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Status

• Arbetet med förstudien är i sin slutfas
• TN föreslås fatta beslut om att gå ut på remiss 18/12
• Arbetet bedrivits som ett gemensamt projekt, projektleds av Göteborgs 

Stad/TK (Västtrafik biträdande projektledare)
• Deltagande i projektgrupp även från SBK och Ponf
• Överenskommelse om framtagande av successivkalkyl mellan VT/TK  

Successivkalkyl genomföras som eget uppdrag
• Beslut om VP-medel till GFS



Bakgrund
Staden växer och förtätas vilket 
ökar trycket på kollektivtrafiken i 
stadskärnan.
Satsning på spårvägsnätet har 
beslutats i Målbild Koll2035.
Befintlig spårvägsnät är gammalt 
och störningskänsligt samt inte 
anpassat för att staden växer.
Förstudie Spårväg i Alléstråket finns 
med i ”Handlingsplan Koll2035 2020
-2024”
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Systemutformning
Ökad kapacitet och robusthet i 
spårvägsnätet genom ett växande 
centrum, som komplement till 
Västlänken.
Fler och längre spårvagnar och 
färre bussar, det vill säga fler 
resenärer per fordon.

Befintlig spårväg med hållplatser

Spårväg och hållplatser som slopas

Större stråk och bytespunkter 

Spårväg i Alléstråket / Övre Husargatan

Bytespunkt med koppling till Västlänken

Bytespunkter år 1990



UA2 – Spårväg i Alléstråket och Övre 
Husargatan

Studerade alternativ i förstudien
UA1 – Spårväg i Alléstråket



Spårväg i Övre Husargatan 
Nytt parallellt stråk på sträckan Linnéplatsen-
Snabbspåret.

• Avlastar Järntorget från spårvägstrafik.
• Kortare restid än via Järntorget eller genom 

Annedal.
• Ytterligare ökad robusthet. 

Frigör kapacitet i stråket förbi Sahlgrenska och 
Chalmers.

Befintlig spårväg med hållplatser

Öst-västliga stråk

Planerad spårväg med hållplatser
Spårväg i Alléstråket och Övre 
Husargatan med hållplatser
Slopad spårväg och hållplatser

Spårväg i Alléstråket
Nytt parallellt stråk på sträckan 
Järntorget-Snabbspåret.

• Ökad kapacitet som följd av att upp till 
fördubblat antal spårvagnar kan trafikera i 
öst-västlig riktning.

• Kortare restid än via Annedal och Vasagatan.
• Ökad robusthet.

Slopad spårväg i Viktoriagatan och i Norra Hamngatan.
Spårvägen genom Annedal ersätts med lokal områdestrafik (mindre elbussar).



Allelänken i ett större perspektiv

Primär resenärsnytta.

• Snabbare resor genom centrum 
sydväst – nordost

• Snabbare resor genom centrum 
till nodpunkterna centralen och 
Järntorget / Haga



Påverkan på Stadsmiljön
Nya Allén

Parkgatan

Viktoriabron - Magasinsgatan

Station Haga

Cykelbro

Avenyn – Charles Felix Lindbergs plats

Norra Hamngatan



Påverkan på busstrafiken
Spårväg med plats för fler resenärer ersätter på sikt många av bussarna i centrum. 

Expressbussar, enligt Målbild Koll2035, via Götaleden och E6 samt eventuellt via 
Bangårdsförbindelsen till Svingeln

 Spårväg i Allén
• Inga bussar via Åkareplatsen om vi bygger spårväg och Bangårsdsförbindelsen
• Inga bussar över Drottningtorget och på Norra och Södra Hamngatan förbi Nordstan
• Buss i Ullevigatan - 60 bussen?
• Inga bussar i Allestråket till Södra vägen eller Övre Husargatan 
• Hedens bussterminal?
Övre Husargatan
• Inga bussar i Övre Husargatan om det blir spårväg där
• Buss från Toltorpsdalen via Linnégatan - Stenpiren eller Chalmers - Västra Hamngatan
• Områdestrafik med buss genom Annedal i dagens spårområde



Påverkan parkmiljö
Spårväg med gräsbanvall i redan asfalterade ytor för att minimera intrång i parkintressen.

Kungsparksstråket, Trädgårdsföreningen, Bältesspännarparken och Charles Felix Lindbergs plats
• Befintlig stadspark som knyter ihop flera delar av centrala Göteborg. 
• Kulturhistoriskt unik med flera mäktiga träd.
• Besöksmål för turister och som stadsdelspark för boende i staden och i regionen. 
• Parkutvecklingsplan finns för Kungsparken som ett stöd för att utveckla parkens värden och 

utnyttja dess potential.



• Kollektivtrafiken i centrum och hur spårvägs- och busstrafiken påverkar samt 
kompletterar varandra (linjenätsutredning city- och metrobuss)

• Linjenätsutredning för spårvägsnätet och samhällsekonomisk bedömning 

• Successiv kalkyl genomförs separat 

• Bangårdsförbindelsens principutformning (förstudie Bangårdsförbindelsen)

• STUP för Centralenområdet för utformning av Åkareplatsen, Drottningtorget 
mm

• Spårväg i Ullevigatan genom samordning med kanalmursprogrammet

• Avenyn/Östra Hamngatan hållplatsplacering (Avenyprojektet)

• Fördjupad stadsbyggnadsanalys (SBK/Fördjupning FÖP)

• Trafikområdesplaner för Stora Hamnkanalen-Fattighusån och för Alléstråket (TK)

Behov av kompletterande studier



• Stadsbanekryss på Åkareplatsen
• Spårväg i Parkgatan mellan Station Haga och Gamla Ullevi
• Spårväg i Övre Husargatan med anslutning till Linnéplatsen via Olivedalsgatan 

Preliminära slutsatser från Förstudien
Underlag för successivkalkyl



alternativ Alléstråket
Underlag succesivkalkyl
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Åkareplatsen - Flera alternativ



Komplett stadsbanekryss triangelhållplats
Minimerat intrång i Bangården

Litet eller inget intrång i Bangården (Bangårdsförbindelsen?)
Komplett bra stadsbanekryss
Bangårdsförbindelsen i östligt läge
Kan genomföras oberoende av Bangårdsförbindelse?
River Västgötabanans stationshus



Övrigt alternativ utformning enligt stup 2.0

Intrång i Bangården
Ej komplett stadsbanekryss
Beroende av Bangårdsförbindelses genomförande
Bangårdsförbindelsen i ett västligare läge +/-?



Övrigt alternativ  Komplett stadsbanekryss
Visst intrång i bangården

Intrång i Bangården
Omöjliggör dagens angöringen till centralen
Komplett stadsbanekryss
Kan genomföras oberoende av Bangårdsförbindelse? 
Buss och bil förbi Posthotellet?



Intrång i Bangården
Ej komplett stadsbanekryss
Spårvägsdiagonal över Drottningtorget
Kan genomföras oberoende av Bangårdsförbindelse?

Övrigt alternativ Ej komplett stadsbanekryss
Visst intrång i Bangården



Alternativ Åkareplatsen
Underlag succesivkalkyl



Alternativ - Övre Husargatan
 via Olivedalsgatan
Underlag successivkalkyl

Skiss från GFS - LInnéplatsen



Successivkalkyl och ”Osäkerhet i vad som skall byggas”
 En successivkalkyl planeras vara genomförd till årsskiftet.

Osäkerhet i vad som skall byggas. Successivkalkyl kompletteras med beräkning 
och bedömningar av hur alternativa lösningar kan påverka kostnaden. Detta 
görs med a´priser hämtade från successivkalkylen.

• Alléstråket – Spårväg i Nya Allén i stället för i Parkgatan
• Åkareplatsen – flera alternativ
• Övre Husargatan – Merkostnad spårväg även delen Olivedalsgatan till 

Linnéplatsen

Osäkerheten i Successivkalkyl och osäkerhet i vad som skall byggas redovisas 
separat och vägs också ihop till en total projektosäkerhet



Etappvist genomförande

Fördela trafiken från nordost på 
Allestråket och Södra Hamngatan



Svingeln

Koppling från Gamlestan 
till Stampgatan och nya 
spårvagnshållplatser

Svingeln ingår inte i Förstudien utan 
studeras som fristående projekt



Etappvis utbyggnad Ullevigatan/Stampgatan
• Spårväg från Parkgatan till Stampgatan via tillfällig bro och ny växel
• Spårväg från Parkgatan till Stampgatan via Ullevigatan och spår kvar i 

till Drottningtorget i Stampgatan
• Studeras ihop med kanalmursprojektet och cykelstråket Norra 

Hamngatan - Stampgatan/Ullevigatan.

Ullevigatan/Stampgatan ingår inte i Förstudien 



Alternativ med permanent spårväg i Ullevigatan?



Utkast till tidplan
16/12 TN - beslut om att gå ut på remiss till BN, PoNN, FN, VT, VGR, TRV
16/12-mars 2022 Remisstid (inkl nämndbehandling inom Gbg)
2021-2022 Kompletterande utredningar inför GFS(er) och detaljplaner
april 2022 Bearbetning av synpunkter och framtagande av slutlig förstudie
Q3/Q4 2022 Inriktningsbeslut KF 
2022-2025 GFS(er) och detaljplaner.

Process finansieringslösningar
2025 Genomförandebeslut i KF och RF
2026 Projektering och upphandling
2027-2029 Byggnation


