om Fattighusån. Detta utifrån tanken om ett rakt stråk för 
spårvägen från Ullevigatan. Scenariot studerads inte vidare då spårvägsnätet är 
svårt att koppla ihop vid Stambroarna och Åkareplatsen samt oerhört stor 
påverkan på bebyggelsen vid Slussplatsen. Endast hållplats på Slussgatan ger 
även dålig koppling till centralstationen och avviker helt från ambitionen i 
Målbild Koll 2035 om ett stadsbanekryss vid Åkareplatsen. 
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2.4.4 Scenario 3 A: Allélänk med spårväg via Åkareplatsen och 
Stampgatan 
Detta scenario utgår från att spårväg i allén byggs och att Brunnsparken därmed 
kan avlastas från spårvägstrafik. I scenariot har då Norra Hamngatan utvecklats 
till en sträcka där fotgängare, cyklister och vistelse prioriteras. Ullevigatan 
omvandlas mellan allén och Skånegatan genom att minska antalet körfält, som 
en följd av att antalet körfält i allén minskar om allélänken byggs. I detta 
scenario förväntas antalet bussar i och genom Brunnsparken minska i linje med 
Målbild Koll 2035. 

 

Figur 27: Bedömd prioriterad trafikal funktion i gaturummet i scenario 3 A. 

De största fördelarna med scenario 3 A bedöms vara: 

• 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 
• Ökade ytor för gående, cyklister och grönska längs Ullevigatan 
• Sammanhängande gång- och cykelstråk längs hela Norra Hamngatan 

med koppling till framtida bro 

De största nackdelarna med scenarion 3 A bedöms vara: 

• Förutsätter att Allélänken byggs 

 

Figur 28: Bedömt livsrum som en konsekvens av scenario 3 A. 

 
Figur 29: Exempel på möjlig sektion på Ullevigatan med ett körfält i varje riktning 
och ökade ytor för gående, cyklister och grönska.  

Frirum 
Integrerat frirum 
Mjuktrafikrum 
Integrerat transportrum 
Transportrum 
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2.4.5 Scenario 3 B: Allélänk med spårväg via Åkareplatsen och 
Ullevigatan 
Detta scenario utgår liksom scenario 3 A från att spårväg i allén byggs och att 
Brunnsparken därmed kan avlastas från spårvägstrafik. I scenariot har då Norra 
Hamngatan utvecklats till en sträcka där fotgängare, cyklister och vistelse 
prioriteras. I detta scenario flyttas spårvägen från Stampgatan till Ullevigatan, 
då spårvägen på Stampgatan behöver tas bort medan kanalmurarna rustas upp. I 
detta scenario förväntas antalet bussar i och genom Brunnsparken minska i linje 
med Målbild Koll 2035. 

 

Figur 30: Bedömd prioriterad trafikal funktion i gaturummet i scenario 3 B. 

De största fördelarna med scenario 3 B bedöms vara: 

• 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 

De största nackdelarna med scenarion 3 B bedöms vara: 

• Förutsätter att Allélänken byggs 

 

Figur 31: Bedömt livsrum som en konsekvens av scenario 3 B. 

 

Figur 32: Exempel på möjlig sektion på Ullevigatan med spårväg.  

Frirum 
Integrerat frirum 
Mjuktrafikrum 
Integrerat transportrum 
Transportrum 
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2.4.6 Jämförelse av scenarier 
För att kunna få fram inriktningar för fortsatt arbete gjordes en jämförelse av 
prioriterade trafikala funktioner i varje scenario per delsträcka. Varje typ av 
prioritering kategoriserades och gavs en färg, enligt figur 33 nedan.  

 

Figur 33: Kategorier av prioriteringar av gaturummet i redovisade scenarier. 

Varje delsträcka färgkodades därefter per scenario och sammanställdes i 
tabellform, vilket redovisas i figur 34 nedan. 

 

Figur 34: Kategorier av prioriteringar av gaturummet i redovisade per delsträcka 
per scenario. 

 

Figur 35: Benämning av delsträckor i trafikområdesplanen.  

Slutsatsen av jämförelsen är att för delsträckorna längst i väster (1, 2, 3, 4 och 
blå) samt delsträckorna längst i öster (14 och gul)  så skiljer de sig på samma 
sätt avseende prioritering av utrymmet jämfört med nuläget. Dessa delsträckor 
bedöms därmed kunna arbetas vidare med utifrån de inspel som finns från detta 
arbete samt arbetet med Stadsmiljöplan innanför vallgraven, och att ett mer 
detaljerat arbete med gestaltning och trafikföringsprinciper bör initieras. 

För delsträckorna 5-7 består den stora skillnaden mellan scenarierna av om 
spårvägen på Norra Hamngatan finns kvar eller tas bort. Motsvarande 
resonemang gäller för delsträckorna 8-11 som framförallt påverkas av om 
spårvägen ska ligga kvar längs vattnet på Drottningtorget, eller flyttas till 
Åkareplatsen. För delsträcka 12 och 13 är den stora skillnaden mellan 
scenarierna beroende av var spårvägen placeras, på Stampgatan eller 
Ullevigatan. 
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2.4.7 Måluppfyllelse per scenario 
I arbetet med trafikområdesplanen formulerades ett flertal övergripande mål, 
som hämtats från styrande dokument. Dessa mål är inte en fullständig 
sammanställning med ger en bild av efterfrågade kvaliteter inom 
trafikområdesplanens geografiska eller tematiska områden. 

 

Figur 36: Sammanställning av mål som återfinns i olika styrande dokument inom 
trafikkontoret och Göteborgs Stad. 

 

Figur 37: Kortfattad bedömning av måluppfyllelse per scenario. Genomförbarhet 
har inte tagits med som en faktor då stora osäkerheter fortfarande råder kring 
detta gällande flera ingående delar i de olika scenarierna.  
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3 Slutsatser och fortsatt arbete 
De övergripande slutsatserna är att det finns många anspråk på hur gatorna 
längs Stora Hamnkanalen och Fattighusån skulle kunna omformas för att ge 
bättre plats för vistelse, fotgängare och cyklister, samtidigt som behovet av 
angöring är stort och att kollektivtrafiken är en viktig del i att befolka området. 
Spårvägssystemet blir avgörande för vilka scenario som går att genomföra, 
vilket i sin tur påverkar valfriheten för delsträckorna. Det finns därmed flera 
argument för att fortsätta arbeta med trafikföring och gestaltning i samband med 
kanalmursupprustningen, och att inte endast återställa till dagens form och 
funktion. Hur stor förändringen ska bli behöver dock fortsatt utredning och 
fortsatta beslut, som framförallt bör kopplas till pågående arbeten med 
kanalmursupprustning, spårväg i allén, bangårdsförbindelsen och hur alla dessa 
byggnationer kan genomföras på ett ordnat sätt i centrala staden. 

Ett flertal frågor har inte hanterats inom detta arbete, utan kräver fortsatt 
utredning för att besvaras: 

• Hur hanteras frågan med enkelriktning för bil med dubbelriktat 
cykelflödeboende? 

• Hur hanteras boendeparkering och annan parkering som påverkas? 
• Körfält för buss har ej beaktats 
• Påverkan på systemet utanför utredningsområdet måste beaktas 
• Korsningar har inte utretts alls (ens på översiktlig nivå med ex 

beskrivning vem som har prioritering). Väldigt stor påverkan på 
samtliga färdmedel, och kan vara dimensionerande för sträckorna 

• Pendelcykelstråkets koppling mellan Nils Ericsonsgatan och 
Ullevigatan behöver utredas. Ska den gå vi Slussgatan eller 
Drottningtorgets södra del eller via Åkareplatsen och Drottningtorgets 
norra del? 

• Säkerställande av släta material för fotgängare och cyklister som 
samtidigt är anpassade till kulturmiljön 

Nedan följer sex rekommendationer för fortsatt arbete: 

Planera för minskad busstrafikering i Brunnsparken 

Ambitionen inom Göteborgs Stad och även i Målbild Koll 2035 är tydlig, 
busstrafikeringen i och genom Brunnsparken ska minska. För kollektivtrafikens 
del handlar det om att vidga centrum och fördela Brunnsparkens funktion på 
flera platser för ökad robusthet och snabbhet, och för stadslivet ger en 
minskning av busstrafiken möjlighet att skapa ytor och stråk som är mer 
attraktiva för vistelse och fotgängare. Konkret innebär detta att busslinjer 
behöver ledas om, och eventuellt krävs investeringar på andra gator i centrala 
staden. Här behöver trafikkontoret samverka med Västtrafik och Västra 
Götalandsregionen vid upphandlingar av trafik och inom ramen för Västtrafiks 
årliga trafikplan. Framförallt är det på Norra Hamngatan ytor finns att vinna, 
medan en minskning av buss på övriga gator framförallt ger en lugnare och mer 
överblickbar trafikmiljö, samt ökad robusthet för spårvagnstrafiken. 
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Spårvägen på Norra Hamngatan bör tas bort när Allélänken finns på plats 

I Stadsmiljöplan innanför vallgraven redovisas stråket längs Stora Hamnkanalen 
som stadens soliga veranda som knyter samman öst och väst. Att det är svårt att 
cykla genom Brunnsparken är en sedan länge känd brist. För att lösa ut dessa 
frågor på ett fullgott dätt behöver spårvägen i Norra Hamngatan tas bort, då 
spårvagnstrafik på sträcka är svårt att kombinera med cyklister och inte ska 
kombineras med gående i en sektion. I detta arbete har ingen annan lösning 
identifierats än att spårvägen i Norra Hamngatan bör kunna ersättas med den 
kapacitet och de resmöjligheter med spårvägen som spårväg i allén ger. Detta är 
en hypotes som behöver bekräftas eller förkastas i kommande 
linjenätsutredning, men trafikkontoret har inte under hösten 2021 kunnat finna 
andra lösningar eller ersättningar för spårvägen på Norra Hamngatan. 

Norra Hamngatans spårväg är inte i konflikt med spårvägen i allén, utan kan 
samexistera. Dock görs bedömningen inom arbetet med trafikområdesplanen att 
andra anspråk på gatan bör väga tyngre än spårvägsintresset förutsatt att en 
effektiv trafikering kan skapas med allélänken. Borttagande av spårväg på 
Norra Hamngatan bedöms också bidra till ambitionen i Målbild Koll 2035 om 
att fördela Brunnsparkens kollektivtrafikfunktion på fler platser i city. 

Ta fram trafikområdesplan och trafikföringsprinciper för delar som ligger 
inom avgränsningen för Stadsmiljöplan innanför vallgraven 

Delarna som inom detta arbete ligger innanför vallgraven omfattas även av 
trafikkontorets arbete med Stadsmiljöplan innanför vallgraven, som varit på 
remiss under hösten 2021. Samverkan har skett mellan arbetena, men då 
respektive arbetes fysiska avgränsning endast sammanfaller delvis har arbetet 
med trafikområdesplanen varit tvunget att säkerställa en grundläggande 
kunskapsnivå för hela området, och inte riktigt kunnat hantera all den kunskap 
och de analyser som gjorts inom arbetet med stadsmiljöplanen. Fortsatt arbete 
för delsträcka 1-7 samt blå bör ske samordnat med fortsatt arbete med 
stadsmiljöplanen, där fokus bör vara på att ta fram trafikföringsprinciper och 
gestaltningsförslag som ska ligga till grund för återställandet efter 
kanalmurarnas upprustning. I detta arbete ingår då att klarlägga relationer i 
korsningar för alla trafikslag samt säkerställa goda materialval. 

 

Figur 38: Delsträckor inom den gula ovalen sammanfaller med ytor som hanteras 
i Stadsmiljöplan innanför vallgraven, och där fortsatt arbete bör ske samordnat i 
en gemensam organisation. 

Genomför förstudie för spårväg i Ullevigatan eller Stampgatan 

I arbetet med trafikområdesplanen kunde trafikkontoret varken förkasta eller 
bekräfta idén om att flytta spårvägen från Stampgatan till Ullevigatan, utan ser 
att frågan behöver studeras vidare. Därför har trafikkontoret under vintern 
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2021/22 startat en förstudie med syfte att belysa tre scenarier för framtida 
utformning av Ullevigatan och Stampgatan, i stråket längs Fattighusån, mellan 
Åkareplatsen och Folkungabroarna. De tre scenarierna som är en förutsättning 
för uppdraget är på förhand definierade av trafikkontoret och omfattar olika 
lösningar för spårväg, gång- och cykelstråk samt bilväg.   

Förstudien belyser för- och nackdelar ur olika perspektiv som stadsmiljö, 
kulturmiljö, trafikföringsprinciper, gestaltning med mera och redovisar också 
konsekvenser på en övergripande nivå. Flera omfattande byggnadsprojekt som 
innebär förändringar i gaturummet planeras och påverkar genomförbarheten, 
vilket behöver beaktas i relation till de olika scenarierna. 

Förstudien förväntas vara klar under våren 2022 och därefter kunna fungera 
som underlag för beslut om inriktning för fortsatt arbete. 

Samordning och fortsatt arbete för delarna kring Drottningtorget och 
Åkareplatsen (mittendelen) 

Delsträckorna i mitten av det undersökta området berörs av ett antal större 
projekt som är i olika utredningsskeden. För att kunna restaurera kanalmurarna 
längs Drottningtorget är bedömningen utifrån detta arbete att spårvagnstrafiken 
måste ledas om med spårväg i nytt tillfälligt eller permanent läge. Att stänga av 
spårvagnstrafiken på Drottningtorget under byggskedet bedöms inte 
genomförbart sett till de konsekvenser det skulle innebära för kollektivtrafiken i 
Göteborg. Ambitionen är därmed att finna ett nytt permanent läge för spårvägen 
mellan Åkareplatsen, Brunnsparken och Nils Eriksonsplatsen som fungerar 
under kanalmursupprusningen samtidigt som den uppfyller andra mål för 
staden. I arbetet med trafikområdesplanen har olika scenarion beskrivits och är 
ett stöd i fortsatt arbete. 

Trafikkontoret ser dock inte att det är inom trafikområdesplanearbetet eller 
inom kanalmursupprustningen enbart som denna fråga kan hanteras. Samverkan 
och samordning behöver ske fortsatt med arbetet med bangårdsförbindelsen, 
spårväg i allén, kanalmursupprustningen och stadsutvecklingen i 
centralenområdet. Då denna etapp bedöms ligga i senare delen av 
kanalmursupprustningens tidplan bedöms det finnas tid för samordning och i 
vissa fall invänta resultat från andra processer. Redan nu går det dock att arbeta 
vidare med de scenarier som finns framtagna för att skapa en förberedelse för 
framtiden oavsett vilket scenario som genomförs. 

Undersök samordningsmöjligheter med etappvisa utbyggnationer och 
trafikering under byggtid 

Kanalmursupprustningen har potential att kraftigt påverka 
kollektivtrafikeringen i Göteborg. Delsträckorna omfattar några av de sträckor 
med flest spårvagnspassager per dag i staden och störningar i detta område ger 
effekter i stora delar av Göteborgs kollektivtrafiksystem. Samtidigt planeras 
flera andra större förändringar såsom en bangårdsförbindelse och spårväg i 
allén, som också påverkar kollektivtrafiken i centrala Göteborg. Utifrån denna 
problembild behöver samordningsmöjligheter med etappvisa utbyggnationer 
och trafikering under byggtid undersökas. Detta görs lämpligen tillsammans 
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med arbetet att samordna fortsatt arbete för delarna kring Drottningtorget och 
Åkareplatsen (mittendelen), som beskrivs ovan. Tillfälliga lösningar kan inom 
detta område förväntas bestå under flera år, vilket innebär att permanent 
standard på olika tillfälliga anläggningar kan komma att krävas. Därmed är det 
även relevant att fortsätta undersöka vilka permanenta förändringar 
trafikkontoret vill genomföra i samband med tillfälliga lösningar. 
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4 Kommentarer till 
återremissyrkandet 
Den 16 september 2021 beslutade kommunfullmäktige (§28 KF dnr 0488/21) 
att ärendet om upprustning av kanalmurar återremitteras till trafiknämnden. 
Ärendet om upprustning av kanalmurar återremitterades med uppdrag till 
trafiknämnden, som i samverkan med kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden och övriga berörda ska samordna fördjupningar enligt fem 
beslutade punkter (a-e nedan), innan vidare inriktningsbeslut kan tas. De fem 
punkterna kommenteras nedan utifrån kunskaper som framkommit i arbetet med 
denna trafiknätsplan. Kommentarerna är inte att se som trafikkontorets 
fullständiga svar på dessa frågor, utan hanterar framförallt aspekter avseende 
alternativa trafikföringsprinciper. Bakgrunden till dessa kommentarer finns att 
läsa i tidigare kapitel. 

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

Informationen från andra delar inom trafikkontoret som detta arbete tagit del av 
visar att endast små besparingar skulle kunna gå att göra genom att bygga för en 
lägre bärighet. Operalänken och Allélänken har under hösten 2021 hanterats i 
trafiknämnden i separata ärenden. Slutsatserna från dessa arbeten är att båda 
länkarna kan underlätta själva byggskedet för kanalmursupprustningen, då de 
ger alternativa körvägar för spårvägen under byggskedet. Allélänken bedöms 
kunna ersätta kapaciteten för spårväg på Norra Hamngatan, i och med en större 
linjeomläggning, vilket innebär att om Allélänken är på plats före upprustningen 
av kanalmurarna längs Norra Hamngatan framför Nordstan så behöver 
spårvägen inte läggas tillbaka på denna etapp.  

Lägre bärighet innebär en kraftigt begränsad flexibilitet i användningen av 
gatorna, och då besparingen bedöms vara ringa ser inte trafikkontoret utifrån 
detta arbete att besparingen står i relation till de negativa aspekter en minskad 
flexibilitet innebär. Det är således inte spårvägen som bedöms vara den 
dimensionerande faktorn och därmed anses inte alternativa spårvägdragningar 
påverka behovet av kanalmursupprustningen. 

4.1.1.2 b. Parterna 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. 

I detta arbete har ett antal olika scenarion studerats övergripande. Framförallt 
har spårvägens alternativa dragning varit i fokus då dessa är oerhört 
strukturerande. Trafikkontoret ser möjligheter att genom Allélänken ersätta 
spårvägen på Norra Hamngatan. Vidare krävs spår i ett nordligare läge på 
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Drottningtorget för att kunna genomföra en kanalmursupprustning längs 
Drottningtorget utan att lamslå spårvägstrafiken i Göteborg. Det är då önskvärt 
att denna nordligare spårväg placeras i ett nytt permanent läge, utifrån 
möjligheten att skapa ett sammanhängande gång- och cykelstråk längs 
kanalkanten på Drottningtorget. 

Spårväg i Ullevigatan istället 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. Denna sträckning är knappt två kilometer lång 
och sammanfaller i delar med utpekade stadslivsstråk och blågröna stråk i 
förslaget till ny översiktsplan och möjliggör att stärka dessa anspråk. Gång- och 
cykelstråket innebär även en möjlighet att åtgärda sen länge utpekade brister i 
cykelvägnätet, utifrån möjligheten att ta sig i öst-västlig riktning genom centrala 
Göteborg. 

Gällande busstrafikering i Brunnsparken och på Drottningtorget pågår 
diskussioner med Västtrafik. För att skapa en mer gång-, cykel- och 
vistelsevänlig stadsmiljö behöver reglerande bussar flyttas från Brunnsparken 
och busstrafiken behöver i högre grad förhålla sig till utpekade stråk i 
Citybussutredningen, såsom längs Operagatan. Endast ett fåtal genomgående 
busslinjer utan svängande fordon bedöms kunna hanteras i Brunnsparken i 
framtiden om andra trafikslag ska kunna främjas. 

4.1.1.3 c. Parterna 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. 

Informationen från andra delar inom trafikkontoret som arbetet med 
trafikområdesplanen tagit del av visar att endast små besparingar skulle kunna 
gå att göra genom att bygga för en lägre bärighet. Lägre bärighet innebär en 
kraftigt begränsad flexibilitet i användningen av gatorna, och då besparingen 
bedöms vara ringa ser inte trafikkontoret utifrån detta arbete att besparingen står 
i relation till de negativa aspekter en minskad flexibilitet innebär. 

4.1.1.4 d. Parterna 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. 

Inom detta arbete har diskussioner om sektionsmått och ytmaterial hanterats 
övergripande. Frågan om släta stråk hanteras vidare i studier hos Stadens 
Användning och resultatet behöver arbetas in i projekteringen av återställandet 
av ytor efter kanalmursupprustningen. Gällande sektionsmåtten och mer plats 
för gående (bredare stråk) samt vistelse och möblering (bättre stadsmiljö) har 
arbetet med trafikområdesplanen lett till en samsyn mellan Stadsmiljöplanen 
och trafikanspråken om vad som bör vara möjligt att genomföra för att uppnå 
dessa kvaliteter. Mer detaljerade studier behövs dock, men aktiveras dessa 



 

Kartläggning av nuläget och anspråk längs Stora Hamnkanalen och Fattighusån samt 
förslag till fortsatt arbete 

31 (33) 

  
Trafikkontoret 2022-03-18 

under våren 2022 bedömer trafikkontoret att dessa studier kan matcha 
kanalmursupprustningens tidplan. 

4.1.1.5 e. Parterna 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. 

Gällande möjligheter till kostnadsbesparing genom att genomföra alternativa 
spårvagnssträckningar undersöker trafikkontoret för tillfället möjligheten att 
anlägga spårväg på Ullevigatan, som ersättning till spårväg på Stampgatan. Om 
en sådan flytt genomförs skulle det kunna innebära att annan omledning av 
spårvagnstrafiken inte blir nödvändig, samtidigt som kvaliteten på 
spårvägsanläggningen höjs. Detta då spårväg på Ullevigatan skulle kunna gå i 
egna körfält, och därmed undvika den blandtrafiksituation som idag råder på 
Stampgatan. 
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5 Bilagor  
 

A.  Delsträckor 

B. Scenarier 

C. Utdrag ur Trafiknätsplanen 
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