Trafiknämnden

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2020-08-27

Remiss - val av alternativ för
Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen Linnéplatsen
§ 302, 4122/19
Beslut

1. Trafiknämnden översänder det samlade underlaget som sammanställts inför val
av alternativ – bro eller tunnel mellan Lindholmen och Stigberget – på remiss till
remissinstanser enligt förteckning i bilaga 1 till trafikkontorets tjänsteutlåtande.
2. Trafiknämnden vill förtydliga att det pågår ett arbete med en ny GC bro
uppströms i Göta Älv, i enlighet med ”Nyttoanalys av nya GC broar över Göta
älv”. Detta arbete och förslagen för Lindholmsförbindelsen påverkar varandra
och processerna behöver därför löpa parallellt.

Information

Ma-Lou Wihlborg och Martin Stenfeldt från trafikkontoret redogör för ärendet.

Handlingar

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-08-06
Yrkande (D) (protokollsbilaga 1, § 302)
Tilläggsyrkande (MP), (V), (M), (L), (C) och (S) (protokollsbilaga 2, § 302)

Yrkanden

Henrik Munck (D) yrkar bifall till yrkandet från (D).
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets förslag men att ärendet inte
ska justeras omedelbart.
Blerta Hoti (S) yrkar bifall till trafikkontorets förslag samt bifall till tilläggsyrkandet från
(MP), (V), (M), (L), (C) och (S).

Propositionsordning

Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall mot avslag på yrkandet från
(D). Han finner att trafiknämnden avslår yrkandet.
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall mot avslag på trafikkontorets
förslag. Han finner att trafiknämnden beslutar enligt förslaget, men att ärendet inte ska
justeras omedelbart.
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Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på bifall mot avslag på yrkandet från
(MP), (V), (M), (L), (C) och (S). Han finner att trafiknämnden beslutar enligt yrkandet.

Reservation

Henrik Munck (D) reserverar sig mot trafiknämndens beslut till förmån för eget yrkande.

Protokollsutdrag skickas till
Remissinstanser

Dag för justering
2020-09-02

Vid protokollet
Sekreterare
Sara Olsson

Ordförande
Toni Orsulic (M)

Justerande
Karin Pleijel (MP)
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Trafiknämnden 2020-08-27 protokollsbilaga 1, § 302

Yrkande
27 augusti 2020

Demokraterna
Ärende nr 23

Yrkande – angående Lindholmsförbindelsen
Förslag till beslut i trafiknämnden:
1. Ärendet återremitteras med uppdrag till Trafikkontoret att förtydliga
beslutsunderlaget kring att projekt Lindolmsförbindelsen i dagsläget bedöms att:
- inte hålla sig inom tillgänglig budget
- inte hålla den ursprungliga tidplanen (2035)
- inte uppfylla Målbild Koll2035 (gällande citybuss)
Yrkandet
I det samlade beslutsunderlaget framgår att projektet bedöms att inte kunna
leverera på tidplan, kostnad och innehåll.
Samtidigt framställs projektet, och i synnerhet tunnelalternativet, som ”grönt” i
Bilaga 2 Översikt av underlag för remiss av Lindholmsförbindelsen. Och i själva
tjänsteutlåtandet nämns Målbild Koll2035 under ”Förhållande till styrande
dokument”, men det nämns inte att projektet bryter mot de ambitioner som
fastställts för busstrafiken i flera fullmäktige (Göteborg, VGR, Mölndal, Partille).
Beslutsunderlaget behöver också kompletteras med nollalternativ,
samhällsekonomisk analys, linjenätsutredning samt preliminärt underlag kring
utformning kring Linnéplatsen.
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MP, V, M, L, C, S
Trafiknämnden
2020-08-27
23 Tilläggsyrkande angående remiss - val av alternativ för Lindholmsförbindelsen mellan
Lindholmen - Linnéplatsen
Förslag till beslut
Trafiknämnden vill förtydliga att det pågår ett arbete med en ny GC bro uppströms i Göta Älv, i
enlighet med ”Nyttoanalys av nya GC broar över Göta älv”. Detta arbete och förslagen för
Lindholmsförbindelsen påverkar varandra och processerna behöver därför löpa parallellt.

