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SAMMANFATTNING
Lindholmsförbindelsen1 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 av följande tre
alternativ ska väljas ut för fördjupad genomförandestudie (GFS):
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.
Efter remiss av förstudien2 och genomförd samhällsekonomisk analys3 av de tre
alternativen rekommenderar projektstyrelsen för program Brunnsbo – Linné
tunnelalternativet för fortsatt genomförandestudie av Lindholmsförbindelsen. I ett
separat beslutsärende föreslår trafikkontoret också att planeringen av en cykelbro i
ett östligt läge fortsätter, i ett separat projekt.
Trafikkontoret ser att kombinationen av Lindholmsförbindelsens tunnelalternativ
och en fristående cykelbro bäst bidrar till att skapa en sammanhållen, nära och
robust stad samt bäst uppfyller Målbild Koll2035 och de resenärskrav som finns på
kollektivtrafiklösningar.
Trafikkontoret ser att tunnelalternativet jämfört med broalternativen medför:
- Bäst stadsbanekvaliteter för den framtida innerstadsringen, högst
resenärsnytta samt ger bäst förutsättningar för kollektivtrafikens fortsatta
utveckling
Tunnelalternativet ger bäst förutsättningar för kollektivtrafikens utveckling
utifrån Målbild Koll 2035 och är det alternativ som beskrivs i nytt förslag till
översiktsplan (ÖP) och fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg (FÖP).
- Mindre påverkan på stadsbyggnad och på framtida exploatering
Genom val av tunnelalternativet minskar konkurrerande ytanspråk med framtida
stadsbyggnad och exploatering både på Lindholmen, på Masthuggskajen och på
Stigbergstorget/Bangatan.
- Mindre påverkan på riksintressen och specifikt på riksintresset sjöfart
En öppningsbar 12-meters bron innebär avsevärd påverkan på riksintresset
sjöfart. Även en 27 meters bro skulle påverka möjligheterna att använda
hamnanläggningarna i innerhamnarna. Tunnelalternativet medför viss
begränsad påverkan under byggtid men medför ingen permanent påverkan på
farleden eller fartygsrörelserna i Göteborgs innerhamn efter byggnationen.

1

Dvs Projekt Lindholmen-Linnéplatsen inom Program (spårvagn och citybuss) BrunnsboLinné via Lindholmen.
2
[REF-R1], Översikt av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsens förstudie
3
[REF-R3], Samhällsekonomisk analys, Spårvägsförbindelse Brunnsbo-Linné via
Lindholmen
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- Mindre påverkan på stadsmiljön, på verksamheter och boende
samt på riksintresset kulturmiljö.
Genom att välja tunnelalternativet med dess mindre ytanspråk ovan mark
minskar tekniska risker och osäkerheter kopplat till kritiska passager av
befintliga fastigheter. Dock innebär även tunnelalternativet flera kritiska
passager, byggnadstekniska risker liksom hantering av byggstörningar. Även
påverkan på riksintresset kulturmiljö begränsas, bland annat på Stigberget.
I dokumentet redovisas också projektets tid, kostnad och innehåll.
Kostnaden för att genomföra program Brunnsbo – Linné via Lindholmen till
sammanlagt 6 030 miljoner kronor, varav projekt tunnel mellan Lindholmen –
Linnéplatsen beräknas till 4 548 miljoner kronor4.
Då kostnaden överstiger tilldelad ram pågår dialog inom styrelsen för
Sverigeförhandlingen om överföring av återstående medel för linbanan5 för att
säkerställa genomförandet av projekt tunnel Lindholmen - Linnéplatsen. Förutsatt
att Sverigeförhandlingen beslutar omfördela resterande medel från objektsavtal
linbanan så uppgår kostnadsramen för hela programmet till 6 136 miljoner kronor.
Om inte samtliga parter beslutar att omfördela resterande medel kommer
programmet behöva genomföra besparingar som påverkar omfattningen av
program Brunnsbo-Linné.
I kostnadsförutsättningarna för det rekommenderade tunnelalternativet innefattas
en förbättrad principutformning för anslutning till Linnéplatsen med mindre
barriäreffekter och begränsad påverkan på riksintressen än det alternativ som
redovisats i förstudien.
Den samhällsekonomiska analysen visade att Lindholmsförbindelsen är lönsam
med enbart spårväg (oavsett vilket alternativ som väljs).
Tunneln Lindholmen - Linnéplatsen bedöms kunna tas i bruk 2036.
I Målbild Koll2035 beskrivs Lindholmsförbindelsen med två möjliga trafikslag;
spårväg och citybuss. Trafikkontorets förstudie för Lindholmsförbindelsen visade
att tunnelalternativet har bäst stadsbanekvaliteter och därmed högst resenärsnytta
samt ger andra fördelar gentemot broalternativen utifrån övriga bedömda aspekter.
Förstudien visade också på stora utmaningar med att trafikera broalternativen med
buss vilket skulle medföra sämre stadsbanekvaliteter på innerstadsringen samt
högre påverkan på stadsmiljön på Lindholmen och Stigberget.
Trafikkontorets slutsats är att:
Tunneln ger de bästa förutsättningarna för kapacitetsstarkt och effektivt resande
på Lindholmsförbindelsen, ett mindre komplicerat projektgenomförande
samt bäst förutsättningar för god framtida stadsutveckling.
Detta dokument ger en överblick över information som ligger till grund för att
besluta det rekommenderade tunnelalternativet för den fortsatta
genomförandestudien.

4
5

I prisnivå 2019-09 samt innefattande poster för osäkerhet och risk om 542 miljoner.
1026 miljoner kronor i prisnivå 2019-09.

4 (22)

R E K O M M E N D AT I O N AT T V Ä L J A T U N N E L A LT E R N AT I V E T F Ö R L I N D H O L M S F Ö R B I N D E L S E N
VERSION 1.02

INNEHÅLL

1

Inledning .................................................................................................................... 6

1.1

Bakgrund .................................................................................................................... 6

1.2

Rapportens syfte och mål ........................................................................................... 9

1.3

Underlagsrapporter samt process Göteborgs Stad ..................................................... 9

1.4

Övriga förutsättningar ................................................................................................. 9

2

Sammanfattning, val av tunnelalternativet ........................................................... 10

2.1

Tunnelalternativet ger bäst stadsbanekvaliteter ........................................................ 11

2.2
Tunnelalternativet ger bäst stadsbyggnads- och exploateringsmöjligheter och minst
påverkan på riksintressen .................................................................................................... 11
2.3

Tunnelalternativet medför färre osäkerheter och mindre verksamhetspåverkan ...... 12

3

Projektöversikt, tunnel mellan Lindholmen och Linnéplatsen ........................... 14

3.1

Projektets innehåll..................................................................................................... 14

3.2

Projektets måluppfyllelse .......................................................................................... 16

3.3

Projektets finansiering och kostnadsram .................................................................. 18

3.4

Projektets tidplan ...................................................................................................... 20

4

Övriga förutsättningar ............................................................................................ 21

4.1

Fortsatt arbete med fristående gång- och cykelbro ................................................... 21

5

Referenser ............................................................................................................... 22

5 (22)

R E K O M M E N D AT I O N AT T V Ä L J A T U N N E L A LT E R N AT I V E T F Ö R L I N D H O L M S F Ö R B I N D E L S E N
VERSION 1.02

1 INLEDNING
1.1 Bakgrund
Utbyggd kollektivtrafik är en förutsättning för Göteborgs planerade
bostadsutbyggnad och därmed även för möjligheterna att skapa täta och hållbara
stadsmiljöer. För att knyta de centrala delarna av Norra Älvstranden till innerstaden
på södra sidan av Göta älv och för att minska sårbarheten i stadstrafiken behövs en
ny kollektivtrafikförbindelse mellan Lindholmen, Stigberget och vidare till
Linnéplatsen. Utbyggnaden av bostäder och verksamheter inom Älvstaden kräver
också en kapacitetsförstärkning av kollektivtrafiken på Norra Älvstranden och på
sikt även på Backaplan och mot Brunnsbo.
Lindholmsförbindelsen pekas ut i Göteborg Stads 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 är en del i Sverigeförhandlingens
Program (spårvagn och citybuss) Brunnsbo-Linné via Lindholmen. Den omfattar
stadsbana6 i halva den planerade innerstadsringen och knyter samman Lindholmen
med Linnéplatsen via hållplats Stigberget och ska fungera som en tvärlänk 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 alternativ7.

6

spårväg med hög kapacitet och korta restider. Tunnelalternativet saknar bussförbindelse.
Se utvärdering av Målbild Koll 2035 i kapitel 3.2.
7
Se [REF-R1], Översikt av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsens förstudie
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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.

Spårvagns- och stombussnätet i Göteborg är idag huvudsakligen radiellt8, vilket
hänger samman med att de största målpunkterna för resandet ligger centralt. För att
nå restidsmålet i Målbild Koll 20359 längs alla stomnätsstråk, liksom
kvalitetsmålen, behöver samtliga spårvagns- och stombusstråk ses över för att
förbättra framkomligheten. Genom att komplettera dagens nät med strategiskt
utvalda nya länkar skapas genvägar och förbifarter som kortar restider och som
ökar flexibiliteten och robustheten i hela systemet. Tillsammans med andra
åtgärder, som längre fordon, kan också en ökad kapacitet och pålitlighet uppnås.
Ett framtida attraktivt storstadsområde behöver kombinera god framkomlighet för
kollektivtrafiken med god stadsmiljö. En del av strategin för att minimera
målkonflikter är att trafiken koncentreras till utpekade stråk som med få undantag
redan idag trafikeras av tyngre buss- och spårvagnslinjer på egna banor.
Lindholmsförbindelsen är en del av innerstadsringen och skapar en barriärbrytande
tvärlänk i stråket mellan tre av de utpekade bytespunkterna i Målbild Koll 2035;
Linnéplatsen, Stigberget och Lindholmen vilket illustreras nedan:

Lindholmen
Stigberget
Linnéplatsen

Figur 2. Utpekade stråk enligt Målbild Koll 2035 samt utpekade bytespunkter i
innerstadsringen som etableras av Lindholmsförbindelsen.

8

Dvs som ekrar i ett cykelhjul utefter pendlingsstråken in från kranskommuner till
Göteborgs centrala delar (navet).
9
REF-R4, Målbild Koll 2035 - Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och
Partille
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Lindholmsförbindelsen är en barriärbrytande tvärlänk med korta restider, hög
kapacitet och pålitlighet som beräknas ha ca 34 00010 resenärer per dygn 2040.

Lindholmsförbindelsen ska etableras i områden med känsliga kulturmiljöer11 på
Lindholmen, Stigberget och Linnéplatsen. Det är en utmaning att placera
omfattande infrastruktur i en befintlig stadsmiljö. Att stadskvaliteter och
exploateringsmöjligheter efter byggnationen blir så goda som möjligt och att
störningar under byggtid kan hanteras är väsentligt att säkerställa redan i
planeringsfasen. Det ställer höga krav på samordning av den kommunala
planeringen för att tillvarata de möjligheter till stadsutveckling och utformning av
de platser som påverkas av projektet.
Lindholmsförbindelsen är den enda tillkommande kollektivtrafikförbindelsen12
med kapacitet att stödja den långsiktiga planerade exploateringen och
bostadsbyggandet genom att stärka sambandet mellan knutpunkter på ömse sidor
Göta älv. Den ger långsiktiga förutsättningar genom att etablera en innerstadsring
som möjliggör dubbelriktade flöden med hög kvalitet för resenären och minskar
samtidigt belastningen av city. Detta är ett effektivt resursutnyttjande av
infrastrukturen som skapar nya resmöjligheter med hög kvalitet och gör att fler
väljer att förflytta sig med kollektivtrafik också vid målpunkt på andra sidan Göta
älv. Lindholmsförbindelsen är därför en systemviktig13 förutsättning för den
fortsatta stads- och kollektivtrafikutvecklingen. Konkreta effekter är bland annat att
kollektivtrafikförsörjningen av Frihamnen och Norra Älvstranden säkras och att
resorna från södra och västra centrum knyts mer direkt och snabbare ihop med
Norra Älvstranden än resvägen via Hisingsbron. Detta gynnar verksamheter,
universitet, högskolor, forskning och sjukhus och stärker arbetsmarknaden också
inom ett större påverkansområde söderut mot Sahlgrenska och Högsbo/Frölunda.
Tre alternativ har utretts närmare14 för Lindholmsförbindelsens passage över Göta
älv: 12 m bro, 27 m bro och tunnel. I alla tre alternativen nås Linnéplatsen med
tunnel. De tre alternativen beskrivs i [REF-R1] och tillhörande bilagor och har varit
på remiss under hösten 2020. Beslut om alternativ fattas i Västra Götalands
regionfullmäktige och Göteborgs kommunfullmäktige – vilket planeras under
våren 2021.
Efter att remissen genomförts15 har projektstyrelsen beslutat att rekommendera
tunnelalternativet för fortsatt genomförandestudie och planering.
Projektet sammanfattar i detta dokument den information som ligger till grund för
rekommendationen, projektets bakgrund, innehåll, kostnad och tidplan samt
frågeställningar och aktuella förutsättningar som föreslås gälla för den fortsatta
genomförandestudien.

10

REF-B9, Samhällsekonomisk analys av Göteborgs stadslinbana, Järntorget –
Wieselgrensplatsen.
11
REF-K1, Stadsutvecklings- och exploateringsanalys, Stadsbyggnadskontoret,
Fastighetskontoret, Älvstranden utveckling AB.
12
inom Sverigeförhandlingens avtalade omfattning
13
Med systemviktig förutsättning avses att Lindholmsförbindelsens nytta eller
systemfunktion inte kan åstadkommas med andra lösningar och att
kollektivtrafiksystemet planerats med förutsättningen att Lindholmsförbindelsen byggs.
14
I REF-T1 med bilagor redovisas även varianter på alternativ som inte studerats närmare
15
Se sammanfattning av remissvar i [REF-R2].
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1.2 Rapportens syfte och mål
Målet med denna rapport är att ge ett samlat underlag inför beslutet att välja
tunnelalternativet.
Målgruppen för rapporten är intressenter, beslutsfattare och samarbetspartners som
önskar en överblick av motiven inför val av alternativ för Lindholmsförbindelsen.
Rapportens syfte är att sammanfatta beslutsunderlaget, motiven för att välja
tunnelalternativet samt förutsättningar för det fortsatta arbetet med
genomförandestudien16 utifrån projektets tidplan, kostnad och innehåll.

1.2.1 Läsanvisning
Underlaget för val av alternativ för Lindholmsförbindelsen är omfattande. En
översiktlig kännedom om innehållet i remissöversikten, se [REF-R1] och
sammanfattningen av remissvar, se [REF-R2] förutsätts för att kunna hålla
framställningen i dokumentet kortfattad.
För fördjupning se de referenser som listas i kapitel 5.

1.3 Underlagsrapporter samt process Göteborgs Stad
Denna rapport utgör projektets sammanfattning och rekommendation att välja
tunnelalternativet för Lindholmsförbindelsen, framtaget hösten 2020.
Beslut om val av alternativ planeras andra kvartalet 2021 och fattas då parallellt av
Göteborgs Stads kommunfullmäktige samt av Västra Götalands regionfullmäktige.
Lindholmsförbindelsen anges i gällande översiktsplan (ÖP), som ett
utredningsområde för kommunikationer. I arbetet med ny översiktsplan med en
fördjupning för centrala Göteborg (FÖP) är inriktningen en tunnel.
Stadsbyggnadskontoret kommer i mars 2021 föreslå att Byggnadsnämnden beslutar
genomföra utställning av ny FÖP/ÖP där tunnelalternativet är föreslagen lösning
för kollektivtrafikförbindelse mellan Lindholmen – Linnéplatsen.
Efter beslut fortsätter projektet genomförandestudien (GFS) och parallellt fortgår
stadsutvecklingsprocessen som också innefattar ett programarbete för att bland
annat hantera markanspråken och stadsmiljön kring Linnéplatsen samt
detaljplanearbete utefter den framtida sträckningen.

1.4 Övriga förutsättningar
1.4.1 Fristående gång- och cykelbro över Göta älv
Rekommendationen att välja tunnelalternativet för Lindholmsförbindelsen har en
tydlig koppling till Göteborgs Stads planer att förbättra gång- och
cykelförbindelsen över Göta älv. Parallellt med beslutsärenden att välja
tunnelalternativet för Lindholmsförbindelsen bereds också beslut som ger
trafikkontoret uppdraget att planera för en framtida gång- och cykelbro mellan
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. Gång- och cykelbrons planering bedrivs i
ett separat projekt och ingår inte i projekt Lindholmsförbindelsen. Detta beskrivs
vidare i kapitel 4.1.

16

Genomförandestudie är underlag för att fatta beslut att projektera och bygga
anläggningen.
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2 SAMMANFATTNING, VAL AV
TUNNELALTERNATIVET
Remissunderlaget presenterar tre alternativ för Lindholmsförbindelsen; ett tunneloch två broalternativ, och redovisar egenskaper för respektive alternativ.
En översikt över alternativens sträckningar och de fyra områden i Göteborg där
stadsmiljön påverkas presenteras i nedanstående figur:

1. Södra Lindholmen
2. Göta älv
3. Stigberget
(och Bangatan)

4. Linnéplatsen
(inte alternativskiljande)
Figur 3 Ortofoto över Lindholmsförbindelsens sträckning och påverkade platser.
Tunnelalternativet i rött, 12 m bro markerat i blått och 27 m bro i gult.

De tre alternativen har alternativskiljande egenskaper. Tunnelalternativet har goda
stadsbanekvaliteter17 och ger bäst förutsättningar för spårbunden kollektivtrafik
utefter sträckan. Broalternativen medför stopp vid broöppning eller lägre
hastigheter och har inte samma stadsbanekvaliteter som tunnelalternativet. Broarna
innebär också en ökad konkurrens om markanvändning, påverkar stadsmiljön och
riksintressen negativt i högre utsträckning samt medför större intressekonflikter
med verksamheter utefter sträckningen samt med sjöfarten på farleden Göta älv.
Ett val av alternativ ska balansera kostnad/nytta för alternativets funktioner med
projektrisker, andra genomförbarhetsaspekter samt drift och underhållskostnader
över anläggningens livscykel. Alternativens egenskaper och skillnader beskrivs i
[REF-R1] med tillhörande bilagor. Remissinstansernas synpunkter på
alternativvalet sammanfattas i [REF-R2] med tillhörande bilagor.

17

Stadsbana är kapacitetsstark spårväg med korta restider och hög pålitlighet.
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Sedan remissunderlaget distribuerades har en samhällsekonomisk analys
genomförts av de tre alternativen som visar att samtliga alternativ är
samhällsekonomiskt lönsamma18.
I detta kapitel ges en sammanfattning av tunnelalternativets egenskaper. I de fall
kompletterande information framkommit sedan remissutskicket noteras det i texten
eller hänvisas till referens eller beskrivning i efterföljande kapitel.

2.1 Tunnelalternativet ger bäst stadsbanekvaliteter
Lindholmsförbindelsen skapar långsiktiga positiva möjligheter och förbättrade
kommunikationer genom att knyta de centrala delarna av Norra Älvstranden till
innerstaden på södra sidan älven och vidare till Linnéplatsen samt ökar kapaciteten,
robustheten och pålitligheten i spårvägsnätet. För att uppnå dessa resenärsnyttor
planeras förbindelsen byggas som en stadsbana, ett trafikkoncept som
introducerades i Målbild Koll 203519.
Spårvägstrafiken i tunnelalternativet sker helt utan påverkan från omgivningen och
kan optimeras enligt stadsbanestandard. Av de tre alternativen har tunneln högst
robusthet och pålitlighet, bäst restid samt minst trafikkonflikter med övriga
trafikslag.

Sammanfattningsvis ger tunnelalternativet bäst stadsbanekvaliteter.

Detta tydliggörs i [REF-R1] samt bekräftas av remissinstansernas analys, se [REFR2]. Goda stadsbanekvaliteter framhålls av remissinstanserna som en viktig aspekt
för att välja tunnelalternativet.
I kapitel 3.2.1 utvärderas tunnelalternativet mot målbild Koll 2035 och bland annat
kommenteras avsaknaden av busstrafik via Lindholmsförbindelsen.
Stadsbanekvaliteterna för de olika alternativen beskrivs i detalj i [REF-R1].20

2.2 Tunnelalternativet ger bäst stadsbyggnads- och
exploateringsmöjligheter och minst påverkan på
riksintressen
Lindholmsförbindelsen skapar långsiktiga positiva möjligheter för att förbättra
stadsmiljön och utveckla stadslivet. Parallellt pågår flera stadsutvecklingsprojekt21
som omfattar de platser som berörs av Lindholmsförbindelsen.
Genom val av tunnelalternativet minskar konkurrerande ytanspråk med framtida
stadsbyggnad och exploatering både på Lindholmen, på Masthuggskajen22 och på
18

Se [REF-R3], Sammanfattande PM: Samhällsekonomisk analys, Spårvägsförbindelse
Brunnsbo-Linné via Lindholmen
19
REF-R4, Målbild Koll 2035. Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och
Partille
20
En kvarstående potential är att optimera kollektivtrafikens linjenät efter de nya
förutsättningarna med Lindholmsförbindelsen. Detta kan frigöra stora
samhällsekonomiska vinster. Sådana vinster blir dock beräkningsbara först när ett
framtida linjenät finns planerat – ett arbete som pågår på Västtrafik.
21
Exempelvis Älvstaden (Södra älvstranden, Lindholmen), omvandling av Dag
Hammarskjöldsleden till boulevard, utveckling av Slottsskogens entré.
22
Byggtiden medför påverkan på Stena Lines Danmarksterminal. Endast i
tunnelalternativet finns möjligheter för verksamheten att kvarstå under byggtiden.
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Stigbergstorget/Bangatan. Detta medför också att tunnelalternativet påverkar
riksintressen23 och stadsmiljöer mindre än broalternativen.
Fortsatt arbete behövs för att fördjupa stadsbyggnadsfrågor som utformning och
gestaltning för respektive plats så att Lindholmsförbindelsens blir ett positivt
bidrag till en god stadsmiljö och förbättrad tillgänglighet med hänsyn till
riksintressen, kulturmiljö och den befintliga stadens kvaliteter på de berörda
platserna – Lindholmen24, Stigberget25 och Linnéplatsen.

Tunnelalternativet ger minst påverkan på riksintressen och på dagens stadsmiljö samt
skapar bäst förutsättningar för fortsatt utveckling av kvalitativa stadsmiljöer.

Lindholmsförbindelsen anslutning till Linnéplatsen26 framhölls av [REF-R1] som
särskilt utmanande, vilket också noterats av flera remissinstanser, se [REF-R2].
Trafikkontoret har därför tagit fram ett nytt principförslag där
Lindholmsförbindelsen ansluter till en framtida hållplats Linnéplatsen i markplan
via tunnel och tunneltråg och som medför minskade barriäreffekter i befintligt
gång- och cykelstråk mellan Linné och Slottsskogen. Detta förbättrar
förutsättningarna att utforma platsen och att utveckla stadsmiljön med hänsyn till
riksintressen. Se vidare kapitel 4 i [REF-R2].
Ett riksintresse som är tydligt alternativskiljande är påverkan på farleden Göta älv.
Tunnelalternativet påverkar inte farleden eller fartygsrörelserna i Göteborgs
innerhamn efter byggnationen27. Tunnelalternativet medför viss påverkan på
sjöfarten under byggtid som utvecklas i utvecklas i [REF-R2].
Valet av Lindholmsförbindelsens tunnelalternativ medför att en separat bro för
gång- och cykeltrafik behöver byggas över Göta älv för att uppnå Göteborgs Stads
visioner med stadsutvecklingen. Detta planeras i ett parallellt projekt, se vidare
kapitel 4.1.

2.3 Tunnelalternativet medför färre osäkerheter och mindre
verksamhetspåverkan
Genom att välja tunnelalternativet med dess mindre ytanspråk ovan mark minskar
också tekniska risker och osäkerheter kopplat till kritiska passager av befintliga
fastigheter28. Flera berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare har, se [REFR2], tydliggjort sina bedömningar att val av ett broalternativ skulle medföra
oacceptabel påverkan på byggnader och på utövarens verksamhet.

23

Med riksintressen avses här: Riksintresse för Kommunikationer (farled 955 - Göta Älv,
väg E45, Göteborgs Hamn), Natur- och Kulturmiljövård, Friluftsliv och Totalförsvaret.
24
Slottsberget, Gatuberget, Planmönster etc
25
Gathenhielmska, placering och utformningar av uppgångar till underjordisk hållplats etc
26
Lindholmsförbindelsen angör Linnéplatsen på samma sätt oavsett vilket alternativ som
väljs. Utmaningarna vid Linnéplatsen är därför inte alternativskiljande.
27
Broalternativen skulle medföra stor och permanent påverkan på farleden Göta älv och
Göteborgs Hamn som inte bedöms acceptabel av de statliga remissinstanserna
Trafikverket och Sjöfartsverket, se [REF-R1] och [REF-R2].
28
Detta medför färre komplicerade ärenden som omfattar inlösen och andra
överenskommelser med fastighetsägare med permanent påverkan, t ex vars tillgänglighet
till entréer begränsas, grundläggning och underjordiska garage inte längre kan nyttjas eller
vars byggnader behöver rivas eller drabbas av störd utsikt/buller. Se vidare [REF-R1].
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Även om permanent påverkan på intressenter minskar vid val av tunnelalternativet
genom att antalet kritiska passager blir färre29 kvarstår följande: tunnelpåslag och
angöring Lindholmen (Lindholmskajen och Plejadgatan), tunnelpåslag
Masthuggskajen, Stigberget, angöringen till Linnéplatsen, befintliga underjordiska
anläggningar samt befintliga ledningar.
Till dessa tillkommer byggnadstekniska risker samt hantering av byggstörningar
för arbetstunnlar och installationsschakt, trafikomläggningar och tillhörande
vibrationer på byggnader etcetera. Specifikt påverkas också farleden Göta älv och
Stena Lines Danmarksterminal vid byggnation av sänktunneln och tunnelpåslaget
på Masthuggskajen – se vidare [REF-R2].
Projektet kommer att studera detta vidare i den fortsatta genomförandestudien.

Tunnelalternativet ger färre intressekonflikter med fastighetsägare,
verksamhetsutövare och intressenter. Överenskommelser, beslut och
miljödomar för att kunna bygga blir färre och mindre komplicerade30.
Detta minskar osäkerheter i projektgenomförandet och minskar
verksamhetspåverkan både under projektgenomförandet och permanent.

29

Genom att tunnelalternativet ej har samma ytanspråk som broalternativen på
Lindholmen, Stigberget/Bangatan och passerar djupare under Stigbergstorget än 12 m
broalternativet (och därför inte påverkar fastigheters grundläggning) blir kritiska passager
av befintliga fastigheter färre.
30
Jämfört med om något av broalternativen väljs.
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3 PROJEKTÖVERSIKT, TUNNEL
MELLAN LINDHOLMEN OCH
LINNÉPLATSEN
I detta kapitel ges en översikt över projektets innehåll, koppling till styrande
dokument samt dess tidplan och kostnader. Syftet är att ge en överblick över den
framtida sträckningen, några styrande planeringsförutsättningar och av projektets
finansiering.

3.1 Projektets innehåll
Projekt Lindholmen-Linnéplatsen (Lindholmsförbindelsen) startar där spårsträckan
mellan Frihamnen – Lindholmen vid Lindholmsallén slutar.
Lindholmsförbindelsen fortsätter i markplan i Plejadgatan för att därefter vika in
mot Kunskapsgatan. Området som stadsbanan passerar genom på Lindholmen är
av riksintresse för kulturmiljövård. Strax söder om Backateatern börjar tråget som
övergår i en betongtunnel och därefter till en bergtunnel innan passage av Göta älv.
Markplan
Betongtråg
Betongtunnel
Bergtunnel
Hållplats

TN 2020-12-17
Figur 4 Ortofoto
över Lindholmsförbindelsens sträckning, tunnelalternativets olika delar

Tunneln planeras att byggas som två enkelspårtunnlar sammankopplade med
tvärtunnlar för utrymning och underhåll. Enkelspårtunnlar kan utföras med lägre
takhöjd än dubbelspårstunnlar vilket ger mindre berguttag och underlättar vid
kritiska passager. Tunnelutformningen kan dock komma att variera, exempelvis i
anslutning till tunnelpåslag och hållplatsutrymmen.
Passagen under Göta älv byggs som en sänktunnel i betong på grund av bergets
djupa läge som överstiger 50 meter på delar av älvpassagen. Sänktunnelns totala
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bredd är ca 15 meter och utformas med två separata enkelspårtunnlar med
mellanliggande slussar. Sänktunneln kommer att utformas med hänsyn till
riksintresset för farleden och ska säkerställa ett farledsdjup på minst 8,4 meter.
Även på Stigbergssidan ansluter tunneln direkt till bergtunnel. Bergytans läge ut
mot älven är i dagsläget osäkert vid både Lindholmskajen och Stigbergskajen.
Ytterligare undersökningar kommer att göras i genomförandestudien.
Det blir en underjordisk hållplats vid Stigbergstorget som är ca 20 meter under
Oscarleden och ca 35 meter under Stigberget med upp- och nedgång från
Stigbergstorget. Anslutningen till Stigbergstorget sker via rulltrappor och hissar
från respektive plattform med mellanplan. På grund av den stora höjdskillnaden
mellan mark och plattformsnivå kommer det sannolikt att bli aktuellt med ett eller
flera mellanplan (mezzaninplan). Se idéskiss nedan.

Figur 5 Idéskiss över den underjordiska hållplats Stigberget, dess uppgångar och
mezzaninplan. (Utförande är inte fastlagt och ska studeras vidare i GFS. En eventuell
utgång mot Masthuggskajen ingår inte i projektets kostnadsförutsättningar).

Även Stigbergstorget är av riksintresse för kulturmiljövård vilket kommer att
beaktas i fortsatt arbete med utformning i genomförandestudien.
Tunneln fortsätter därefter i bergtunnel vidare mot Linnéplatsen där anslutning
kommer att ske till hållplatsläge i markplan. Olika lösningar i markplan kommer
studeras vidare i program/detaljplan samt genomförandestudie med syfte att
minimera barriäreffekter samt påverkan på riksintressena friluftsliv och
kulturmiljö. Principutformning beskrivs vidare i [REF-R2].
Det har i dagsläget studerats en arbetstunnel som ansluter till planerad linjeföring
mellan Stigbergstorget och Linnéplatsen med en koppling i närheten av
Johanneskyrkan. En arbetstunnel ökar tillgängligheten till tunneln under driftskedet
och kan vid behov också utgöra en utrymningsväg som underlättar åtkomst för
servicefordon och räddningstjänst.

15 (22)

R E K O M M E N D AT I O N AT T V Ä L J A T U N N E L A LT E R N AT I V E T F Ö R L I N D H O L M S F Ö R B I N D E L S E N
VERSION 1.02

3.2 Projektets måluppfyllelse
Några av Göteborgs Stads övergripande styrdokument är översiktsplan (ÖP),
fördjupad översiktsplan (FÖP) samt målbild Koll2035. Lindholmsförbindelsen är
ett av många stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt som planerats under en
längre tidsperiod.
I detta avsnitt relateras projektets mål och innehåll till de övergripande
styrdokumenten för att tydliggöra hur tunnelalternativet för Lindholmsförbindelsen
överensstämmer med dessa.

3.2.1 Kollektivtrafikens utveckling enligt Målbild Koll2035
År 2035 kan det komma att bo fler än 800 000 personer och finnas närmare
400 000 arbetsplatser i Göteborg, Mölndal och Partille – en utveckling som ger
stora möjligheter men också ställer höga krav på service och infrastruktur. För att
möta dessa utmaningar antog kommunfullmäktige i respektive kommun samt
regionfullmäktige Målbild Koll2035 – Kollektivtrafikprogram för stomnätet i
Göteborg, Mölndal och Partille under år 2018. Målbilden ska ligga till grund för
hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i det sammanhängande tätortsområdet
i Göteborg, Mölndal och Partille fram till år 2035. Göteborgs kommunstyrelse
beslutade september 2020 om handlingsplan 2020–2024 för att nå Målbild
Koll2035, se [REF-R4].
I Målbild Koll2035 beskrivs Lindholmsförbindelsen med två möjliga trafikslag;
spårväg och citybuss. Den utgör en avgörande del av innerstadsringen och kopplar
samman kommande Brunnsbo station med stadstrafiken, avlastar Brunnsparken
och kommande Hisingsbron samt möjliggör kortare restider31. Då målbild
Koll2035 arbetades fram antogs att Lindholmsförbindelsen skulle kunna utformas
för både spårväg och buss - oavsett om förbindelsen byggdes som bro eller tunnel.
Detta antagande visade sig vara orealistiskt. I riskutredningen av tunnelalternativet
som var en del av förstudien för Lindholmsförbindelsen framkom att spårväg och
buss av säkerhetsskäl endast är tekniskt möjligt om trafikslagen hålls åtskilda i
separata tunnelrör – något som inte är ekonomiskt realistiskt givet avsatt
investeringsram.
Förstudien för Lindholmsförbindelsen visade att tunnelalternativet har bäst
stadsbanekvaliteter och därmed högst resenärsnytta samt ger andra fördelar
gentemot broalternativen utifrån övriga bedömda aspekter, se [REF-R1].
Den samhällsekonomiska analysen visade att Lindholmsförbindelsen är lönsam
med enbart spårväg oavsett vilket alternativ som väljs, se [REF-R3].

Sammantaget bidrar tunnelalternativet bäst till att uppfylla de övergripande målen32
med Målbild Koll2035 och tillhörande kvalitetsmål33 ur resenärsperspektivet.

Förstudien visade också på stora utmaningar med att trafikera broalternativen med
buss. Busstrafikering i spårvagnsspåret medför sämre stadsbanekvaliteter på
31

REF-R4, Handlingsplan Koll2035 s12.
Stödja en hållbar region‐ och stadsutveckling, underlätta ett enkelt vardagsliv och
Öka andelen resor med kollektivtrafik, gång och cykel.
33
Kvalitetsmål för resenären – snabbt, enkelt och pålitligt, Kvalitetsmål för människan i
staden – en attraktiv stadsmiljö. Kvalitetsmål för stadens struktur – en sammanbunden
stad och region.
32
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innerstadsringen samt högre påverkan på stadsmiljön på Lindholmen och
Stigberget.34
Kontinuerlig dialog har förts med tjänstepersoner på Västtrafik och Västra
Götalandsregionen som framfört att tunnel är det enda alternativet som ger
stadsbanestandard utmed hela sträckan. En tunnel ger en kapacitetsstark
kollektivtrafik som innebär att kvalitetsmål som restid, turtäthet, pålitlighet,
komfort och stadsutveckling uppsatta i Målbild Koll 2035 kan uppnås. I en
protokollsanteckning på projektstyrelsen 2020-05-27 för Brunnsbo – Linné
tydliggjorde Västtrafik och Västra Götalandsregionens representanter att
bussförbindelsen är lägre prioriterad och att fokus ska ligga på att ta fram en
effektiv och kapacitetsstark stadsbana.
Kollektivtrafikhuvudmannen Västtrafik formulerar sin ståndpunkt utifrån
remissunderlaget och deltagande i projektet att35:

”Tunnel är det enda alternativet som ger stadsbanestandard på hela sträckan
vilket ger en kapacitetsstark kollektivtrafikförbindelse som innebär att
kvalitetsmål såsom restid, turtäthet, pålitlighet, komfort och stadsutveckling
uppsatta i Målbild KOLL2035 kan uppnås.”

3.2.2 Göteborg Stads övergripande plandokument
Lindholmsförbindelsen anges i gällande översiktsplan, som ett utredningsområde
för kommunikationer. I förslaget till ny översiktsplan (ÖP) med fördjupning för
centrala Göteborg (FÖP) kommer Lindholmsförbindelsen anges som en tunnel.
Planbeskrivningen kommer att omfatta Lindholmsförbindelsens anslutning till
framtida hållplats Linnéplatsen i markplan.
Förslaget till ny översiktsplan kommer också att innefatta en fristående cykelbro, i
ett östligare läge mellan Packhusplatsen och Hugo Hammars kaj, se kapitel 4.1.
Byggnadsnämnden förväntas fatta beslut i mars om att förslaget till ny
översiktsplan samt fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg ska gå på
utställning.
Ett programarbete kommer också att startas för att hantera komplexiteten vid just
Linnéplatsen, med dess riksintressen och motstående ytanspråk. Inriktningen för
Linnéplatsen sammanfattas nedan.

Fortsatt planering för hantering av Linnéplatsens särskilda frågeställningar
I det inriktningsbeslut för fortsatt arbete med FÖP/ÖP som byggnadsnämnden
ställde sig bakom den 17 november 2020 redogjordes särskilt för
Lindholmsförbindelsens anslutning till Linnéplatsen. Linnéplatsen utgör en viktig
entré och koppling mellan Slottsskogen och Linnéstaden. Idag är Linnéplatsen till
stor del en trafikyta och bytespunkt för kollektivtrafiken. Potential och uppdrag
finns för att stärka och utveckla Slottsskogens entré vid Linnéplatsen, bilda ett
kulturreservat för Slottsskogen och tillskapa ett hållplatsläge för stadsbana som del
av Lindholmsförbindelsen och en framtida innerstadsring. Slottsskogen utgör också
en målpunkt i staden och är en av Göteborgs främsta stadsparker med tydliga
34

För 12 m bron blir broöppningarna dessutom en permanent målkonflikt mellan god
framkomlighet för kollektivtrafiken och riksintresset för sjöfarten i innerhamnen samt på
Göta älv. De starka motstående intressena tydliggörs i remissvaren, se [REF-R2].
35
Presentation på Västtrafiks styrelsemöte 2020-09-25.
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värden för staden i stort och med särskilda värden utifrån riksintressena för
friluftsliv och kulturmiljövård.
Förslag till ny översiktsplan, fördjupningen för centrala Göteborg, kommer föreslå
och redogöra för markanvändningen på platsen utifrån den avvägning som görs av
olika intressen och anspråk och hur staden omhändertar de riksintressen som
berörs. Inriktning för arbetet med Linnéplatsen föreslås enligt följande36:
•

Att verka för att Linnéplatsen som stadsrum och Slottsskogens entré stärks
samt att tillgänglighet för gång- och cykel säkras vid utveckling av en framtida
nod för stadsutveckling och en bytespunkt för kollektivtrafik genom
Lindholmsförbindelsens anslutning till Linnéplatsen.

•

Att i första hand pröva om en anslutning av Lindholmsförbindelsen till ett
hållplatsläge i marknivå är lämpligt på Linnéplatsen.

Linnéplatsen föreslås pekas ut som en av flera viktiga noder för stadsutveckling i
en växande stadskärna. Noderna har olika utvecklingspotential och förutsättningar
men gemensamt är att det finns potential för att stadsliv, handel och arbetsplatser
kan stärkas. Utveckling av Linnéplatsen och Lindholmsförbindelsens anslutning
hänger även samman med möjlig omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till
boulevard mellan Linnéplatsen och Annedalsmotet, vilket behöver utredas och
studeras vidare.
Under första kvartalet 2021 påbörjas programarbetet för Linnéplatsen där de
samlade anspråken på området studeras och avvägs, bland annat utifrån de olika
riksintressena samt utifrån övriga projekt och planer som pågår i och i anslutning
till platsen. Inom ramen för programarbetet kommer det prövas en anslutning av
Lindholmsförförbindelsen till hållplats Linnéplatsen i markplan, utifrån
resonemang kring principutformning i [REF-R2]. Programarbetet kommer i sin tur
ligga till grund för den detaljplan som ska tas fram för den framtida
spårsträckningen och för angränsande trafik- och parkytor på Linnéplatsen.

3.3 Projektets finansiering och kostnadsram
Projekt Lindholmen-Linnéplatsen ingår i Program (spårvagn och citybuss)
Brunnsbo-Linné via Lindholmen. I avsnittet tydliggörs programmets och därefter
projektets finansieringsförutsättningar.

3.3.1 Program Brunnsbo-Linné - finansiering, ekonomisk ram och
kostnader
Programmet Brunnsbo-Linné via Lindholmen finansieras via
Sverigeförhandlingens Ramavtal 7 - Storstad Göteborg. Den tilldelade ramen inom
Sverigeförhandlingen uppgår till 4 800 miljoner kronor. Staten står för en fast
andel på 2 400 miljoner kronor (50%) och Göteborgs Stad samt Västra
Götalandsregionens respektive andelar uppgår till 1 200 miljoner kronor (25% per
part). Dessa uppgifter är i Sverigeförhandlingens prisnivå 2016–01.
Medelstilldelningen inom Sverigeförhandlingen kompenseras med
Konsumentprisindex (KPI). För att göra den ekonomiska ramen jämförbar med de
successivkalkyler som programmet gjort räknas ramen upp till motsvarande
prisnivå, 2019–09. En uppräknad ram uppgår till 5 110 miljoner kronor.
I styrelsen för Sverigeförhandlingen, med parterna Göteborgs Stad och Västra
Götalandsregionen och staten, har frågan lyfts att överföra återstående medel från
36

Byggnadsnämnden 2020-10-20, Inriktning ny översiktsplan för Göteborg samt
fördjupningar för centrala Göteborg och för Högsbo-Frölunda.
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linbanan (Sverigeförhandlingens objekt Linbana Centrum) till Program (spårvagn
och citybuss) Brunnsbo-Linné via Lindholmen (Sverigeförhandlingens objekt
Spårväg och citybuss Norra Älvstranden – centrala delen). Den primära
anledningen för att överföra medlen är att säkerställa genomförandet av
Lindholmsförbindelsen. Återstående medel för linbanan beräknas till 1 026
miljoner kronor i prisnivå 2019–09. Statens andel av återstående medel för
linbanan uppgår till 261 miljoner kronor, Göteborg Stads andel är 401 miljoner
kronor och Västra Götalandsregionens andel uppgår till 364 miljoner kronor37.
Om beslut fattas att överföra dessa medel till programmet innebär det att ramen
justeras från 5 110 miljoner kronor till 6 136 miljoner kronor i prisnivå 2019–09.
Kostnaden för programmet beräknas till ca 6 03038 miljoner kronor. Kostnaderna
inkluderar beräknade osäkerheter och risk.
Parallellt med frågan om att tillföra programmet ytterligare medel har programmet
tagit fram ett förslag med möjliga besparingar39. Om samtliga kvarvarande medel
Sammantagenfrån
ekonomisk
rapport
linbanan inte överförs
eller programmets kostnadsprognoser ökar under
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gång
kommer
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Program Brunnsbo - Linné inkl stadslinbanan
Programkostnad
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-------------------------------------------------Ekonomisk ram:

5 110 miljoner

Tillkommande ram:

1 026 miljoner

Just. ekonomisk ram: 6 136 miljoner

Grundkostnad:

5 290 miljoner

Osäkerhet och risk:

740 miljoner

Summa:

6 030 miljoner

Figur 6 Ekonomisk ram och kostnader för Program Brunnsbo-Linné (prisnivå 2019–09)40
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3.3.2
tunnel

mellan Lindholmen-Linné - finansiering,

*Osäkerhet är skillnad mellan 50-85 percentilen,
risk är från
programmets
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Hållbar stad – öppen för världen

TN 2020-12-17
Den tilldelande ramen för projekt tunnel
mellan Lindholmen-Linnéplatsen uppgår
till 3 515 miljoner kronor i prisnivå 2019–09.

Kostnaden för projektet tunnel mellan Lindholmen-Linnéplatsen beräknas till
4 548 miljoner kronor (prisnivå 2019–09). Detta inkluderar en ny
principutformning för anslutning till Linnéplatsen i tråg för att minska
barriäreffekter och påverkan på riksintressen41.
Kostnaden för tunnel mellan Lindholmen-Linnéplatsen innefattar kostnaden för
osäkerhet och risk som är bedömd till ca 542 miljoner kronor (prisnivå 2019–09).
Beslut om nivån på osäkerhet och risk görs då genomförandestudien är klar och
investeringsbeslut om projektgenomförande fattas.

37

Västra Götalandsregionen har använt 37 miljoner kronor för inköp av en färja.
Då innefattas ny principutformning av anslutning till hållplats Linnéplatsen som beskrivs
i [REF-R2] till en uppskattad merkostnad om 114 miljoner kronor. Prisnivå 2019–09.
39
Se [REF-R6], Möjliga besparingar inom programmet Brunnsbo-Linné
40
Osäkerhet är skillnad mellan 50–85 percentilen, risk är från programmets riskkalkyl
41
Merkostnaden för den nya principutformningen har kostnadsuppskattats under
december 2020 till 114 miljoner kronor.
38
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Projektkostnad
Alternativ Tunnel
Ekonomisk ram:

3 515 miljoner

----------------------------------------------------Grundkostnad:

4 006 miljoner

Osäkerhet och risk:

542 miljoner

Summa:

4 548 miljoner

Figur 7 Ekonomisk ram och kostnader för Tunnel mellan Lindholmen-Linné4243
Ekonomisk ram och kostnadsprognos är i prisnivå 2019-09.

Kostnad för drift- och underhåll

*Osäkerhet är skillnad mellan 50-85 percentilen, risk är från programmets riskkalkyl.
Hållbar stad – öppen för världen

Programmet har beräknat Lindholmsförbindelsens
drift- och underhållskostnad.
TN 2020-12-17
Kostnaden beräknas som ett årligt genomsnitt till 26 miljoner kronor per år i
prisnivå 2019. Kostnaden innefattar inte kostnaden för trafikering. Den nya
principutformningen av Linnéplatsen bedöms ha en marginell påverkan på driftoch underhållskostnader.

3.4 Projektets tidplan
Trafikkontoret har låtit analysera förutsättningarna att klara tidplanen för Projekt
Lindholmen-Linnéplatsen då mål för trafikstart angetts till 203544. Bedömningarna
har gjorts på en övergripande nivå, innan beslut om alternativ fattats och utan att i
detalj studera varje aktivitets bakomliggande förutsättningar.
Enligt tidplaneanalysen bedöms tunneln kunna tas i bruk under 2036.
Uppskattningar av tid för eventuellt överklagande innefattas då.
EnPreliminär
tidplaneöversikt
för tunnelalternativet med fokus på de ingående
tidsplan
huvudmomenten kan sammanfattas enligt:
2021

2036

1

2

3

4

5
Projektgenomförande (TK) – Upphandling, projektering, byggnation etc.

Genomförandestudie (TK)
2026

Systemhandling
Gestaltning, Utformning
Anläggning/Konstruktion
Projektplan, Tid/Kostnad

Planarbete (SBK)
2026

2028

Program, detaljplaner
Tillstånd/Tillåtlighet

Domar och tillstånd

1

KF: Beslut om tunnel Lindholmen-Linnéplatsen

2

KF: Genomförandebeslut och antagande av detaljplaner

3

Detaljplaner vinner laga kraft

4

Miljödomar och tillstånd för byggnation

5

Trafiköppning Lindholmsförbindelsen

2029
Hållbar stad – öppen för världen

TN 2020-01-21

Figur 8. Översiktlig tidplan för projekt Tunnel Lindholmen-Linnéplatsen

En detaljerad tidplan tas fram i genomförandestudien som underlag för
investeringsbeslut inför projektgenomförandet.

42

Osäkerhet är skillnad mellan 50-85 percentilen, risk är från programmets riskkalkyl
Innefattar ny principutformning vid Linnéplatsen. Prisnivå 2019–09.
44
Mål för trafikstart 2035 är enligt Sverigeförhandlingen. Se analys i [REF-K9].
43
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4 ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR
4.1 Fortsatt arbete med fristående gång- och cykelbro
Parallellt med att trafiknämnden 2020-08-27 beslöt remittera underlaget som
sammanställts inför val av alternativ – bro eller tunnel mellan Lindholmen och
Stigberget - pekade trafiknämnden på att det pågår ett arbete med en ny gång- och
cykelbro öster om det föreslagna läget för förbindelsen mellan Lindholmen –
Stigberget. Gång- och cykelbron och den framtida Lindholmsförbindelsen påverkar
varandra och nämnden menade därför att processerna behöver löpa parallellt.
Det finns uppenbara beroenden mellan dessa två objekt då framtida gång-, cykeloch kollektivtrafikförbindelser över älven är en förutsättning för att minska
barriäreffekterna och ge stadskärnan möjlighet att växa på båda sidor älvstranden.
En framtida Lindholmsförbindelse blir en del av den nya innerstadsringen som
avlastar centrum från kollektivtrafik och skapar nya bytespunkter och en ny gångoch cykelbro kopplar ihop övergripande cykelnätet och stråk i staden. Antalet
kollektivtrafikresenärer uppskattas till ca 30 000 - 35 000/dag över älven och
antalet cyklister till ca 5 000/dag när respektive förbindelse står färdig. Förslaget
till placering av gång- och cykelbron har föregåtts av utredningar där olika lägen
presenterats för trafiknämnden liksom resultatet av genomförda nyttoanalyser.
Ytterligare ett beroende mellan Lindholmsförbindelsen och arbetet med gång- och
cykelbroar är att trafikkontoret gör bedömningen att en ny öppningsbar bro i
centrala Göteborg bör kunna uppföras utan att påtagligt skada sjöfartsintressena.
Kontorets bedömning är att två nya öppningsbara broar på kort sikt (fram till 2035)
i centrala Göteborg inte kan föreslås, då det hade gjort processen för broöppningar
så komplex att riksintresset troligen inte hade kunnat tillgodoses annat än genom
att de nya broarna skulle få stå öppna för sjötrafik orimligt långa tider.
Arbete har pågått under hösten för att synkronisera de två ärendena så att
beslutsprocesserna för den framtida Lindholmsförbindelsen och gång- och
cykelbron löper parallellt med förslag till beslut i februari månads trafiknämnd.
Förutom förslaget om beslut om tunnel mellan Lindholmen och Linnéplatsen
föreslås trafiknämnden fatta ett inriktningsbeslut för en framtida gång- och
cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj - där kommunfullmäktige
uppdrar åt trafiknämnden att fortsätta planera för en gång- och cykelbro med vissa
inriktningar. Dessa inriktningar för projektet innebär bland annat att ett kostnadstak
för projektet sätts, att bron ska kunna tas i drift 10–12 år efter det att beslut har
fattats i kommunfullmäktige samt att bron ska byggas inom ett angivet geografiskt
avgränsat område och ge vissa nyttor.
Efter inriktningsbeslut i kommunfullmäktige kommer trafikkontoret att påbörja en
genomförandestudie där bland annat frågor som markåtkomst, undersökning av
mark- och vattenområden, påverkan på kulturmiljö samt övriga tillstånd och
processer hanteras.
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