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SAMMANFATTNING 

Lindholmsförbindelsen är en del i kollektivtrafikobjektet Brunnsbo-Linné som 
avtalats mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och svenska staten inom 
Sverigeförhandlingen. Den knyter samman Lindholmen med Linnéplatsen via 
hållplats Stigberget och är en del av innerstadsringen som ska skapa kapacitet och 
snabba restider i kollektivtrafiksystemet för Göteborgs stadsutveckling. 

Projektet har genomfört en förstudie som beskriver tre alternativ. Ett alternativ ska 
väljas ut för genomförandestudie (GFS), en fördjupad utredning inför 
investeringsbeslut att genomföra projektering och byggnation av anläggningen.  

Trafiknämnden remitterade 2020-08-27 förstudien med trafiknämndens yrkanden 
och yttranden till 35 remissinstanser1. I remissen formuleras följande 
frågeställningar för remissinstanserna att ta ställning till: 

 Hur påverkar de olika alternativen er verksamhet?  
 Vilket alternativ förespråkar ni?  

Följande alternativ beskrivs av förstudien att ta ställning till: 

Tunnel: Tunnel längs hela sträckningen mellan Lindholmen och Linnéplatsen. 

Öppningsbar 12 m bro: Öppningsbar bro från Lindholmen till Stigberget, tunnel 
mellan Stigbergstorget och Linnéplatsen. 

Fast 27 m bro: Inte öppningsbar bro mellan Lindholmen och Stigberget, spår i 
Bangatan till Djurgårdsplatsen. Tunnel mellan Djurgårdsplatsen och Linnéplatsen. 

Denna rapport med tillhörande bilagor sammanfattar inkomna svar från 
remissförfarandet samt parallellt genomförd medborgar- och intressentdialog. 
Remissförfarandet pågick till 2020-10-30. Remissvar med tillhörande protokolls-
anteckningar och yttranden/yrkanden biläggs i bilaga A, sist i detta dokument. 

Samtliga remissvar och inkomna skrivelser är i sak positiva till en 
Lindholmsförbindelse. Tunnelalternativet förordas av samtliga 40 inkomna 
remissvar som tar ställning i alternativvalet. Cykelfrämjandet förordar tunnel 
enbart i kombination med separat cykelbro. För de 6 skrivelserna från intressenter 
som inte är formella remissinstanser förordar samtliga som tar ställning i 
alternativvalet utom en tunnelalternativet.  
Parallellt med remissen har dialog hållits med boende och verksamma längs med 
sträckan Lindholmen-Linnéplatsen samt med övriga intresserade medborgare. 
Dialogen visar att tunneln föredras i de flesta fall. 

Genomgående framhåller remissinstanserna att tunneln ger mindre komplicerat 
genomförande, de bästa förutsättningarna för kapacitetsstarkt och effektivt resande 

på Lindholmsförbindelsen samt bäst förutsättningar för god stadsmiljöutveckling. 

 
1 Protokoll trafiknämnden 2020-08-27, § 302 4122/19 
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Då tunnelalternativet inte möjliggör gång- och cykelförbindelse över älven 
kommer frågan om gång- och cykelbro över älven även fortsättningsvis hanteras av 
trafikkontoret i ett parallellt projekt, med syftet att maximera nyttan för cyklister 
samt minimera påverkan på sjöfarten.  

Remissvaren framhåller också frågeställningar som är viktiga att belysa och beakta 
för trafikkontoret i den fortsatta projektplaneringen. Trafikkontoret kommer att 
hantera dessa i samråd med berörda inom ramen för den genomförandestudie 
(GFS) av valt alternativ som föregår investeringsbeslut om projektgenomförande.  

Alla alternativ har utmaningar i genomförandet. Flera intressenter uttrycker oro för 
verksamhetspåverkan och negativ påverkan på närmiljön vid byggnationen.  

För broalternativen accentueras oron av att störningarna i högre grad2 kvarstår 
permanent. För broalternativen betonas flera svårlösta kvarstående utmaningar med 
målkonflikter med sjöfarten, innerhamnarnas nyttjande, stadsutvecklings- och 
exploateringsintressen samt ökad påverkan på riksintressen. Utmaningarna som 
remissinstanserna pekar ut för broalternativen har tidigare beskrivits i [REF-R1] 
men ges av remissvaren en utvecklad och förstärkt beskrivning av konsekvenser 
utifrån respektive parts perspektiv. 

Av remissförfarandet kan följande slutsatser dras: 
 

 Tunnelalternativet tillvaratar flest intressen på bäst sätt 
Tunnel är det alternativet som ger bäst stadsbanekvaliteter samt minst 
permanent negativ påverkan på riksintressen, stadsutvecklings- och 
exploateringsintressen samt på intressenter.  

 Framtida planer för en separat gång- och cykelbro bör tydliggöras. 
En del remissinstanser har efterfrågat ett tydliggörande av planer för gång- och 
cykelförbindelse över Göta älv inför beslut om alternativ för 
Lindholmsförbindelsen. Även tydliggörande av hanteringen av riksintressen 
vid Linnéplatsen har efterfrågats inför beslut om projektgenomförande. 

 Tunnelalternativet är det mest genomförbara alternativet. 
Flertalet tunga intressenter och samverkanspartners har redovisat målkonflikter 
och permanent negativ påverkan på sin verksamhet och på viktiga funktioner 
om ett av broalternativen väljs – till en grad att praktisk genomförbarhet av 
broalternativen kan bedömas som lägre. Val av broalternativ medför 
målkonflikter som riskerar projektets genomförande. 

I enlighet med trafikkontorets förstudie och slutsatser från remissförfarandet väljer 
projektstyrelsen att rekommendera tunnelalternativet för Lindholmsförbindelsens 
fortsatta genomförandeförstudie3.  

Rekommendation utvecklas vidare i ett separat dokument, Rekommendation att 
välja tunnelalternativet för Lindholmsförbindelsen se [REF-R2]. 

 
 

 
2 På Stigberget och Lindholmen 
3 Projektstyrelsemöte 2020-12-04. 



SAMMANFATTNING AV SVAR PÅ REMISS AV LINDHOLMSFÖRBINDELSENS FÖRSTUDIE  
VERSION .  

 ( )  

INNEHÅLL 

 
1 Inledning .................................................................................................................... 6 
1.1 Bakgrund .................................................................................................................... 6 
1.2 Rapportens syfte och mål ........................................................................................... 7 
1.3 Underlagsrapporter samt process Göteborgs Stad ..................................................... 7 
1.4 Övriga förutsättningar ................................................................................................. 8 

2 Lindholmsförbindelsens alternativ ......................................................................... 9 

3 Översikt av remisssynpunkter ............................................................................... 10 
3.1 Göteborgs Stads nämnder och bolag ....................................................................... 11 
3.2 Statliga och regionala myndigheter ........................................................................... 23 
3.3 Större intressenter längs Göta älv och Vänern ......................................................... 27 
3.4 Intressenter som berörs av sträckningen samt intresseorganisationer ..................... 30 
3.5 Allmänheten och övriga intressenter ......................................................................... 34 

4 Några frågeställningar inför genomförandestudien ............................................ 40 
4.1 Samhällsekonomisk analys av Lindholmsförbindelsen ............................................. 41 
4.2 Principutformning av Lindholmsförbindelsens anslutning till Linnéplatsen ................ 41 
4.3 Lindholmsförbindelsen ur den sociala dimensionen.................................................. 42 
4.4 Projektpåverkan på sjöfarten under byggtid .............................................................. 44 

5 Referenser ............................................................................................................... 48 

6 Bilaga A: Remissvar ............................................................................................... 49 
 



SAMMANFATTNING AV SVAR PÅ REMISS AV LINDHOLMSFÖRBINDELSENS FÖRSTUDIE  
VERSION .

 ( )  

1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Lindholmsförbindelsen pekas ut i Göteborg Stads gällande översiktsplan som 
reservat för kommunikation och i Målbild Koll 2035 som kollektivtrafikstråk för 
stadstrafikens stomnät (stadsbana, citybuss) samt ingår i avtal om statlig 
medfinansiering genom Sverigeförhandlingen. Lindholmsförbindelsen omfattar 
halva den planerade innerstadsringen. Den knyter samman Lindholmen med 
Linnéplatsen via hållplats Stigberget med en tvärlänk med goda resenärskvaliteter 
som överbryggar de naturgivna barriärerna Göta älv och Stigberget, se Figur 1. 

 

Figur 1 Restid Frihamnen- Korsvägen- Linnéplatsen är idag ca 18 min, att jämföras med 
Frihamnen-Lindholmen-Linnéplatsen via den planerade Lindholmsförbindelsen (röd 
linjesträckning) som blir ca 8,6–16,8 min beroende på alternativ.  

Projektets utmaning är att skapa en snabb, kapacitetsstark och pålitlig 
innerstadsring i stadsmiljö – en stadsbana - så att en god livsmiljö och 

stadsutveckling kan uppnås för de som bor, vistas och verkar i staden – såväl 
under som efter projektgenomförandet. 

För vidare information se [REF-R1] och [REF-R2] och övriga referenser. 
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1.2 Rapportens syfte och mål 
I denna rapport sammanställs de remissvar som inkommit inom remissförfarandet 
av Lindholmsförbindelsens förstudie hösten 2020 samt parallellt genomförd dialog 
med medborgare och verksamma. Målgruppen för rapporten är de intressenter, 
beslutsfattare och samarbetspartners som önskar en överblick av inkomna 
synpunkter kring val av alternativ för Lindholmsförbindelsen. 

Rapportens syfte är att ge en samlad bild av inkomna synpunkter samt 
trafikkontorets bemötanden och förtydliganden relaterat till synpunkterna. 
Rapporten kommer att utgöra en del av beslutsunderlaget för val av alternativ.  

Rapporten har som mål att ge överblick och en samlad bild av de aspekter som är 
alternativskiljande mellan de tre alternativen samt att sammanfatta de 
frågeställningar där förväntningar från remittenter hanteras i kommande 
projektfaser. 

1.2.1 Avgränsningar och begränsningar 
I rapporten kondenseras femtitalet remissvar. Avsikten är att spegla 
alternativskiljande synpunkter kortfattat, transparent och värderingsfritt. För 
djupare analys hänvisas till respektive remissvar som är bilagda denna rapport. 

En översiktlig kännedom om förstudien och det underlag som ingår i remissen 
förutsätts för att kunna hålla framställningen någorlunda kortfattad, se [REF-R1]. 

Sedan remissförfarandet startades har den samhällsekonomiska analysen, [REF-R3] 
tagits fram som ger kompletterande information med kvantitativa beräkningar 
kring nyttor och egenskaper för de olika alternativen. Den samhällsekonomiska 
analysen är inte en del av remissunderlaget men refereras för att bemöta remissvar.  

1.3 Underlagsrapporter samt process Göteborgs Stad 
Denna rapport och dess referenser sammanfattar trafikkontorets remissförfarande 
för Lindholmsförbindelsen hösten 2020.  

Parallellt pågår arbetet med översiktsplanen (ÖP) samt den fördjupade 
översiktsplanen (FÖP) för centrala Göteborg - där rekommenderat alternativ för 
Lindholmsförbindelsen ska beskrivas med syfte, användning och läge (sträckningar 
ovan/under mark). Byggnadsnämnden planerar att fatta beslut i mars 2021 om att 
genomföra utställning av FÖP utifrån tunnelalternativet. 

Beslut om val av alternativ planeras andra kvartalet 2021 och fattas då parallellt av 
Göteborgs Stads kommunfullmäktige samt Västra Götalands regionfullmäktige. 
Detta åskådliggörs i nedanstående figur: 

 

Figur 2 Översikt över beslutsprocessen för Lindholmsförbindelsen. 
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Efter val av alternativ fortsätter projektet genomförandestudien (GFS). Parallellt 
fortgår stadsutvecklingsprocessen genom ett programarbete för att bland annat 
hantera markanspråken och stadsmiljön kring Linnéplatsen samt genom att påbörja 
detaljplaner utmed den planerade sträckningen.  

1.4 Övriga förutsättningar 

1.4.1 Fristående gång- och cykelbro över Göta älv 
Val av alternativ för Lindholmsförbindelsen har en tydlig koppling till Göteborgs 
Stads planer att förbättra gång- och cykelförbindelserna över Göta älv. Parallellt 
med beslutsärenden att välja tunnelalternativet för Lindholmsförbindelsen bereds 
också beslut som ger trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro 
mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. Gång- och cykelbrons planering 
bedrivs i ett separat projekt och ingår inte i projekt Lindholmsförbindelsen.  
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2 LINDHOLMSFÖRBINDELSENS 
ALTERNATIV  

Remissunderlaget presenterar tre alternativ för Lindholmsförbindelsen; ett tunnel- 
och två broalternativ, och redovisar egenskaper för respektive alternativ. 

De tre alternativen har grundläggande skillnader. Tunnelalternativet har goda 
stadsbanekvaliteter4 och ger bäst förutsättningar för spårbunden kollektivtrafik 
utefter sträckan5. Broalternativen medför stopp vid broöppning eller lägre 
hastigheter6 och har inte samma stadsbanekvaliteter som tunnelalternativet. 
Broarna innebär också en ökad konkurrens om markanvändning samt påverkar 
farleden Göta älv och stadsmiljön i högre utsträckning. 

Samtliga alternativ utformas för spårbunden kollektivtrafik. Eventuella 
tilläggsfunktioner för buss eller gång- och cykelöverfart är möjliga för 
broalternativen, men inte för tunnelalternativet.  

Ett val av alternativ ska balansera kostnad/nytta för alternativets funktioner med 
projektrisker, andra genomförbarhetsaspekter samt drift och underhållskostnader 
över anläggningens livscykel.  

En översikt över alternativens sträckningar och de fyra områden i Göteborg där 
stadsmiljön påverkas presenteras i nedanstående figur: 

 

Figur 3 Ortofoto över Lindholmsförbindelsens sträckning och påverkade platser. 
Tunnelalternativet i rött, 12 m bro markerat i blått och 27 m bro i gult. 

Alternativens egenskaper och skillnader beskrivs i [REF-R1] med tillhörande 
bilagor. 

 
4 Stadsbana är kapacitetsstark spårväg med korta restider och hög pålitlighet. 
5 Se remissöversikten, [REF-R1] 
6 Bl a plankorsningar med annan trafik efter Bangatans sträckning, kurvradier, etcetera 

1. Södra Lindholmen 

2. Göta älv 

3. Stigberget  
(och Bangatan) 

4. Linnéplatsen  
(inte alternativskiljande) 
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3 ÖVERSIKT AV 
REMISSSYNPUNKTER 

Detta kapitel sammanfattar remissvar, inkomna skrivelser och genomförd 
medborgardialog. 
 
Remissen skickades ut till 35 instanser som beslutats av Trafiknämnden. Utöver de 
40 remissvaren7 har skrivelser inkommit från företag och intresseorganisationer 
utefter Lindholmsförbindelsens sträckning vilket åskådliggörs nedan: 

Synpunkter från remissinstanserna

3 Statliga och regionala myndigheter 3

14 Kommuner/myndigheter/intressenter längs 
Göta Älv och Vänern

10 4

4 Intressenter som berörs av sträckningen 
samt intresseorganisationer

3 1(*)

6 Övriga intressenter 
(inte formella remissinstanser)

3 1 2

Antal Remissinstans Tunnel Bro Inget förordande/
Avstår från yttrande

19 Kommunala nämnder och bolag 12 7

 

Figur 4 En sammanställning av inkomna remissvar och förordat alternativ. 
(*): Cykelfrämjandet förordar tunnel i kombination med separat cykelbro i samma läge. 

Det har också förts dialog med boende- och verksamma längs med sträckan 
Lindholmen-Linnéplatsen samt med övriga intresserade medborgare - som 
inkommit med ca 150 synpunkter och där majoriteten förordar tunnel.  

Inkomna remissvar sammanfattas i underkapitel indelade i kategorier enligt 
ovanstående tabell. I varje underkapitel sammanfattas först remissvaren i en lista. I 
listan färgmarkeras de av trafiknämnden utsedda remissinstanserna (gulmarkerade 

) och de som inte inkommit med svar (rödmarkerade ). Synpunkterna i 
remissvaren sammanfattas och kommenteras av trafikkontoret, till exempel i de fall 
trafikkontoret har kompletterande fakta, gör en annan analys än remittenten eller 
ser att tydliggörande behövs för att förenkla förståelsen för hela rapportens 
målgrupp. 

Följande frågeställningar som är återkommande i remissvaren utvecklas i kapitel 4: 
 Samhällsekonomisk analys av Lindholmsförbindelsen 
 Principutformning för Lindholmsförbindelsens anslutning till Linnéplatsen 
 Lindholmsförbindelsen och alternativvalets påverkan ur social dimension 
 Påverkan på sjöfarten i Göta älv och innerhamnarna under byggnationen 

 
7 Bland annat har några kommuner utefter Göta älv/Vänern svarat både via sina 
samverkansorganisationer samt också separat att de ställer sig bakom 
samverkansorganisationens svar. Därav fler svar än remissinstanser. 
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3.1 Göteborgs Stads nämnder och bolag 
Detta avsnitt sammanfattar inkomna remissvar från Göteborgs Stads nämnder och 
bolag8.  

Nämnder och bolag som är remissinstanser har valts ut av trafiknämnden utifrån att 
de har stadenövergripande uppdrag och ansvar för olika funktioner eller bedriver 
verksamhet som kan komma att påverkas av Lindholmsförbindelsens alternativval. 

En bred förankring av alternativvalet ger goda förutsättningar för att gemensamt 
hantera genomförande av Lindholmsförbindelsen på ett effektivt sätt. 

3.1.1  Översikt över inkomna remissvar 
Totalt 19 kommunala nämnder och bolag har lämnat remissvar. Av dessa förordar 
12 tunnelalternativet och 7 tar inte ställning. Ingen av de kommunala nämnderna 
eller bolagen förordar något av broalternativen.  
En sammanställning ges nedan där också eventuella yttranden/yrkanden och 
protokollsanteckningar framgår9: 

Nr. Instans Bro eller tunnel Yttranden/Yrkanden Kommentar 
1 Byggnadsnämnden  Tunnel Protokollsanteckning (M), (L) 

och (D). Yttrande (MP) och 
(V). 

 

2 Fastighetsnämnden Tunnel Tilläggsyrkande (MP) och (V) 
Yttrande (MP) och (V) 
Yttrande (M), (KD), (L) och (D) 

 

3 Miljö- och klimatnämnden Tar inte ställning till 
bro eller tunnel.   

  

4 Park- och Naturnämnden Tunnel har fler 
förtjänster men 
förordar inte något 
av alternativen i sin 
helhet.  

  

5 Idrott- och 
föreningsnämnden 

Tar inte ställning till 
bro eller tunnel.   

 Tjänstemannasvar. 

6 Kulturnämnden Tunnel   

7 Förskolenämnden Tunnel Protokollsanteckning om att 
(D) reserverar sig mot 
beslutet 

 

8 Grundskolenämnden Tar inte ställning till 
bro eller tunnel.   

 Inte beslutad i nämnden 
utan delegationsbeslut.  

9 Utbildningsnämnden Tunnel Protokollsanteckning om att 
(D) inte deltar i beslutet.  

 

10 Kretslopp och vatten 
nämnden  

Tunnel  Inte beslutad i nämnden 
utan delegationsbeslut. 

11 SDN Lundby 1. Tunnel 
2. 12 m bro 

Yttrande från (MP) och (V).  

12 SDN Majorna Linné Tar inte ställning till 
bro eller tunnel.   

Yrkande från (M), (L) och (C). 
Yttrande från (M) 
Yttrande från (D) 
Yttrande från (MP) och (V)  
Yttrande från (S) 

Nämnden beslutade 
översända 
förvaltningens svar med 
undantag av tillägg och 
justeringar som framgår 

 
8 Nämnder styrs politiskt och drivs enligt reglemente fastställt av kommunfullmäktige. 
Kommunala nämnder är separata remissinstanser. 
9 Yttranden/yrkanden och protokollsanteckningar tydliggör politiska ställningstaganden. 
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av yrkandet från (M), (L) 
och (C). 

13 Älvstranden Utveckling AB Tunnel  Information till 
styrelsen. Beslut av VD.  

14 Göteborgs Stads Parkering 
AB 

Tar inte ställning till 
bro eller tunnel.   

 Tjänstemannasvar.  

15 Göteborgs Hamn AB Tunnel   Styrelsebeslut 201023  

16 Göteborg Energi Tar inte ställning till 
bro eller tunnel.   

  

17 BRG Tunnel  Inte beslutad i styrelsen 
utan tjänstemannasvar.  

18 Higab Tunnel  Förlängd remisstid. 

19 Göteborgs Spårvägar AB Tunnel   Inte beslutad i styrelsen 
utan tjänstemannasvar. 

Figur 5. Remissvar från kommunala nämnder och bolag. 

De olika remissvaren sammanfattas och kommenteras nedan. 

3.1.2 Byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden ansvarar med hjälp av stadsbyggnadskontoret för regleringen 
av bebyggelse, mark och vatten inom Göteborg. I detta innefattas bland annat de 
detaljplaner, marklov och bygglov som ger tillåtlighet att genomföra projektet. 
 
Byggnadsnämnden bedömer tunnelalternativet som bäst lämpat att välja för fortsatt 
utredning inför investeringsbeslut. 
 
Stadsbyggnadskontoret har tillsammans med fastighetskontoret och Älvstranden 
Utveckling AB tagit fram den stadsbyggnads- och exploateringsanalys som ingår i 
remissen. I remissen redogörs för att tunneln har bäst stadsbanekvaliteter och att 
tunnel innebär lägst negativ påverkan utifrån stadsbyggnads- och 
exploateringsaspekter samt innebär minst påverkan på riksintressen, bland annat 
för kulturmiljövård och kommunikationer (sjöfart). ”Stadsbyggnadskontoret gör 
ingen annan bedömning än den som redan redovisats och ser därmed 
tunnelalternativet som bäst lämpat att fortsätta utreda.” 
 
Byggnadsnämnden noterar ett flertal aspekter att hantera i fortsatt arbete, bland 
annat:  
 Gestaltning av hållplatslägen och omkringliggande platser, så att 

kollektivtrafiken kan utgöra en del av en attraktiv stadsmiljö, där 
stadsbyggnadskontoret bedömer Linnéplatsen som särskilt komplex. 

 Behov av att belysa de sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionerna 
utifrån behovet och nyttan av en gång- och cykelförbindelse i området. 
Stadsbyggnadskontoret ser att behovet av en gång- och cykelförbindelse i ett 
östligt läge ”behöver hållas isär givet behovet av en gång- och cykelförbindelse 
mellan Stigberget och Lindholmen som konstaterats”. 

 Att hållbarhetsbedömning av valt alternativ kommer göras i fördjupad 
översiktsplan (FÖP) för centrala Göteborg. 

Trafikkontorets kommentar:  
Trafikkontoret kommer efter beslut om alternativ göra en genomförandestudie för 
att skapa ett underlag för beslut om projektgenomförande. Detta arbete kommer att 
genomföras i samråd med berörda förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad. 
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När det gäller Linnéplatsen planerar byggnadsnämnden att starta ett 
programarbete för att hantera markanspråk, riksintressen och stadsmiljö. I såväl 
genomförandestudien som i programarbete och detaljplaner utvecklas 
utformningen av Lindholmsförbindelsens angöring till Linnéplatsen. Det finns 
möjlighet att ansluta nedsänkt i tråg som undviker betydande barriäreffekter i det 
kritiska stråket till Linnéplatsen samt minskar påverkan på riksintressena. Denna 
nya principutformning beskrivs i kapitel 4.2. 

Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger 
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan 
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. 

3.1.3 Fastighetsnämnden 
Fastighetsnämnden ansvarar med hjälp av fastighetskontoret för Göteborg Stads 
mark- och exploateringsverksamhet vilket bland annat innefattar att förvärva mark 
för exploateringsprojekt och att skapa förutsättningar för nya bostäder. 
 
Fastighetsnämnden förordar tunnelalternativet då det har minst negativ påverkan på 
stadsutvecklings- och exploateringsaspekterna.  
 
Fastighetskontoret har tillsammans med stadsbyggnadskontoret och Älvstranden 
Utveckling AB tagit fram den stadsbyggnads- och exploateringsanalys som ingår i 
remissen och baserar sitt remissvar på den.  

3.1.4 Miljö- och Klimatnämnden 
Miljö- och klimatnämnden kontrollerar att lagar som rör miljöskydd, hälsoskydd 
och livsmedel följs. Nämnden har också uppdraget att driva och samordna 
Göteborgs Stads arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. 
 
Miljö- och klimatnämnden har bedömt remissen utifrån den ekologiska 
dimensionen av hållbarhet.  Bedömning är att nämndens verksamhet inte berörs 
direkt av alternativen. En bedömning av alternativen har gjorts utifrån respektive 
miljöområde och sammanfattas nedan:  
 

 Klimat och trafik 
Tunnelalternativet bedöms möjliggöra bäst förutsättningar för snabb och 
ostörd kollektivtrafik. Vid val av tunnelalternativ kvarstår utmaningen att 
hantera behovet av en gång- och cykelförbindelse över Göta älv. 
Broalternativen möjliggör gång- och cykeltrafik men en separat gång- och 
cykelförbindelse, i ett mera östligt läge, bedöms ge störst nyttor utifrån ett 
gång- och cykelperspektiv. 
 

 Ljudmiljö 
Förbindelsen medför risk för exponering för buller och vibrationer på 
befintliga fastigheter. Tunnelalternativet bedöms ge minst bullerpåverkan på 
omgivningen. Påverkansgraden och skyddsåtgärder behöver utredas närmare 
för alla alternativen.  

 Luftkvalitet 
Detta kan bli ett problem om tunnelmynningar placeras på platser med redan 
höga föroreningshalter eller där människor vistas, exempelvis Linnéplatsen. 

 Markmiljö 
Förekomsten av markföroreningar behöver utredas. Särskilt stor risk för 
markföroreningar finns på Lindholmen som är ett gammalt varvsområde.  

 Naturmiljö 
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Förbindelsen påverkar riksintresse för friluftslivet (Änggårdsbergen, 
Slottsskogen, Fässbergsdalen) och behöver utredas ytterligare. Anslutningen 
av Lindholmsförbindelsen vid Linnéplatsen utgör ett ingrepp i entré till 
Slottsskogen och det värdefulla park- och naturområde som finns här. 

Trafikkontorets kommentar: 
Trafikkontoret kommer efter beslut om alternativ göra en genomförandestudie för 
att skapa ett underlag för beslut om projektgenomförande. Detta arbete kommer att 
genomföras i samråd med berörda förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad. 

Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger 
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan 
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. 

Parallellt planerar byggnadsnämnden starta ett programarbete för att hantera 
markanspråk, riksintressen och stadsmiljö kring Linnéplatsen.  

I både genomförandestudien och i programarbetet utvecklas även 
utformningsmöjligheten att Lindholmsförbindelsens angör Linnéplatsen i tråg 
vilket bedöms tekniskt möjligt och samtidigt minskar påverkan på platsen och 
riksintressen, se kapitel 4.2. 

3.1.5 Park- och Naturnämnden 
Park- och Naturnämnden ansvarar med hjälp av park- och naturförvaltningen för 
att förvalta park- och naturområden. I stadsplaneringen bevakar nämnden att natur- 
och kulturvärden, samt estetiska och sociala värden bevaras. 
 
Park- och Naturnämnden ser att alternativet med en tunnel under Göta älv har 
större förtjänster än de två broalternativen, men förvaltningen kan inte förorda 
något av alternativen i sin helhet. Detta baseras bland annat på: 

 Ny spårvägskoppling och ett hållplatsläge på Linnéplatsen ovan mark 
anses inte möjligt med hänsyn till den betydande och bestående påverkan 
som detta skulle medföra för Slottsskogens parkmiljö och därmed för 
riksintressena för kulturmiljö och friluftsliv i vilka Slottsskogen ingår. 

 Samtliga alternativ har bedömts innebära ett överskridande av projektets 
investeringsram. 

 Tunnelalternativet innebär ett kvarstående olöst behov av en viktig gång- 
och cykelförbindelse över Göta älv.  

Park- och naturförvaltningen rekommenderar framtagandet av ett planprogram 
bland annat för att förtydliga vilka stadsbyggnadskvaliteter Göteborgs Stad vill 
värna och utveckla på Linnéplatsen samt väga av konkurrerande 
markanvändningsanspråk vid Linnéplatsen och utefter Övre Husargatan och Dag 
Hammarskiöldsleden.  
 
Remissvaret omfattar också en bedömning av Lindholmsförbindelsens negativa 
påverkan på Slottsskogen med avseende på bland annat håltagning i berg, 
borttagande av värdefulla träd och barriär i markplan i form av ny spårväg. 
 
Trafikkontorets kommentar: 
Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger 
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan 
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. 
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Trafikkontoret kommer efter beslut om alternativ göra en genomförandestudie för 
att skapa ett underlag för beslut om projektgenomförande. Detta arbete kommer att 
genomföras i samråd med berörda förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad. 
 
Parallellt planerar byggnadsnämnden ett programarbete för att hantera 
markanspråk, riksintressen och stadsmiljö kring Linnéplatsen. I både 
genomförandestudien och i programarbetet utvecklas även ett principförslag för 
Lindholmsförbindelsens angöring till Linnéplatsen i tråg vilket är tekniskt möjligt 
och samtidigt minskar påverkan på platsen och på riksintressen, se kapitel 4.2. 

3.1.6 Idrotts- och föreningsnämnden 
Idrotts- och föreningsförvaltningen skapar förutsättningar så att fler göteborgare 
kan leva aktiva och hälsosamma liv, stöttar Göteborgs föreningar och ansvarar för 
kommunala idrotts- och motionsanläggningar. 
 
Idrotts- och föreningsförvaltningen har inga synpunkter på remissen. 

3.1.7 Kulturnämnden 
Kulturnämnden har ett övergripande ansvar för kulturverksamhetens inriktning i 
Göteborg. Nämnden arbetar för ett brett konst- och kulturliv för alla att delta i samt 
har uppdrag att bidra till och säkerställa utvecklingen av kulturvärden i 
stadsutvecklingen. 
 
Kulturnämnden anser att tunnelalternativet är det alternativ som bör 
rekommenderas. 
 
Utifrån de olika alternativen ser kulturförvaltningen att alternativet hög bro innebär 
störst negativ påverkan utifrån samtliga platser. Därefter anses alternativet låg bro 
utgöra störst påverkan, och minst påverkan förväntas tunnelalternativet innebära. 
 
Kulturförvaltningen ser att fördjupad utredning och analys bör genomföras utifrån 
ett bredare kulturperspektiv av det valda alternativets påverkan på kulturmiljö och 
konst, befintliga kulturverksamheter, kultur som en av stadens identitetsbärare, 
kulturella näringar och kulturella mötesplatser inom de områden som berörs.   
 
Nedan sammanfattas övergripande de utpekade riksintressen och tillhörande 
kulturmiljöer som kulturnämnden framhåller i remissvaret riskerar att påverkas av 
Lindholmsförbindelsen: 

 Lindholmen: Risk för negativ påverkan på Slotts- och Gateberget inklusive 
planmönster och bebyggelsekaraktär som utgör lämningar av varvsmiljön. 
Utformning och lokalisering av broalternativen bedöms påverka siktlinjer och 
visuellt viktiga utblickar utifrån riksintressemiljön.  

 Älvrummet: Risk för negativ påverkan på landskapsbilden och på siktlinjer 
över Göta älv och stadssiluetten mot riksintressena Majorna och Lindholmen.  

 Stigberget: Risk för negativ påverkan på omkringliggande miljöer vid 
Stigbergstorget som innehåller symboler för sjöfararnas Göteborg som 
Sjömanskyrkan och Gathenhielmska kulturreservatet. Även Bangatan med dess 
kulturhistoriska miljöer. 

 Linnéplatsen: Risk för negativ påverkan på Slottsskogen, som utöver 
planmönster och byggnader från Slottsparkens tillkomst även innefattar 
riksintresse för friluftslivet genom att vara en grön kil som går in från Mölndal. 
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Linnéplatsen är inte alternativskiljande men särskilt viktig att studera vidare 
utifrån barriäraspekter i markplan vid spårvägstunnelns mynning som kan bli 
en barriär i det stora rörelsestråk till och från parken som går genom 
Linnéplatsen. Detta kan också leda till att platsens historia inte längre blir 
tydlig. I vilken grad platsen påverkas av Lindholmsförbindelsen hänger i hög 
grad samman med vidare arbete med utformningen av platsen. 

Av de tre områden som direkt påverkas av Lindholmsförbindelsen bedöms 
Linnéplatsen ha störst risk för negativ påverkan då ”entrén riskerar att skäras av 
genom kollektivtrafikbarriärer på Linnéplatsen”.  
 
Kulturnämnden noterar också bland annat att följande ur den sociala dimensionen: 

 Smidiga kollektivtrafiklösningar och en ny koppling över älven bidrar till 
att det fysiska avståndet minskas. På sikt skapar detta förutsättningar för att 
minska mentala avstånd och skapa en mer jämlik stad. 

 Lindholmsförbindelse bedöms positiv ur tillgänglighetsperspektiv, då 
kollektivtrafikresenärer ges en ökad tillgång till Lindholmen, Stigberget 
och Slottsskogen som platser och som målpunkter. Tillgängligheten till 
kulturella mötesplatser och kulturmiljöer inom samtliga områden påverkas 
positivt, såsom Slottsskogen, Gathenhielmska reservatet och 
Sjöfartsmuseet Akvariet. 

Kulturförvaltningen noterar i sitt remissvar noterar också: 
 ”Inom ramen för uppdrag i kommunfullmäktige (2009-10-08) och 

byggnadsnämnden (2011-10-04) pågår arbete med att bilda ett 
kulturreservat för Slottsskogen med syfte att säkerställa ett långsiktigt 
skydd för parken samt möjliggöra vård, bevarande och utveckling av 
områdets kultur- natur- och rekreativa värden. Det framtida arbetet med 
Lindholmsförbindelsen behöver också ta hänsyn till och kopplas samman 
med detta pågående uppdrag” 

Trafikkontorets kommentar: 
Trafikkontoret kommer efter beslut om alternativ göra en genomförandestudie för 
att skapa ett underlag för beslut om projektgenomförande. Detta arbete kommer att 
genomföras i samråd med berörda förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad. 

Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger 
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan 
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. 

Trafikkontoret noterar de sociala/kulturella aspekter som lyfts av remissvaret för 
det fortsatta arbetet med genomförandestudien. 

3.1.8  Förskolenämnden 
Förskolenämnden ansvarar för de kommunala förskolorna, familjedaghemmen och 
öppna förskolorna. 
 
Förskolenämnden bedömer tunnelalternativet som mest fördelaktigt utifrån bland 
annat följande: 

 Minskad bullerrisk jämfört med broalternativen minskar behov att 
investera i bullerdämpande åtgärder och minskad risk för så kallat 
bullerregn som riskerar att hamna över närliggande förskolor. 

 Risk för köbildning med tillhörande buller och utsläpp vid broöppning av 
12 m bro undviks med tunnelalternativet. 
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Förskoleförvaltningen noterar också: 
 Att förskolan Kunskapsgatan 3A ligger i tillfälliga lokaler på den plats där 

samtliga förslag angör Lindholmen och kommer att behöva ersättas på 
annan plats i närområdet. 

 Att förskolan Rosengatan 6 ligger i närheten av den plats där tunneln angör 
Linnéplatsen och att det behöver beaktas i kommande arbete. 

Trafikkontorets kommentar: 
Trafikkontoret kommer efter beslut om alternativ göra en genomförandestudie för 
att skapa ett underlag för beslut om projektgenomförande. Detta arbete kommer att 
genomföras i samråd med berörda förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad. 
 
Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger 
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan 
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. 

3.1.9 Grundskolenämnden 
Grundskolenämnden/grundskoleförvaltningen ansvarar för den kommunala 
grundskolan, grundsärskolan och fritidshem. 
 
Grundskoleförvaltningen ser positivt på Lindholmsförbindelsens syfte att knyta 
samman områden på varsin sida om Göta älv och tar inte ställning i alternativvalet. 
Grundskoleförvaltningen noterar bland annat att: 

 Gång- och cykeltrafik skulle tillföra ett stort mervärde för elever och 
personal och möjliggöra flera olika färdsätt över älven, utan kostnader för 
kollektivtrafik. 

 För broalternativen behöver utformning av brofästen samt buller utredas 
och vilka konsekvenserna blir för Santosskolans inne- och utemiljö. 

Trafikkontorets kommentar: 
Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger 
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan 
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. 

Bullerfrågor kommer att utredas inom genomförandestudien och förväntas bli en 
större fråga för närliggande verksamheter på Lindholmen om något av 
broalternativen väljs. 

3.1.10 Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämnden ansvarar för den kommunala gymnasieutbildningen, 
gymnasiesärskola samt viss kommunal vuxenutbildning. Förvaltningen ansvarar 
också för modersmålsundervisning, studie- och yrkesvägledning, skolutveckling 
och det kommunala uppföljningsansvaret. 
 
Utbildningsnämnden bedömer att tunneln kommer att ge minst påverkan även om 
verksamheten sannolikt kommer att påverkas under genomförandet. Det noteras 
bland annat: 
 
 Flera verksamheter påverkas, främst de som ligger längs Kunskapsgatan i hus 

Santos och Lindholmens tekniska gymnasium. 
 Att något av broalternativen sannolikt ger störst påverkan på verksamheternas 

inne- och utemiljö med tanke på buller och placering av brofästen. 
 Gång- och cykeltrafik på broarna skulle tillföra ett mervärde för elever och 

personal eftersom det möjliggör fler färdsätt över älven. En möjlighet som 
saknas i tunnelalternativet. 
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Trafikkontorets kommentar: 
Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger 
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan 
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. 

Bullerfrågor kommer att utredas inom genomförandestudien och förväntas bli en 
större fråga för närliggande verksamheter på Lindholmen om något av 
broalternativen väljs.  

3.1.11 Kretslopp- och vattennämnden 
Kretslopp- och vattennämnden ansvarar för att göteborgarna alltid ska ha rent 
vatten i kranen, att soporna tas om hand på ett miljövänligt sätt och att stadens 
avloppsvatten leds bort till reningsverket. 
 
Kretslopp och vatten förespråkar tunnelalternativet och noterar i remissvaret 
förslag på hantering i den fortsatta stadsutvecklingsprocessen för att säkerställa 
sina huvudfunktioner; VA-ledningar och anslutning, brandvatten, dagvatten- och 
skyfallshantering, höga vattennivåer i hav och vattendrag. 
 
Kretslopp och vatten noterar också att underjordisk anläggning finns inom området 
som innebär restriktioner vid byggande och markarbeten.  

3.1.12 Stadsdelsnämnd Lundby 
Stadsdelsnämnd Lundby ställer sig i första hand bakom tunnelalternativet och i 
andra hand alternativet öppningsbar bro under förutsättning att framförda 
synpunkter beaktas. Bedömning är att tunnelalternativets påverkan på framtida 
exploatering på Lindholmen samt påverkan på riksintressen är minst. 
 
Stadsdelsnämnd Lundby noterar bland annat att: 

 Gång- och cykelkoppling mellan Lindholmen och Stigberget är viktig och 
att arbetet med en sådan lösning, bro eller skyttelfärja, bör påbörjas 
skyndsamt. 

 12 m bron har positiva effekt genom att den blir en synlig 
barriäröverbryggare och medger gång- och cykeltrafik samtidigt som 
Älvsnabbens linjedragning (Klippan – Lilla Bommen) kan kräva 
broöppning om inte befintlig färjeflotta byts till lägre båtar. 

 Stadsdelsförvaltningen ställer sig undrande kring om stadsbana med höga 
hastigheter är ett bra alternativ för en stad som redan lider av effekterna 
från stora trafikala barriärer, särskilt när vi strävar mot att bygga samman 
staden. 

 
Trafikkontorets kommentar: 
Trafikkontoret kommer efter beslut om alternativ göra en genomförandestudie för 
att skapa ett underlag för beslut om projektgenomförande. Detta arbete kommer att 
genomföras i samråd med berörda förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad. 

Trafikkontoret ser att behovet av en stadsbana med korta restider och hög 
kapacitet är en förutsättning för att kunna nå målpunkter i staden med 
kollektivtrafik på ett effektivt sätt när antalet invånare ökar och staden växer – och 
att innerstadsringen är ett av de viktigaste infrastrukturprojekten för att bygga 
ihop staden enligt Målbild Koll 2035.  

Barriäreffekterna av stadsbanan är viktiga att minimera och tunnelalternativet 
medför mindre barriäreffekter än broalternativen.  
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Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger 
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan 
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. 

3.1.13 Stadsdelsnämnd Majorna - Linné 
Stadsdelsnämnd Majorna – Linné ser positivt på Lindholmsförbindelsen och 
förordar inget alternativ framför något annat. Bland annat noterar 
stadsdelsnämnden: 

 Att man vill att lösningen för gång- och cykeltrafik löses i ett ärende 
parallellt med Lindholmsförbindelsen så att man kan finna bästa lösningen 
för båda. 

 Att de båda broalternativen medför att stora ytor på vardera sida älven blir 
oanvändbara för kommersiell användning och att buller från spårvagnar 
kommer medföra att man inte kommer kunna bo eller arbeta speciellt nära 
ramperna. Kajen och närheten till vattnet är det finaste Göteborg har – den 
aspekten måste tas med i bedömningen.  

 Att det är en risk att den sociala analys som planeras tillkomma i 
genomförandestudien kommer att komma in alltför sent i processen, när 
många beslut redan är fattade.  

 Att det är en viss risk för tillkommande barriäreffekter på de platser som 
påverkas, bland annat på Stigbergstorget och Linnéplatsen. På Stigberget 
gäller det framförallt vid val av alternativet 27 m bro, där stadsbanan 
planeras gå på egen banvall i Amerikagatan och Bangatan från Stigberget 
till Djurgårdsplatsen. 

 Att sträckningen från tunnelmynningen i berget under Naturhistoriska 
muséet fram till Linnéplatsen riskerar att skapa en stark barriär mellan 
Linnéstaden och Slottsskogen. Förvaltningen anser att påverkan på 
Linnéplatsen och Slottsskogen är en viktig fråga för projektet att 
omhänderta, även om påverkan inte är beroende av vilket alternativ som 
väljs 

Trafikkontorets kommentar: 
Trafikkontoret kommer efter beslut om alternativ göra en genomförandestudie för 
att skapa ett underlag för beslut om projektgenomförande. Detta arbete kommer att 
genomföras i samråd med berörda förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad. 

Trafikkontoret delar stadsdelsnämndens bedömning att barriäreffekter och 
trafiksituation kommer att bli mer utmanande på Stigberget och Bangatan om 
alternativet 27 m bro väljs. 

Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger 
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan 
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. 

Trafikkontoret noterar de sociala aspekter som lyfts av remissvaret för det fortsatta 
arbetet med genomförandestudien. 

Parallellt planerar byggnadsnämnden starta ett programarbete för att hantera 
markanspråk, riksintressen och stadsmiljö kring Linnéplatsen. I både 
genomförandestudien och i programarbetet utvecklas även ett utformningsförslag 
för Lindholmsförbindelsens angöring till Linnéplatsen i tråg vilket är tekniskt 
möjligt och samtidigt minskar påverkan på platsen och på riksintressen. Se 
trafikkontorets kommentar till byggnadsnämndens remissvar ovan. 
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3.1.14 Älvstranden Utveckling AB 
Älvstranden utveckling AB är ett bolag som ägs av Göteborgs Stad och som 
arbetar med att förverkliga Vision Älvstaden och som är mark- och fastighetsägare 
i området. 
 
Älvstranden Utveckling AB förespråkar tunnelalternativet och har ett antal 
synpunkter främst på det förespråkade alternativet vilka sammanfattas nedan: 
 
 ”I det fall det blir ett tunnelalternativ avser Älvstranden Utveckling att 

exploatera ovanpå tunneln. Därför önskar vi10 att möjligheterna att bygga 
ovanpå utreds liksom frågan om det kommer att innebära restriktioner att 
bygga i närheten av tunneln. Finns det i den kostnadsbedömning som är gjord, 
kostnader för grundförstärkning av tunneln?” 

 Inget av de tre alternativen möjliggör för en optimal koppling för gående och 
cyklister. Älvstranden Utveckling ser vikten av en attraktiv lösning för dessa 
resealternativ och att de inte tappas bort/prioriteras bort i stadens process. 

 En aspekt som saknas i underlaget för påverkan på sjöfarten är att ökade 
regleringar för fritidsbåtar sannolikt minskar fritidshamnarnas 
tillgänglighet/attraktivitet och kan därmed bidra till minskade 
fritidsbåtsrörelser i älvens hamnar. 

Utöver ovanstående har Älvstranden Utveckling AB flera ingående synpunkter på 
genomförande och utformning och synpunkter på olika aspekters beskrivning i 
remissunderlaget. Bland annat på stadsmiljöpåverkan på Lindholmen, påverkan på 
stråket som idag består av Plejadgatan, verksamhetspåverkan på Santosskolan, 
gestaltning av tunneltråg, användning av klimatsmarta lösningar vid byggnation, 
hantering av förorenade massor i anslutning till tidigare varvsverksamhet samt 
barriäreffekter utefter Bangatan om 27 m bro väljs. 
 
Trafikkontorets kommentar: 
Trafikkontoret noterar de sociala aspekter som lyfts av remissvaret för fortsatta 
arbetet med genomförandestudien. 

Trafikkontoret kommer efter beslut om alternativ göra en genomförandestudie för 
att skapa ett underlag för beslut om projektgenomförande. Detta arbete kommer att 
genomföras i samråd med berörda förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad. 

Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger 
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan 
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. 

Trafikkontoret noterar angående Älvstrandens ambition att exploatera på 
tunneltråget att särkostnaden för förstärkning av tunneltråg för att hantera 
exploateringslaster inte ingår i projektets kostnadsförutsättningar. 
 

3.1.15 Göteborgs Stads Parkering AB 
Göteborgs Stads Parkering är ett bolag som ägs av Göteborgs Stad som förvaltar 
och äger parkeringslösningar. 
 
Göteborgs Stads Parkering AB har inga synpunkter på alternativvalet och noterar 
att strategisk lokalisering av parkeringar förenklar bytet från bil till kollektivtrafik 

 
10 I citatet avser ”vi”  Älvstranden Utveckling AB 
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och bör ses som en del av stadens mobilitetslösning. Parkeringar bör därför finnas i 
direkt närhet längs kollektivtrafikens prioriterade stråk. 
 
Trafikkontorets kommentar: 
Trafikkontoret noterar att avvägningen mellan olika markanvändningsanspråk 
hanteras i detaljplaneskedet. 

3.1.16 Göteborgs Hamn AB 
Göteborgs Hamn AB är ett bolag som ägs av Göteborgs Stad och som underhåller, 
utvecklar och marknadsför hela hamnen som det självklara godsnavet för 
sjötransporter i Skandinavien och som ett nationellt logistiskt centrum. 
 
Ur Göteborgs Hamns perspektiv är tunnelalternativet bäst. I remissvaret noteras 
också bland annat: 
 Att ”båda broalternativen kommer att förutsätta att trafiken som angör 

Masthugget och Stigbergskajen avvecklas. Det kan i dagslägen inte avgöras 
om tunnelalternativet, under byggtiden, kräver ett uppehåll av verksamheten 
vid Masthugget och Stigbergskajen.” 

 Göteborgs Hamn arbetar i samverkan med stadsbyggnadskontoret, 
fastighetskontoret och trafikkontoret samt Stena Line för att söka 
ersättningsläge för Stena Lines Danmarksterminal i ytterhamnarna. ”Det tänkta 
läget kommer medföra att ett kryssningsläge vid ytterhamnarna stängs ned.” 

 ”Bevarandet av Stigbergskajen medger en fortsatt maritim verksamhet som 
återspeglar ett historiskt arv och en stadsbild som Hamnbolaget uppfattar är 
efterfrågad.” Stigbergskajen är en attraktiv tillgång för bland annat kryssning, 
yachter, skolfartyg, örlogsfartyg som 2018 upprustades till nuvarande skick. 
Möjligheten att skapa ett nytt läge innanför Älvsborgsbron är en stor utmaning 
och kostnaden uppskattas till hundratals miljoner. Om något av broalternativen 
väljs förutsätter Göteborgs Hamn stöd för att ersätta befintligt kryssningsläge 
vid Stigbergskajen med ett lämpligt nytt läge.  

3.1.17 Göteborg Energi AB 
Göteborgs Energi AB är ett bolag som ägs av Göteborgs Stad och som bland annat 
levererar el, fjärrvärme, fjärrkyla och stadsfiber. 
 
Göteborgs Energi AB förespråkar inget alternativ och noterar att: 
 Det förekommer flera konflikter med ledningar och anläggningar för samtliga 

tre alternativ att ta hänsyn till i den fortsatta planeringen.  
 Telia har en underjordisk anläggning i området där även Göteborg Energi AB 

hyr in sig som är i konflikt med samtliga tre alternativ.  
 Kontakt bör tas med Telia och Göteborg Energis angivna kontaktpersoner för 

detaljer. 

Trafikkontorets kommentar: 
Trafikkontoret kommer efter beslut om alternativ göra en genomförandestudie för 
att skapa ett underlag för beslut om projektgenomförande. Detta arbete kommer att 
genomföras i samråd med berörda förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad.  

3.1.18 Business Region Göteborg AB (BRG) 
Business Region Göteborg AB ansvarar inom Göteborgs Stad för 
näringslivsutvecklingen i Göteborg samt representerar 13 kommuner i regionen.  
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BRG förespråkar tunnelalternativet utifrån att det ger bäst förutsättningar för 
planerad bebyggelse och exploatering, kortast restider och minst påverkan på Göta 
älvtrafiken och innerhamnstrafiken. 
 
BRG ger också en utvecklad beskrivning som poängterar Lindholmsförbindelsen 
som en nyckelåtgärd för exploateringen, näringslivsutvecklingen och 
stadsutvecklingen utefter stråket från Lindholmen och upp till Selma Lagerlöfs 
torg. 

3.1.19 Higab 
Higab är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad och som bland annat äger 
flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader, bland annat Gathenhielmska och 
Naturhistoriska museet. 
 
”Higabs bedömning är att staden längs den föreslagna sträckningen ur ett socialt 
perspektiv blir en trevligare miljö att vistas i med tunnelalternativet.” 
 
Higab noterar bland annat att: 

 Alternativet 27 m bro skulle medföra betydande ingrepp kring 
Stigbergstorget som inte går att återställa. 

 Higab ser positivt på att inrymma entréfunktion till underjordisk hållplats 
Stigberget i befintliga byggnader 

 Barken Viking (högsta masten 55,5 meter över däck) behöver kunna 
transporteras till varv för underhållsåtgärder ungefär var femtonde år. 

3.1.20 Göteborgs Spårvägar AB 
Göteborgs Spårvägar AB är ett offentligt bolag som ägs gemensamt av Göteborgs 
Stad (majoritetsägare) samt Västtrafik AB och är trafikutövare för all 
spårvagnstrafik i Göteborg och Mölndal. Trafiken bedrivs på uppdrag från 
kollektivtrafikhuvudmannen i Västra Götaland, Västtrafik AB. 

Göteborgs Spårvägar förordar alternativet tunnel och framför bland annat: 

 ”att tunnelalternativet sammantaget har de bästa stadsbaneegenskaperna. Detta 
alternativ ger också staden möjlighet att utan geografisk låsning utreda 
optimala alternativ för gång- och cykelförbindelser över Göta älv. 
Tunnelalternativet är även att föredra sett till trafiksäkerhet då det inte finns 
konfliktpunkter med andra trafikslag samt fotgängare.” 

 ”Alternativet med högbro och anslutning i gatunivå på Stigbergstorget har flera 
nackdelar. Högbrons sträckning ger både låg reshastighet och reskomfort.”  

 ”För 27 m bron är risken stor för omfattande kapacitets- och framkomlighets-
problem med tät spårvagnstrafik på Stigbergstorget i korsningen 
Stigbergsliden/Bangatan/Karl Johansgatan och där kopplingar som idag finns 
mellan Bangatan och Stigbergsliden samt Karl-Johansgatan måste tas bort. 
Med busstrafik på högbron accentueras detta problem ytterligare.”  

 GSAB som trafikoperatör gärna medverkar i fortsatta utredningar och noterar 
specifikt behovet av vändslingor och dess utformning. 

Trafikkontorets kommentar: 
Trafikkontoret instämmer i Göteborgs Spårvägars bedömning att utmaningen att 
utforma Stigbergstorget för alternativet 27 m bro är betydande och att några av de 
relationer som finns idag i så fall riskerar att försvinna för att säkerställa kapacitet 
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och framkomlighet för stadsbanan. Samtidigt skapas nya resmöjligheter genom 
etablering av Djurgårdsplatsen vilket totalt sett ökar tillgängligheten till området. 

3.1.21 Sammanfattning, Göteborgs Stads nämnder och bolag 
Samtliga kommunala remissinstanser som tar ställning förordar tunnelalternativet.  
 
Viktiga remissinstanser vars delaktighet krävs i beslut uttrycker svårhanterliga 
negativa effekter av bägge broalternativen.  

En slutsats av remissvaren från kommunala nämnder och bolag är att ett val av 
något av broalternativen inte kan rekommenderas då det leder till svårlösta 
frågeställningar och intressekonflikter inom Göteborgs Stad som kommer att 

innebära stora kostnader, betydande tidsfördröjningar i planeringen samt medföra 
risker för kompromisslösningar som minskar nyttan av investeringen. 

3.2 Statliga och regionala myndigheter 
Detta avsnitt sammanfattar inkomna remissvar från statliga och regionala 
myndigheter.  

En samsyn med stat och region är en förutsättning bland annat då 
Lindholmsförbindelsen delfinansieras genom Sverigeförhandlingen där Västra 
Götalandsregionen11 och staten som representeras av Trafikverket tillsammans med 
Göteborgs Stad ingår. 

3.2.1 Översikt över inkomna remissvar 
Totalt har 3 instanser lämnat remissvar. Samtliga förordar tunnelalternativet: 

Nr. Instans Bro eller tunnel Kommentar 

20 Sjöfartsverket Tunnel Tjänstemannasvar. 

21 Trafikverket Tunnel Tjänstemannasvar. 
Beslut av regionchef.  

22 Länsstyrelsen Västra 
Götaland  

Tunnel Tjänstemannasvar. 

 

Figur 6. Remissvar från statliga och regionala myndigheter 

De olika remissvaren sammanfattas och kommenteras nedan. 

3.2.2 Sjöfartsverket 
Sjöfartsverket är ett statligt affärsverk med ansvar för att utveckla transport- och 
sjöfartspolitiken i linje med riksdagens och regeringens beslut. Sjöfartsverket 
ansvarar för att sjövägarna är framkomliga, tillgängliga och säkra. 

Sjöfartsverket förordar ”tunnel då den har i särklass minst påverkan på 
riksintressena”12och pekar på svårigheten att hantera de risker och målkonflikter 
mellan sjöfarten och kollektivtrafiken som uppkommer med öppningsbara 
kollektivtrafikbroar över Göta älv: 

 
11 Västra Götalandsregionen inklusive Västtrafik ingår i programmets styrelse och ledning 
och är därför inte en formell remissinstans. 
12 Riksintressen som nämns av Sjöfartsverket: Farled 955 (Göta Älv) och Göteborgs 
innerhamn 
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 Spärrtider för öppningsbara broar13 är ett stort hinder för sjöfarten då dessa 
skapar kumulativa effekter i hela transportkedjan. 

 Ledverk14 eller väntekajer behövs på var sida av en öppningsbar bro för att 
hantera plötsligt uppkomna situationer då bron inte går att öppna. Ledverk 
medför fysiska hinder som kan påverka sjösäkerheten.  

 En öppningsbar 12 m bro innebär att farledsbredden blir så smal att Stena Line 
inte längre kan använda Danmarksterminalen. Kryssningsterminalen vid 
Amerikaskjulet kommer inte heller att kunna användas då fartygen på grund av 
farledsbredden inte kan använda vändytan uppströms. 

”Sjöfartsverket konstaterar därmed att vid en framtida förväntad ökning av såväl 
kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik som sjötrafik kommer de störningar en 
öppningsbar bro får för samtliga berörda trafikslag bli avsevärda.” 

Sjöfartsverket ser också att ”nya älvförbindelser för gång- och cykeltrafik i största 
möjliga mån bör ske med färjeskyttlar.”  

Sjöfartsverket noterar att: ”En fast bro på 27 meter innebär att Stena Lines 
Danmarksterminal samt kryssningsterminalen vid Amerikaskjulet inte kommer 
kunna användas. En fast bro omöjliggör även för eventuella projektlaster etc. till 
kajer i den inre delen av hamnen mellan Älvsborgsbron och Hisingsbron då den 
fysiskt begränsar de fartyg som trafikerar farleden.” 

Sjöfartsverket noterar också att eventuella broar måste dimensioneras för 
framtidens fartyg enligt nu gällande regler och anger kravet på farledsbredd till 
cirka 40 meter vilket är mer än broarna i förstudien för Lindholmsförbindelsen 
utformats för. 

Trafikkontorets kommentar: 
Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger 
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan 
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. 

Trafikkontoret noterar att de i förstudien framtagna broalternativen utgår från 
farleden för befintliga broar, Hisingsbron och Marieholmsbron. Om något av 
broalternativen beslutas för Lindholmsförbindelsen kommer brons och farledens 
utformning att hanteras i fördjupad dialog med Sjöfartsverket. 

3.2.3 Trafikverket 
Trafikverket är ett statligt verk med uppdrag att ansvara för den långsiktiga 
infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för 
byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket är också statens 
representant och därmed medfinansiär av Lindholmsförbindelsen genom 
Sverigeförhandlingen. 
 
Trafikverket förordar ”tunnel då denna har bäst förutsättningar för hög 
kollektivtrafikeffektivitet och kapacitet samt påverkar riksintressen i minsta 
möjliga mån.”  
 
”Trafikverket anser inte att en brolösning som leder till påtagligt försvårande av 
tillkomst eller utnyttjande av Göteborgs innerhamn innan en alternativ lokalisering 

 
13 Spärrtid är då en öppningsbar bro inte öppnas för att prioritera trafiken över bron på 
bekostnad av trafiken på farleden. 
14 Ledverk är påkörningsskydd i vattnet kring brokonstruktionen 
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har reserverats för ändamålet och en plan för hur det alternativa läget kan utnyttjas 
är lämplig15.” 
 
”Trafikverket anser på grund av dess påverkan på sjöfartsintressena, att 
öppningsbar bro är det minst eftersträvansvärda alternativet. Detta då 
kollektivtrafikeffektivitet och kapacitet blir hämmad samt att det kraftigt påverkar 
flera riksintressen för kommunikationer.” Trafikverket noterar bland annat följande 
angående 12 m bron: 

 ”Trafikverket anser att öppningsbara broar generellt innebär ett hinder för 
sjöfarten vilket bör undvikas. En prövning om en öppningsbar bros 
lämplighet måste göras då det kan innebära påtagligt försvårande av 
tillkomst eller utnyttjande av riksintresset som är farleden.” 

 ”Öppningsbar bro kommer enligt materialet innebära att stadsbanestandard 
inte kommer att kunna uppnås. Trafikverket anser att stadsbanestandard 
vore önskvärt ur kollektivtrafiksynpunkt.” 

 ”Brostöd och eventuella anslutningar för buss samt gång och cykel ska 
anpassas för att Oscarsleden kommer kunna vara i fortsatt drift.” 

 
Trafikverket noterar att brostöd kan komma att påverka farledens bredd. 
Trafikverket hänvisar till Sjöfartsverket för vidare information gällande 
farledsbredder. 
 
Trafikverket ser att hög kapacitet och effektivitet är viktiga faktorer att ta hänsyn 
till i alternativvalet för att hantera den kapacitetsbrist i kollektivtrafiken som 
identifierats i Nationell plan för transportinfrastruktur 2018–2029. Trafikverket 
framhåller också behovet av samhällsekonomisk analys och att välja det alternativ 
som ger störst nyttor för samhället i relation till investeringskostnad. 
 
Trafikverket anser även att det är av stor vikt att en eventuell gång- och 
cykelkoppling över älven placeras på den mest strategiska platsen samt på ett 
långsiktigt hållbart sätt. Detta då konflikter med farleden kan vara svåra att 
undvika. 
 
Trafikverket pekar i sitt remissvar också på positiva erfarenheter från byggnation 
av Marieholmstunneln och Hisingsbron från arbete i Göta älv som trafikkontoret 
kan beakta i genomförandeplanering, oavsett val av alternativ. 
 
Trafikkontorets kommentar:  
Trafikkontoret delar Trafikverkets syn på behovet av en effektiv och kapacitetsstark 
innerstadsring och noterar att den samhällsekonomiska analysen bland annat visar 
att samtliga alternativ är lönsamma. Den samhällsekonomiska analysen 
sammanfattas i [REF-R3]. 
 
Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger 
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan 
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. 

3.2.4 Länsstyrelsen Västra Götaland 
Länsstyrelsen har ett brett och komplext statligt uppdrag som bland annat innefattar 
att samordna den statliga verksamheten i länet och se till att beslut från riksdag och 

 
15 Utöver de riksintressen som Sjöfartsverket noterat utvecklar Trafikverket i sitt remissvar 
också de utmaningar som föreligger för broalternativen att hantera Oscarsleden/E45. 
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regering genomförs. Ett deluppdrag är att stödja, granska och vid behov överpröva 
kommunernas planeringsarbete. 
 
”Länsstyrelsen ser utifrån redovisat underlag att en tunnel sammantaget förefaller 
ha den minsta förutsebara påverkan på berörda intressen.” 
 
Bland annat följande påverkan på riksintressen noteras i remissvaret: 

 Göteborgs Hamn, riksintresse för kommunikationer 
Broalternativen medför negativ påverkan på Stena Lines 
Danmarksterminals verksamhet som är en del av riksintresset. 

 Göta älv/Trollhätte kanal, riksintresse kommunikation, Sjöfart – farled 
Broalternativen har negativ påverkan på sjöfarten som är en del av 
riksintresset. Bland annat efterfrågar Länsstyrelsen att kommunen 
redovisar eventuella kumulativa effekter16 vid flera broar. 

 Oscarsleden E45, riksintresse för kommunikationer 
Osäkerheter i påverkan bland annat vid anpassning av brostöd samt även 
frågeställningar kring genomförbarheten för den lägre 12 m bron med 
avseende på påverkan på väg E45. 

 Majorna och Lindholmen, riksintresse kulturmiljövård 
Broalternativens negativa påverkan på landskapsbild och siktlinjer samt 
även på Gathenhielmska och gatusamband. 

 Slottsskogen/Linnéplatsen, riksintresse friluftsliv samt kulturmiljövård 
Länsstyrelsen betonar vikten att Göteborgs Stad inom ramen för pågående 
översiktsplan fortsätter att beskriva hur riksintresset ska tillgodoses och 
vilka lösningar det finns för att minska påverkan. 

En tunnel kan inte kombineras med gång- och cykeltrafik och därför anser 
Länsstyrelsen att Göteborgs Stad behöver tydliggöra vad ett sådant val får för 
följdeffekter. Fler gång- och cykelstråk över älven är, vad Länsstyrelsen erfar, 
efterfrågat av Göteborgs Stad. Länsstyrelsen anser därför att man bör vidga 
perspektivet innan man väljer utformningen av förbindelsen över älven. 
Länsstyrelsen förutsätter att detta görs i det pågående översiktsplanearbetet, FÖP 
centrala staden och den kommunomfattande Översiktsplanen. 
 
I Länsstyrelsens remissvar delges också synpunkter från Sjöfartsverket, Swedavia, 
Sveriges geotekniska institut (SGI), Luftfartsverket samt Försvarsmakten som 
framhåller fördelar med tunnelalternativet framför broalternativen. 
 
Länsstyrelsen noterar också frågeställningar kring miljökvalitetsnormer för luft 
(luftföroreningar vid tunnelmynningar, kombination med flera trafikslag på 
förbindelsen, utsläpp (från fartyg som inväntar broöppning), riskhantering och 
säkerhetskoncept (bland annat med avseende på räddningstjänst och 
tunnelutrymning), översvämning (hantering i tunnelalternativet), geotekniska 
utmaningar (stabilitet, buller, stomljud), föroreningar och miljögifter i massor. 
 
Trafikkontorets kommentar: 
Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger 
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan 
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. 

 
16 Kumulativa effekter är de summerade följdeffekter som ineffektivitet i transportkedjan 
leder till, exempelvis ackumulerade förseningar vid broöppningar, störningar i 
logistikflöden, osäkerhet i leveransprecision, minskad attraktivitet och konkurrenskraft. 
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I Länsstyrelsens remissvar ingår synpunkter som rör utformning, bland annat från 
Luftfartsverket samt Försvarsmakten, som Trafikkontoret kommer att hantera i 
samråd med berörda myndigheter under den kommande genomförandeförstudien 
(GFS), efter att alternativval är beslutat. 
 
Inom ramen för genomförandestudien kommer också en miljökonsekvens 
beskrivning (MKB) att genomföras. 

3.2.5 Sammanfattning, Statliga och regionala myndigheter 
Sammanfattningsvis så föredrar samtliga remissinstanser tunnelalternativet.  

Med tydlighet från flera remissinstansers ställningstagande framgår att den 
förhandling i miljödomstolen som kommer att krävas vid ett val av 12 m bro 
kommer att bli komplicerad, ta tid och resurser i anspråk och att det är osäkert om 
ett utfall kommer att ge de förutsättningar för kollektivtrafik över bron som krävs 
för att uppfylla Målbild Koll 2035. 

Statliga remissinstanser vars delaktighet i beslut krävs för genomförandet av 
Lindholmsförbindelsen förordar tunnel och framhåller så stor negativ påverkan på 
riksintressen om en 12 m bro byggs att det alternativet inte kan rekommenderas. 

3.3 Större intressenter längs Göta älv och Vänern 
Detta avsnitt sammanfattar inkomna remissvar från kommunala och regionala 
myndigheter samt samverkansorganisationer med intressen längs Göta älv och 
Vänern.  

En samsyn med dessa intressen kan förenkla den miljödomshantering för arbete i 
Göta älv som riskerar ha en påtaglig påverkan på projektets tidplan, 
genomförbarhet eller samhällsnytta. 

3.3.1 Översikt över inkomna remissvar 
Totalt har 12 instanser lämnat remissvar. Samtliga förordar tunnelalternativet. 
Några kommuner har lämnat remissvar som hänvisar till samverkansorganisations 
remissvar och tre kommuner har meddelat att de avstår från att yttra sig.  

Detta sammanställs nedan: 

Nr. Instans Bro eller 
tunnel 

Kommentar 

23 Länsstyrelsen Värmland Tunnel Beslut av länsråd.  

24 Region Värmland 1. Tunnel 
2. Högbro 

Regionala 
utvecklingsnämnden 

25 Vänersamarbetet 
(Grums, Grästorp, Gullspång, 
Götene, Hammarö, Karlstad, 
Kristinehamn, Lidköping, 
Mariestad, Mellerud 
Säffle, Vänersborg, Åmål)  

Tunnel  

26 Vänersborgs kommun Tunnel Kommunstyrelsens 
arbetsutskott hänvisar till 
Vänersamarbetets remisssvar.  
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27 Grums kommun  Kommunstyrelsen hänvisar till 
Region Värmland och 
Vänersamarbetets remissvar.  

28 Säffle/Åmål kommun 
 

Tar inte ställning 
till bro eller 
tunnel.   

Teknik- och fritidsnämnden. 

29 Åmål kommun  1.Tunnel 
2. Bro 12 m.  

Kommunstyrelsens 
ordförande på delegation.  

30 Mellerud kommun  Avstår från att yttra sig 

31 Skaraborg kommunalförbund 
(Grästorp, Gullspång, Mariestad, 
Götene, Lidköping) 

 Kommuncheferna hänvisar till 
Vänersamarbetets remissvar. 

32 Vänerhamn 
(Karlstad, Lidköping, Kristinehamn, 
Gullspång, Vänersborg, Åmål, 
Lantmännen)  

Tunnel Hänvisar till Vänersamarbetets 
remisssvar. 

33 Karlstads kommun Tunnel  

34 Ale kommun  Avstår från att yttra sig. 

35 Trollhättan kommun  Avstår från att yttra sig.  

36 Kungälv  Inte inkommit 

37 Lilla Edet  Inte inkommit 

38 Vänerregionens näringslivsråd 
(Erik Thun AB, Ahlmarks Lines AB, 
Stora Enso Skog AB,  
BillerudKorsnäs, 
Handelskammaren i Värmland,  
Valmet, Vänerhamn AB,  
Tågoperatörerna, Zinkgruvan,  
Sveriges Åkeriförening Värmland,  
Svenska Foder AB, Nordic Paper, 
Moelven, Lantmännen,  Reppe, 
Lantmännen Lantbruk,  
Vargön Alloys.) 
 

Tunnel  

 

Figur 7. Remissvar från intressenter längs Göta älv och Vänern 

De olika remissvaren sammanfattas nedan. Trafikkontoret utvecklar påverkan på 
sjöfarten under byggnationen i kapitel 4 och har i övrigt inga kommentarer till 
remissvaren. 

3.3.2 Länsstyrelsen Värmland 
Länsstyrelsen har ett brett och komplext statligt uppdrag som bland annat innefattar 
att samordna den statliga verksamheten i länet och se till att beslut från riksdag och 
regering genomförs.  
 
Länsstyrelsen Värmland noterar att viktiga delar av Värmlands industri är beroende 
av väl fungerande sjötransporter som i flera fall inte kan överföras till väg eller 
järnväg. Det är därför av stor vikt att tillkommande älvförbindelser sker med en 
bevarad och utvecklingsbar sjöfart på Vänern och Göta älv som en förutsättning. 
Av förslagen som har utretts framstår därför alternativet med en tunnel som avgjort 
bäst ur detta perspektiv. 
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3.3.3 Region Värmland 
Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional 
utveckling och kollektivtrafik i Värmland.  
 
Region Värmland förordar tunnel, 27 m bro i andra hand och ser att 12m bro skulle 
skapa ohållbara transportkonflikter mellan kollektivtrafiken och sjöfarten i 
Göteborg. 

3.3.4 Vänersamarbetet 
Vänersamarbetet är en ekonomisk förening med representation från de tretton 
kommunerna kring Vänern som listas i Figur 7. Syftet med Vänersamarbetet är att 
bidra till maritim tillväxt och utveckling för samhällets bästa. Flera i 
Vänersamarbetet ingående kommuner har genom egna remissvar tydliggjort att de 
ställer sig bakom Vänersamarbetets remissvar.  
 
Vänersamarbetet nämner de transportpolitiska målen och den nationella 
godsstrategins linje med överflytt av godstransporter från land- till sjöfart. De 
understryker också att det är av yttersta vikt att nya förbindelser över Göta älv inte 
ytterligare påverkar sjöfarten negativt.  
 
Såsom tunnelalternativet presenterats i nuläget identifierar Vänersamarbetet ingen 
påverkan på Vänersjöfarten samt att risk för incidenter eller driftproblem ur ett 
sjöfartsperspektiv minimeras. För 27m bro framhålls, beroende på hur bred 
farleden under bron blir, att detta kan utgöra ett problem för fartygen. Detta bör 
utredas ytterligare, i nära dialog med rederier som trafikerar Göta älv och Vänern. 
12m öppningsbar bro bedöms ha stor påverkan på sjöfarten till och från Göta älv 
och Vänern då det medför väntetid och stora störningar för både gods- och 
passagerartrafik.  

”Mot bakgrund av ovanstående förespråkar Vänersamarbetet tunnelalternativet, då 
det troligtvis inte kommer att påverka sjöfarten och enligt förslaget också har en 
mindre kostnad än den öppningsbara 12 m bron samt att det minskar risken för 
incidenter och driftproblem utifrån ett sjöfartsperspektiv.” 

3.3.5 Vänersborgs kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar Vänersamarbetets yttrande, som förespråkar 
tunnelalternativet, över Lindholmsförbindelsen som sitt eget. 

3.3.6 Grums kommun 
Grums kommun ställer sig bakom Region Värmlands och Vänersamarbetets 
yttranden och förordar tunnelalternativet. 

3.3.7 Säffle-Åmåls kommuner 
Teknik och fritidsförvaltningen i Säffle-Åmåls ser att samtliga föreslagna 
alternativ har låg eller ingen påverkan på Åmål eller Säffle kommuns 
verksamheter. Teknik- och fritidsnämnden kan av detta skäl inte förespråka något 
av alternativen framför något annat. 

3.3.8 Åmåls kommun 
Åmåls kommun kompletterar tidigare inskickat gemensamt svar som inskickats 
tillsammans med Säffle kommun: 
 
Åmåls kommun utreder för närvarande möjlighet att utöka affärsverksamheten i 
Åmåls djuphamn. En förutsättning för genomförandet är att större båtar har 
möjlighet att angöra hamnen.  Åmåls kommun förespråkar därför tunnelalternativet 
i första hand och öppningsbar 12 m bro i andra hand.  
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3.3.9 Karlstad kommun 
Karlstad kommun förespråkar tunnel som det bästa alternativet och 27 m bro som 
det näst bästa alternativet. Kommunens bedömning är att öppningsbar 12 m bro 
inte är realistisk med avseende på de uppenbara konflikterna mellan sjöfarten och 
kollektivtrafikens intressenter. 
 
Karlstad kommun poängterar att det är viktigt att främja åtgärder som gynnar en 
omställning från lastbils- till sjöfartstransporter och ser att sjöfarten har stor 
potential att minska utsläpp, buller och trängsel samtidigt som det är ett 
kostnadseffektivt transportmedel i förhållande till väg och järnväg. 

3.3.10 Vänerregionens näringslivsråd 
Vänerregionens näringslivsråd (VNR) består av de privata arbetsgivare samt de tre 
intresseorganisationerna Handelskammaren i Värmland, Sveriges Åkeriföretag 
samt Tågföretagen som listas i Figur 7.  
 
VNR:s ”bestämda uppfattning är att en tunnel är det bästa alternativet ur sjöfartens 
synpunkt, såväl under byggtiden som i färdigt skick.”  
 
VNR framhåller bland annat: 
 Det transportpolitiska målet att flytta godsflöden från land till sjöfart för att 

minska klimatpåverkan. 
 Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för Göta älv – Vänerstråket med prognosen om 

50 procent större godsvolymer år 2040 jämfört med 2014. 
 Att ett helhetsperspektiv behövs av alla planer och visioner som i dagsläget 

finns gällande samtliga förbindelser mellan Hisingen och centrala Göteborg. 
 Att bygget av Hisingsbron haft märkbar negativ påverkan på transporterna på 

Göta älv. 
 Att effekten av spärrtiderna för Hisingsbron måste studeras noga under 

prövotiden till 2026 och utvärderas innan ytterligare broar projekteras på 
samma höjd. 

 Att det är en förutsättning att spärrtiderna inte utökas även om flera broar 
byggs för att hålla flödet intakt på farleden intakt. 

3.3.11 Sammanfattning, intressenter längs Göta älv och Vänern 

Samtliga remissinstanser som tagit ställning föredrar tunnelalternativet. Tunga 
remissinstanser framhåller också så stor negativ påverkan på sin verksamhet om 

en 12 m bro byggs att det alternativet inte kan rekommenderas. 

Med tydlighet framgår i flera remissinstansers ställningstagande att den 
förhandling i miljödomstolen som kommer att krävas vid ett val av 12 m bro 
kommer att bli komplicerad, ta tid och resurser i anspråk och att det är osäkert om 
ett utfall kommer att ge de förutsättningar för robust och kapacitetsstark 
kollektivtrafik över bron som krävs för att uppfylla Målbild Koll 2035.  

3.4 Intressenter som berörs av sträckningen samt 
intresseorganisationer 

Detta avsnitt sammanfattar övriga remissinstanser, primärt utefter 
Lindholmsförbindelsens sträckning samt intresseorganisationer. Genom sin 
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verksamhet i närområdet är de direkt berörda, både av projektgenomförandet och 
av den färdiga infrastrukturen. 

3.4.1 Översikt över inkomna remissvar 
Totalt 4 remissvar har inkommit. Med ett undantag förordas tunnelalternativet av 
samtliga remissinstanser som tar ställning i alternativvalet. En sammanställning ges 
nedan: 

Nr. Instans Bro eller tunnel Kommentar 
39 Stena Line AB Tunnel vilket 

förutsätter 
omlokalisering av 
Stena Line.  

Tjänstemannasvar. 

40 AB Gotenius Varv Tunnel  

41 Västsvenska 
handelskammaren 

Tunnel Tjänstemannasvar av 
ansvarig för infrastruktur.  

42 Cykelfrämjandet Göteborg  1. Tunnel med 
separat cykelbro 
bredvid.  
2. 12 m bro 
3. 27 m bro 
4. Tunnel 

 

Figur 8. Remissvar från intressenter utefter Lindholmsförbindelsen 

De olika remissvaren sammanfattas och kommenteras nedan. 

3.4.2 Stena Line AB 
Stena Line AB bedriver färjetrafik och arrenderar Masthuggskajen och 
Stigbergskajen av Göteborgs Hamn AB för Danmarksterminalen där färjetrafiken 
med Fredrikshamn anlöper. Göteborgs Stad samverkar med Stena Line för att 
tillsammans utreda möjligheterna för ett permanent ersättningsläge i 
ytterhamnarna. 
 
Om något av broalternativen väljs förutsätter Stena Line kompensation och 
ersättningslägen för omlokalisering av verksamheten vid Danmarksterminalen. 
Stena Line kommenterar inte broalternativen utöver detta. 
 
Stena Line gör bland annat följande noteringar angående tunnelalternativet: 
 För att säkra verksamhetens fortlöpande trafik utan avbrott och störningar 

menar Stena Line att ersättningslägen behövs, antingen tillfälligt eller 
permanent. Detta då osäkerhetsfaktorer under byggnationen bedöms mycket 
stora kopplat till trafikomläggningar, släntstabilitet vid Stigbergs- och 
Masthuggskajen, affärsrisk under genomförandet och verksamhetskostnader 
kopplat till anpassningar och ändringar. 

 Ansvarsfördelning för arrendeytor som tunnelprojektet behöver ta i anspråk 
behöver överenskommas mellan Göteborgs Hamn och Stena Line. 

 Ingreppen under byggtid på Stigbergskajen minskar 
uppställningsmöjligheterna och kan påverka nyttjandet av Stenas befintliga 
anläggningar. Om det påverkar kunders behov för kör- och vilotidsefterlevnad 
eller medför störningar i etablerade logistikflöden kommer Stena Line som 
transportör, och hamnen, tappa attraktion på marknaden. Detta ger risk för 
kommersiell påverkan på kort och lång sikt. 

 Emigrantvägen är tillfart till Stena AB-koncernens huvudkontor och behöver 
hanteras. 
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 Under byggtiden kan fartygsoperativa risker uppkomma, speciellt den gir som 
angränsar tunnelpåslaget samt på grund av begränsad farled, nedstängning av 
farled, fartbegränsningar som resulterar i minskade säkerhetsmarginaler. Detta 
medför risk för förseningar och kostnader för ökad bunkerförbrukning. 

 Stena Line föreslår att en påverkansstudie genomförs som tydliggör de 
tillfälliga lösningar som ska minimera störningar på terminalverksamheten och 
sjöfarten. 

Stena Line sammanfattar sin bedömning av verksamhetspåverkan för 
tunnelalternativet enligt följande: 
 
”Mot bakgrund av den förväntade negativa påverkan samt att osäkerhetsfaktorerna 
är så svåra att bedöma i dagsläget, borde en omlokalisering av verksamheten även 
vid tunnelalternativet vara den mest lämpliga lösningen att utreda och arbeta för. 
En omlokalisering av Stena Lines verksamhet till ett nytt hamnområde i 
ytterhamnarna med motsvarande villkor och funktioner som innehas på 
Masthuggskajen, detta innan arbetena med Lindholmsförbindelsen påbörjas, kan 
förväntas begränsa påverkan på Stena Lines verksamhet och med det tillföljande 
kostnader för projektet. Det skulle också begränsa nödvändigheten för fortsatta 
utredningar för att hantera angivna osäkerheter i remissvaret.” 
 
Trafikkontorets svar: 
Göteborgs Stads avsikt är att Lindholmsförbindelsen ska kunna byggas enligt 
tidplan utan stopp i Stena Lines verksamhet förutom vid de tre till fyra tillfällen om 
vardera en veckas tid då sänktunneln byggs och farleden stängs av. Trafikkontoret 
kommer efter beslut om alternativ göra en genomförandestudie för att skapa ett 
underlag för beslut om projektgenomförande. En påverkansstudie kommer att 
genomföras för att öka kunskap och identifiera verksamhetsbehov så att effekten av 
åtgärder för att begränsa byggnationens verksamhetspåverkan kan säkerställas. 
 
Det pågår också ett arbete som Göteborgs Stad (Göteborgs Hamn, 
Stadsbyggnadskontoret. Fastighetskontoret samt Trafikkontoret) driver 
tillsammans med Stena Line AB för att skapa ett permanent ersättningsläge för 
Stena Line i ytterhamnarna. 

3.4.3  AB Gotenius Varv 
Gotenius Varv ligger uppströms Hisingsbron och är beroende av broöppning av 
Hisingsbron idag för att ta in reparenter till varvet.  
 
Gotenius hänvisar i remissvaret till en särskild överenskommelse med 
trafikkontoret som möjliggör en öppning av Hisingsbron för att vid behov tillåta 
passage av fartyg med en höjd mellan 27 m och 31,5m.  
 
Om en fast 27m bro väljs för Lindholmsförbindelsen går varvet miste om de 
återkommande varvsbesök av bulklastfartyg och tankfartyg som idag förlitar sig på 
specialöppning av Hisingsbron vilket enligt Gotenius remissvar äventyrar varvets 
ekonomi och existens. 
 
Om en 12 m öppningsbar bro väljs får detta ringa påverkan på Gotenius under 
förutsättning ”att bredden på den öppningsbara delen överensstämmer med 
Hisingsbrons och att öppning kan ske när som”. 
 
Gotenius förordar därför tunnel då konflikt med sjöfarten eller historiska 
byggnader undviks. 
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Trafikkontorets kommentar: 
Det är korrekt att det finns tekniska möjligheter att öppna Hisingsbrons över 
normala 28 m och att trafikkontoret håller på att utarbeta ett dispensförfarande för 
broöppning upp till 31,5 m. Ett sådant förfarande kommer att kräva särskild 
hantering och särskild bemanning med tillhörande planering och kostnader. 

När Lindholmsförbindelsens höjder utreddes utgick projektet från riksintresset för 
farleden. Trafikkontoret bedömer att det inte är tekniskt möjligt med en fast, icke 
öppningsbar 31,5 m bro för Lindholmsförbindelsen. Detta beroende på 
geometriska begränsningar från kurvradie i angöringen till Amerikagatan, 
platsbehov på grund av lutningskrav för spårvägsbanan och ramper. 
Lindholmsförbindelsens val av 27 meter kommer att prövas i den 
miljödomsprocess som följer om beslut fattas att alternativet för 
Lindholmsförbindelsen blir 27 meters bron. 

3.4.4 Västsvenska Handelskammaren 
Västsvenska Handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende 
näringslivsorganisation med närmare 3 000 medlemsföretag från hela Västsverige. 
 
Västsvenska Handelskammaren förordar tunnelalternativet och framhåller att 
förbindelsen byggs är viktigare än hur den utformas eftersom Göteborg behöver 
fler förbindelser över älven. 
 
Enligt Handelskammaren är en förutsättning för ett val av tunnelalternativet att det 
anläggs en ny gång- och cykelbro längre österut.  
 
Handelskammaren önskar också en tydligare uppskattning av livscykelkostnaden 
för de olika alternativen samt att företag och verksamheter som direkt berörs 
konsulteras, specifikt nämns Stena Line. 
 
Trafikkontorets kommentar: 
Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger 
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan 
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. 

Trafikkontoret och Göteborgs Stad välkomnar och har en aktiv dialog med direkt 
berörda intressenter till Lindholmsförbindelsen, däribland Stena Line.  

En uppskattning av kostnader i denna projektfas avser att vara alternativskiljande 
och tas fram utifrån övergripande beskrivningar. Mer utvecklade 
kostnadsuppskattningar av ingående mängder redovisas av den 
genomförandestudie som görs av valt alternativ och som ligger till grund för 
investeringsbeslutet att genomföra projektet. 

3.4.5 Cykelfrämjandet i Göteborg 
”Cykelfrämjandet är en ideell förening som drivs av en övertygelse om att cykeln 
kan förvandla våra städer, vårt land och hela världen.”17 
 
Cykelfrämjandets anser att ”en högbro är jobbigare för cyklister att använda sig av 
eftersom höjden övervinns med pedalkraft och en lågbro är därmed det bästa 
alternativet för cyklister. Detta ger följande prioritering av alternativen: 1) Tunnel 
med cykelbro, 2) 12 m bro, 3) 27 m bro och 4) Tunnel utan cykelbro.” 
 
Cykelfrämjandet framför vidare följande i remissvaret: 

 
17 https://cykelframjandet.se/ 
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 Givet kostnadsuppskattningar från trafikkontoret beräknas en tunnel i 
kombination med en egen cykelbro ha ungefär samma kostnad som 12 m 
broalternativet. 

 Det finns exempel på öppningsbara lågbroar utefter Göta älv-Vänern, t ex 
Marieholmsbron, Gropbron i Vänersborg och Olidebron i Trollhättan. 

 Fast cykelförbindelse behövs för att uppnå målen i trafikstrategin. 
Cykeltrafiken ökar inte i den takt som krävs för att nå målen i 
trafikstrategin, till skillnad från kollektivtrafiken. 

Cykelfrämjandet menar att cykelförbindelsen ska hanteras inom projekt 
Lindholmsförbindelsen för att säkerställa cykelförbindelsen. 
 
Cykelfrämjandet ifrågasätter siffrorna i [REF-R1] där antalet cyklister jämförs med 
antalet spårvagnsresenärer över Lindholmsförbindelsen. 
 
Trafikkontorets kommentar: 
Trafikkontoret delar Cykelfrämjandets syn att en gång- och cykelförbindelse över 
Göta älv är prioriterad men ser att frågeställningen om en gång- och cykelbro bäst 
hanteras i ett separat projekt. På så sätt undviks en geografisk låsning av 
cykelbrons lokalisering – som då kan ges den placering och utformning som 
maximerar nyttan för cyklister i Göteborg.  

Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger 
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan 
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. 

Cykelfrämjandet noterar att trafikkontoret jämfört siffror – på ett icke korrekt sätt - 
för att söka avspegla att storleksskillnaden i resenärspotential för cyklister och 
kollektivtrafikresenärer över Lindholmsförbindelsen är en faktor som påverkar 
samhällsnyttan. Dessa siffror har korrigerats i motsvarande text i [REF-R2]. 

En samhällsekonomisk analys har nu genomförts som visar att samtliga alternativ 
är samhällsekonomiskt lönsamma, se vidare [REF-R3]. 

Trafikkontoret noterar utan djupare analys av cykelfrämjandets restidsanalyser att 
dessa inte innefattar alternativ där cykel tas med på gratisfärjan Lindholmen-
Stenpiren (Västtrafiks linje 286). Trafikkontorets uppskattningar är att av ca 
10 000 vardagsresenärer på linje 286 har ca 27 procent cykel med sig. 

3.4.6 Sammanfattning, intressenter utefter Lindholmsförbindelsen 
Sammanfattningsvis så föredrar samtliga fyra instanser tunnelalternativet, 
Cykelfrämjandet med förbehåll att det kombineras med en separat cykelbro.  

Slutsatsen är att endast tunnelalternativet kan rekommenderas med hänsyn tagen 
till ovanstående intressenter som tydligt bekräftar, utvecklar och förstärker de 
utmaningar med broalternativen som tidigare redovisats i remissöversikten. 

Frågeställningen om flytt av Stena Lines verksamhet hanteras av Göteborgs Hamn 
AB i samverkan med Stena Line AB och övriga aktörer inom Göteborgs stad.  

3.5 Allmänheten och övriga intressenter 
Detta avsnitt sammanfattar inkomna skriftliga synpunkter från intressenter som inte 
utsetts som remissinstanser av trafiknämnden och sammanfattar den 
medborgardialog som förts under hösten 2020.  

Följande intressenter har lämnat skriftliga synpunkter: 
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Nr. Instans Bro eller tunnel Kommentar 

43 Naturskyddsföreningen i 
Göteborg  

Bro med gång- och 
cykelmöjlighet.  

 

44 Alexandersson fastigheter AB Tunnel   

45 Tibergs möbler Tunnel  

46 BiD Stigberget Tar inte ställning till 
bro eller tunnel.   

 

47 Spårvagnssällskapet 
Ringlinien 

Tar inte ställning till 
bro eller tunnel.   

Spårutvecklingsgruppen. 

48 Brf Lindholmsdockan Tunnel  

Figur 9. Inkomna skriftliga synpunkter från övriga intressenter som inte är remissinstanser. 

3.5.1 Naturskyddsföreningen 
Naturskyddsföreningen är en ideell förening och Sveriges största 
miljöorganisation. 
 
”Föreningen anser att Lindholmsförbindelsen mellan Stigbergstorget och 
Lindholmen behöver byggas som en bro över älven för att kunna inkludera alla 
hållbara trafikslag.”  
Som grund för detta anför Naturskyddsföreningen bland annat att följande 
ståndpunkter (som utvecklas i remissvaret): 

 Stadsplanering i första hand ska utgå ifrån gående och cyklister. 
 Kostnaden för en tunnel och en cykelbro är högre än för en öppningsbar 12 

m bro med tilläggsfunktionen gång- och cykel. En multifunktionell bro 
möjliggör att göteborgare kan ta sig över gåendes, med cykel eller buss när 
spårvagnarna står stilla. 

 Att tidsvinsten för cyklister blir betydande vid en 12m bro och mycket 
större än för en spårvagnsresenär, jämfört med tunnelalternativet. 

 Att 12 m bron kan byggas i klimatsmart betong och delvis i trä för att 
minska CO2 utsläpp i byggfasen. 

 Att tunnelöppningen vid Linnéplatsen kommer att medföra betydelsefull 
påverkan på värdefulla naturmiljöer och stora värdefulla träd. 

Avslutningsvis framför Naturskyddsföreningen en idé om en öppningsbar 12 m bro 
som landar uppe på Stigbergstorget med de fördelar som en anslutning i markplan 
ger. 
 
Trafikkontorets kommentar: 
Trafikkontoret noterar inledningsvis att gående och cyklister är prioriterade i 
stadsplaneringen. Trafikkontoret ser inget motsatsförhållande till att skapa 
tillförlitliga kollektivtrafiklösningar för de snabba förflyttningar av stora mängder 
människor över större avstånd som krävs för att knyta samman stadens målpunkter 
i en växande storstad – ett behov som Göteborgs Stad och övriga remissinstanser 
ser är högt prioriterat och en förutsättning för en sammanhållen, nära och robust 
stad.  

Parallellt med beslutsärenden för Lindholmsförbindelsen bereds beslut som ger 
trafikkontoret uppdraget att planera för en gång- och cykelbro mellan 
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. 

Naturskyddsföreningen nämner två särnyttor med 12 m bron, ”att göteborgare kan 
ta sig över … när spårvagnarna står stilla” och att tidsvinsten för cyklister blir 
betydande vid en 12m bro. Trafikkontoret noterar att med den höga tillförlitlighet 
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som spårvägssystemet har i Göteborg, och som förväntas öka med de förbättringar 
som görs för att förbättra robusthet och kapacitet, är marginalnyttan av att kunna 
ta sig över när spårvagnarna står stilla försumbar i sammanhanget.  

Trafikkontoret delar Naturskyddsföreningens bedömning att restidsvinsten av en 
cykelbro över älven är betydande även om möjligheten som finns redan idag att ta 
cykeln med på färjan18 gör att olika cykelrutter med målpunkter på Lindholmen i 
praktiken får betydligt mindre tidsvinst än Naturskyddsföreningen uppskattar i sitt 
remissvar. Göteborgs Stad ser att frågeställningen om en separat gång- och 
cykelbro bör hanteras fristående. 

Klimatsmart betong är en intressant idé. Trafikkontoret kommer att beakta 
möjligheten att använda klimatsmarta materialval i kommande projektfaser, 
oberoende av vilket alternativ som väljs för Lindholmsförbindelsen. 

Trafikkontoret delar Naturskyddsföreningens syn att frågeställningarna kring 
Linnéplatsen och Slottsskogen är utmanande men konstaterar att dessa utmaningar 
inte är alternativskiljande då samtliga alternativ (även 12 m bro och 27 m bro) 
angör Linnéplatsen i tunnel.  

Avslutningsvis så konstaterar Trafikkontoret att Naturskyddsföreningens idé om en 
12 m bro som ansluter i markplan i Amerikagatan på Stigberget har studerats även 
om den inte ingått remissen. Idén är tekniskt möjlig så länge det bara är spårväg 
på bron. Att inkludera gång, cykel och buss utöver spårväg skulle medföra flera 
svårlösta frågeställningar. Begränsande är då bland annat rivning av 
Sjömanskyrkan, att utforma Stigbergstorget där flera trafikslag ska ha tillgång till 
bron med tillhörande plankorsningar (inklusive oskyddade trafikanter) är svårlöst 
samt att stadsmiljökvaliteter på torget och riksintressen påverkas negativt. Så även 
om själva brofunktionen är tekniskt möjlig är det mycket svårt att skapa 
tilläggsfunktioner med tillräckliga kvaliteter så att idén blir ett attraktivt alternativ. 

3.5.2 Alexandersson fastigheter AB 
Alexanderssons fastigheter är ett privatägt fastighetsbolag och äger bland annat de 
direkt berörda fastigheterna Stigberget 4:6 (Bengans) och Majorna 404:13 
(Hemköp) vid Stigberget. De omfattar totalt ca 200 bostadslägenheter, ca 60 
lokaler och drygt 150 garageplatser med en uthyrningsbar yta om ca 28 000 kvm. 
 
Alexanderssons bedömning är att endast tunnelalternativet har förutsättningar att 
bli acceptabelt. Bägge broalternativen medför oacceptabel negativ påverkan på 
Alexanderssons fastigheter och hyresgäster. 
 
Alexanderssons fastigheter ger synpunkter att beakta i det fortsatta arbetet med 
utformning avseende säkerställande av funktion för deras underjordiska garage och 
hantering av eventuella konflikter med entréer och angöring till fastigheterna. 
 
Alexanderssons noterar också vikten av omsorg i utformning av Stigbergstorget 
med avseende på trygghet och stadsmiljö och för att undvika en svåröverblickbar 
trafiklösning. Specifikt noteras behov av översyn av placering av uppgångar till 
den underjordiska hållplats Stigberget. 
 
Vidare framhålls att stationslägesplaceringen över Oscarsleden för 12 m bron leder 
till en oattraktiv och svårtillgänglig hållplats från Stigbergssidan 
 

 
18 Alla älvfärjor medger att cykeln tas med och en gratisfärja finns mellan Stenpiren och 
Lindholmen. 
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Trafikkontorets kommentar: 
Trafikkontoret noterar synpunkterna. Utformningsfrågor hanteras i den 
genomförandestudie som följer efter beslut om alternativ. 

3.5.3 Tibergs möbler 
Tibergs möbler förordar tunnelalternativet då det gör mycket mindre skada på 
fastigheterna runt Stigbergstorget och Bangatan.  

Tibergs möbler noterar också möjligheten att med en designad entré till den 
underjordiska hållplatsen ihop med bland annat ombyggnaden av Sjöfartsmuséet 
kan bidra att Stigbergstorgets positiva utveckling. 

Trafikkontorets kommentar: 
Trafikkontoret noterar synpunkterna. Utformningsfrågor hanteras i den 
genomförandestudie som följer efter beslut om alternativ. 

3.5.4 BID Stigberget 
BID Stigberget är en ideell intresseförening av medlemmar från fastighetsägare, 
näringsidkare, organisationer/föreningar och boende i området. Syftet med 
föreningen är att främja en god utveckling för området och höja dess attraktivitet. I 
föreningen ingår bland annat representanter för de största fastighetsägarna i 
området; Wallenstam, Higab, Familjebostäder och Alexanderssons. 
 
BID Stigberget förordar inget alternativ utan betonar att de mjuka värdena 
trygghet/trivsel och gestaltning beaktas och ges fokus i den fortsatta planeringen av 
Lindholmsförbindelsen för att utveckla Stigbergstorgets attraktivitet och 
stadsmiljökvaliteter. 
 
BID Stigberget önskar bli registrerad som en viktig dialogpartner för trafikkontoret 
i den fortsatta planeringsprocessen. 
 
Trafikkontorets kommentar: 
Trafikkontoret ser positivt på fortsatt dialog med BID Stigberget. 
Utformningsfrågor kopplat till Stigbergstorget och uppgångar hanteras i den 
genomförandestudie som följer efter beslut om alternativ. 

3.5.5 Spårvägssällskapet Ringlinien 
Spårvägssällskapet Ringlinien är en ideell förening i Göteborg som förvaltar 
veteranspårvagnar, driver spårvägsmuseet och aktivt satsar på att bevara 
kollektivtrafikens historia. 
 
Spårvägssällskapet Ringlinien väljer att inte ta ställning för något av alternativen 
och framför bland annat följande synpunkter på förbättringsmöjligheter:  

 Om sträckningen för tunnelalternativet justeras österut och hållplats 
Stigberget förskjuts till Johannesplatsen kan avståndet till markytan 
minska från 35m till ca 20m. I kombination med att en ythållplats på linjen 
Järntorget – Majorna återöppnas vid Johannesplatsen kan bytesrelationen 
och kopplingen till Järntorget stärkas. 

Spårvägssällskapet Ringlinien ser också behov av fördjupad utredning:  
 Det är angeläget att ytterligare utreda kopplingen Lindholmen - Järntorget 

– Hagastationen och en direktkoppling mot Järntorget. När stadslinbanan 
nu är avförd, bör spårväg med motsvarande restid byggas mellan dessa två 
platser. Denna förbindelse bör planeras in från början och restidsanalyseras 
innan alternativ väljs. 
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 Lindholmsförbindelsen når sin fulla potential när den kompletteras med en 
spårvägsförbindelse Lindholmen - Volvo Lundby - Gropegårdsgatan 
(Gropegårdslänken). 

Trafikkontorets kommentar: 
Trafikkontoret noterar att Ringlinien framför en idé om en alternativ sträckning av 
Lindholmsförbindelsen i tunnel som ansluter på fastlandssidan vid 
Johannesplatsen (istället för Stigbergstorget) och som innefattar en koppling till 
Järntorget.  Resonemang om denna idé har förts inom förstudien och förkastats 
bland annat för att den inte ryms inom ramen för aktuellt uppdrag.  
 
En komplettering med Gropegårdslänken ligger längre fram i framtiden än 
Lindholmsförbindelsen och ingår inte Sverigeförhandlingen eller Målbild 
Koll2035. Även om synpunkten om Gropegårdslänken är intressant kan den därför 
inte hanteras inom remisshanteringen för Lindholmsförbindelsen. 

3.5.6 Bostadsrättsföreningen Lindholmsdockan 
Brf Lindholmsdockan består av 86 lägenheter om 7566 kvm19 som ligger i 
Kunskapsgatans södra ände, i anslutning till vattnet och i direkt anslutning till 
Lindholmsförbindelsens angöring på Hisingen.  

Brf Lindholmsdockan utrycker i remissvaret oro för en kraftigt försämrad 
boendemiljö eller begränsad tillgänglighet till garage eller fastigheter, samt risk för 
skador, sättningar med mera på fastigheter kopplade till byggnationen.  

Brf Lindholmsdockan tydliggör synpunkter avseende broalternativens påverkan 
med avseende på värdeminskning på fastighet och lägenheter och negativ påverkan 
på kulturmiljön på Lindholmen. 

Brf Lindholmsdockan förordar tunnel och föreslår en översyn av det planerade 
läget för en tunnel tätt inpå ett bostadsområde och mitt i ett skolområde.  

Trafikkontorets kommentar: 
Trafikkontoret noterar synpunkterna. Utformningsfrågor hanteras i den 
genomförandestudie som följer efter beslut om alternativ. 

3.5.7 Dialog med och synpunkter från allmänheten 
Liksom under våren 2020 har det varit viktigt att möta och ta emot frågor och 
synpunkter från boende och verksamma längs med sträckan Lindholmen-
Linnéplatsen i valet av bro eller tunnel över Göta älv. Berörda intressenter längs 
med sträckan Göta älv och Vänern har denna gång hanterats inom remissen. Att 
detta är ett viktigt inspel är något som trafiknämnden återkommit till under våren. 
Även medborgare och intressenter har uttryckt att det är positivt att trafikkontoret 
efterfrågar vad de tycker i en så viktig fråga för Göteborg.  
 
Digitalt upplägg istället för fysiskt 

Eftersom Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kvarstod efter 
sommaren fick dialogen bli digital även under hösten. Istället för att fysiskt möta 
människor har projektet deltagit på digitala möten och presenterat alternativen. En 
presentation filmades för att berätta om de tre alternativen och som därefter delades 
från https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/brunnsbo-linne/.  

Information om filmen och möjlighet att lämna synpunkter har spridits på olika 
sätt. Bland annat med hjälp av utskickade vykort i berörda områden, skyltar på 

 
19 Källa: https://lindholmsdockan.com/F%C3%B6reningens%20byggnader.html 
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plats vid Lindholmen, Stigbergstorget och Slottsskogens entré samt sociala medier 
och traditionell media. För att det skulle kunna bli en dialog ordnades olika sätt för 
att alla skulle kunna ställa frågor och/eller lämna sina synpunkter. Projektet erbjöd 
framför allt e-post och telefon som alternativ. På grund av förseningar som uppstod 
i postutdelningen av vykortet kunde inte telefontiderna nyttjas i samma 
utsträckning som i våras.  
Efter informationen till trafiknämnden genomfördes en information till media som 
gav stor uppmärksamhet. En uppmärksamhet som också kunde ses över tid då olika 
medier har skrivit om valet av alternativ vid olika tillfällen under hösten.  

Det här har man tyckt om det digitala upplägget 

Flera har kommenterat att upplägget med presentation, e-post och utskick med 
information om detta, har fungerat bra. De som valde att använda möjligheten att 
ringa var också mycket nöjda över att den möjligheten fanns.  

Resultat 

Under tiden som dialogen varit aktiv, ca 9 veckor, har det inkommit drygt 150 
frågor och synpunkter på mejl. På telefon inkom bara en synpunkt denna gång. 
Trolig anledning är det försenade vykortsutskicket.  Som beskrivits ovan har de 
allra flesta varit tacksamma för att bli inbjudna till dialog och nöjda med formen 
för dialogen.  
Den största andelen av de som har hört av sig har tyckt att en tunnel vore det bästa 
alternativet. Något färre tycker att en 12 meters bro med gång- och cykelmöjlighet 
är det bästa alternativet. Som tredje alternativ önskar man en 27 meters bro. 

Gemensamt för nästan alla synpunkter som kommit in är att de lagt ner ett stort 
engagemang och argumenterat för sin åsikt på ett sätt att projektet fått bra insyn i 
vad som är viktigt, för vem och hur alternativen påverkar lokalt. Ett bra inspel till 
det fortsatta arbetet. I referens [REF-R4] är en delmängd av synpunkterna samlade 
som exemplifierar vad som är viktigt för de intressenter som har hört av sig.  

3.5.8 Sammanfattning, allmänheten och övriga intressenter 
Av de intressenter som inkommit med remissliknande skrivelser förordar samtliga 
tunnelalternativet utom Naturskyddsföreningen som förordar en 12 m bro med 
gång- och cykelöverfart. 

Flera av intressenterna som inkommit med remissliknande skrivelser är antingen 
fastighetsägare eller verksamhetsutövare som idag äger fastigheter och mark som 
projektet behöver tillgång till för genomförandet. Att dessa uppfattar projektets 
påverkan på sin verksamhet som hanterbar förbättrar möjligheterna att undvika 
utdragna prövningsprocesser20 för att få rådighet och beslut för genomförandet. 

Den största andelen allmänheten som har hört av sig har tyckt att en tunnel vore det 
bästa alternativet. Något färre tycker att en 12 meters bro med gång- och 
cykelmöjlighet är det bästa alternativet. Som tredje alternativ önskar man en 27 
meters bro.  

Sammanfattningsvis är cykelintresset en stark gemensam nämnare  
för de som förordar 12 m broalternativet. 

 
20 Exempelvis för detaljplaner, marklov, bygglov eller vattendomar 
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4 NÅGRA FRÅGESTÄLLNINGAR 
INFÖR GENOMFÖRANDESTUDIEN 

I detta kapitel utvecklas några av de frågeställningar som varit aktuella i remissen 
vilket är en mindre delmängd av de frågeställningar som kommer att hanteras inom 
GFS:en. 

I genomförandestudien, (GFS), planeras och bereds projektet inför 
investeringsbeslutet att genomföra detaljprojektering och byggnation. I GFS 
studeras befintliga förhållanden, förutsättningar och utformningar ur de olika 
perspektiv som behöver belysas för att skapa en projektplanering och ett 
beslutsunderlag för projektgenomförandet med hanterbar osäkerhet och risk, se 
Figur 10. I ett omfattande projekt som Lindholmsförbindelsen är GFS:en 
omfattande och tas fram i samverkan med förvaltningar och bolag inom Göteborgs 
Stad samt med externa intressenter som besitter domänexpertis eller vars 
delaktighet behövs för projektgenomförandet.  

 

Figur 10. Lindholmsförbindelsens aktuella osäkerhetsnivå som efter GFS ska minskat så att 
detaljprojektering och byggnation kan genomföras. 

De frågeställningar som utvecklas i kapitlet är: 

 Samhällsekonomisk analys av Lindholmsförbindelsen 
Beskriver att samtliga tre alternativ för Lindholmsförbindelsen är 
samhällsekonomiskt lönsamma. 

 Principutformning av Lindholmsförbindelsens anslutning till Linnéplatsen 
Beskriver en principutformning för anslutning till Linnéplatsen som minskar 
barriäreffekter i stråket mellan Slottsskogen och Linnéplatsen. 

 Lindholmsförbindelsen och alternativvalets påverkan ur social dimension 
Beskriver utifrån remissvaren översiktligt tre perspektiv ur den sociala 
dimensionen och Lindholmsförbindelsens påverkan - att beakta vidare i GFS. 

 Påverkan på sjöfarten i Göta älv och innerhamnarna under byggnationen 
Påverkan på sjöfartstrafiken under genomförandet och mer specifikt om Stena 
Lines möjligheter att bedriva verksamhet under tiden som tunneln byggs. 

Lindholmsförbindelsen
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4.1 Samhällsekonomisk analys av Lindholmsförbindelsen 
En samhällsekonomisk analys har genomförts av Lindholmsförbindelsens tre 
alternativ21. Slutsatser från den samhällsekonomiska analysen är att: 

 Alla tre alternativen är samhällsekonomiskt lönsamma.  
Tunnel samt 27 m bro är något mer lönsamma än 12 m bro. Det går i 
nuvarande utredningsskede inte att avgöra om tunnel eller 27 m bro är mest 
samhällsekonomiskt lönsam.   

 Avlastningen av Hisingsbron är ungefär lika stor oavsett alternativ22  

 Kortare restid, minskad trafikeringskostnad samt minskade förseningar 
är de nyttor som ger störst samhällsekonomiskt bidrag. 
Tunnel genererar stor del av nyttan genom förkortad restid på hela sträckan 
Lindholmen – Linnéplatsen. 27 m bro genererar stor del av nyttan genom ökad 
tillgänglighet till området kring hållplats Djurgårdsplatsen. 

 
Restiden mellan hållplatser, gångavstånd vid hållplatser samt trafikering har 
avgörande påverkan på de kalkylerade nyttorna och beror av linjenät och 
trafikering. Först då kollektivtrafikutbudet optimeras kan resenärsnyttan av den nya 
Lindholmsförbindelsens korta restider och kapacitet maximeras23. Ytterligare 
samhällsvinster, som inte är kalkylerade i den samhällsekonomiska analysen som 
genomförts, kan då uppnås.  

4.2 Principutformning av Lindholmsförbindelsens anslutning 
till Linnéplatsen 

Flera av remissinstanserna har uttryckt oro över att utformningen av Lindholmsförbindelsens 
anslutning till Linnéplatsen medför barriäreffekter och risk för negativ påverkan på 

riksintressen för friluftsliv och kulturmiljö. 
Trafikkontoret har därför tagit fram ett nytt principförslag med mindre barriäreffekter som 

innebär begränsad påverkan på riksintressen och på gång- och cykelstråket från Linnégatan. 

Utifrån synpunkter från bland annat stadsbyggnadskontoret och park- och 
naturförvaltningen har trafikkontoret tagit fram en ny principutformning för 
Lindholmförbindelsens anslutning i markplan till den framtida hållplatsen på 
Linnéplatsen.  

Principutformningen bygger på att spårvägen korsar det befintliga gång- och 
cykelstråket till Slottsskogen under mark. Detta minskar barriäreffekter och 
minskar påverkan på riksintressen vid Linnéplatsen och Slottsskogen jämfört med 
den skiss som tidigare kommunicerats i förstudien. Trafikkontoret har översiktligt 
bedömt den nya principutformningen som tekniskt genomförbar och den nya 
principutformningen innefattas i de kostnadsuppskattningar som anges i [REF-R2]. 

Principutformningen kommer att utvecklas i både genomförandestudien och i det 
programarbete som genomförs parallellt på byggnadsnämndens uppdrag för att 
hantera Linnéplatsen utifrån de olika anspråk som finns på platsen. Exempel på 
andra projekt som beaktas i programarbetet är Dag Hammarskiölds Boulevard, 
kulturreservat i Slottsskogen samt ny entré till Slottsskogen. 

 
21 se [REF-R3], Sammanfattande PM, Samhällsekonomisk analys Brunnsbo – Linnéplatsen. 
22 (ca 20 000 resor/dygn) 
23 På s30 i [REF-R3] indikeras att kvarvarande restidsnyttor som kan uppnås med ett 
optimerat linjenät kan skapa betydande samhällsvinster utöver de som beräknats. 



SAMMANFATTNING AV SVAR PÅ REMISS AV LINDHOLMSFÖRBINDELSENS FÖRSTUDIE  
VERSION .

 ( )  

En tidig skiss av principutformningen åskådliggörs i nedanstående bild: 

 

Figur 11. Tidig skiss över ny principutformning för anslutning till Linnéplatsen i tråg och 
med minskade barriäreffekter (bakgrund är befintlig – utformningen av platsen kvarstår) 

4.3 Lindholmsförbindelsen ur den sociala dimensionen 

En översiktlig analys, bland annat utifrån de inkomna remissvaren, indikerar att 
tunnelalternativet ger bäst möjligheter till en sammanhållen, nära och robust stad 

med minst negativ påverkan på stadsmiljön i de olika platserna som påverkas.  
Det slutgiltiga resultatet beror av utformningen av respektive plats. 

Flera remissvar har kommit med synpunkter på de sociala aspekterna av att 
Lindholmsförbindelsen genomförs. Dessa beaktas vidare i genomförandestudien.  

Synpunkterna i remissvaren sammanfattas nedan utifrån tre perspektiv; 
tillgänglighetsperspektivet, stads- och landskapsbild samt stadsliv och stadsmiljö.  

Tillgänglighetsperspektivet 

Lindholmsförbindelsen är positiv ur ett tillgänglighetsperspektiv då 
kollektivtrafikresenärer ges en ökad tillgång till Lindholmen, Stigberget och 
Slottsskogen som platser och som målpunkter. Tillgängligheten med kollektivtrafik 
till kulturella mötesplatser och kulturmiljöer inom samtliga områden påverkas 
positivt, såsom Slottsskogen, Gatenhielmska reservatet och Sjöfartsmuseet 
Akvariet.  

Detta bidrar också till sammanhållningen i Göteborg med en mer jämlik tillgång 
till stadens utbud och service då Hisingen och centrala Göteborg knyts närmare 
varandra, speciellt för barn och unga och de som inte vill eller har möjlighet att 
köra bil. Detta innefattar förbättrad tillgänglighet till skolor och universitet, 
arbetsplatser och även till Sahlgrenska sjukhuset. På sikt bidrar detta också till att 
minska mentala avstånd i staden och uppmuntra social blandning och integration 
bland de som annars rör sig i mer homogena områden. Utifrån detta är kopplingar 

Framtida utformning av Linnéplatsen

Bergtunnel
Betongtunnel
Betongtråg
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från övriga delar av Lundby samt Hisingen till Lindholmsförbindelsen också 
viktiga framtida komplement. 

Trafikkontoret ser att tillgänglighetsperspektivet inte är alternativskiljande24 
för val av alternativ för Lindholmsförbindelsen.  

Stadsmiljö och landskapsbild 

En snabb kollektivtrafikförbindelse mellan Lindholmen och fastlandet bidrar till att 
koppla ihop Norra Älvstranden med innerstaden till ett gemensamt stadsrum. Det 
ökar sammanhållningen av stadens delar på respektive sida av Göta älv och bidrar 
till en nära och robust stad. 

Broalternativens påverkan på stadssiluetten mot riksintressena Majorna och 
Lindholmen samt siktlinjer över Göta älv är beroende av broutformningen. En väl 
utformad bro kan vara positivt för att stärka det visuella sambandet över Göta älv. 
Samtidigt riskerar broalternativen påverka siktlinjer och visuellt viktiga utblickar 
utifrån riksintressemiljön negativt. 

Vid Lindholmen kommer både samtliga alternativ att påverka stads- och 
landskapsbilden och utgöra en barriär mellan bostads- och verksamhetsområde. 
Störst påverkan får 27 m bron och minst påverkan får tunneln. 

Trafikkontoret ser att tunnelalternativet är att föredra ur perspektivet 
stadsmiljö och landskapsbild.  

Stadsliv och stadsmiljö 

Stadslivet vid Stigbergstorget påverkas av nya flöden av trafik och människor och 
platsens kapacitet att omhänderta olika flöden påverkas25. Stigberget kommer att 
bli en knutpunkt för resande och därmed underlätta för resande vidare mot centrum 
och västerut. Bäst möjligheter att utveckla Stigbergstorgets stadsmiljökvaliteter har 
tunnelalternativet genom att det upptar minst markyta samt påverkar befintliga 
byggnader i mindre grad än broalternativen. 

Utformningen av Stigbergstorget och Bangatan vid en 27 m bro är utmanande 
genom konkurrerande markanspråk för trafikytor och torgytor samt barriäreffekter 
utefter Bangatans sträckning. Samtidigt skapas positiva möjligheter till förnyelse 
av området kring Djurgårdsplatsen med exploatering och stadsmiljöutveckling. 

På Lindholmen utgör broalternativen med dess tillhörande ramper ett större 
ingrepp än tunneltråget med ökade risker för påverkan på planmönster, 
bebyggelsekaraktär och stadsmiljö genom ökade barriäreffekter, skuggeffekter och 
buller. 

Stadslivet på Linnéplatsen med dess koppling till Slottsskogen är beroende av 
fortsatt arbete för att hitta en utformning som minimerar barriäreffekter i stråket 
mellan Linné och Slottsskogen och som säkerställer rörelsestråk kring parkens 
entré. Det fortsatta arbetet med Linnéplatsen är inte alternativskiljande. 

 
24 I bedömning innefattas att planeringen av en separat gång- och cykelbro fortskrider. 
25 Då utformning av platserna ännu inte är gjord saknas en analys av flöden och stråk och 
den mänskliga dimensionen att vistas i miljön. Avsaknad av sådan analys är i sig inte 
alternativskiljande eftersom frihetsgraderna att skapa goda stadsmiljökvaliteter är bättre 
för tunnelalternativet med dess avsaknad av ytanspråk. 
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Trafikkontoret ser att tunnelalternativet är att föredra ur perspektivet 
stadsliv och stadsmiljö.26  

En sammanvägd bedömning av de tre perspektiven är att tunnelalternativet 
ger bäst möjligheter att bygga en sammanhållen, nära och robust stad med 

minst negativ påverkan på stadsmiljön i de olika platserna som berörs. 

4.4 Projektpåverkan på sjöfarten under byggtid 
En utredning har genomförts för att tydliggöra vilken påverkan som kan förväntas 
av byggnationen av tunnel under Göta älv på sjöfarten på farleden och på 
användningen av Stigbergskajen vid det södra tunnelpåslaget. 

Trafikkontoret gör i utredningen av det södra tunnelpåslaget27 den sammanfattande 
bedömningen att sjöfarten Göta älv och i innerhamnen kommer att påverkas av 
byggnationen vid ca fyra avstängningstillfällen om vardera ca en veckas tid. 

Vad gäller påverkan på Stena Lines verksamhet ser trafikkontoret att det finns 
möjliga lösningar att hantera byggnationen av bergtunnelpåslaget vid 
Stigbergskajen samtidigt som Stena Line fortsatt bedriver sin verksamhet. 
Målsättningen är att etablera Danmarkstrafiken från och med 2027 i ett nytt läge 
och att tysklandstrafiken kan omlokaliseras i takt med stadsutvecklingen. 
Nyetablering av Stena Line i ytterhamnarna drivs separat och ingår inte i projekt 
Lindholmsförbindelsen.28 

4.4.1 Påverkan på sjöfartstrafiken 
I detta avsnitt sammanfattas känd påverkan på sjöfarten i Göta älv under 
byggnationen av tunnelalternativet. 

Sänktunnel 

Tunneln under Göta Älv blir en sänktunnel, med en total bredd på ca 15 meter, som 
utformas så att ingen permanent påverkan sker på farleden – däremot kommer det 
att bli en viss påverkan på farleden under byggnationen. Sänktunneln kommer att 
utformas med två separata trafikutrymmen för spårväg med en bredd på drygt 5 
meter på respektive teknikutrymme och med en mellanliggande utrymningsväg.  
Längden förväntas till ca 240 meter uppdelat på tre eller fyra separata 
sänktunnelelementen. Innan sänktunnelelementen placeras i sitt permanenta läge 
krävs förberedande arbeten i form av muddring. Muddringsarbetena inom farleden 
förväntas kunna planeras så att det inte blir större påverkan på sjöfartstrafiken.  

 
26 Bedömningen är att de positiva visuella effekterna av bro inte står i proportion till de 
negativa effekterna på stadsmiljö, riksintressen, stadsutveckling och exploatering som 
brofästen och ramper medför – speciellt på Lindholmssidan. Detta baseras på 
beskrivningar och analys som utvecklas i REF-R1, REF-K1 och REF-K2. 
27 Se [REF-K8] i [REF-R1]. 
28 I samband med att Stena Lines avtal med Göteborgs Hamn gällande driften vid 
terminalen vid Masthugget förlängdes 2016–2017, togs det höjd för en framtida 
stadsutveckling som kunde komma att kräva en flytt av verksamheten. Mot denna 
bakgrund har Göteborgs Stad, via Göteborgs Hamn, och Stena Line en samverkan kring 
ersättningsläge vid Ytterhamnarna på Hisingen. Parterna har en ömsesidig uppfattning att 
det finns goda förutsättningar att möjliggöra en positiv stadsutveckling samt stärka 
Göteborg som ett nordiskt godsnav genom en öppen och tidig dialog. 
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Grundläggningsarbeten – en fråga som utreds först i genomförandestudien - 
förväntas medföra avstängning av minst halva farleden och att både norrgående 
och södergående sjöfartstrafik får samsas i den delen av farleden som är öppen. 
När arbetena är klara så öppnas den avstängda farledshalvan och fartygstrafiken 
leds om så att den andra halvan kan stängas av. Avstängningarna kommer att pågå i 
längre perioder.  

När sänktunnelelement bogseras, sänks ner och förankras kommer hela älvens 
bredd att behöva stängas av för fartygstrafik. Om tunneln utformas med tre eller 
fyra sänktunnelelement så innebär det tre eller fyra avstängningstillfällen om 
vardera ca 1 veckas tid.  

Bergpåslag 

Övergången från betongtunnel till bergtunnel kräver en övergångskonstruktion. I 
övergången slås en spont ner från markytan till berg som sedan tätas i botten och 
förankras med stag. Schaktning inom sponten utförs sedan ner till berg där ett 
bergpåslag sprängs fram. Efter det byggs en betongkonstruktion som ansluter 
sänktunnelelementen till bergstunneln. 

Arbeten med bergpåslagen vid både norra och södra delen av tunneln ligger utanför 
gränsen för farleden och bedöms inte påverka farleden. Däremot kommer området 
runt Stigbergskajen samt Kunskapsgatan/Stapelbädden på Lindholmssidan att 
påverkas under en längre tid, ca 2 år.  

4.4.2 Påverkan på Stena Line vid Stigbergskajen29 
Det södra tunnelpåslaget kommer att medföra påverkan på Stena Lines 
terminalverksamhet för Danmarkstrafiken. 

Landytan som omfattar Stena Lines Danmarksverksamhet sträcker sig ca 1 
kilometer från Järnvägsmotet i öst till Fiskhamnsmotet i väster. In- och utfart till 
området finns i öster vid Järnvägsmotet samt i väster vid Fiskhamnsmotet. Söder 
om terminalområdet löper Emigrantvägen samt en dubbelriktad cykelbana. I väster 
återfinns utfart från färjorna samt magasin för lastbilar och personbilar i väntan på 
att få köra ombord.  

I dagsläget finns två körfält för utfart från Danmarksterminalen. Magasinet för 
uppställning av lastbilar omfattar tre körfält. Personbilstrafiken har fyra fält till 
förfogande. Kapaciteten i befintliga magasin är inte kartlagd.  

I nedanstående bild visas med pil var på Stigbergskajen som tunnelpåslaget är 
planerat. 

 
29 Trafikkontoret har låtit ta fram en underlagsrapport som beskriver och analyserar hur 
byggnation av en tunnel påverkar området avgränsat till Stena Lines Danmarksverksamhet 
i öster, kryssningsterminalen i väster samt E45 i söder. Ingen bedömning har gjorts av 
påverkan på färjetrafikeringen. Analysen har gjorts baserad på en bedömd bergmodell 
som ännu inte är validerad med fältundersökningar. (Se vidare REF-K8 i REF-R1) 
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Figur 12. Det planerade tunnelpåslagets ungefärliga placering på Stigbergskajen. 

För byggnationen av det södra bergtunnelpåslaget med tillhörande betongelement 
behöver ett arbetsområde tas i anspråk som nyttjas under delar av byggtiden. 
Arbetsområdet sträcker sig ca 40 meter ut i Göta älv och bredden på området är ca 
180 meter. Detta medför påverkan på de dubbla körfälten för utfart samt magasinen 
för lastbilar och personbilar.  

En möjlig lösning har tagits fram inom utredningen (se REF-K8) för att översiktligt 
beskriva konsekvenserna för Stena Lines verksamhet. Förslaget går ut på att 
körfälten för utfart flyttas söderut och följer arbetsområdet och att Emigrantvägen 
hålls intakt.  Förslaget innebär att ytan för magasinering av lastbilar kommer att 
reduceras från dagens ca 1 750 m2 till ca 1 400 m2. För personbilar innebär 
förslaget att ytan reduceras från ca 2 750 m2 till 2 470 m2. Se skiss nedan på möjlig 
lösning.  

 
 
Figur 13. Skiss över påverkan på Danmarksterminalens magasinering vid tunnelpåslaget. 

Trafikkontoret gör i utredningen den sammanfattande bedömningen att Stena Lines 
Danmarksverksamhet kommer att påverkas under byggnationen främst då 
sänktunneln placeras på plats, dvs vid tre eller fyra tillfällen under ca en veckas tid. 
I utredningen visas också på möjliga lösningar att hantera byggnationen av 
bergtunnelpåslaget vid Stigbergskajen under en tidsrymd på ca 2 år samtidigt som 
Stena Line fortsatt bedriver sin verksamhet.  

Ovanstående bör fördjupas i en påverkansstudie för att öka kunskap och identifiera 
verksamhetsbehov så att effekten av åtgärder för att begränsa byggnationens 
verksamhetspåverkan kan säkerställas. 
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Det pågår också ett arbete där Göteborgs Hamn, i samverkan med förvaltningar i 
Göteborgs Stad (stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret), har 
som mål att skapa ersättningslägen för Stena Lines färjeverksamheten vid 
Danmarks- och Tysklandsterminalen. Detta behöver ske senast 2035 då avtalet 
mellan Göteborgs Hamn och Stena Line löper ut. I samband med att Stena Lines 
avtal för Masthugget och Majnabbe förlängdes 2016–2017 togs det höjd för 
eventuell avflyttning innan avtalens utgång mot bakgrund av stadsutvecklingen i 
området.  

Göteborgs Hamns inriktning är att Stena Lines verksamhet över tid ska förläggas 
till Ytterhamnarna på Hisingen. Det nya läget kommer medföra att ett 
kryssningsläge vid Ytterhamnarna stängs ner. Det är Göteborgs Hamns avsikt att 
erbjuda Stena Line ett nytt gemensamt läge för bägge verksamheterna 
(DK/Masthugget och DE/Majnabbe). Ett nytt läge är möjligt givet att parterna 
kommer överens om de kommersiella förutsättningarna. Målsättningen är att 
etablera Danmarkstrafiken från och med 2027 och att tysklandstrafiken kan 
omlokaliseras i takt med stadsutvecklingen. 
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6 BILAGA A: REMISSVAR 

(Blanksida p g a sammanläggning av separata pdf-filer.  
Efter denna sida biläggs ca 267 sidor som omfattar remissförteckning med 
numrering av remissvar följt av samtliga remissvar inklusive tillhörande 
protokollsanteckningar och yttranden/yrkanden.) 



 

Trafikkontoret 
 

  

Göteborgs Stad Trafikkontoret, var på remissen eller valet av bro eller tunnel - 
Lindholmsförbindelsen 

1 (5) 

 

Sammanställning av svar på remissen eller 
valet av bro eller tunnel - 
Lindholmsförbindelsen 
Sammanlagt skickades remissen till 35 remissinstanser. I några fall, där det finns 
samverkan mellan kommuner, har de enskilda kommuner svarat på egen hand. Dessa har 
vi valt att betrakta som remissinstanser. Utöver detta har dialog förts med flera 
intressenter som inkommit med remisssvarsliknande skrivelser. Dessa finns med i denna 
sammanställning men räknas inte som remissinstans. Svaren är indelade enligt följande:   

 Kommunala nämnder och bolag 
 Statliga och regionala myndigheter  
 Kommuner/myndigheter/intressenter längs Göta älv och Vänern  
 Intressenter som berörs av sträckningen 
 Övriga intressenter  
 Allmänheten – ca 150 synpunkter, redovisas separat 

 
 Förlängd remisstid  
 Inte inkommit 
 Remissinstans 

Göteborgs Stads nämnder och bolag  

Nr. Instans Bro eller tunnel Yttranden/Yrkanden Kommentar 
1 Byggnadsnämnden  Tunnel Protokollsanteckning (M), 

(L) och (D).  
Yttrande (MP) och (V). 

 

2 Fastighetsnämnden Tunnel Tilläggsyrkande (MP) och 
(V). Yttrande (MP) och (V). 
Yttrande (M), (KD), (L) och 
(D) 

 

3 Miljö- och 
klimatnämnden 

Tar inte ställning 
till bro eller tunnel.   

  

4 Park- och Naturnämnden Tunnel har fler 
förtjänster men 
förordar inte något 
av alternativen i 
sin helhet.  

  

5 Idrott- och 
föreningsnämnden 

Tar inte ställning 
till bro eller tunnel.   

 Tjänstemannasvar. 

6 Kulturnämnden Tunnel   

7 Förskolenämnden Tunnel Protokollsanteckning om 
att (D) reserverar sig mot 
beslutet 
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8 Grundskolenämnden Tar inte ställning 

till bro eller tunnel.   
 Inte beslutad i 

nämnden utan 
delegationsbeslut.  

9 Utbildningsnämnden Tunnel Protokollsanteckning om 
att (D) inte deltar i beslutet. 

 

10 Kretslopp och vatten 
nämnden  

Tunnel  Inte beslutad i 
nämnden utan 
delegationsbeslut. 

11 SDN Lundby 1.Tunnel 
2. 12 m. bro 

Yttrande från (MP) och (V).  

12 SDN Majorna Linné Tar inte ställning 
till bro eller tunnel.   

Yrkandet från (M), (L) och 
(C). 

Nämnden beslutade 
översända 
förvaltningens svar 
med undantag av 
tillägg och justeringar 
som framgår av 
yrkandet från (M), (L) 
och (C). 

13 Älvstranden Utveckling 
AB 

Tunnel  Information till 
styrelsen. Beslut av 
VD.  

14 Göteborgs Stads 
Parkering AB 

Tar inte ställning 
till bro eller tunnel.   

 Tjänstemannasvar.  

15 Göteborgs Hamn AB Tunnel   Styrelsebeslut.  

16 Göteborg Energi Tar inte ställning 
till bro eller tunnel.   

  

17 BRG Tunnel  Inte beslutad i 
styrelsen utan 
tjänstemannasvar.  

18 Higab Tunnel   

19 Göteborgs Spårvägar AB Tunnel   Inte beslutad i 
styrelsen utan 
tjänstemannasvar. 

 

Sammanfattning 

Av 19 inkomna svar har: 

 12 svarat tunnel 
 7 förordar inte något av alternativen 

Statliga och regionala myndigheter  

Nr. Instans Bro eller tunnel Yttranden/Yrkanden Kommentar 

20 Sjöfartsverket Tunnel  Tjänstemannasvar. 

21 Trafikverket Tunnel  Tjänstemannasvar. 
Beslut av regionchef.  

22 Länsstyrelsen Västra 
Götaland  

Tunnel  Tjänstemannasvar. 
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Sammanfattning 

Av tre inkomna svar har:  

 3 svarat tunnel 

Kommuner/myndigheter/intressenter längs Göta älv och Vänern  

Nr. Instans Bro eller 
tunnel 

Yttranden/Yrkanden Kommentar 

23 Länsstyrelsen Värmland Tunnel  Beslut av länsråd.  

24 Region Värmland 1. Tunnel 
2. Högbro 

 Regionala 
utvecklingsnämnden. 

25 Vänersamarbetet 
(Grums, Grästorp, Gullspång, 
Götene, Hammarö, Karlstad, 
Kristinehamn, Lidköping, 
Mariestad, Mellerud 
Säffle, Vänersborg, Åmål)  

Tunnel   

26 Vänersborgs kommun Tunnel  Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
hänvisar till 
Vänersamarbetets 
remisssvar.  

27 Grums kommun   Kommunstyrelsen 
hänvisar till Region 
Värmland och 
Vänersamarbetets 
remissvar.  

28 Säffle/Åmål kommun 
 

Tar inte 
ställning till bro 
eller tunnel.   

 Teknik- och 
fritidsnämnden. 

29 Åmål kommun  1.Tunnel 
2. 12 m. bro 

 Kommunstyrelsens 
ordförande på 
delegation.  

30 Mellerud kommun   Avstår från att yttra 
sig. 

31 Skaraborg kommunalförbund 
(Grästorp, Gullspång, Mariestad, 
Götene, Lidköping) 

  Kommuncheferna 
hänvisar till 
Vänersamarbetets 
remissvar. 

32 Vänerhamn 
(Karlstad, Lidköping, 
Kristinehamn, Gullspång, 
Vänersborg, Åmål, Lantmännen)  

Tunnel  Hänvisar till 
Vänerregionens 
näringslivsråd.  

33 Karlstads kommun Tunnel   
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34 Ale kommun   Avstår från att yttra 

sig. 
35 Trollhättan kommun   Avstår från att yttra 

sig.  
36 Kungälv   Inte inkommit. 

37 Lilla Edet   Inte inkommit. 

38 Vänerregionens näringslivsråd 
(Erik Thun AB, Ahlmarks Lines 
AB, Stora Enso Skog AB,  
BillerudKorsnäs, 
Handelskammaren i Värmland,  
Valmet, Vänerhamn AB,  
Tågoperatörerna, Zinkgruvan,  
Sveriges Åkeriförening 
Värmland,  
Svenska Foder AB, Nordic 
Paper, Moelven, Lantmännen,  
Reppe, Lantmännen Lantbruk,  
Vargön Alloys.) 
 

Tunnel   

 
Sammanfattning 

Av 14 inkomna svar har:  

 8 svarat tunnel 
 1 tar inte ställning till bro eller tunnel 
 2 hänvisar till ett gemensamt svar 
 3 avstår från att yttra sig  
 2 har inte inkommit med svar 

Intressenter som berörs av sträckningen samt 
intresseorganisationer 

Nr. Instans Bro eller tunnel Yttranden/Yrkanden Kommentar 
39 Stena Line AB Tunnel vilket 

förutsätter 
omlokalisering av 
Stena Line.  

 Tjänstemannasvar. 

40 Gotenius Varv Tunnel   

41 Västsvenska 
handelskammaren 

Tunnel  Tjänstemannasvar av 
ansvarig för 
infrastruktur.  

42 Cykelfrämjandet Göteborg  1. Tunnel med 
separat cykelbro 
bredvid.  
2. Lågbro 
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3. Högbro 
4. Tunnel 

 

Sammanfattning 

Av 4 inkomna svar har:  

 2 svarat tunnel 
 2 svarat tunnel med särskilda önskemål 

Övriga intressenter 

Nr. Instans Bro eller tunnel Yttranden/Yrkanden Kommentar 
43 Naturskyddsföreningen i 

Göteborg  
Bro med gång- 
och 
cykelmöjlighet.  

  

44 Alexandersson fastigheter 
AB 

Tunnel    

45 Tibergs möbler Tunnel   

46 BiD Stigberget Tar inte ställning 
till bro eller tunnel.   

  

47 Spårvagnssällskapet 
Ringlinien 

Tar inte ställning 
till bro eller tunnel.   

 Spårutvecklingsgruppen. 

48 Brf Lindholmsdockan Tunnel   

 

Sammanfattning 

Av 6 inkomna svar har:  

 3 svarat tunnel 
 2 tar inte ställning till bro eller tunnel 
 1 har svarat bro med gång- och cykelmöjlighet  

 









Yttrande MP, V
Byggnadsnämnden 2020-10-20

Ärende 11a
Diarienummer BN 0764/20

Svar på remiss – översikt av underlag för Lindholmsförbindelsens förstudie.
Vi ställer oss bakom tunnelalternativet eftersom vi ser att det ger de största fördelarna för
spårvägstrafiken. Vi tror också att en kombinerad spårväg, gång och cykelbro inte skulle
vara den bästa lösningen för varken spårväg eller gång och cykeltrafik. Samtidigt ser vi
att behovet av cykelförbindelser över älven ökar och vill peka på vikten av att planerna på
gång och cykelbroar över älven blir verklighet.
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Svar på remiss - översikt av underlag för 
Lindholmsförbindelsens förstudie  
Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden  

1. Tjänsteutlåtandet godkänns  
2. Tjänsteutlåtandet översänds till trafikkontoret som yttrande över remissen 
3. Paragrafen justeras omedelbart 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden föreslås ta ställning till val av alternativ för Lindholmsförbindelsen i 
form av tunnel, bro 12 meter eller bro 27 meter genom Översikt av underlag för remiss av 
Lindholmsförbindelsens förstudie (bilaga 1). Vidare behöver byggnadsnämnden i svar på 
remissen redogöra för hur de olika alternativen påverkar verksamheten.  

Stadsbyggnadskontoret deltog under våren 2020 i arbetet med underlag i form av en 
stadsbyggnads- och exploateringsanalys till den rapport som remissen avser och har 
svarat i enlighet med bedömningen som gjorts i underlaget i detta tjänsteutlåtande. Alla 
alternativ bedöms påverka pågående planeringsarbeten och stadsutveckling i berört 
område, i olika omfattning beroende på vilket alternativ som väljs. Planarbete kommer 
även att krävas oavsett vilket alternativ som väljs. 

I rapporten redogörs för att tunneln har bäst stadsbanekvaliteter och att tunnel innebär 
lägst negativ påverkan utifrån stadsbyggnads- och exploateringsaspekter samt innebär 
minst påverkan på riksintressen, bland annat för kulturmiljövård och 
kommunikationer(sjöfart). Stadsbyggnadskontoret gör ingen annan bedömning än den 
som redan redovisats i underlag och ser därmed tunnelalternativet som bäst lämpat att 
fortsätta utreda i förstudie. Ett flertal aspekter som inte är tillräckligt belysta behöver 
hanteras i fortsatt arbete, såsom gestaltning av hållplatslägen och omkringliggande 
platser, så att kollektivtrafiken kan utgöra en del av en attraktiv stadsmiljö. 
Stadsbyggnadskontoret delar rapportens bedömning av att nyttan för gång- och cykel vid 
val av tunnel fortsatt behöver hanteras inom staden, men ser inte att en koppling österut 
ersätter behovet eller nyttan av en koppling i detta läge som rapporten indikerar.  

Inom ramen för arbetet med ny översiktsplan, fördjupad för centrala Göteborg kommer en 
hållbarhetsbedömning göras för det alternativ som väljs. Fortsättningsvis är det dock 
särskilt viktigt att beakta de sociala, ekologisk och ekonomiska dimensionerna utifrån 
behovet och nyttan av en gång- och cykelförbindelse i området samt kvaliteter för 
gestaltning som stödjer en attraktiv och hållbar stadsmiljö för alla. 

Stadsbyggnadskontoret 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-09-28 
Byggnadsnämnden 2020-10-20 
Diarienummer 0764/20 

Handläggare 
Jessica Andersson 
Telefon: 031-368 17 42 
E-post: jessica.andersson@sbk.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Rapporten samlar underlag från olika underlagsrapporter och redogör för olika aspekter 
såsom stadsbanestandard, stadsbyggnad och exploatering, risker och osäkerheter, 
påverkan på och dialog med intressenter samt kostnader. Alla aspekter medför påverkan 
ur en ekonomisk dimension och i rapporten konstateras att samtliga alternativ överstiger 
tilldelad investeringsram. Vidare görs bedömningen att skillnaden mellan alternativen 
inte ses som signifikant givet projektets tidiga fas vilket gör den ekonomiska dimensionen 
av val av alternativ svårbedömd. En ny kollektivförbindelse utgör i sig en stor 
investering, både för stat och kommun och det är viktigt att få så stor nytta för så många 
som möjligt varför det fortsatt är viktigt att beakta kostnader för gång- och cykel.  

Inom ramen för arbetet med ny översiktsplan, fördjupad för centrala Göteborg, kommer 
en hållbarhetsbedömning göras för det alternativ som väljs.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Rapporten samlar underlag från olika underlagsrapporter och redogör för olika aspekter 
såsom stadsbanestandard, stadsbyggnad och exploatering, risker och osäkerheter, 
påverkan på och dialog med intressenter samt kostnader. Alla dessa aspekter bedöms 
innebära en påverkan på staden av föreslagen åtgärd oberoende val av alternativ utifrån 
ekologisk dimension. En ny kollektivförbindelse utgör i sig en möjlighet för staden att nå 
mål om hållbart resande men det är av samma anledning viktigt att omhänderta nyttan 
och behovet av gång- och cykel över älven fortsättningsvis.  

Inom ramen för arbetet med ny översiktsplan, fördjupad för centrala Göteborg kommer en 
hållbarhetsbedömning göras för det alternativ som väljs.  

Bedömning ur social dimension 
Rapporten samlar underlag från olika underlagsrapporter och redogör för olika aspekter 
såsom stadsbanestandard, stadsbyggnad och exploatering, risker och osäkerheter, 
påverkan på och dialog med intressenter samt kostnader. Särskilt bedöms aspekterna 
stadsbyggnad och exploatering samt påverkan på och dialog med intressenter påverka 
utifrån social dimension. Den sociala dimensionen behöver belysas tydligare 
fortsättningsvis. En ny kollektivförbindelse utgör i sig en möjlighet för staden att verka 
för att fler ska få tillgång till stadens resurser och koppla stadsdelar samman, men det är 
av samma anledning viktigt att omhänderta nyttan och behovet av gång- och cykel över 
älven fortsättningsvis. Gestaltning av framtida hållplatslägen som mötesplatser och 
offentliga rum är viktig att den tillgodoser behov för alla stadens invånare, besökare och 
verksamma.  

Inom ramen för arbetet med ny översiktsplan, fördjupad för centrala Göteborg kommer en 
hållbarhetsbedömning göras för det alternativ som väljs.  
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Ärendet  
Byggnadsnämnden föreslås genom tjänsteutlåtande ta ställning till alternativ för 
Lindholmsförbindelsen i form av tunnel, bro 12 meter eller bro 27 meter genom Översikt 
av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsens förstudie, Dnr 1045/16, 
Trafikkontoret. Remisstiden är från 31 augusti till den 30 oktober 

Beskrivning av ärendet 
Lindholmsförbindelsen är en stadsbana (spårväg med hög kapacitet och korta restider) 
som är del i kollektivtrafikobjektet Brunnsbo-Linné som ingår i Sverigeförhandlingen 
som avtalats mellan Göteborgs Stad, Trafikverket och Västra Götalandsregionen. Den 
knyter samman Lindholmen med Linnéplatsen via en hållplats i eller intill Stigberget, och 
utgör en del av innerstadsringen – som i sin tur är en del av målbild koll2035.  

Rapport Översikt av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsens förstudie är 
framtagen av trafikkontoret och har skickats för remiss med tillhörande bilagor till 
stadsbyggnadskontoret inför val av alternativ för Lindholmsförbindelsen hösten 2020. 
Rapportens syfte är att ge en samlad bild av utredningsläget och de olika alternativens 
förutsättningar att placera Lindholmsförbindelsen i befintlig stadsmiljö. Beslut om val av 
alternativ fattas i regionfullmäktige och kommunfullmäktige under våren 2021. 
Beslutsunderlag kommer då att utgöras av rapporten med tillhörande bilagor samt 
synpunkter från remissinstanser och intressenter, där byggnadsnämnden utgör en av flera 
remissinstanser. Trafikkontoret önskar få svar i remissen på vilket alternativ som förordas 
och hur alternativen påverkar verksamheten. 

Beslutet avser val av ett av följande alternativ som de i remissvaret vill ha belyst: 

 Tunnel: Tunnel längs hela sträckningen mellan Lindholmen och Linnéplatsen. 
 Öppningsbar 12 m bro: Öppningsbar bro från Lindholmen till Stigberget, tunnel 

mellan Stigbergstorget och Linnéplatsen. 
 Fast 27 m bro: Inte öppningsbar bro från Lindholmen till Stigberget, spår i 

Bangatan mellan Stigbergstorget och Djurgårdsplatsen. Tunnel mellan 
Djurgårdsplatsen och Linnéplatsen. 

Rapporten redogör för de tre olika alternativens egenskaper, förutsättningar och nyttor. 
En bussförbindelse är endast möjligt i broalternativen och detsamma gäller för gång- och 
cykel. Gång- och cykel ger nytta men medför ökad risknivå och kostnadsram för 
projektgenomförandet, busstrafik försämrar stadsbanestandard och nyttan är oklar, vilket 
gör att bussförbindelsen i enlighet med målbild koll2035 inte är prioriterad. Vid 
tunnelalternativet, som inte möjliggör gång, cykel eller busstrafik kvarstår utmaningen för 
staden att hantera behovet av gång- och cykelförbindelse över Göta älv. 

Samtliga alternativ bedöms överstiga tilldelad investeringsram och skillnaden mellan 
alternativen ses inte som signifikant givet projektets tidiga fas. Genomförandet av 
samtliga alternativ medför risker av byggnadsteknisk karaktär och påverkar i olika grad 
en rad intressenter. 

Bilagor  
1. Rapport Översikt av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsens förstudie, 

augusti 2020 
2. Förstudie Stadsbyggnads- och exploateringsanalys, juni 2020 
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Stadsbyggnadskontorets bedömning 
 

Bakgrund  
Stadsbyggnadskontoret deltog under våren 2020 i arbetet med underlag till den rapport 
som remissen avser. Underlaget utgörs av en Stadsbyggnad- och exploateringsanalys, 
som tagits fram i samverkan inom ramen för arbetet med ny översiktsplan, fördjupad för 
centrala Göteborg. I rapporten refereras den till som REF-K1, Stadsbyggnad- och 
exploateringsanalys, Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Älvstranden utveckling 
AB och utgör i detta tjänsteutlåtande ett stöd för resonemang och medskick till beslut av 
val av alternativ.  

Stadsbyggnadskontoret redogör i stadsbyggnad- och exploateringsanalysen för de olika 
alternativen och hur de dels påverkas olika stadsutvecklings- och exploateringsaspekter 
dels de olika platser som alternativen berör.  Dessa beskrivs översiktligt även i rapporten. 

Val av alternativ 
I rapporten som remissas görs den sammanfattande bedömningen att tunnelalternativet 
har bäst stadsbanekvaliteter, innebär lägst negativ påverkan utifrån stadsbyggnads- och 
exploateringsaspekter samt minst påverkan på riksintressen för bland annat 
kulturmiljövård. Samtliga alternativ har för och nackdelar utifrån olika aspekter och på 
olika platser. Anslutningen av förbindelsen till Linnéplatsen är samma i de olika 
alternativen. Linnéplatsen redogörs inte fördjupat för i rapporten. Anslutningen till 
Linnéplatsen är särskilt komplex, utifrån de anspråk som behöver omhändertas i fortsatt 
arbete. Platsen påverkas i hög grad, oberoende av alternativ, medan andra platser som 
exempelvis Stigberget påverkas i varierande grad beroende på vilket alternativ som väljs. 
Alternativet tunnel eller bro får här helt olika konsekvenser och påverkan på bland annat 
stadsliv samt stads- och landskapsbild.  

Stadsbyggnadskontoret gör ingen annan bedömning än den som redan redovisats inom 
Stadsbyggnads - och exploateringsanalysen och ser därmed tunnelalternativet som bäst 
lämpat att fortsätta utreda i förstudie. Sammantaget finns det till detta val av alternativ 
flertalet aspekter som behöver hanteras vidare och som inte är tillräckligt belysta i 
rapporten. Sådana aspekter handlar bland annat om gestaltningen av hållplatslägen och 
omkringliggande stadsmiljöer så att kollektivtrafiken kan utgöra en del av en attraktiv och 
god stadsmiljö. 

Resonemang gällande gång- och cykelförbindelse  
Stadsbyggnadskontoret ser positivt på resonemanget gällande nytta för gång- och cykel 
och att det vid val av tunnel fortsatt behöver utredas och hanteras.  Däremot ser kontoret 
att beskrivningen som avser att en större nytta nås för cyklister om en gång- och 
cykelförbindelse istället placeras österut behöver hållas isär givet behovet av en gång- 
och cykelförbindelse mellan Stigberget och Lindholmen som konstateras.  

Inom arbetet med ny översiktsplan, fördjupad för centrala Göteborg, avses flera 
förbindelser(färjor- och gång- och cykelbroar) över älven redogöras för. Ett av dessa 
lägen är just mellan Stigberget och Lindholmen. Kopplingen anses utifrån pågående 
arbete och program för Lindholmen kunna koppla samman områdena över älven genom 
Djurgårdsgatans förlängning och Miraallén, väster om läget för Lindholmsförbindelsen. 
En gång- och cykelkoppling österut, exempelvis från befintlig stadskärna till Lindholmen 
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och Frihamnen har en annan nytta i att koppla samman områden och stråk så att 
stadskärnan kan växa över älven.  

 

 

 

 

 

  

Henrik Kant  

 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Katja Ketola  

 

Chef Strategiska avdelningen  

 









Fastighetsnämnden 2020-10-19   Yrkande MP, V 
 
 
 
 
Lindholmsförbindelsen

 
Fastighetsnämnden beslutar
 
Att till yttrandet lägga till följande: 

 
”Behovet av fler gång- och cykelförbindelser är stort och när det nu inte blir en gång- och 
cykelmöjlighet vid Lindholmsförbindelsen så ökar behovet av att prioritera en ny gång- och 
cykelbro.

 
Spårvägen på Lindholmen är efterlängtad. I kommande planering behöver barriäreffekten av 
staket etc vid spårvägen hållas nere i de sträckor som går genom stadsmiljö.”
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Lindholmsförbindelsen 
 
Behovet av fler gång- och cykelförbindelser är stort och när det nu inte blir en gång- och 
cykelmöjlighet vid Lindholmsförbindelsen så ökar behovet av att prioritera en ny gång- och 
cykelbro. 
 
Spårvägen på Lindholmen är efterlängtad. I kommande planering behöver barriäreffekten av 
staket etc. vid spårvägen hållas nere i de sträckor som går genom stadsmiljö. 
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Lindholmsförbindelsen, remissvar avseende 
val av alternativ – bro eller tunnel mellan 
Lindholmen och Stigberget  
Förslag till beslut 
I Fastighetsnämnden 

1. Fastighetsnämnden förordar förslaget med tunnel under Göta älv med beaktande 
av de överväganden som framgår i tjänsteutlåtandet. 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till Stadsledningskontoret som yttrande över 
remissen. 

Sammanfattning 
Som en del av Sverigeförhandlingen ingår en kollektivtrafikförbindelse mellan Brunnsbo 
och Linnéplatsen. Delen Lindholmen – Linnéplatsen planeras passera Göta älv med 
tunnel eller bro. Trafikkontoret har gjort en teknisk förstudie där man studerat 3 alternativ 
för älvpassagen. Det man studerat är en spårvägsförbindelse med stadsbanekvalitet (GC- 
och bussväg ingår inte studien):  

 Öppningsbar bro med segelfri höjd på 12,5 meter i stängt läge och segelfri bredd 
på 30 meter. Totalkostnad 4 637 miljoner kronor. 

 Fast bro med segelfri höjd på 27 meter och segelfri bredd på 30 meter. 
Totalkostnad 4 167 miljoner kronor. 

 Tunnel. Totalkostnad 4 434 miljoner kronor. 

Fastighetskontoret förordar tunnelalternativet då det har minst negativ påverkan på stad- 
och exploateringsaspekterna. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
 Samtliga 3 förslag överskrider den ekonomiska ramen i Sverigeförhandlingen 

med ca 500 till 1000 miljoner kronor. Dyrast är lågbroalternativet, därefter tunnel 
och minst kostsam högbron.  

 En riskexponering om ca 500 miljoner kronor, är medräknad i 
kostnadsbedömningarna. Riskexponeringen, riskkalkylen, är en identifiering och 
värdering av riskernas sannolikhet och ekonomiska konsekvens. 
Varje risks sannolikhet och konsekvens multipliceras. 
Summan av multiplikationerna är projektets kalkylerade riskexponering 

Avtalat genom Sverigeförhandlingen är 3 485 miljoner kronor varav staten står för 50%, 
regionen 25% och staden 25%. Hur finansieringen av överskjutande kostnader ska ske 

Fastighetskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-10-19 
Diarienummer 5164/20 
 

Handläggare 
Claes Premmert 
Telefon: 031 - 368 12 83 
E-post: claes.premmert@fastighet.goteborg.se  
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håller på att ses över av Trafikkontoret. Besparingsåtgärder samt omfördelning av 
kostnader i Brunnsbo-Linnéprojektet studeras. 

Om man, i broalternativen, vill samordna älvförbindelsen med gång- cykel- och bussväg 
tillkommer ca 500-700 miljoner kronor. (Ej möjligt i tunnellösningen.) Dock innebär en 
bussväg att bussen kör i spårvagnsspåren vilket försämrar stadsbanekvaliteterna då 
framkomligenheten för spårvagn försämras med längre restider som följd. 

Vid broalternativen tillkommer kostnader för gestaltning som inte är medräknade i 
kalkylerna.  

Exploateringsmöjligheterna i Södra Lindholmen, där Älvstranden Utveckling är 
markägare, påverkas mest negativt i högbroalternativet där en minskning av 
exploateringsintäkterna mellan 300 och 1000 miljoner kronor kan förutspås. Det stora 
spannet beror på om man bygger stadskvarter ut i älven eller inte. Älvkvarteren innehåller 
en stor del BTA-yta som försvinner vid högbroalternativet. 

Vad nettominskningen av exploateringen blir har inte beräknats men generellt är det 
dyrare att bygga kvarteren i Älven än på land.  

Lågbron medför en minskad exploateringsintäkt om ca 200 miljoner kronor, oavsett om 
man bygger Älvkvarteren eller inte. 

Tunnelalternativet påverkar inte exploateringsmöjligheterna vid Södra Lindholmen. 
Effekten av försämrade markvärden på grund av närhet till broramper finns inte heller. 

Exploateringsmöjligheterna vid Stigberget påverkas i viss, mindre omfattning av 
broalternativen (broramperna) men inte av tunnellösningen. 

Sjömanskyrkan påverkas om något av broalternativen väljs. Rivning av hela kyrkan 
alternativt delar den den. 

Exploateringen vid Linnéplatsen är inte beroende av eller påverkas av vilket alternativ 
man väljer.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Miljömässigt innebär alla tre alternativen en påverkan på Göta älv. Miljödom 
(”vattendom”) kommer att behöva sökas. 

Bedömning ur social dimension 
Vid Lindholmen kommer både broalternativen och tråg för tunnel att påverka stads-och 
landskapsbilden och utgöra en barriär mellan bostadsområde och verksamhetsområde, 
störst påverkan har högbro och minst tunnel. 

En snabb förbindelse mellan Lindolmen och fastlandet bidrar till att koppla ihop Norra 
Älvstranden med innerstaden till ett gemensamt stadsrum. 

Resor, till och från Lindholmen mm, kommer att förenklas och gå betydligt snabbare än 
idag. 

Stigberget kommer att bli en knutpunkt för resande då den planerade Metrobussen 
kommer att gå på Masthuggskajen och därmed underlätta för resande som ska färdas 
vidare mot centrum och mot väster. 
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Stadslivet vid Stigbergstorget påverkas av nya flöden och platsens kapacitet att 
omhänderta olika flöden påverkas. Exempelvis blir platsen en knutpunkt mellan planerad 
Metrobuss och Lindolmsförindelsen. 

Totalt sett kommer Lindholmsförbindelsen att inverka positivt på invånarnas sociala 
relation mellan varandra då man överbryggar älvbarriären på ännu ett ställe. 

Lindholmsförbindelsen kommer att påverka ett antal riksintressen.  

De är: 

 Riksintresse kulturmiljö - Lindholmen 
 Riksintresse kommunikationer - Göta älv 
 Riksintresse kulturmiljö – Stigberget 

Hänsyn till dessa måste tas vid den fortsatta planeringen så att påverkan minimeras. 

Samverkan 
Studien har tagits fram gemensamt mellan Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret och 
Fastighetskontoret. 

Någon facklig samverkan är inte aktuell i detta fall.  

Bilagor 
1. Översiktskarta och detaljkarta 

2. Teknisk förstudie, januari 2020, Trafikkontoret 

3. Remisshandlingen 

Prokollsutdrag skickas till: 
Översänds till stadsledningskontoret. 
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Ärendet  
Fastighetsnämnden ska ta ställning till vilket av de tre alternativen till älvförbindelse som 
förordas.  

FK förordar tunnelalternativet beskrivet under ”Förvaltningens bedömning” nedan. 

Beskrivning av ärendet 
Förstudien omfattar 

Beskrivning av konsekvenserna för de olika alternativen avseende möjlig och 
pågående stadsutveckling såsom exploateringsmöjligheter, näringslivsutveckling, 
grönstruktur, stadsmässighet, markanspråk och påverkan på riksintressen. 

Beskrivning av fattade beslut, relation och ömsesidiga beroenden mellan 
Lindholmsförbindelsen och planeringsprojekt till exempel planprogram för 
Lindholmen. 

Lämnar förslag om en fortsatt planeringsprocess av förbindelsen, i enlighet med Plan- 
och bygglagen samt miljöbalken.  

Fortsatta utredningar krävs, såsom 

Förbindelsens påverkan på värdefull natur- och kulturmiljö, riksintresse för 
kulturmiljö och friluftsliv samt utformningsfrågor. 

Social- och barnkonsekvensanalys. 

Miljökvalitetsnorm Vatten för Göta älv. 

Påverkan av klimatförändringar inklusive översvämningsrisker. 

Geoteknik. 

Förvaltningens bedömning 
Fastighetskontoret förordar tunnelalternativet, trots att det är något dyrare än högbron, 
därför att 

Alternativet bedöms totalt sett ge minst påverkan på Lindholmen, Älven och 
Stigberget enligt punkterna nedan. Linnéplatsen påverkas på samma sätt i de tre 
alternativen. 

Tunneln påverkar stadsutveckling och exploateringsmöjligheter minst. 

Restiden är kortast med tunnel. 

Inga buller- eller andra störningar för befintlig bebyggelse vid Stigberget. 

Ingen påverkan på Sjömanskyrkan förutom viss störning under byggtiden. 

Broalternativen, främst högbron, har stor påverkan på stads- och landskapsbild, 
stadsliv och värdefulla byggnader/miljöer viktiga för Riksintresse Kulturmiljö både 
vid Stigberget och på Lindholmen. 

Stenas Danmarksverksamhet måste flytta om något av broalternativen genomförs. 
Vid tunnelalternativet påverkas Stena endast under byggtiden. 



 

Göteborgs Stad Fastighetskontoret, tjänsteutlåtande dnr 5164/20 5 (5)
  
  

 

 

 

Martin Öbo 
Fastighetsdirektör 

 

 

Karin Frykberg 
Avdelningschef  

 









 

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen, tjänsteutlåtande 1 (10) 
   
   
 

Yttrande till Trafiknämnden över remiss Val av 
alternativ – bro eller tunnel mellan 
Lindholmen och Stigberget, dnr 4122/19 

Förslag till beslut 
Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande över remiss Val av alternativ – bro eller tunnel mellan Lindholmen och 
Stigberget till trafiknämnden. 

Miljö- och klimatnämnden förklarar protokollet avseende denna paragraf omedelbart 
justerat. 

Sammanfattning 
Trafiknämnden har gett miljö- och klimatnämnden möjlighet att yttra sig över remiss om 
Val av alternativ – bro eller tunnel mellan Lindholmen och Stigberget.  

Lindholmsförbindelsen är en stadsbana - spårväg med hög kapacitet och korta restider. 
Den knyter samman Lindholmen med Linnéplatsen, utgör halva den planerade 
innerstadsringen och ska fungera som en tvärlänk som bryter de naturliga barriärerna 
Göta älv och Stigberget. 

Alternativ som studerats är följande:  
 Tunnel längs hela sträckningen mellan Lindholmen och Linnéplatsen 
 Öppningsbar bro på 12 meter (motsvarande höjd som Hisingsbron) till 

Stigberget, tunnel mellan Stigbergstorget och Linnéplatsen  
 Ej öppningsbar bro på 27 meter från Lindholmen till Stigberget, spår i Bangatan 

mellan Stigbergstorget och Djurgårdsplatsen. Tunnel mellan Djurgårdsplatsen 
och Linnéplatsen. 

Alternativen har olika egenskaper och jämförs utifrån följande aspekter:  
 Vilken stadsbanestandard har de tre alternativen?  
 Stadsbyggnads- och exploateringsanalys.  
 Påverkan på riksintressen.  
 Risker och osäkerheter i att genomföra de olika alternativen och hur vi möter våra 

intressenter.  
 Investerings- samt drift- och underhållskostnaden för respektive alternativ. 

Den sammanfattande bedömningen är att tunneln ger det enklaste genomförandet och de 
bästa förutsättningarna för att möjliggöra ett kapacitetsstarkt och effektivt resande på 

Miljöförvaltningen 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-11-05  
Diarienummer 2020–16697 
 

Handläggare  
Belma Krslak 
Telefon: 031-365 00 00 
E-post: belma.krslak@miljo.goteborg.se 



 

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen, tjänsteutlåtande 2 (10) 
   
   
 

Lindholmsförbindelsen. Då tunnelalternativet inte möjliggör gång- och cykelförbindelse 
över älven behöver detta fortsättningsvis hanteras inom ramen för cykelprogrammet 
(Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025), med syftet att maximera nyttan för 
cyklister och minimera påverkan på sjöfarten. 

Miljöförvaltningen har bedömt förslagen i remissen utifrån den ekologiska dimensionen 
av hållbarhet och följande frågeställningar i missivet: 

 Hur påverkar de olika alternativen er verksamhet?  
 Vilket alternativ förespråkar ni?  

Vi bedömer att vår verksamhet inte berörs direkt av alternativen. En bedömning av 
alternativen har gjorts utifrån respektive miljöområde och sammanfattas nedan: 

Klimat och trafik 
I driftsfas bedöms tunnelalternativet möjliggöra bäst förutsättningar för snabb och ostörd 
kollektivtrafik, vilket bör skapa bäst förutsättningar för överflyttning från mer koldioxid- 
och energiintensiva trafikslag. I byggnadsfas har tunnelalternativet, enligt klimatkalkylen, 
störst klimatpåverkan. Vid val av tunnelalternativ kvarstår utmaningen att hantera 
behovet av en gång- och cykelförbindelse över Göta älv. Broalternativen möjliggör gång- 
och cykeltrafik men en separat gång- och cykelförbindelse, i ett mera östligt läge, bedöms 
ge störst nyttor utifrån ett gång- och cykelperspektiv 

Ljudmiljö 
Förbindelsen medför risk för exponering för buller och vibrationer på befintliga 
fastigheter. Tunnelalternativet bedöms ge minst bullerpåverkan på omgivningen. 
Påverkansgraden och skyddsåtgärder behöver utredas närmare för alla alternativen. Buller 
och vibrationer under vattnet kan påverka det marina djurlivet negativt och behöver 
utredas, särskilt för tunnelalternativet. 

Luftkvalitet 
I tunnlar kan partiklar ansamlas och ge förhöjda halter vid tunnelmynningarna. Detta kan 
bli ett problem om tunnelmynningar placeras på platser med redan höga föroreningshalter 
eller där människor vistas, exempelvis Linnéplatsen. 

Markmiljö 
Förekomsten av markföroreningar behöver utredas oavsett förbindelsealternativ. Särskilt 
stor risk för markföroreningar finns på Lindholmen som är ett gammalt utfyllt 
varvsområde. Förekomsten av föroreningar i sediment i älven behöver utredas, där 
tunnelalternativet bedöms ge störst påverkan.  

Naturmiljö 
Förbindelsen påverkar riksintresse för friluftslivet (FO 47 Änggårdsbergen, Slottsskogen, 
Fässbergsdalen) och dess påverkan behöver utredas ytterligare. Anslutningen av 
Lindholmsförbindelsen vid Linnéplatsen utgör ett ingrepp i denna entré till Slottsskogen 
och det värdefulla park- och naturområde som finns här. Arbetet med denna del av 
Lindholmsförbindelsen innebär en tydlig målkonflikt med det arbete som pågår med att 
bevara denna mycket värdefulla miljö och behöver samordnas med arbetet med 
kulturreservatet Slottsskogen.  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension 
De aspekter miljöförvaltningen funnit utifrån den ekologiska dimensionen beskrivs under 
rubriken Förvaltningens bedömning.   

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bilagor 
Alla dokument finns tillgängliga under handling nr 23 från trafiknämndens sammanträde 
2020-08-27. 

Publik information och visualiseringar av projektet. 
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Ärendet  
Trafiknämnden har gett miljö- och klimatnämnden möjlighet att yttra sig över remiss om 
Val av alternativ – bro eller tunnel mellan Lindholmen och Stigberget senast den 30 
oktober 2020.  

Trafikkontoret har beviljat förlängd svarstid för behandling i miljö- och klimatnämnden 
den 17 november 2020, förutsatt att trafikkontoret får ta del av miljöförvaltningens 
yttrande senast den 30 oktober med reservation för att det inte är nämndbehandlat.  

Miljöförvaltningen har bedömt förslagen i remissen och tagit fram förslag till yttrande 
som redovisas i detta tjänsteutlåtande. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund  
För att knyta de centrala delarna av Norra Älvstranden till innerstaden på södra sidan 
Göta älv och för att minska sårbarheten i stadstrafiken behövs en ny 
kollektivtrafikförbindelse mellan Lindholmen, Masthugget och vidare till Linnéplatsen.  

Lindholmsförbindelsen är en stadsbana (spårväg med hög kapacitet och korta restider). 
Den knyter samman Lindholmen med Linnéplatsen via en hållplats i eller intill 
Stigberget, utgör halva den planerade innerstadsringen, och ska fungera som en tvärlänk 
som bryter de naturliga barriärerna Göta älv och Stigberget. 

Lindholmsförbindelsen pekas ut i Göteborg Stads översiktsplan och i Målbild Koll 2035 
för stadstrafikens stomnät samt ingår i Sverigeförhandlingen som avtalats mellan 
Göteborgs Stad, Trafikverket och Västra Götalandsregionen.   

Lindholmsförbindelsen ingår i Sverigeförhandlingen där 3485 miljoner kronor (i 2019 års 
penningvärde) är avsatt för Lindholmsförbindelsen, varav staten finansierar 50 procent, 
Västra Götalandsregionen 25 procent och Göteborgs Stad resterande 25 procent.  

 

Figur 1: Illustration över innerstadsringen. Röd linje illustrerar den planerade tvärförbindelsens sträckning 
och svart linje illustrerar befintligt spårvagnsnät. 
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Lindholmsförbindelsen påverkar lokalområdens stadsmiljökvaliteter både under byggtid 
och efter etablering, i synnerhet i de fall infrastruktur placeras ovan mark. Projektets 
utmaning är att skapa en snabb, kapacitetsstark och pålitlig innerstadsring i stadsmiljön så 
att förutsättningar ges till en god stadsutveckling och stadsmiljö för de som bor, vistas 
och verkar i staden – såväl under som efter projektgenomförandet. 

De tre alternativen  
De tre alternativ som studerats är följande:  

 Tunnel längs hela sträckningen mellan Lindholmen och Linnéplatsen 
 Öppningsbar bro på 12 meter (motsvarande höjd som Hisingsbron) till 

Stigberget, tunnel mellan Stigbergstorget och Linnéplatsen  
 Ej öppningsbar bro på 27 meter från Lindholmen till Stigberget, spår i Bangatan 

mellan Stigbergstorget och Djurgårdsplatsen. Tunnel mellan Djurgårdsplatsen 
och Linnéplatsen. 

Samtliga alternativ avslutas vid Linnéplatsen där den nya stadsbanan kopplar till befintlig 
spårväg för att bli en del av den nya innerstadsringen som ska avlasta centrala staden 
bytespunkter och lägga grunden för ett effektivare kollektivtrafiksystem i Göteborg. 
Stadsbana har – jämfört med spårväg – högre hastighet, längre mellan hållplatserna och är 
i högsta möjliga utsträckning planskild i förhållande till övrig trafik.  

 

Figur 2: Illustration över de tre studerade alternativen 

Alternativen har olika egenskaper och jämförs utifrån följande aspekter:  

 Vilken stadsbanestandard har de tre alternativen? Alternativen jämförs utifrån 
restid, hastighet, robusthet samt pålitlighet. 

 Stadsbyggnads- och exploateringsanalys. I stadsbyggnadsanalysen studeras 
påverkan på stadsbild, stadsliv samt landskapsbild för de olika alternativen 
liksom påverkan på möjliga exploateringsintäkter.  

 Påverkan på riksintressen. De riksintressen som studeras är kommunikation 
(farled samt hamn), kulturmiljö samt friluftsliv.  
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 Risker och osäkerheter i att genomföra de olika alternativen och hur vi möter våra 
intressenter. En analys görs av de identifierade kritiska passagerna vid 
Lindholmen, Göta Älv passagen, Stigberget (och Bangatan) samt Linnéplatsen 
med påverkan på olika intressenter.  

 Investerings- samt drift- och underhållskostnaden för respektive alternativ. 

Sammanfattad bedömning av alternativen 
Den sammanfattande bedömningen är att tunnelalternativet har bäst stadsbanekvaliteter. 
Broalternativen medför stopp vid broöppning eller lägre hastigheter på bron.  

Tunnel innebär lägst negativ påverkan utifrån stadsbyggnads- och exploateringsanalysen 
samt minst påverkan på riksintressen. För 27 meter bron minskar 
exploateringsmöjligheterna betydligt på Lindholmen. För 12 meter bron påverkas 
sjöfarten på farleden (sjöfartsintresset) negativt och har en regional påverkan.   

Genomförandet av samtliga alternativ medför risker av byggnadsteknisk karaktär. För 
broalternativen tillkommer dessutom risker kopplade till externa intressenter. 
Broalternativen kommer att medföra ett större behov av samordning med intressenter, 
både från tjänstepersoner och politiker.  

Broalternativen möjliggör gång- och cykeltrafik. En större nytta för gång- och 
cykeltrafikanter samt en mindre påverkan på sjöfarten kan uppnås om en gång- och 
cykelförbindelse istället placeras längre österut. Väljs tunnelalternativet kvarstår 
utmaningen för staden att hantera behovet av gång- och cykelförbindelse över Göta älv.  

En bussförbindelse är endast möjligt i broalternativen. Med busstrafik på bron försämras 
stadsbanestandarden. Då nyttan med busstrafik vid Lindholmsförbindelsen inte heller 
tydligt kan påvisas anser Västtrafik och Västra Götalandsregionen att bussförbindelsen är 
lägre prioriterad.  

Sammanfattningsvis ger tunneln det enklaste genomförandet och de bästa 
förutsättningarna för att möjliggöra ett kapacitetsstarkt och effektivt resande på 
Lindholmsförbindelsen. Då tunnelalternativet inte möjliggör gång- och cykelförbindelse 
över älven behöver detta även fortsättningsvis hanteras i befintligt cykelprojekt, med 
syftet att maximera nyttan för cyklister och minimera påverkan på sjöfarten. 

Alla alternativen överstiger tilldelad investeringsram i Sverigeförhandlingen.  
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Tabell 1, Sammanställning per analyserad aspekt och alternativ. Tabellen är hämtad från remissunderlaget i 
bilaga 2 – Översikt av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsen förstudie. 

 

 

Remissunderlaget 
Remissunderlaget är ett omfattande material som består av många utredningar. De 
tekniska förutsättningarna för tunnel, bro 12 meter samt bro 27 meter redovisas i den 
tekniska förstudien - Teknisk förstudie Lindholmsförbindelsen Huvudrapport - som består 
av sju utredningar (bilaga 15 - 21) som sammanfattas i bilaga 14 (se trafiknämndens 
sammanträde 2020-08-27).  

Den tekniska förstudien har utvecklats/förtydligats och kompletterats under våren 2020 i 
ett antal utredningar, se bilaga 3 – 13 (se trafiknämndens sammanträde 2020-08-27).  

I bilaga 2 sammanfattas materialet som tagits fram i den tekniska förstudien samt i de 
kompletterande underlagen och i rapporten ges en översikt över de alternativskiljande 
egenskaperna för respektive alternativ. Jämförelsen och konsekvensbeskrivningen utgår 
från förutsättningen att det ska byggas en stadsbana utmed sträckan. Det är möjligt att 
också bygga en gång- och cykelbana samt att trafikera buss i spåren på de båda 
broalternativen. Konsekvenserna av att inkludera en gång- och cykelförbindelse samt 
trafikera med buss i spåren redovisas i separat kapitel i översikten i bilaga 2 (se 
trafiknämndens sammanträde 2020-08-27) 

Beslut om val av alternativ fattas i regionfullmäktige och kommunfullmäktige under 
våren 2021. 
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Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens synpunkter utgår från miljö- och klimatnämndens ansvarsområde i 
Göteborgs Stad och våra synpunkter gäller framförallt den ekologiska dimensionen av 
hållbarhet. Våra synpunkter har också utgått från följande frågeställningar i missivet: 

 Hur påverkar de olika alternativen er verksamhet?  
 Vilket alternativ förespråkar ni?  

Vi bedömer att vår verksamhet inte berörs direkt av alternativen.  

Nedan bedöms alternativen utifrån respektive miljöområde. 

Klimat och trafik 
I driftsfas bedöms tunnelalternativet möjliggöra bäst förutsättningar för snabb och ostörd 
kollektivtrafik, vilket bör skapa bäst förutsättningar för överflyttning från mer koldioxid 
och energiintensiva trafikslag. I byggnadsfas har tunnelalternativet, enligt klimatkalkylen, 
störst klimatpåverkan. Dock beror denna mycket på vilken typ av stål och betong som 
används i produktionen. Vid val av tunnelalternativ bör en analys genomföras avseende 
möjligheterna att upphandla stål och betong med en begränsad klimatpåverkan.   

Vid val av tunnelalternativ kvarstår utmaningen att hantera behovet av en gång- och 
cykelförbindelse över Göta älv medan broalternativen möjliggör gång- och cykeltrafik. Vi 
instämmer i remissunderlagets bedömning, att en  separat gång- och cykelförbindelse i ett 
mera östligt läge bedöms ge störst nyttor utifrån ett gång- och cykelperspektiv.  

Förbindelsens påverkan på tillgänglighet och framkomlighet för gång- och 
cykeltrafikanter, till och genom Linnéplatsen och Slottsskogen, behöver utredas vidare. 
Slottsskogens funktion, som en av Göteborgs främsta stadsparker, kan dels stärkas genom 
ökad tillgänglighet för kollektivtrafik dels försvagas genom minskade möjligheter för 
gång- och cykeltrafikanter. Parkens kapacitet, att ta emot stora flöden av gående och 
cyklister i entrén, får inte försämras av förbindelsen. 

Ljudmiljö 
Förbindelsen medför risk för påverkan på befintliga fastigheter avseende buller och 
vibrationer. Förbindelsens påverkansgrad, oavsett alternativ, behöver utredas vidare för 
bygg- respektive driftsfas.  

Tunnelalternativet bedöms ge minst bullerpåverkan på omgivningen. Buller från 
tunnelmynningar kan bli ett problem om dessa placeras nära bostäder, skolor, parker, 
rekreations- eller grönområden. Lämplig placering av tunnelmynningar behöver utredas 
vidare för att säkerställa att berörd omgivning inte riskerar att exponeras för bullernivåer 
som överskrider gällande riktvärden.   

Vid Linnéplatsen och Slottsskogen kan förbindelsen, oavsett alternativ, innebära en mer 
bullerutsatt situation i relation till dagens situation. Slottsskogen är en viktig stadspark, 
som särskilt övervakas inom ramen för stadens bullerövervakning. Förbindelsens 
utformning på platsen behöver utredas vidare med målsättning att minimera påverkan på 
ljudmiljön. 

Buller och vibrationer under vatten kan påverka det marina djurlivet negativt. Störst risk 
för negativ påverkan finns under byggfasen och för tunnelalternativet. Påverkan på det 
marina djurlivet behöver utredas vidare med avseende på buller och vibrationer.  
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Luftkvalitet 
Spårvägstrafik ger upphov till luftföroreningar i form av partikelhalter (PM10). I tunnlar 
kan partiklar ansamlas och ge förhöjda halter vid tunnelmynningarna. Detta kan bli ett 
problem i synnerhet om tunnelmynningar placeras på platser med redan höga 
föroreningshalter eller där människor vistas, exempelvis Linnéplatsen. Mängden 
partikelhalter från tunnelmynningar behöver utredas vidare samt behov och placering av 
eventuella ventilationstorn. 

Markmiljö 
Förekomsten av markföroreningar behöver utredas oavsett förbindelsealternativ. Särskilt 
stor risk för markföroreningar finns på Lindholmen som är ett gammalt utfyllt 
varvsområde. På Lindholmen har också sådana verksamheter bedrivits som medför en 
förhöjd risk för markföroreningar. På fastlandet är det framförallt vid bensinstationen, vid 
Djurgårdsplatsen, som markföroreningar särskilt behöver beaktas. 

Förekomsten av föroreningar i sediment i älven behöver utredas. Mängden förorenade 
sediment som berörs av arbetena beror på vilket alternativ som väljs. Anläggandet av 
brostöd berör en mindre yta och därmed mindre mängd sediment än vad en tunnel gör. 
För tunnelalternativet tas frågan upp om förorenade sediment väldigt kort på sidan 284 i 
Underlagsrapport tidsanalys. Detta behöver utredas mer för alla tre alternativen.  

Naturmiljö 
Förbindelsen påverkar riksintresse för friluftslivet (FO 47 Änggårdsbergen, Slottsskogen, 
Fässbergsdalen). Riksintresset ska enligt MB 3 kap 6 § skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i 
närheten av tätorter ska särskilt beaktas. Förbindelsens påverkan på riksintresset behöver 
utredas ytterligare.  

Förbindelsen påverkar natur- och parkmiljöer, med bland annat skyddsvärda träd. I 
underlaget saknas en utredning av de olika alternativens påverkan på biologisk mångfald. 

I nuvarande program Göteborgs Stads program för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster (som kommer att ersättas av nya miljö- och klimatprogrammet) står 
bland annat att ”Göteborgs Stad ska ta med värdet av ekosystemtjänster i alla 
ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och i andra beslut med påverkan 
på ekosystem.” I detta fall innebär det att en värdering av ekosystemtjänsterna som 
påverkas av Lindholmsförbindelsen bör utföras och deras värden vägas in i beslutet. 

Anslutningen av Lindholmsförbindelsen vid Linnéplatsen utgör ett ingrepp i denna entré 
till Slottsskogen och det värdefulla park- och naturområde som finns här. Anslutningen 
riskerar dessutom att öka de barriäreffekter som redan idag finns genom områdets 
befintliga omfattande trafiklösningar. Arbetet med denna del av Lindholmsförbindelsen 
innebär en tydlig målkonflikt med det arbete som pågår med att bevara denna värdefulla 
miljö och behöver samordnas med arbetet med kulturreservatet Slottsskogen. 

Arbetet med kulturreservatet kan härledas till ett beslut om uppdrag i kommunfullmäktige 
redan 2009, där utgångspunkten var att området ska skyddas från eventuella framtida 
förändringar av exploateringskaraktär. Det nu pågående projektet, som drivs av 
stadsbyggnadskontoret med deltagande av ett tiotal förvaltningar i staden, startade hösten 
2018 och syftar till att säkerställa ett långsiktigt skydd av Slottsskogen som möjliggör 
vård, bevarande och utveckling av parkens kultur-, natur- och rekreativa värden. Den 
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föreslagna tunnelmynningen med tillhörande trafiklösningar ligger i samma område som 
huvudentrén till Slottsskogen idag, och där huvudentrén till Slottsskogens kulturreservat 
planeras. Ett beslut om Slottsskogens kulturreservat väntas i byggnadsnämnden år 2022 
och i kommunfullmäktige år 2023. 

Förbindelsens utformning och anslutning till Linnéplatsen behöver utredas vidare med 
målsättning att minimera påverkan på natur- och friluftsvärden och ekosystemtjänster. 

Påverkan på Göta älv behöver utredas, såväl för byggfas som för driftsfas. Alternativen är 
typ av vattenverksamhet som sannolikt kommer kräva en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB).  

Vattenmiljö 
Hanteringen av dagvatten och tvättvatten behöver utredas. Risk för förekomst av 
klorerade lösningsmedel i grundvattnet behöver beaktas både i området vid 
Stigbergstorget och vid Linnéplatsen på grund av kemtvättar i närområdet.  

Påverkan på grundvatten behöver utredas oavsett alternativ.  

Påverkan på Göta älv och dess djurliv behöver utredas, särskilt för byggfasen där risken 
är stor för grumling av vattnet.    

Bropelare kan orsaka dämningseffekter som påverkar strömningen i vattnet och därmed 
sedimentation och erosion i älven. Vid val av broalternativ behöver detta utredas vidare.  
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Direktör 
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Yttrande till Trafikkontoret över remiss 
gällande val av alternativ för 
Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen 
och Linnéplatsen 
§ 168, 0534/20 

 Beslut 
1. Park- och naturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande 
till trafiknämnden. 

2. Park- och naturnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-25 

Justering 
Omedelbar 

Protokollsutdrag skickas till 
Trafiknämnden 

 

 

 

Dag för justering 
2020-10-19 

 

Vid protokollet 

 

Park- och naturnämnden 

 

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2020-10-19

Sekreterare 
Anders Grönberg 

 

 

Ordförande 
AnnaSara Perslow (C) 

Justerande 
Martin Nilsson (MP) 
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Svar på remiss om Lindholmsförbindelsen 
mellan Lindholmen och Stigberget 
§ 208, N135-0436/20 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné har getts möjlighet att yttra sig om underlag för val av 
lösning för den nya kollektivtrafiksträckningen Lindholmsförbindelsen mellan 
Lindholmen och Linnéplatsen. Remissutskicket rör utformningen av kopplingen över 
Göta älv mellan Lindholmen och Stigberget i form av hög bro, låg bro eller tunnel. 
Yrkanden och yttranden biläggs protokollet. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till trafiknämnden, med undantag av de tillägg och justeringar som framgår av 
yrkandet från M, L och C. 

Handling/ar 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-09 
Bilaga 1: Översikt av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsens förstudie, 
Trafikkontoret, 2020-08-18 
Yrkande från M, L, C 
Yttrande från M 
Yttrande från D 
Yttrande från V och MP 
Yttrande från S  

Yrkanden 
Lena Olinder (M) yrkar bifall till yrkandet från M, L och C.  

Jennifer Merelaid Hankins (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag till 
yrkandet från M, L och C. 

Yvonne Lundberg (D) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar 
enligt yrkandet från M, L och C. 

Protokollsutdrag skickas till 
Trafikkontoret (diarienummer 4122/19) 

  

 

Majorna-Linné 
 

  

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-22



 

 

[Majorna-Linné] 
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Dag för justering 
2020-10-22 

Vid protokollet 

Protokollsutdragets riktighet intygas av registrator Catrine Källström  

Sekreterare 
Mathias Henriksson 

 

 

Ordförande 
Lena Olinder (M) 

 

Justerande 
Jennifer Merelaid Hankins (V) 
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Yttrande angående – Svar på remiss om 
Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen 
och Stigberget 
 

Demokraterna ställer sig bakom tjänsteutlåtandet från Majorna Linné som vi anser är 
välskrivet ur ett stadsdelsperspektiv. 

Avseende trafikaspekterna hänvisar vi till vårt yrkande i Trafiknämnden. Vilket alternativ 
som ska väljas ur ett klimatperspektiv kan avgöras först när effekter på restider har 
redovisats och det är en fråga som Trafiknämndens fackkunniga bereder. 

 

SDN Majorna Linné 
 
 

Yttrande  
 
2020-10-22 
 

(Demokraterna) 
  
Ärende nr: 9 







 

 

Majorna-Linné 
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Svar på remiss om Lindholmsförbindelsen 
mellan Lindholmen och Stigberget 
Förslag till beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till trafiknämnden. 

Sammanfattning 
Trafikkontoret har tagit fram ett samlat underlag för val av lösning för den så kallade 
Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen och Linnéplatsen. Remissutskicket rör 
utformningen av en kollektivtrafikkoppling över Göta älv mellan Lindholmen och 
Stigberget. Remissen innehåller tre alternativ: en tunnel, en öppningsbar bro på 12 meter 
samt en icke-öppningsbar bro på 27 meter. De tre alternativen jämförs med varandra 
avseende stadsbanekvaliteter, påverkan på befintlig stadsmiljö och framtida 
exploateringsmöjligheter, påverkan på riksintressen, risk- och intressentförhållanden samt 
investerings- och driftskostnad.  

Förvaltningen ser positivt på förslaget om en ny tvärkoppling för kollektivtrafiken mellan 
Lindholmen och Linnéplatsen. Förvaltningens bedömning är att alla tre alternativ har för- 
och nackdelar ur ett socialt perspektiv och att vissa frågor behöver utredas vidare utifrån 
det perspektivet. Förvaltningen påpekar behovet av en fördjupad analys av sociala 
aspekter och konsekvenser av de respektive förslagen, liksom av säkrad gång- och 
cykelkoppling över älven oberoende av vilket alternativ som väljs. Förvaltningen påpekar 
att alternativens och projektets påverkan på Stigbergstorget och Linnéplatsen avseende 
boendemiljöer och påverkan på Slottsskogen behöver omhändertas i syfte att förhindra 
skapandet av fysiska och mentala barriärer i stadsmiljön. Slutligen ser förvaltningen ett 
behov av att alternativens respektive klimatpåverkan lyfts och på ett tydligare sätt får 
bäring på valet av alternativ.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslaget beräknas inte få några direkta ekonomiska konsekvenser för 
stadsdelsförvaltningen.  

Projektet är en del av Sverigeförhandlingen vilket innebär att staten finansierar 50 %, 
Västra Götalandsregionen 25 % och Göteborgs Stad resterande 25%. Projektets tilldelade 
medel är 3 485 miljoner kronor. Den beräknade kostnaden för alla tre alternativ överstiger 
det och beräknas variera mellan 4 167 miljoner kronor för den höga bron till 4 637 
miljoner kronor för den låga bron. Tunnelns beräknade kostnad ligger på 4 434 miljoner 
kronor.  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-09-09 
N135-0436/20 
 

Ida Carlsson 
Telefon: 031-365 00 00 
E-post: ida.carlsson@majornalinne.goteborg.se  
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Drift- och underhållskostnaden för de tre alternativen har beräknats. Den låga bron har 
högst beräknade drift- och underhållskostnader på ca 19 miljoner kronor per år, att 
jämföra med beräknad årlig genomsnittlig kostnad på 15 miljoner kronor per år för den 
höga bron och ca 10 miljoner kronor per år för tunnelalternativet. 

Tilläggsfunktioner för gång- och cykeltrafik samt busstrafik på de båda broalternativen är 
möjliga, men ingår inte i grundinvesteringen. Gång- och cykelfunktioner samt trafikering 
med buss är inte möjliga i tunnelalternativet. Tilläggskostnaden för gång- och 
cykelfunktionen varierar mellan 295 miljoner kronor för den låga bron och 360 miljoner 
kronor för den höga bron. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
En klimatkalkyl har tagits fram som underlag till projektet. Enligt klimatkalkylen innebär 
byggnation av tunneln mest koldioxidutsläpp, ungefär dubbelt så mycket som byggnation 
av en av broarna. Detta är framförallt ett resultat av det behov av betong och stål som 
tunneln och den underjordiska stationen vid Stigbergstorget förväntas ha. Alternativet 
hög bro har lägst utsläpp. Trafikkontoret påpekar att kalkylen är gjord i ett tidigt skede 
och innehåller flera osäkerheter och förenklingar.  

Bedömning ur social dimension 
I remissunderlaget saknas en specifik utredning av alternativens sociala aspekter och 
konsekvenser för de platser som berörs av den föreslagna sträckningen. Enligt 
trafikkontoret kommer en social analys att genomföras i genomförandestudien som 
påbörjas efter att beslut fattats om val av alternativ. Det innebär att ingen social analys 
kommer att finnas med i bedömningsgrunden för val av alternativ. Behovet av en sådan 
utredning i tidigt skede är stort och pekas även ut i den geografiska förstudien som 
bifogas remissen. Frånvaron av en social konsekvensanalys innebär att vissa aspekter av 
alternativens och projektets för- och nackdelar är svåra att bedöma, till exempel påverkan 
på boende- och närmiljöer, samt påverkan på Slottsskogen och dess entréområde. 

Beslutet skickas till 
Trafikkontoret, dnr. 4122/19 

Bilagor 

1. Översikt av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsens förstudie, 
Trafikkontoret, 2020-08-18 
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Ärendet  
Trafikkontoret har tagit fram ett samlat underlag för val av lösning för den nya 
kollektivtrafiksträckningen Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen och Linnéplatsen. 
Remissutskicket rör utformningen av kopplingen över Göta älv mellan Lindholmen och 
Stigberget i form av hög bro, låg bro eller tunnel. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné har 
fått ärendet för yttrande under remisstiden den 2 september – 30 oktober 2020.  

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Projektet för spårväg mellan Lindholmen och Linnéplatsen, den så kallade 
Lindholmsförbindelsen, är en del av programmet ”Spårväg och Citybuss mellan 
Brunnsbo-Linné via Lindholmen”, som ingår i Sverigeförhandlingen. Att projektet är en 
del av Sverigeförhandlingen innebär att staten finansierar 50%, Västra Götalandsregionen 
25% och Göteborgs Stad resterande 25%. Gång, cykel och buss är möjliga tillskott till 
projektet, men ingår inte i finansieringen. Projektet är också en del av ”Målbild Koll 2035 
– Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille” som antogs i 
kommunfullmäktige våren 2018. Beslut om val av alternativ för kopplingen mellan 
Lindholmen och Stigberget väntas fattas i trafiknämnden och kommunfullmäktige under 
våren 2021. Lindholmsförbindelsen planeras att börja byggas 2027 och stå färdig 2035.  

I Målbild Koll 2035 pekas kollektivtrafikkopplingen Brunnsbo-Linné ut som 
kollektivtrafikstråk för stadstrafikens stomnät. Kopplingen definieras som stadsbana, ett 
av de fyra kollektivtrafikkoncept som finns med i målbilden. Utöver stadsbana är dessa 
koncept metrobuss, citybuss och spårvagn. Stadsbanekonceptet karaktäriseras av färre 
hållplatser och högre hastighet än spårväg och planeras vara planskild i förhållande till 
övrig trafik. Två av de platser som berörs av Lindholmsförbindelsen, Linnéplatsen och 
Stigberget, är utpekade som viktiga bytespunkter i Målbild Koll 2035.  

I Göteborgs Stads gällande översiktsplan från 2009 pekas området mellan Stigberget och 
Lindholmen ut som reservat för kommunikation. I kommande översiktsplan och 
fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg ska det valda alternativet för 
Lindholmsförbindelsen finnas med och konsekvensbeskrivas. Beslutet om val av 
alternativ är synkroniserat med beslut i byggnadsnämnden om utställning av den 
fördjupade översiktsplanen för centrala Göteborg, där ett av alternativen kommer att gå ut 
på utställning.  

Under våren 2020 presenterade projektet en teknisk förstudie för kopplingen mellan 
Lindholmen och Stigberget. Parallellt med att den tekniska förstudien presenterades hölls 
en digital medborgardialog. Den tekniska förstudien har nu kompletterats med ett flertal 
underlag och utredningar som bifogas remissutskicket. Bifogat remissen och detta 
remissvar finns en översiktlig sammanfattning av innehållet i alla underlag.  

Förslagets innehåll 
I remissen presenteras tre alternativ till koppling över älven mellan Stigberget och 
Lindholmen. De tre alternativ som studerats är följande: 

1. Tunnel från Lindholmen och hela vägen till Linnéplatsen 
2. Öppningsbar bro på 12 meter till Stigberget med tunnel från Stigberget till 

Linnéplatsen 
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3. Ej öppningsbar bro på 27 meter till Stigberget med fortsatt sträckning ovan mark 
längs Bangatan till Djurgårdsplatsen där sträckningen går över till tunnel till 
Linnéplatsen 

Alla alternativ avslutas vid Linnéplatsen där anslutning görs till befintlig spårväg. På 
bilden nedan visas den tänkta sträckningen över älven för respektive alternativ. 

Beskrivning av de tre alternativen  
Tunnel 
Alternativet tunnel innebär att spårvägen går i tunnel hela vägen från Lindholmen till 
Linnéplatsen. Hållplatsläget på Stigbergstorget byggs 35 meter under mark, med 
uppgångar möjliga på Stigbergstorget och mot Masthuggskajen/Första Långgatan. 
Busstrafik är inte lämpligt i tunneln och inte heller gång- och cykelkoppling är möjligt att 
kombinera med detta alternativ. Kopplingarna till befintlig kollektivtrafik på 
Stigbergstorget blir något sämre än för alternativet hög bro, då hållplatsen hamnar under 
mark. Bytesförhållanden till busstrafik på Oscarsleden kan förbättras med detta alternativ. 
Total restid för sträckan mellan Lindholmen och Linnéplatsen blir 4,8 minuter för 
alternativet tunnel.  

Påverkan på befintliga stads- och kulturmiljöer vid Stigberget och Stigbergstorget blir 
minst för alternativet tunnel, med viss påverkan på Masthuggskajen, framförallt under 
byggtid.  

 

 

Figur 1. Förslag till sträckning över Göta älv mellan Lindholmen och Stigberget för respektive alternativ. 



 

 

Göteborgs Stad Majorna-Linné, tjänsteutlåtande  5 (8) 
   
   

Öppningsbar bro på 12 meter 
Alternativet öppningsbar bro på 12 meter innebär att spårväg går på bro från Lindholmen 
till Masthuggskajen nedanför Stigberget. Bron leder in i en tunnelmynning i Stigberget 
med hållplatsläge på brons avslutande del, innan tunnelmynningen. Spårvägen löper 
sedan i tunnel hela vägen till Linnéplatsen. Gång och cykel är möjligt att addera till detta 
alternativ, men ingår inte i förstudien. Vid tillskott av gång och cykel på bron behöver 
Oscarsledens passage nedanför Stigberget flyttas norrut, närmare älvkanten, för att 
möjliggöra för ramper från och till bron. Den låga bron får en segelfri höjd på >12,5 
meter och segelfri bredd på >22,5 meter i varje riktning, samma segelfria bredd som 
Marieholmsbroarna och segelfria höjd som Hisingsbron. Båda broalternativen har större 
påverkan på befintlig stadsmiljö, älvtrafiken, framtida exploateringsmöjligheter och restid 
än vad tunnelalternativet har. Den öppningsbara bron påverkar spårvägens restid vid 
broöppning. Total restid för sträckan mellan Lindholmen och Linnéplatsen blir 5,1 
minuter för alternativet låg bro, med ca. 9–13 minuters restid vid broöppning.  

Påverkan på Stigberget och Stigbergstorget blir något större för alternativet låg bro än för 
tunnelalternativet, framförallt under byggtid. Vid byggnation kommer Sjömanskyrkans 
västra flygel att behöva rivas för att möjliggöra byggnation av tunnelmynningen i 
Stigberget.  

Ej öppningsbar bro på 27 meter 
Alternativet ej öppningsbar bro på 27 meter innebär att spårväg leds upp på bro från 
Lindholmen till Stigbergstorget. Bron byggs i en svängd form österut över älven, för att 
minska lutningen. Bron ansluter i markplan vid Stigbergstorget och spårväg fortsätter från 
bron längs Amerikagatan och Bangatan till Djurgårdsplatsen. Vid Djurgårdsplatsen leds 
spårvägen in i tunnel som löper till Linnéplatsen. Hållplatsläget på Stigbergstorget skapas 
i markplan i anslutning till befintlig kollektivtrafik. En hållplats skapas också på 
Djurgårdsplatsen innan tunnelmynningen. På Bangatan mellan Stigberget och 
Djurgårdsplatsen planeras spårvägen gå på egen banvall. Gång och cykel är möjligt att 
addera till detta alternativ, men har inte studerats hittills i utredningen. Total restid för 
sträckan mellan Lindholmen och Linnéplatsen blir 6,3 minuter för alternativet hög bro.  

Påverkan på Stigberget och Stigbergstorget blir störst för alternativet hög bro, då 
anslutningen görs i markplan i befintlig stadsmiljö vid Amerikagatan. Rivning av 
Sjömanskyrkans västra flygel kan inte uteslutas. Påverkan blir också stor längs Bangatan, 
där spårvägen planeras gå på egen banvall fram till Djurgårdsplatsen. Påverkan på 
befintliga byggnader och närmiljöer är svår att avgöra i detta tidiga skede, men kommer 
att vara en viktig fråga att hantera i detaljplanering och genomförande av hållplatslägena. 
Det gäller för alla tre alternativ.  

Jämförelse av de tre alternativen 
I jämförelsen av de tre alternativen har projektet undersökt alternativen utifrån följande 
aspekter: stadsbanestandard, stadsbyggnad och exploatering, påverkan på riksintressen, 
risker och osäkerhet, intressentpåverkan, samt investering och driftskostnader. Med 
stadsbanestandard beskrivs hur väl alternativen uppfyller nyttor och kvaliteter som är 
kopplade till konceptet stadsbana, till exempel hög hastighet, kort restid, hög pålitlighet 
och funktionella bytespunkter. Med påverkan på stadsbyggnad och exploatering beskrivs 
hur alternativen påverkar möjligheterna till framtida utbyggnad och exploatering i staden, 
samt hur de påverkar den befintliga stadsmiljön och riksintressen. Med risker och 
osäkerheter beskrivs hur genomförandet av projektet påverkas av vilket alternativ som 
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väljs, kopplat till exempelvis risker under byggtid, kritiska passager längs sträckan, 
tidplanerisker och klimatpåverkan. Med påverkan på och dialog med intressenter 
beskrivs påverkan på intressenter med koppling till respektive plats längs sträckan. Med 
investering och driftskostnad beskrivs de olika kostnaderna för investering, drift och 
underhåll för respektive alternativ. I bilden nedan återfinns en tabell, där bedömningen av 
de olika alternativen i förhållande till dessa aspekter sammanfattas.  

Figur 2. Sammanställning av påverkan av respektive alternativ. 

Lindholmsförbindelsens påverkan på Linnéplatsen 
Linnéplatsen bedöms vara den plats längs sträckningen där risken för negativ påverkan är 
störst. Påverkan på Linnéplatsen ser likadan ut för alla tre alternativ och är därför inte 
beroende av vilket alternativ som väljs. Tunneln från Stigberget planeras mynna ut i 
berget under Naturhistoriska muséet och fortsätta som planskild spårväg fram till 
Linnéplatsen. Det innebär att den tillkommande spårvägen riskerar att skapa en barriär 
mellan Linnéstaden och Slottsskogen och påverka stads- och landskapsbilden för 
Linnéplatsen och Slottsskogen. Denna påverkan är också kritisk i förhållande till andra 
pågående planeringsuppdrag i staden, som förtydligandet av Slottsskogens entréer och 
bildandet av ett kulturreservat för Slottsskogen. I den geografiska förstudien presenteras 
alternativa förslag på utformning av hållplatsen vid Linnéplatsen, med mindre påverkan 
på befintlig stadsmiljö, men dessa förslag har inte ingått i den övergripande utredningen.  

Tunnelsträckningen mellan Stigberget/Djurgårdsplatsen och fram till Linnéplatsen kan 
också komma att påverka befintliga verksamheter i norra Slottsskogen, beroende på 
vilken dragning som görs. Enligt remissen finns bland annat risk för påverkan på Plikta.  
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Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen lämnar synpunkter på de tre alternativen och Lindholmsförbindelsen i sin 
helhet i enlighet med detta yttrande.  

Förvaltningen ser positivt på förslaget om en tillkommande kollektivtrafikkoppling 
mellan Masthugget och Lindholmen. I stadsdelens lokala utvecklingsprogram för 2020–
2024 finns flera beskrivningar av behovet att överbrygga älven som barriär, både fysiskt, 
socialt och mentalt. Förslaget om en kollektivtrafikkoppling mellan Lindholmen och 
Stigberget bidrar till detta.  

Förvaltningen ser att alla tre alternativ har för- och nackdelar ur ett socialt perspektiv. 
Fördelar med broalternativen är att de skapar en visuell och mental koppling över älven 
och mellan stadsdelar som idag saknar en sådan direktkoppling. Broarna har också fördel 
i att de möjliggör för kombinerad lösning med gång och cykel, vilket vore ett positivt 
tillskott och är ett tydligt behov som behöver omhändertas, oavsett vilket alternativ som 
väljs. Tunnelalternativet har minst påverkan på befintlig stads- och kulturmiljö och på 
befintlig trafik på älven, däribland befintlig kollektivtrafik, vilket är positivt.  

Förvaltningen ser att en gång- och cykelkoppling är ett mycket viktigt tillskott som 
behöver utredas vidare. Vid val av tunnelalternativet ser förvaltningen det som 
problematiskt att ingen lösning för gång och cykel finns och att en lösning utanför 
projektet förväntas bli dyrare än en integrerad lösning. Behovet av en gång och cykel-
koppling över älven är stort och pekas bland annat ut i den geografiska förstudien, som 
beskriver en koppling i det aktuella läget som en viktig pusselbit för att koppla samman 
staden över älven. Förvaltningen anser att lösningen för gång och cykel behöver 
inkluderas i jämförelsen av alternativen och finnas med i beslutet om val av alternativ.  

Förvaltningen ser positivt på tunnelalternativet i förhållande till påverkan på befintlig 
stadsmiljö, men ser det som en stark negativ faktor att alternativet förväntas leda till 
dubbelt så hög klimatpåverkan som övriga alternativ. Denna aspekt behöver förtydligas 
ytterligare och tydligare integreras i jämförelsen av alternativen, inför beslut om val av 
alternativ.  

Förvaltningen vill understryka behovet av att en social konsekvensanalys görs av alla 
alternativ i tidigt skede och ligger med till grund för beslut om alternativ. Förvaltningen 
ser en risk att den sociala analys som planeras tillkomma i genomförandestudien kommer 
att komma in alltför sent i processen, när många beslut redan är fattade. Att kunna 
jämföra de tre alternativen utifrån ett socialt perspektiv och låta även den sociala 
dimensionen ligga till grund för val av alternativ är viktigt. Detta behov, av en social 
analys i tidigt skede, pekas också ut i den geografiska förstudien. Bristen på social analys 
märks exempelvis i frånvaron av en beskrivning av vilka sociala nyttor som tillkommer 
med respektive alternativ och vilken påverkan på sociala aspekter de olika alternativen 
har. 

Förvaltningen ser en viss risk för tillkommande barriäreffekter på de platser som påverkas 
av Lindholmsförbindelsens sträckning. Delvis är dessa barriäreffekter ett resultat av att 
konceptet stadsbana införs i befintlig stadsmiljö. I Majorna-Linné är det framförallt 
Stigbergstorget och Linnéplatsen som berörs. På Stigbergstorget och Bangatan gäller det 
framförallt vid val av alternativet hög bro, där stadsbanan planeras gå på egen banvall i 
Amerikagatan och Bangatan från Stigberget till Djurgårdsplatsen. Här ser förvaltningen 
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en stor svårighet i att undvika påverkan på befintliga boendemiljöer och säkra fortsatt god 
livsmiljö i området för boende och verksamheter. Vid Linnéplatsen och Slottsskogen är 
det sträckningen från tunnelmynningen i berget under Naturhistoriska muséet fram till 
Linnéplatsen som riskerar att skapa en stark barriär mellan Linnéstaden och Slottsskogen. 
Förvaltningen anser att påverkan på Linnéplatsen och Slottsskogen är en viktig fråga för 
projektet att omhänderta, även om påverkan inte är beroende av vilket alternativ som 
väljs. Alternativa förslag gällande trafiklösning och stationsläge på Linnéplatsen, som de 
som presenteras i den geografiska förstudien, behöver utredas vidare för att säkra 
Linnéplatsen som fortsatt entréplats till Slottsskogen, utan barriärer mellan stad och park. 
Linnéplatsens funktion och planerade utveckling som tydlig entrépunkt till Slottsskogen 
behöver också säkras, liksom Slottsskogens framtida identitet och funktion som 
sammanhängande park- och grönområde.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Babbs Edberg 

Tf. Stadsdelsdirektör 

 

Ulrika Stridvall Dahlén 

Tf. Sektorchef Samhälle och kultur 
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1

Kristian Johansson

Från: Marie-Louise Wihlborg <ma-lou.wihlborg@trafikkontoret.goteborg.se>
Skickat: den 29 oktober 2020 15:05
Till: Kristian Johansson
Ämne: Från p-bolaget

Hej, 
 
Göteborgs Stads Parkering vill med anledning av remiss gällande Lindholmsförbindelsen framföra följande. 
 
  
 
Bolaget har inga specifika synpunkter på de redovisade alternativa lösningarna för Lindholmsförbindelsen i 
detta tidiga skede. Dock har vi en generell synpunkt gällande mobilitet och parkering som vi anser är viktig 
att framhålla även i detta ärende. 
 
  
 
Ytor för parkering och mobilitet är ett av flera verktyg i utvecklingen av staden och som sådant behöver 
dessa ytor samverka med en rad intressen för att kunna bidra till ökat hållbart resande i den pågående 
stadsutvecklingen. Utifrån en helhetssyn på parkering och mobilitet vill vi framföra vikten av att i tidig 
planering se dessa ytor som en del av stadens system för mobilitet. Med en strategisk lokalisering av ytor för
parkering och mobilitet, t ex i direkt närhet till god kollektivtrafik längs prioriterade stråk, kan valet att byta 
från bil till kollektivtrafik eller andra hållbara färdslag underlättas.  
 
  
 
Med vänlig hälsning/  
 
  
 
Maria Gunnarsson 
 
 
Med Vänlig Hälsning 
Ma-Lou Wihlborg 
Projektledare Lindholmen – Linnéplatsen 
Tel 0705-44 59 00 
ma-lou.wihlborg@trafikkontoret.goteborg.se 
 















 

  

Lindholmsförbindelsen. Lindholmen - 
Linnéplatsen. Val av alternativ - bro eller tunnel. 
Remissvar. 

 
Tänk på att du blir ersättningsskyldig om någon kabel eller ledning skadas. 

Vid schaktningsarbeten i närheten av i mark förlagda ledningar hänvisas till våra 
gällande Bestämmelser vid markarbeten som omfattar el-, fjärrvärme-, fjärrkyla-, 
optofiber och gasledningar tillhörande Göteborg Energi AB, Göteborg Energi Gothnet 
AB, Göteborg Energi Nät AB, Göteborg Energi Gasnät AB och Ale Fjärrvärme AB.  

 
 
 
Göteborg Energi Nät AB (GENAB) 
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Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar
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Högbro 
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Lågbro 
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Tunnel 

 

 

 

 
 
Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) 
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Tunnel 

 
 
 
 

 
 
 
Göteborg Energi GothNet AB 
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uppströms i Göta Älv, i enlighet med ”Nyttoanalys av nya GC broar över Göta älv”.
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YTTRANDE 1 (6) 

Datum Vår beteckning 

2020-10-05 20-03656 
 Enheten för Maritim samverkan 

och utveckling 
  

Handläggare, direkttelefon Ert datum Er beteckning 

Martin Ahlström, 010-478 46 66 2020-09-02 4122/19 
   

 

 

Besöksadress Telefon Organisationsnummer 
Lindholmspiren 5 0771 63 00 00 202100-065401 

Postadress  E-post 
417 56 Göteborg   sjofartsverket@sjofartsverket.se 
 

 Göteborgs Stad 
Trafikkontoret 
trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se  
 
Kopia till: 
Länsstyrelsen i Västra Götaland 
Trafikverket 

 

Sjöfartsverkets yttrande gällande val av alternativ för 
Lindholmsförbindelsen i Göteborg 

Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk med myndighetsuppgifter och 
verkar för att de transportpolitiska målen uppnås genom ett 
trafikslagsövergripande synsätt. Vi tillhandahåller och utvecklar säkra och 
hållbara sjövägar, moderna sjöfartstjänster samt levererar kunskapsunderlag och 
experttjänster till såväl offentliga som privata sektorn. Vårt huvuduppdrag är att 
arbeta för sjösäkerhet och en effektiv sjöfart med minimal miljöpåverkan. 
 
Sjöfartsverket har tagit del av handlingar i rubricerat ärende för yttrande.  
 

Bakgrund 

Göteborgs stad (Staden) har tagit fram tre alternativ för en förbindelse över Göta 
älv vid Lindholmen. Ursprunget är avtalet i den så kallade Sverigeförhandlingen 
där Staten genom Sverigeförhandlingen, Västra Götalandsregionen och Göteborgs 
stad skrivit under ”Ramavtal 7 – Storstad Göteborg”. Avtalet säger att typen av 
anläggning mellan Lindholmen och Linnéplatsen är ”spåranläggning och bussgata 
i tunnel alternativt bro under/över älven”. 
 
Staden önskar att remissinstanserna svarar på två frågor, dels hur de olika 
alternativen påverkar vår verksamhet och dels vilket alternativ vi förordar. 
 
De tre alternativ som Staden önskar Sjöfartsverkets synpunkter på är en tunnel, en 
tolv meter hög öppningsbar bro samt en tjugosju meter hög fast bro. 
 
Från Skandiahamnen till Vänersborg, och därmed förbi Lindholmen, går farled 
955 som är klassad som riksintresse (Kommunikationer – Sjöfart). Lindholmen 
ligger dessutom mitt i Göteborgs innerhamn vilket också är klassat som 
riksintresse (Kommunikationer – Hamn). 
 



 
 2 (6) 

Datum Vår beteckning 

2020-10-05 20-03656 
    
 
 
 
 

 

Sjöfarten är mycket betydelsefull för näringslivet i Vänerregionen. Regeringen 
visar bland annat i godsstrategin (överflyttning från väg till sjöfart) och i 
infrastruktursatsningar (nya slussar i Trollhätte kanal) att regelbunden och pålitlig 
sjöfart till och från Vänern behövs och skall utvecklas. 
 

Yttrande 
Samtliga alternativ på förbindelse över Göta Älv har påverkan på sjöfarten, som 
är ett riksintresse. Tunnelalternativet påverkar dock riksintresset för sjöfart och 
hamn minst. 
Alternativet fast bro (27 meter) får avsevärd påverkan på riksintresse hamn och 
även på riksintresse sjöfart. 
Öppningsbar bro (12 meter) får mycket stor negativ påverkan på både riksintresse 
hamn och riksintresse sjöfart. 

Att Göteborgs stad behöver fler förbindelser över, eller under, älven för att 
utvecklas är förståeligt. Dock bör stadsutvecklingen ske med hänsyn till nationella 
intressen. 
Sjöfartsverket förordar därmed en tunnel då den har i särklass minst påverkan på 
riksintressena. 

 

 

Påverkan på sjöfarten 

Tunnel 
Alternativet tunnel kommer efter färdigställande inte att påverka sjöfarten. Under 
byggnationen kommer såväl Stena Lines Danmarksterminal och sjöfarten på älven 
påverkas. Framför allt avstängningar för att sänka tunnelelement och schaktning 
av dike för tunneln kommer kräva avstängning. Delar av uppställningsytor för 
Stena Lines Danmarkstrafik kommer behöva användas för byggnationen. 
Sjöfartsverket vill påpeka att riksintresset för farled 955 skyddar farledens djup 
till sju meter. Göteborgs hamn har ett maximalt djupgående på 7,5 meter till 
kryssningsterminalen vid Amerikaskjulet. Hamnen anger 7,1 meter som maximalt 
djupgående till Stena Lines Danmarksterminal. 
Göteborgs lotsområde (Sjöfartsverket) anger ett maximalt djupgående på 7,7 
meter i farleden mellan Rya- och Lindholmshamnen som med ett minsta UKC 
(avstånd mellan fartyg och botten) på 0,7 meter ger ett bottendjup på 8,4 meter. 
Ett minsta djup på 8,4 m vid medelvattenstånd exklusive erforderliga 
säkerhetsmarginaler måste erhållas efter färdigställd byggnation av tunneln. 
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Öppningsbar bro 
Alternativet öppningsbar bro (12 meter) kommer innebära störst påverkan för 
sjöfarten då Staden räknar med att de interimistiska spärrtider som gäller för 
Hisingsbron1 även kan gälla för Lindholmsförbindelsen. Spärrtider i sig är ett stort 
hinder för avnämare av sjöfartens tjänster då det blir kumulativa effekter i hela 
transportkedjan. Broöppningar orsakar å andra sidan stora förseningseffekter i 
kollektivtrafiksflöden då Staden rimligtvis borde sträva efter att undvika en låg 
brolösning som strukturellt skapar köbildning i trafikflöden. 
 
Ur ett sjösäkerhetsperspektiv är en öppningsbar bro ett avsevärt hinder då bron i 
sig med tillhörande ledverk (påkörningsskydd i vattnet kring brokonstruktionen) 
utgör ett fysiskt hinder. 
För att hantera plötsligt uppkomna situationer där bron inte går att öppna (ex. 
tekniska fel, haverier) behövs ledverk eller eventuellt väntekajer på var sida av 
bron. Det är dock inte så enkelt att bara förtöja stora fartyg med kort varsel. Bland 
annat behövs personal på kajen för att hantera trossar etc. Reglerna om 
sjöfartsskydd gör även det komplicerat då ledverket/väntekajen måste göras 
otillgänglig för obehöriga (ISPS2). 
 
Sjöfartsverket konstaterar därmed att vid en framtida förväntad ökning av såväl 
kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik som sjötrafik kommer de störningar en 
öppningsbar bro får för samtliga berörda trafikslag bli avsevärda. 
 
Vad Sjöfartsverket känner till eftersträvas i andra trafiksammanhang planskilda 
korsningar och trafikplatser både av säkerhets- och framkomlighetsskäl. En 
öppningsbar bro blir en direkt motsats till det tankesättet. 
 
Under byggtiden kommer, likt byggnationen av Hisingsbron, farleden behöva 
stängas av under ett antal tillfällen. 
 
En öppningsbar bro (12 meter) innebär att farledsbredden blir så smal att Stena 
Line inte längre kan använda Danmarksterminalen. Kryssningsterminalen vid 
Amerikaskjulet kommer inte heller att kunna användas då fartygen på grund av 
farledsbredden inte kan använda vändytan uppströms. 
 
 

                                                 
1 Enligt dom i Mark- och miljööverdomstolen gäller en prövotid för villkoren för Hisingsbron på 
fem år efter att bron tagits i drift vilket preliminärt sker 2021. 
2 International Ship & Port facility Security code, ett regelverk antaget av IMO (International 
Maritime Organisation) 
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Fast bro 
Alternativet fast bro (27 meter) påverkar inte fartygstrafiken på älven i form av 
broöppningar. Däremot utgör även denna bro ur ett sjösäkerhetsperspektiv ett 
fysiskt hinder. 
 
Hisingsbron kommer få en seglingsfri höjd på 28 meter men även ett extremläge 
på 31,5 meter som kan nyttjas av bland annat Gothenius varv efter ansökan. Om 
Lindholmsförbindelsen får en fast bro på 27 meter kommer Hisingsbrons 28- 
respektive 31,5 meter inte längre ha någon praktisk funktion. 27 meter blir då det 
gränssättande värdet. 
 
En fast bro på 27 meter innebär att Stena Lines Danmarksterminal samt 
kryssningsterminalen vid Amerikaskjulet inte kommer kunna användas. En fast 
bro omöjliggör även för eventuella projektlaster etc. till kajer i den inre delen av 
hamnen mellan Älvsborgsbron och Hisingsbron då den fysiskt begränsar de fartyg 
som trafikerar farleden. 
 

Farledsbredd 

Staden anger bredder för broalternativen till 22,5 meter för 12-metersbron 
(dubbelriktad trafik) och 30,0 meter för 27-metersbron (enkelriktad trafik). 
Sjöfartsverket anser att det i projekteringsstadiet skall användas de kriterier som 
Transportstyrelsen anvisar3 bland annat med hänvisning till Pianc4. 

Dagens fartyg är större och kräver mer utrymme samtidigt som vi idag har bättre 
verktyg och erfarenhet av säkerhetsanalyser samt ser på säkerhetsmarginaler på ett 
annat sätt än vad man gjorde vid konstruktionen av Marieholmsbroarna. 

En beräkning av farledsbredd i Pianc med värden för de max-fartyg som idag kan 
trafikera farleden upp till Nol (vilket väl överensstämmer med designfartyget för 
nya slussar i Trollhätte kanal) ger att farledsbredden blir cirka 40 meter bred 
vilket avsevärt skiljer sig från de värden Staden använder.  
 
En eventuell bro måste dimensioneras för framtidens fartyg med nu gällande 
regler (Pianc, Transportstyrelsens riktlinjer etc.), inte för de kriterier som gällde 
när Hisingsbron och Marieholmsbroarna projekterades. 
 
 

                                                 
3 https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/sjotrafik_dok/tss-2019-
2204-rekommendation-for-utformning-av-farleder-190529.pdf  
4 PIANC Report No 121 2014 Harbour Approach Channels – Design Guidelines 
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Gång- och cykelförbindelser 
Sjöfartsverket ser uppenbara framtida risker med Stadens resonemang kring gång- 
och cykelbroar (GC-broar). Då inget av de nu presenterade förslagen för 
Lindholmsförbindelsen löser behovet av GC-broar oroas Sjöfartsverket av hur 
Staden planerar att lösa problemet. 
Att anlägga broar relativt nära varandra skulle innebära uppenbara säkerhetsrisker 
för sjöfarten. För att kunna ha möjlighet att stoppa ett fartyg och tillfälligt förtöja 
det vid en så kallad väntekaj alternativt vid ett ledverk i händelse av att en bro inte 
går att öppna, krävs att broar inte placeras för nära varandra. Alternativet till detta 
kan vara att öppna broarna samtidigt och därmed garantera fri passage, men detta 
skulle generera stora störningar för den trafik som är avsedd att färdas på bron. 
 
Sjöfartsverket ser en uppenbar risk att om CG-trafik över älven inte anses fungera 
kommer opinionen kräva fler broar vilket ur sjöfartens perspektiv inte anses 
acceptabelt då de utgör hinder för den fria genomfarten för den 
riksintresseklassade fartygstrafiken på Göta älv/Trollhätte kanal. 
Sjöfartsverket ser att nya älvförbindelser för GC-trafik i största möjliga mån bör 
ske med färjeskyttlar. 
 
 

Övriga synpunkter 

Älven i sig har begränsningar. Det går inte att mötas var som helst och det är 
fartbegränsat vilket innebär att det inte går att köra hur många fartyg som helst 
samtidigt på älven, än mindre köra in förlorad tid. I kombination med 
tillgängligheten på lotsar, vilket i slutändan blir en kostnadsfråga för näringen, blir 
det omöjligt att enbart trafikera passagen genom Göteborg på natten, vilket många 
ser som en tänkbar lösning. 
Ett trafikledningssystem anges ofta som lösningen på problematiken med 
motstridiga intressen kopplade till Göta älv, bland annat i Mark-och 
miljööverdomstolens beslut gällande Hisingsbron. Ett sådant system kommer inte 
minska påverkan för sjöfarten och avnämare av sjöfartens tjänster, möjligen göra 
störningar och förseningar mer förutsägbara. 
 
Avseende störningar under byggnationsfasen, oavsett alternativ, rekommenderar 
Sjöfartsverket att Staden använder sig av de erfarenheter som finns från 
byggnationen av såväl Marieholmstunneln och Hisingsbron. 
 
Sjöfartsverket konstaterar att Transportstyrelsen inte givits möjlighet att yttra sig. 
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Datum Vår beteckning 

2020-10-05 20-03656 
    
 
 
 
 

 

 
 
Ärendet har avgjorts av Infrastrukturdirektör Joel Smith. 
I handläggningen har deltagit Infrastruktursamordnare Martin Ahlström samt 
Infrastruktursamordnare Jonas Sundin i samråd med Chefen för Lotsområde 
Göteborg Pontus Bengtsson, Chefen för Lotsområde Vänern Charlotta 
Segerström, Chefen för Infrastrukturavdelningens enhet för Maritim Samverkan 
och Utveckling Johan Wahlström, den förstnämnde föredragande. 
 
 
 

 
 
Joel Smith 

 
   Martin Ahlström 
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Göteborgs Stad 
Trafikkontoret 
trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se 
 
 
 
 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 
 

Trafikverkets remissvar inför val av alternativ 
– bro eller tunnel mellan Lindholmen och 
Stigberget i Göteborgs Stad 

Ärende

Infrastruktur

–

Ingvert M artin, PLv äsa 2020-09-28 
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INFORMATION OM SEKRETESS FÖR SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR 
DEN CIVILA LUFTFARTEN



Operativa System

Dokumentnummer
D 2020 215888

Ärendenummer
Ä 2020 012818

Ert datum
2020 09 09

Er beteckning
Dnr 343 41731 2020

Handläggare
Carlsson, Gert

Sekretess
OSL 18 kap 8 § Bevakn & 
säkerhet



Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem 
mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, 

n. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector 
Altitude”.
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(AEK)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Försvarsmakten 
107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 
www.forsvarsmakten.se 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Länsstyrelsen Västra Götalands län, 
Anna Hendén Wedin 

2020-09-09 343-41731-2020 

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD RPE INFRA FYSPLAN,  
Anna Ekstedt, fysplan@mil.se 

            

Yttrande avseende samråd för bro eller tunnel för del av 
Lindholmsförbindelsen, Göteborgs stad, Västra Götalands 
län 
         

          
         

Försvarsmakten förordar en tunnel dimensionerad för Försvarsmaktens fordon som förbindelse på den 
aktuella platsen. 
 
Bedömning 
Ur Försvarsmaktens perspektiv, kopplat till både totalförsvars- och försvarsplanering, är förbindelser 
som knyter samman Hisingen med fastlandet av intresse, primärt avseende rörlighet för större fordon. 
Försvarsmakten förordar i första hand en lösning som innebär en tunnel, i andra hand en fast bro, och i 
tredje hand en öppningsbar bro. En adekvat utformning av relevant infrastruktur är en viktig del i att 
tillse Försvarsmaktens operativa förmåga. 
Föreliggande förslag utgår ifrån en önskad spårvagnsförbindelse, dock förordar Försvarsmakten att 
tillkommande passage över Göta älv planeras och utförs på ett sådant sätt att anläggningen även 
tillåter passage av Försvarsmaktens fordon.  
 
Dimensionering för Försvarsmaktens fordon 
 

 Om önskad förbindelse utförs i form av en vägbyggnation förordas en vägbredd på minst 4,0 
m  

 
 Önskad infrastruktur med tillhörande, väg, bro och cirkulationsplatser dimensioneras så den 

klarar tunga transporter med lastade stridsvagnar eller motsvarande (totalvikt 100 ton, 
axeltryck 12 ton, bredd 4,2 m). 

 
 Sidomarkeringsstolparna vid vägrenen anläggs minst 0,5 m utanför asfaltsbeläggningen.  
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 Ev. tillkommande cirkulationsplatser anläggs med en innerdiameter om minst 20,0 m och 
ytterdiameter om minst 32,0 m med körfältet(-ens) samt minsta bredd på 6,0 m. Alternativt 
kan en cirkulationsplats utformas med en överkörningsbar mitt med bärande lager för 100 ton. 

 
 Om infart i rondell görs vinklad före infarten för att sänka personbilars hastighet, anläggs den 

bromsande refugdelen före rondellen så den är överkörbar, med bärande lager för 100 ton. 
 

 Trafikmärkens placering är minst 1,50 m från kanten på vägen.  
 

 Fri höjd är minst 4,50 m.  
 
Bakgrund 
Den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats (Se ex. MUSTs årsöversikt 2019 och 
SÄPOs årsbok 2019). Mot bakgrund av det försämrade omvärldsläget, har regeringen genom 
proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020, daterad 2015-04-
23, lämnat förslag till riksdagen för beslut om mål och inriktning för det svenska försvaret. Riksdagen 
har 2015-06-16 godkänt regeringens förslag till mål för det militära försvaret, mål för det civila 
försvaret och inriktningen för krigsförbanden i Försvarsmaktsorganisation 2016, se bet. 
2014/15:FöU11 och rsk. 2014/15:251. Regeringen har därefter, genom regeringsbeslut daterat 2015-
06-25, beslutat om inriktningen för Försvarsmaktens verksamhet under försvarsinriktningsperioden 
2016 t.o.m. 2020, Fö2015/00953/MFI. 
Den enskilt viktigaste målsättningen i försvarsinriktningsperioden 2016 t.o.m. 2020 är att öka den 
operativa förmågan i krigsförbanden och den samlade operativa förmågan i totalförsvaret. 
Försvarsmakten ska höja sin krigsduglighet och krigsförbanden ska vara bemannade, utrustade och 
samövade för att lösa sina uppgifter såväl i fredstid som vid höjd beredskap. En viktig del i att tillse 
Försvarsmaktens operativa förmåga är en korrekt dimensionering av relevant infrastruktur. 
Efter många års avveckling och minskande av svensk försvarsförmåga finns nu en bred uppslutning 
kring behovet av att stärka det civila och militära försvaret. Den ändrade politiska inriktningen har en 
påverkan på Försvarsmaktens uppdrag och intressen, vilket återspeglas i föreliggande yttrande. 
Försvarsmaktens uppfattning rörande önskad förbindelse är att man omhändertar totalförsvarets 
intressen i högre grad om man tillgodoser Försvarsmaktens fordonsbehov, utöver den önskade 
spårbundna trafikens. En dylik anpassning av önskad infrastruktur är ur ett Försvarsmaktsperspektiv 
till gagn för försvarsplaneringen. Detta förslag går helt i linje med Försvarsberedningens rapport om 
totalförsvaret: Motståndskraft (Ds 2017:66), där man bl.a. pekar på att det föreligger ett behov av att 
samhällsplaneringen i ökad utsträckning beaktar totalförsvarets krav. 
 
 
Vid frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 
 

Gustafsson, Ulrika 

Tillförordnad chef, sektionen för fysisk planering, Infrastrukturavdelningen 

 Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
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Sändlista 
Länsstyrelsen Västra Götalands län vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 
För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalands län via 
Anna Hendén Wedin  anna.henden.wedin@lansstyrelsen.se 
    
 





 

 
Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD   Besöksadress: Våxnäsgatan 5 
Telefon: 010-224 70 00 (växel)   Fax: 010-224 71 10   E-post: varmland@lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen.se/varmland 
 

 
 
Samhällsbyggnad 
Emil Jessen 
010 – 22 47 311 
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Göteborgs Stad 
Trafikkontoret 
Box 2403 
403 16 GÖTEBORG 
trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se 

 

Yttrande över underlag inför val av lösning för ny Lind-
holmsförbindelse över Göta älv i Göteborg 

Ert diarienummer: 4122/19 

Ärendet 
Trafikkontoret Göteborgs Stad (nedan kallat Trafikkontoret) har den 25 sep-
tember 2020 översänt rubricerat förslag till ny Lindholmsförbindelse. 

Länsstyrelsens roll 
Länsstyrelsen ansvarar enligt Förordning (2017:868) med länsstyrelsein-
struktion för den statliga förvaltningen i länet och ska bl.a. främja länets ut-
veckling och verka för att nationella mål får genomslag i länet. Ansvarsom-
råden som vilar på Länsstyrelsen som är relevanta för rubricerat ärende är 
regional tillväxt, infrastrukturplanering, hållbar samhällsplanering samt 
skydd mot olyckor och krisberedskap. Det är utifrån ovanstående, och med 
avgränsning till sjöfart på Vänern, som Länsstyrelsen Värmland yttrar sig 
över Trafikkontorets förslag. 

Remitterat underlag 
Trafikkontoret har tagit fram utredningar och underlag för att studera förut-
sättningarna för en ny trafikförbindelse mellan Lindholmen och Linnéplatsen 
och på så vis tillskapa en ny innerstadsring med syftet att avlasta centrala by-
tespunkter och därmed effektivisera kollektivtrafiksystemet. I denna sträcka 
ingår en ny förbindelse över Göta älv. En sådan förbindelse kan, beroende på 
utformning, påverka Vänersjöfarten som passerar Göteborg i detta läge. Det 
är med anledning av denna eventuella påverkan som Länsstyrelsen i Värm-
land svarar på denna remiss, varför synpunkter endast lämnas på den del av 
lösningen som berör sjöfarten. 

De tre alternativ som studerats är: 

- Tunnel från Lindholmen och hela vägen till Linnéplatsen. 

- Öppningsbar bro på 12 meter – motsvarande höjd som Hisingsbron – till 
Stigberget med tunnel från Stigberget till Linnéplatsen. 



 
LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 
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- Inte öppningsbar bro på 27 meter till Stigberget med fortsatt sträckning 
ovan mark längs Bangatan till Djurgårdsplatsen, där sträckningen går över 
till tunnel till Linnéplatsen.  

Länsstyrelsens synpunkter  
Viktiga delar av Värmlands industri är beroende av väl fungerande sjötrans-
porter. Transporter som i flera fall är av det slag att de inte kan överföras till 
väg eller järnväg. Det är därför av stor vikt att tillkommande älvförbindelser 
sker med en bevarad och utvecklingsbar sjöfart på Vänern och Göta Älv som 
en förutsättning. 

Av förslagen som har utretts framstår därför alternativet med en tunnel som 
avgjort bäst ur detta perspektiv. 

 

 

Länsråd Johan Blom har fattat beslut i detta ärende. Plan- och infrastruktur-
handläggare Emil Jessen har varit föredragande.  

 











 

” – ” 

 

Vänersamarbetet Ekonomisk Förening inkommer här med ett svar på ovanstående remiss. 
Ärendet har hanterats i den politiska styrelsen för Vänersamarbetet och i styrelsens 
arbetsutskott. I styrelsen för Vänersamarbetet medverkar kommunala politiker från 
kommunstyrelserna i de 13 kommunerna kring Vänern. Vänersamarbetet består av Grums, 
Grästorp, Gullspång, Götene, Hammarö, Karlstad, Kristinehamn, Lidköping, Mariestad, 
Mellerud, Säffle, Vänersborg och Åmåls kommuner. 
 
Vänersamarbetet bildades 2015 och är Väner-kommunernas samordnande arena för Väner-
frågor. Föreningens syfte är att bidra till hållbar maritim tillväxt och utveckling utifrån invånare, 
företag och besökares bästa. Arbetet med Vänersjöfarten är ett viktigt område i 
Vänersamarbetets verksamhet, ur ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter. 
Vänern är utpekad som riksintresse för sjöfart och sedan 2019 är Vänern också ett nationellt 
testomåde för samverkan kring utveckling av sjöfart. Detta arbete sker tillsammans med 
Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Region Värmland, Västra Götalandsregionen, 
Vänerhamn (som ägs av Väner-kommuner) samt rederier och varuägare inom sjöfarten.  
 
Den nya Göta älvs-bron har stor negativ inverkan på Vänersjöfarten och får även konsekvenser 
för den besöksnäring som sker i form av båtliv på Göta älv och Vänern. Vänersamarbetet och 
övriga aktörer kring Vänern inom sjöfart och besöksnäring har gett synpunkter på 
trafikslagsövergripande trafikledning i samband med byggandet av den nya Göta älvs-bron.  
 
EU:s transportnätverk TEN-T består av ett övergripande nät och ett stomnät. I Sverige finns 
fem hamnar i stomnätet (av tot. 83 stycken) varav Göteborgs hamn är en av de viktigaste för 
svensk export/import. Dessa står för ca 85 % av det totala tonnaget och ska uppfylla vissa krav 
senast 2030 bl.a. ska de vara förbundna med väg, järnväg och om möjligt inre vattenvägar. I 
EU:s VITBOK anges målbilden att ”30 procent av vägtransporterna på mer än 300 km bör fram 
till 2030 flyttas över till andra transportmedel, exempelvis järnväg eller sjötransporter, och mer 
än 50 procent fram till 2050 med hjälp av effektiva och miljövänliga godskorridorer”.   
 
Trafikverket har identifierat överflyttning av godstransporter från land-till sjötransporter som 
en betydande potential för att frigöra kapacitet på järnväg och för minskad energiförbrukning 
och klimatpåverkan jämfört med vägtransporter. Utvecklingen går mot ökad mängd gods som 
framförs i vårt transportsystem, enligt Trafikverkets prognoser så beräknas mängden gods att 
öka med ca 50 procent, uttryckt i transportarbete fram till 2030. Detta ställer krav på hur man 
ska kunna hantera det totala transportbehovet. 
 
 



Samtidigt ställer utrikeshandeln krav på att det även i framtiden finns kapacitet att ta emot fartyg 
för transoceana transporter med direktanlöp inom landets gränser. Ett ökat transportbehov och 
fler anlöp innebär att allt fler containrar ska ut och in i hamnen på kort tid. I dagsläget sker ca 
50 % av hamnens in- och uttransporter via järnväg vilket ställer höga krav på tillförlitlighet vid 
Marieholmsbroarna. Enligt Trafikverkets underlagsrapport (2015) har Göteborgs hamn 
dessutom som mål att fördubbla sin containerhantering fram till 2035. 
 
Redan idag är vårt vägnät runt storstäderna hårt belastat i rusningstid och järnvägsnätet har på 
många ställen kapacitetsbrister. För att klara av den ökade mängden gods krävs åtgärder inom 
alla trafikslag. Ett sätt att bidra till avlastning av den hårt belastade infrastrukturen på land är 
att utveckla både inlandssjöfart och kustsjöfart. Redan 2014 fattade regeringen beslut om att 
införa det tekniska regelverket för inre vattenvägar (IVV). Inom Europa finns ett antal väl 
fungerande IVV-system. I Sverige är det i första hand Mälaren och Vänern som berörs. 
Trafikverket anger att ökad insjöfart går snabbare att realisera än utbyggd landinfrastruktur. 
 
Nyligen har det fattats beslut om att en linbana över älven inte kommer byggas. Västtrafik har 
enligt ett befintligt avtal en option på att köpa ytterligare en älvskyttel för trafik på kortare linjer 
över Göta Älv, sk. urban sjöfart. Bedömningen är att verksamheter och boende längs Göta Älv, 
under de närmsta åren, kommer att öka på båda sidor älven varför ett ökat resandebehov över 
och längs älven föreligger. Det finns också ett allmänt ökande kollektivtrafikresande, då 
Göteborgsområdets befolkningsmängd ökar. I den resandebehovskartläggningen som togs fram 
inom ramen för alternativutredningen till stadslinbanan i Göteborg prognosticeras ett ökat 
resande per dygn med cirka 8000 fler kollektivtrafikresenärer till Lindholmen år 2040. Idag 
sker ca 83 000 turer och 3 500 000 persontransporter årligen över älven. Föreslagen utökning 
av älvskytteltrafik kommer förmodligen öka öppningsfrekvens på vissa föreslagna GC-broar. 
 
Ett ökat antal lågbroar på kort sträcka i kombination med ökad GC-trafik och kollektivtrafik på 
älven ökar antalet broöppningar och således risken för driftproblem och incidenter vilket med 
tydlighet rapporten ”Nya broars påverkan på sjöfarten på Göta älv i Göteborg (farled 955)” 
pekar ut. 
 
Med tanke på ovanstående, är det av yttersta vikt att nya förbindelser över Göta älv inte 
ytterligare påverkar sjöfarten negativt. Detta ligger också i linje med den nationella 
godsstrategin där åtgärder införs för att föra över gods från väg till sjö och järnväg.  
 

I remissen kring den nya Lindholmsförbindelsen ser Trafikkontoret gärna svar på två frågor. 
Dessa besvaras nedan utifrån alternativens uppskattade påverkan på Vänersjöfarten. 
 
1) Hur påverkar de olika alternativen er verksamhet? 

  
a) Tunnel från Lindholmen och hela vägen till Linnéplatsen 
Detta alternativ har troligtvis ingen inverkan på Vänersjöfarten, utifrån förslaget som det 
presenteras i nuläget.  
 
 
 



b) Fast bro på 27 meter 
Detta alternativ har troligtvis liten påverkan på Vänersjöfarten, då brohöjden är tillräcklig för 
att nuvarande fartyg (både yrkestrafik och fritidsbåtar) kan passera utan problem. Beroende på 
hur bred farleden under bron blir, finns risk för att detta kan utgöra ett problem för fartygen. 
Detta bör utredas ytterligare, i nära dialog med rederier som trafikerar Göta älv och Vänern. 
 
Enligt förslaget från Trafikkontoret bedöms detta alternativ också ha viss påverkan på 
Göteborgs hamn. Detta bör också preciseras ytterligare för att en rättvis bedömning av 
konsekvenserna för den nuvarande och framtida Vänersjöfarten ska kunna göras. 
 
c) Öppningsbar bro på 12 meter 
Detta alternativ har stor påverkan på sjöfarten till och från Göta älv och Vänern då det medför 
väntetid och stora störningar för både gods- och passagerartrafik. Särskilt med tanke på den 
nya, lägre Göta älvs-bron som invigs 2021 och som väsentligt kommer att påverka 
Vänersjöfarten och övrig trafik över bron. Tidigare kunde 66 % av handelsfartygen passera 
utan broöppning, i framtiden kommer alla handelsfartyg kräva broöppning. Tidigare behövde 
1 av 10 segelbåtar broöppning, i framtiden väntas ca 8 av 10 behöva detta. 

 
2)  

 
Mot bakgrund av ovanstående förespråkar Vänersamarbetet alternativet Tunnel, då det 
troligtvis inte kommer att påverka sjöfarten och enligt förslaget också har en mindre kostnad 
än den öppningsbara bron om 12 m samt att det minskar risken för incidenter och driftproblem 
utifrån ett sjöfartsperspektiv. 
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§ 91 Dnr 2020-000328  

Remissvar till Vänersamarbetet - val av bro eller tunnel 
mellan Lindholmen och Stigberget 
Ärendebeskrivning 
Trafiknämnden i Göteborgs stad har remitterat frågan om val av lösning för 
Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen – Linnéplatsen till 
Vänersamarbetet, där Säffle och Åmål ingår.  

Beslutsunderlag 
Förslag till remissvar, teknik- och fritidsförvaltningen, 2020-09-24 

Remiss till Vänersamarbetet, Göteborgs stad, 2020-09-02 

Protokollsutdrag § 55, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-10-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag till remissvar och 
sänder det till Göteborgs stad.  

_______________ 

Beslutet skickas till: 
Göteborgs stad 

 



 

 

SÄFFLE KOMMUN 

Postadress 
Teknik- och fritidsförvaltningen 
661 80 Säffle 

Besöksadress 
Järnvägsgatan 9 

E-post teknik.fritid@saffle.se 
Telefon 0533-68 17 50 
Fax - 

Organisationsnr 212000-1900 
Bankgiro 294-7935 

 

 

Teknik- och fritidsförvaltningen 
Philip Hagström 
philip.hagstrom@saffle.se 

REMISSVAR 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-09-24 

TFNSÅ 
2020/328 

 Er referens 
4122/19 

 
 Trafiknämnden Göteborg 

Svar på remiss om Lindholmsförbindelsen i Göteborg

Beskrivning av ärendet 
Trafiknämnden i Göteborgs stad har remitterat frågan om val av lösning för 
Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen – Linnéplatsen till 
Vänersamarbetet, där Säffle och Åmål ingår.  

De tre alternativ som studerats är följande:  

1. Tunnel från Lindholmen och hela vägen till Linnéplatsen.  

2. Öppningsbar bro på 12 meter – motsvarande höjd som Hisingsbron – till 
Stigberget med tunnel från Stigberget till Linnéplatsen.  

3. Inte öppningsbar bro på 27 meter till Stigberget med fortsatt sträckning 
ovan mark längs Bangatan till Djurgårdsplatsen, där sträckningen går över 
till tunnel till Linnéplatsen.  

Samtliga alternativ avslutas vid Linnéplatsen där den nya stadsbanan kopplar 
till befintlig spårväg för att bli en del av den nya innerstadsringen som ska 
avlasta centrala Göteborgs bytespunkter och lägga grunden för ett effektivare 
kollektivtrafiksystem. Trafiknämnden i Göteborg ställer följande frågor till 
remissinstansen (Vänersamarbetet):  

1. Hur påverkar de olika alternativen er verksamhet?  

2. Vilket alternativ förespråkar ni?  

Förvaltningens synpunkter 
Teknik- och fritidsnämndens bedömning är att samtliga föreslagna 
trafiklösningar har låg eller ingen påverkan på Åmål eller Säffle kommuns 
verksamheter. 

Teknik- och fritidsnämnden kan av detta skäl inte förespråka något av 
alternativen framför något annat. 

Helen Halvardsson 
Förvaltningschef 

Philip Hagström 
Trafikingenjör 
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Datum: 2020-10-30 Trafikkontoret  
Referens Stena Line Scandinavia AB:                      Göteborgs Stad                          
Kim Lindholm/Peter Arvidsson Box 2403 
Ert dnr: 1045/16                                                                                                    403 16 Göteborg             

trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se 

 

Remissvar från Stena Line Scandinavia AB gällande ”Översikt av underlag för 
remiss av Lindholmsförbindelsens förstudie”, dnr 1045/16. 
 
Inledning 
 
Stena Line Scandinavia AB (”Stena Line”) har givits möjlighet att ge synpunkter på val av alternativ 
för Lindholmsförbindelsen och har erhållit ”Översikt av underlag för remiss av 
Lindholmsförbindelsens förstudie”, dnr 1045/16, (”Underlaget”). Underlaget sammanfattar det 
aktuella utredningsläget för de tre presenterade alternativen för Lindholmsförbindelsen – 12 m hög 
bro, 27 m hög bro eller tunnel.   
 
I Underlaget, och i underliggande rapporter, redogörs för bedömd påverkan på Stena Lines 
verksamhet vid Stigbergskajen och Masthuggskajen vid anläggandet av Lindholmsförbindelsen.  
 
Inledningsvis vill Stena Line framföra att vi generellt är positiva till utveckling av infrastrukturen i 
och kring staden. Som arbetsgivare och näringsidkare är det viktigt för oss att staden hela tiden 
utvecklas. Det får dock inte ske på bekostnad av de parter som drabbas negativt. Det är vår 
strävan att i detta remissvar ge en saklig bild av de risker gällande Stena Lines verksamhet som 
måste tas i beaktande under fortsättningen av projektet. 
 
Stena Line har tidigare kommenterat Trafikkontorets underlagsrapport avseende 
Lindholmsförbindelsen – Studie södra tunnelpåslaget (Dnr 1640/19) (”Underlagsrapporten”) där 
anläggandet av det södra tunnelpåslaget och dess konsekvenser beskrivs mer i detalj. Vi hänvisar 
till dessa kommentarer, utöver vad som behandlas i detta remissvar.  
 
De mark- och vattenområden vid Stigbergskajen och Masthuggskajen som beskrivs i Underlaget 
ingår i Göteborgs Hamn och ägs av Göteborgs Hamn AB. De aktuella markområdena arrenderas 
av Stena Line för sin terminalverksamhet som är kopplad till färjetrafiken till och från Fredrikshamn 
(”Danmarksterminalen”). Arrendeavtalet mellan Göteborgs Hamn AB och Stena Line förnyades 
2016 och gäller till 2035.  
 
Den aktuella hamndelen och Stena Lines verksamhet vid Danmarksterminalen är en betydande 
länk i de person- och fraktflöden som går mellan Skandinavien och kontinenten samt spelar en 
viktig roll för turism- och besöksnäringen i Göteborg och Västsverige.Vid Danmarksterminalen 
hanterades under 2019, 1 232 187 passagerare, 153 082 fraktenheter och 231 906 personbilar och 
bussar. Totala antalet fartygsanlöp/avgångar under 2019 uppgick till  3 739 stycken. 
 
Europaväg E45 ansluter till Danmarksterminalen och följer färjelinjen till Fredrikshamn. 
 
Masthuggskajen och Stigbergskajen är hamndelar av riksintresse inom Göteborgs Hamn, som är 
ett riksintresse för sjöfart enligt Sjöfartsverkets beslut den 15 maj 2000. En precisering av 
riksintresset Göteborgs hamn finns i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns rapport 2009:67, 
Riksintresset Göteborgs hamn.  



 

Synpunkter på Underlaget 
 
Broalternativen 
 
Stena Line väljer att inte göra någon djupare analys eller i stort kommentera genomförandet av de 
två broalternativen på 12 m respektive 27 m höjd då Underlaget förutsätter en omlokalisering av 
Stena Lines verksamhet om broalternativen väljs. Skulle valet falla på något av de två 
broalternativen till Lindholmsförbindelse så förutsätter Stena Line att Stena Line kompenseras och 
att ersättningslägen för verksamheten erhålls, företrädesvis i Ytterhamnarna, för att nyttjas på 
motsvarande sätt som Danmarksterminalen. 
 
Tunnelalternativet 
 
Av Underlaget framgår att tunnelalternativet inte bedöms medföra någon permanent påverkan på 
Stena Lines verksamhet, men att störningar kommer förekomma under byggtiden.  
 
Tunnelalternativet ger som beskrivet förutsättningar för Stena Line att fortsätta bedriva sin 
verksamhet vid Stigbergskajen och Masthuggskajen – både under byggtiden och under drift av 
tunneln, dock med tillkommande verksamhetsstörningar och avbrott under olika delmoment av 
genomförandefaserna under byggprojektets tidsplan mellan 2027-2035. Detta framgår inte tydligt i 
Underlaget men detta remissvar tar hänsyn till Underlagsrapportens innehåll i sammanfattandet av 
den påverkan som projektet bedöms ha på Stena Lines verksamhet. Den påverkan som 
tunnelalternativet bedöms orsaka Stena Lines verksamhet (operativt, fartygsoperativt och 
kommersiellt) beskrivs mer i detalj nedan. 
 
För att säkra verksamhetens fortlöpande trafik utan avbrott och störningar skulle Stena Line 
behöva nyttja ersättningslägen, antingen tillfälligt eller permanent.  
 
Tunnelalternativet bedöms skapa mycket stora osäkerhetsfaktorer under byggnationen, enligt 
följande.  
 

- I Underlaget presenteras inte några konkreta förslag för tillfällig trafikomläggning, 
alternativa ersättningsytor eller byggnadsanpassningar på de arealer och den 
etableringsmark som tillfälligt kommer att tas anspråk under byggtiden och under de år 
som arbetet med sänktunnelspåslag kommer att pågå innan ett återställande av kajarealer 
sker. Detta innebär betydande osäkerheter och det är därför svårt att ge en realistisk 
uppskattning av vilken omfattning verksamheten påverkas under byggnationstiden vid 
Stigbergskajen.  

 
Det är viktigt att Trafikkontoret i ett tidigt skede presenterar en påverkansstudie anpassad 
till Stena Lines verksamhet där det tydligt framgår tillfälliga lösningar som tillgodoser 
verksamhetens behov för att minimera driftstörningar och sjösäkerheten. Det är först när 
denna påverkansstudie är Stena Line tillhanda som utvärderingen och förutsättningarna att 
fortsatt bedriva kommersiellt hållbar verksamhet kan bedömas i detalj och ställning tas till 
omfattningen av påverkan på verksamheten. 

 
- Stena Line har kännedom om att de geotekniska förutsättningarna avseende 

släntstabiliteten vid Stigbergskajen och Masthuggskajen är utmanande. I vilken omfattning 
släntstabiliteten påverkas är en väsentlig osäkerhetsfaktor och det måste utredas vilken 
risk och påverkan både bygget och driften av tunneln kan ha på slänstabiliteten och för 
Stena Lines verksamhet. Ansvaret för släntstabiliteteten ligger hos Göteborgs Hamn AB 



 

enligt arrendeavtalet mellan Göteborgs Hamn AB och Stena Line. En negativ påverkan av 
släntstabiliteten skapar utmaningar för verksamhetens möjligheter till fortsatt drift och 
operation. Stena Line ser det som en nödvändighet att riskerna med släntstabiliteten 
kartläggs, övervakas och hanteras av Göteborgs Stad och/eller Göteborgs Hamn AB vid 
anläggande och drift av tunneln. 
 

- Stena Line bedömer att projektets störningar under byggtiden innefattar en betydande 
affärsrisk för verksamheten. Det finns ingen redogörelse för hur Stena Line ska 
kompenseras för intäktsbortfall eller andra påföljder som projektet med 
Lindholmsförbindelsen kommer ge upphov till.  

 
- Stena Line förutsätter att alla ändringar, och därmed tillhörande kostnader, som sker på av 

Stena Line arrenderad mark, inte belastar Stena Line och att Stena Line inte lider någon 
ekonomisk skada på grund av infrastrukturändringar som exempelvis markarbeten och 
byggnadsanpassningar m.m. Det finns dock ingen beskrivning om detta i Underlaget.  

 
Göteborgs Stads berörda förvaltningar, Göteborgs Hamn AB och Stena Line behöver gemensamt 
hantera störningar och emissioner från byggnations- och arbetsområdet i förhållande till Stena 
Lines tillstånd för hamnverksamhet enligt miljöbalken. Beslut om undantag från tillsynsmyndigheten 
kan behöva inhämtas med hänsyn till rådande villkor för verksamheten. Detta särskilt för att reglera 
buller och klagomål under byggnationstiden. Vidare kan det inte uteslutas att nuvarande 
miljöpåverkan från hamnverksamheten ändras under byggnationstiden, vilket i så fall måste 
hanteras gentemot tillsynsmyndigheten. 
 
Vidare behöver Göteborgs Stad, Göteborgs Hamn AB och Stena Line överväga och komma 
överens om ansvarsfördelningen avseende berörda arrendeytor som tunnelprojektet kommer att ta 
i anspråk. Ansvaret för dessa ytor är idag reglerade mellan Göteborgs Hamn AB och Stena Line. 
Stena Line anser sig inte kunna ansvara för ytor som Stena Line inte äger rådighet över när 
byggstart inleds. 
 
 
Operativ påverkan på hamnverksamheten 
 
Genomförandet av tunnelalternativet bedöms påtagligt försvåra för Stena Lines nyttjande av 
hamnområdet och att utnyttja dess fulla funktion som passagerar- och godsterminal samt 
logistiknav i Göteborg, enligt följande. 
 
Ingreppen på Stigbergskajen under byggtiden bedöms skapa stora utmaningar i våra trafik- och 
godsflöden och för utgående och ankommande fordonstrafik vid terminalområdet. Även möjligheter 
till uppställning och magasinering av fordon kommer att begränsas eller försvåras. Området vid 
Stigbergskajen är redan idag underdimensionerat för en fullgod hantering när det kommer till ytor 
för att hantera utgående och ankommande trafik. Minskar uppställningsmöjligheterna för våra 
kunders behov för kör och vilotidsefterlevnad kommer Stena Line som transportör, och hamnen, 
tappa attraktion på marknaden. 
 
Byggnationen av tunneln kommer med stor sannolikhet skapa en problematik med att få 
transporter av och ombord på våra fartyg med förseningar som följd, vilket skapar mindre attraktion 
hos våra kunder att transporteras med Stena Line och att använda hamnen. Får verksamheten 
svårt att ha en tillgänglig och tillförlitlig hamn för fartygshanteringen för idag givna tidsfönster så 
kommer detta att ge Stena Line ökade kostnader för, till exempel, bunkerförbrukning.  
 

 



 

Byggprojektets logistik med tillhörande transporter till och från etableringsplatsen och 
arbetsområdet kommer att skapa utmaningar för ett gemensamt nyttjade av de från- och 
tillfartsvägar vid Fiskhamnsmotet som idag brukas av Stena Lines kunder och övriga brukare. 
Området som avses tas i anspråk vid Stigbergskajen är redan idag ett hårt belastat område vid 
vissa tidsfönster under dygnet, vilket även har en negativ påverkan på Oskarsleden/E45:ans på- 
och avfarter vid Fiskhamnsmotet mot Amerikaskjulet, med köbildning ut på Oscarsleden som följd. 
Detta kan med arbetsområdets transporter, utbredning och begränsningar förstärkas ytterligare.  
 
En stor osäkerhet är hur Stena Lines befintliga infrastruktur i form av byggnader och logistik skall 
kunna brukas på ett effektivt sätt. De av Stena Line ägda anläggningarna på plats som brukas idag 
är anpassade för olika fordonsslag och saknar flexibilitet att flyttas fysisk eller logistiskt. Detta kan 
skapa negativ påverkan på operationen om inte en tillfredställande lösning tillhandahålls. Här kan 
det visa sig att nödvändiga byggnader behöver rivas och uppföras på nytt efter de nya 
förutsättningar som tunnelalternativet ger. Rivning och uppförandet av dessa byggnader kan 
komma att skapa merkostnader för projektet. 
 
Vidare ser Stena Line frågor med hur projektet avser hantera Emigrantvägen i kombination med 
andra byggprojekt i närområdet under byggnationen av Lindholmsförbindelsen. Nämnd väg är 
västra och östra tillfarten till Stena Lines terminalbyggad för resande kunder till 
Danmarksterminalen samt anställda på, och besökare till, Stena AB-koncernens huvudkontor. 
 
 
Fartygsoperativ påverkan 
 
Farleden kommer begränsas för grundläggningsarbete av tunnelpåslag, etablering och 
nedsänkning av tunnelrör. Under denna tid kommer farleden kraftigt begränsas, vilket kommer 
minska säkerhetsmarginalerna avsevärt för fartygstrafiken i älven. 
 
Begränsningen av farleden kommer att försvåra manövrering och passage. Speciellt med den gir 
som angränsar till tunnelpåslaget, där konsekvensen blir ökade risker. 
 
Stena Line ser att de muddringsarbeten som anläggandet av sänktunnel kräver kommer att ha en 
begränsande påverkan för fartygstrafiken. De risker som kan uppstå för verksamheten kan vara 
följande: begränsad farled, nedstängning av farled, fartbegränsningar som resulterar i minskade 
säkerhetsmarginaler och kommersiell påverkan. Kommersiell påverkan tar sig form i förseningar 
och ökad bunkerförbrukning. Vidare kan det medföra ökad miljöpåverkan. 
 
Underlagsrapporten från Trafikkontoret beskriver att eventuellt kommer tunnelelementen byggas i 
någon form av docka intill etableringsplatsen, alternativ monteras på platsen. Detta kan skapa 
ytterligare restriktioner och risker i farleden. 
 
I anslutning till Stigbergskajen har Stena Line inom sitt verksamhetsområde rätt att nyttja kajplats 
30-32 på Masthuggskajen. Dessa kajplatser har en hög nyttjandegrad vad gäller tilläggningar av 
Stena Lines fartyg. Här får det inte råda någon osäkerhet vad gäller tillgången till dessa kajplatser 
för verksamheten. Det bör därför utredas och säkerställas att dessa kajplatser inte påverkas i 
genomförandet tunnelbyggnationen så att det fortsatt går att nyttja dessa kajplatser på ett säkert 
sätt. 
 
Sammanfattningsvis för tunnelalternativet behöver noggranna riskbedömningar och 
konsekvensanalyser göras för sjöfarten både för byggnationen och för driften av tunneln, i 
synnerhet för Stena Lines fartyg med dess höga frekvens av anlöp vid Masthuggskajen. 



 

Riskbedömningarna behöver kvalitetssäkras genom fartygssimuleringar (exemplevis av SSPA) 
med berörda parter som är intressenter i älvtrafiken. 
 
Kommersiell påverkan 
 
Stena Line förväntas kraftigt reducera samt stänga ner verksamheten under perioder när arbetena 
med nedsänkning av tunnelrör i älven sker.Detta kommer innebära intäktsbortfall som bedöms bli 
av betydande storlek för Stena Line, såvida inte Stena Line kan bedriva verksamheten från ett 
ersättningsläge. Drabbas projektet och dess planerade avstängningar av förseningar och förlängd 
tid ökar intäktsbortfallets storlek betydande och så även affärsrisken på kort och lång sikt. 
 
Även följdeffekter av en nedstängning måste räknas med då störningar på operationen och turlista 
påverkar framförallt fraktmarknaden, som i regel efterfrågar kontinuitet i sina planerade 
logistikflöden och måste kunna förlita sig på en konsekvent och stabil färjeoperation. Risken är att 
fraktkunderna permanent finner andra alternativa vägar och därmed skapar en kommersiell förlust 
och skada för Stena Line både på kort och lång sikt. Även privatresenärer riskerar att välja andra 
transportslag eller transportvägar, både till och från Göteborg, under en nedstängning. 
Omfattningen på förlusten och skadan beror på när på året som nedstängningen sker, där en 
nedstängning under högsäsong skulle medföra störst förlust och skada ekonomiskt.   
 
Om Stena Line fortsatt kan bedriva sin verksamhet från Danmarksterminalen under 
byggnationstiden bedömer vi att de kommersiella konsekvenserna kommer att vara bestående 
även efter tunnelns färdigställande, då byggnationen sker över en mångårig tidsperiod. 
 
Sammanfattning 
 
I underlaget presenteras slutsatsen att Stena Lines verksamhet kan fortgå om tunnelalternativet 
väljs, med avbrott och störningar under byggnationstiden. Stena Line bedömer att 
tunnelalternativet medför stora utmaningar för att Stena Line ska kunna fortsätta bedriva en 
oförändrad verksamhet om tunnelalternativet blir det val som Trafikkontoret går vidare med. 
Utförandet av tunnelpåslaget vid Stigbergskajen, med nedsänkning av tunnelelement i älven, har 
en direkt påverkan på vår hamnverksamhet och på säkerheten för fartygspassagerna i älven. 
 
Även om Stena Line kan fortsätta med sin verksamhet vid val av tunnelalternativet, föreligger det 
stora osäkerheter över omfattningen av påverkan på verksamheten med tunnelalternativet. Oaktat 
osäkerheterna kommer den negativa påverkan under alla förhållanden blir stor för Stena Line och 
våra kunder. Dessa konsekvenser måste hanteras inom ramen för tunnelprojektet så att påverkan 
på Stena Lines verksamhet begränsas – både operationellt och kommersiellt. Stena Line ser dock 
fortfarande en långvarig kommersiell risk med att fortsätta bedriva en färjeoperation med 
tunnelalternativet. Till detta kommer att arrendeavtalet med Göteborgs Hamn AB sträcker sig till 
2035 och Göteborgs Stads övriga planer för kajerna när dessa inte längre utgör delar av Göteborgs 
Hamn.   
 
Mot bakgrund av den förväntade negativa påverkan samt att osäkerhetsfaktorerna är så svåra att 
bedöma i dagsläget, borde en omlokalisering av verksamheten även vid tunnelalternativet vara den 
mest lämpliga lösningen att utreda och arbeta för. En omlokalisering av Stena Lines verksamhet till 
ett nytt hamnområde i ytterhamnarna med motsvarande villkor och funktioner som innehas på 
Masthuggskajen, detta innan arbetena med Lindholmsförbindelsen påbörjas, kan förväntas 
begränsa påverkan på Stena Lines verksamhet och med det tillföljande kostnader för projektet. Det 
skulle också begränsa nödvändigheten för fortsatta utredningar för att hantera angivna osäkerheter 
i remissvaret. 



 

Stena Line samverkar med Göteborgs Hamn AB i att utreda förutsättningarna för ett permanent 
ersättningsläge i Ytterhamnarna. 
 
 
 
Frågor ställs till Kim Lindholm på tfn 031-858260, e-post kim.lindolm@stenaline.com eller Peter 
Avidsson på tfn 031-858587 e-post peter.arvidsson@stenaline.com  
 

 
 

 
 











Västsvenska Handelskammarens yttrande angående: 
Lindholmsförbindelsen – bro eller tunnel över Göta älv 
 
Handelskammaren tackar för möjligheten att få lämna synpunkter och har följande:  
 

 Göteborg behöver fler förbindelser över älven. Oavsett om det blir en tunnel eller en bro så 
kommer Lindholmsförbindelsen att tillföra stor nytta för Göteborg och därmed för regionens 
näringsliv. Att förbindelsen byggs är således viktigare än hur den utformas. 

 
 Med detta sagt förordar Handelskammaren tunnelalternativet. Den kortare restiden, de 

jämförelsevis mindre ingreppen i stadsmiljön samt den begränsade påverkan på riksintresset 
sjöfarten är tungt vägande skäl till Handelskammarens ställningstagande. 

 
 En förutsättning för ett eventuellt val av tunnelalternativet är, enligt Handelskammaren, att 

det anläggs en ny gång- och cykelbro längre österut. En sådan bro ser vi gärna färdigställd 
före Lindholmsförbindelsen.  

 
 Utöver den gjorda uppskattningen av investeringskostnaden hade Handelskammaren gärna 

sett en tydligare uppskattning av livscykelkostnaden för de tre alternativen.  
 

 Handelskammarens egna verksamhet påverkas inte av huruvida Lindholmsförbindelsen blir 
en tunnel eller en bro. Det är dock viktigt att företag och verksamheter som direkt berörs 
konsulteras, inte minst gäller detta Stena Line. Handelskammaren förutsätter att den 
dialogen förs.  

 
Västsvenska Handelskammaren genom 
Markus Ottemark, ansvarig infrastruktur 
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Yttrande Lindholmsförbindelsen 
Brunnsbo-Linné via Lindholmen 
Synpunkter till trafikkontoret 

Göteborgs Stad planerar en ny koppling mellan Göteborgs södra och norra del, genom 
förbindelsen Brunnsbo-Linné via Lindholmen. Naturskyddsföreningen i Göteborg välkomnar 
denna sammankoppling av spårvagnstrafiken. Att det sker med en utbyggnad av kollektivtrafik 
istället för biltrafik ses som positivt. Trafikkontoret utreder nu tre alternativ för förbindelsen över 
älven, den så kallade Lindholmsförbindelsen, det är en tunnel, en mellanhög bro eller en hög 
bro. Den segelfria höjden för en mellanhöga bron är 12 meter och för en hög bro 27 meter. 
Trafiknämnden ska fatta beslut om vilket alternativ det blir i början av 2021. Föreningen anser 
att Lindholmsförbindelsen mellan Stigbergstorget och Lindholmen behöver byggas som en bro 
över älven för att kunna inkludera alla hållbara trafikslag. Staden sparar dessutom kostnader, 
cyklister och gående sparar restid samt projektets klimatutsläpp minskar avsevärt. 

Stadsplanering ska sätta människan i centrum och gaturum ska i första hand utgå ifrån gående 
och i andra hand cyklister i stadsmiljöer enligt Göteborg 2035 - Trafikstrategin för en nära 
storstad (2014). Fördelarna med gång och cykel som färdsätt är många. Jämfört med 
kollektivtrafik och särskilt bilism tar gång och cykeln upp mindre yta per person, skapar mindre 
buller, leder till färre dödliga trafikolyckor och är bättre för den allmänna folkhälsan. Enligt 
förstudierna skulle ytterligare utredning behövas för tilläggsfunktionerna, det vill säga integrera 
gång-, cykel- och busslösningar i broalternativen. 

Enligt förstudier hade det dyraste gång-, cykel- och bussförslaget kostat 5,4 miljarder kr (12 
meter med tunnelutbyggnad under Stigberget) jämfört med tunnelalternativet på 4,3 miljarder kr. 
Då behöver staden, enligt förstudierna, åtminstone bygga en gång- och cykelbro i ett senare 
skede. Avsaknad av bussförbindelse vid tunnelalternativ diskuteras inte i förstudien till skillnad 
från gång och cykel. Trafikkontoret har gjort en översiktligt kostnadsbedömning kallad Gång- 
och cykelbroar över Göta älv – Utredning Kostnadsbedömning under februari 2018. Enligt 
utredningen skulle en gång- och cykelbro över Göta älv kosta 360-560 miljoner kronor beroende 
på alternativ men då har “inga fördjupade utredningar gjorts kring geoteknik och inga 
arkitektoniska eller gestaltningsmässiga grepp utöver standardkonstruktion har tagits hänsyn till 
vid kostnadsbedömningen. Inte heller har kostnader som eventuell markinlösen eller större 
förändringar av anslutande infrastruktur tagits med i beräkningarna.” Därför skulle kostnaden bli 
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högre än de angivna 360-560 miljonerna. Om tunnelalternativet väljs, och en självständig gång- 
och cykelbro byggs i framtiden, blir det troligtvis ingen större kostnadsvinst.  
Dessutom riskerar en separat gång- och cykelbro inte bli av i framtiden, då många problem och 
risker kan uppstå. Förstudierna har inte specificerat att en budget finns avsatt för en ny 
gång-och cykelbro om tunnelalternativet skulle väljas. En multifunktionell bro möjliggör också att 
göteborgare kan fortsätta ta sig över bron gåendes, med cykel eller med buss, när 
spårvagnarna står stilla. 

Tidsvinsten mellan Lindholmen till Majorna för en cyklist är 30-45 minuter vid en broförbindelse, 
enligt föreningens utredning. För en spårvagnsresenär tar resan endast 1 minut och 30 
sekunder längre vid en broförbindelse än vid en tunnelförbindelse, enligt förstudierna. Vid de 
tillfällen bron är öppen tar resan över älven i genomsnitt 6 minuter längre, vilket enbart kommer 
ske utanför rusningstrafik enligt remissunderlaget. Hänsyn bör tas till tidsvinsten för cyklister i 
det fortsatta arbetet. 

Göteborg måste minska klimatutsläppen radikalt. Detta gäller i allra högsta grad bygg- och 
anläggningssektorn som idag står för 19 % av Sveriges klimatpåverkan enligt Boverket. Det är 
mer resurs- och yteffektivt att integrera flera hållbara trafikförslag i samma lösning, istället för att 
bygga en separat gång- och cykelbana. Att bygga en bro och minimera andel tunnelbyggande 
med dess schaktutgrävningar och sprängningar minskar klimatpåverkan. Enligt PM Klimatkalkyl 
överfart Brunnsbo-Linné av Ramböll (2020) har de olika alternativen följande klimatutsläpp; 
tunnel 44 000 ton CO2e, 27 meters bro 30 000 CO2e, 12 meters bro 25 000 CO2e. Detta visar 
att upp till 40 % av klimatutsläppen, 19 000 ton CO2e, kan undvikas vid en 12 meters bro 
jämfört med tunnelalternativet. Klimatsmart betong kan användas och delar av bron kan byggas 
i trä för att ytterligare minska utsläppen. 

Tunnelöppningen vid Linnéplatsen kommer innebära betydelsefull påverkan på värdefulla 
naturmiljöer i området. Stora värdefulla träd bör bevaras och resterande träd bör flyttas till
närområdet. Är det inte möjligt att bevara samtliga stora värdefulla träd bör dessa även flyttas till 
närområdet. En omfattande utredning om naturvärdena krävs därför kring Linnéplatsen samt om 
andra områden i Slottsskogen kommer påverkas genom tunnelbyggandet. 

Avslutningsvis undrar Naturskyddsföreningen i Göteborg om trafikkontoret har utrett ett 
alternativ med en 12 meters bro som landar uppe på Stigbergstorget istället för under torget? 
En bro som från Stigbergstorget kontinuerligt avtar i höjden ner mot Lindholmen, med 
anpassning så att höjden blir 12 meter i mitten på Göta Älv. Nuvarande alternativ på 
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broförbindelserna har både för- och nackdelar och därför vill föreningen se ett alternativ som 
kombinerar fördelarna från den låga  och höga bron. Då undviks den höga svängda bron som 
har stor påverkan på riksintresset för kulturmiljön, fler bostäder kan byggas vid Lindholmen, 
ramper vid Oscarsleden undviks, Oscarsleden behöver inte flyttas och det blir en gång- och 
cykelvänlig bro. Genom en kortare bro och utan tunnelutbyggnad från Stigbergstorget till 
Djurgårdsplatsen längs Bangatan skulle upp till 60 % av klimatutsläppen kunna undvikas, det vill 
säga ännu lägre klimatpåverkan. 

Stadsplaneringsgruppen 
Naturskyddsföreningen i Göteborg 

Genom 
Lena Nilsson 
Ordförande 
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