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Inledning: 

Utgångspunkten i arbetet med visualiseringarna har varit att fokusera på spårlösningarna för att ge 
en tydligare bild av de olika alternativen och en större förståelse för vad ett tråg innebär. 
Visualiseringarna är även ett sätt att visa och förstå vilka ytor som blir tillgängliga för olika funktioner.  
I det fortsatta arbetet kommer projektet jobba vidare med förslag till användningsområde samt 
gestaltning tillsammans med övriga förvaltningar.  

Fråga: Vilken höjd har tråget? 

Svar: Höjden i tråget invid tunnelmynningen vid Slottskogspromenaden är cirka 6,0 meter fördelat på 
5,0 meter fritt utrymme för spårvägen inklusive kontaktledning samt 1,0 meter 
överbyggnad/tunneltak. 

Fråga: Vilken bredd har tråget? 

Svar: Bredden i trågen baseras på utrymmesbehovet för spårväg enligt Teknisk handbok med en 
succesiv breddökning för att vid bergpåslaget möjliggöra för en fem meter bred bergpelare mellan de 
båda tunnelrören. Trågväggarna är knappt en meter tjocka. Detta innebär att t ex tråget i västligt 
läge vid hållplatsläget är drygt 10 meter brett och drygt 15 meter brett vid tunnelmynningen under 
Slottsskogspromenaden. 

Fråga: Vilken är lutningen i tråget? 

Svar: Utgångspunkten i arbetet med visualiseringarna har varit kravet på maximal lutning för 
spårvägen i enlighet med banstandard i Teknisk Handbok. Det innebär en lutning på 4 % i tråg och 
tunnlar. Normalvärdet är en lutning för spårvägen på 2 %. 
 
Lutningen i tråget börjar direkt efter hållplatslägena för att möjliggöra hållplatslägen i markplan i 
kombination med så kort sträcka i tråget som möjligt. En lutning på 4 % innebär att tråget blir 
125 meter för att tillskapa tillräcklig höjdskillnad mellan hållplatslägena och spårvägens höjdläge 
under Slottskogspromenaden.  

För tråg i östligt läge krävs dock att avsteg från maximal lutning godkänns, upp till en lutning för 
spårvägen på 4,99 %, för att möjliggöra tillräcklig höjdskillnad vid passagen under spårvägen till och 
från Linnégatan.  

Exempel på andra spårlutningar i Göteborg: 

• Aschebergsgatan      = 4,95 % (sträckan Kapellplatsen-Vasaplatsen) 
• Karl Johansgatan      = 4-5 % (närmast Stigbergstorget) 
• Hisingsbron              = 4 % (ramperna på båda sidorna) 

Fråga: Hur högt skydd behövs runt tråget? 

Svar: Runt tråget behöver någon form av skydd finnas utifrån säkerhetsaspekter. Skyddet kan 
utformas på olika sätt; som staket, som mur, som överdäckning, till olika kostnad och med olika 
konsekvenser utifrån gestaltning.  
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Fråga: Går det inte att flytta hållplatsen längre söderut?   

Svar: Växlarnas placering är så långt söderut som möjligt med hänsyn till höjdskillnaderna mellan 
Frölundabanan och rampen för spårvägen till/från Sahlgrenska. Växlarnas placering styr på så sätt 
hur långt söderut som hållplatslägena kan placeras. 

Växlarna söder om hållplatslägena har utformats för att möjliggöra trafikering mellan 
Lindholmsförbindelsen och Frölundabanan respektive Innerstadsringen (via Sahlgrenska) samt mellan 
spårvägen i Linnégatan och Frölundabanan respektive Innerstadsringen (via Sahlgrenska). På så sätt 
erhålls flexibilitet i linjeläggningen. Antal korsande spårvagnar i växlarna är avhängigt hur det 
framtida linjenätet utformas.  

Fråga: Hur många hållplatslägen för spårvagn och buss blir det? 

Svar: Projektets utgångspunkt är fyra hållplatslägen, två i vardera riktningen, för spårvagnstrafiken. 
Motivet är att skapa dedikerade hållplatslägen för spårvagnstrafiken till och från 
Lindholmsförbindelsen och därmed inte bygga in kapacitetsbegränsningar vid in-/utfarten till/från 
tunneln (genom växlar etc.) för hur många spårvagnar som kan trafikera i tunneln. Det blir på så sätt 
lika många hållplatslägen för spårvagnarna i Lindholmsförbindelsen vid Linnéplatsen och 
Stigbergstorget.  

För busstrafiken är utgångspunkten två hållplatslägen, ett i vardera riktningen, i anslutning till 
bilkörfälten i Dag Hammarskjöldsleden. I det fortsatta arbetet kommer utformningen av 
hållplatslägena studeras mer i detalj. Hållplatslägena kan, beroende på tillgängligt utrymme, komma 
att utformas på olika sätt. Exempelvis som fickhållplats, vid sidan av två genomgående bilkörfält, eller 
som körbanehållplatser, där bussen stannar i det högra bilkörfältet och stoppar bakomvarande 
biltrafik.  

Fråga: Vilken blir längden på hållplatslägena? 

Svar: Projektets utgångspunkt är att hållplatslägena för spårvagn ska dimensioneras för att kunna 
trafikeras av 45 meter långa spårvagnar. De dubbelkopplade spårvagnsekipagen på visualiseringarna 
illustrerar spårvagnars längd, och är inte representativa för framtida spårvagnstrafikering.  

Busshållplatserna i Dag Hammarskjöldsleden ska dimensioneras för att kunna trafikeras av 25 meter 
långa bussar. 

Fråga: Vilka bredder har gång- och cykelstråken? 

Svar: Gång- och cykelstråken exemplifieras enbart i visualiseringarna för att åskådliggöra möjliga 
stråk och kopplingar. I det fortsatta arbetet kommer utvärdering av mest lämpliga stråk och 
kopplingar att studeras tillsammans med behov av bredder för gång- respektive cykelbanorna, bland 
annat med hänsyn till kapacitet för de båda trafikslagen.  

Fråga: Vilken är utgångspunkten vad gäller biltrafiken? 

Svar: Projektets utgångspunkt är att befintliga trafikflöden ska kunna hanteras med liknande 
framkomlighet och kapacitet som idag. 

I det fortsatta arbetet kommer projektet att göra vidare analyser med olika förutsättningar för de 
olika trafikslagen. 

Fråga: Hur ser kopplingen ut till Dag Hammarskjöldsleden?  
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Svar: I visualiseringarna har utgångspunkten varit det förslag till koppling till Dag 
Hammarskjöldsleden och Annedalsmotet som redovisas i förstudien för Lindholmsförbindelsen, det 
vill säga baserat på befintligt läge för körbanorna förbi Linnéplatsen. I det fortsatta arbetet kommer 
avstämning och behov av justeringar utifrån åtgärdsvalsstudiens förslag till kopplingen till Dag 
Hammarskjölds boulevard att studeras.  

Fråga: Vilket blir intrånget i Slottsskogen kopplat till riksintressena för kulturmiljö och friluftsliv för 
de olika alternativen?  

Svar: De olika alternativen innebär olika intrång i Slottsskogen, utanför idag hårdgjorda ytor. I 
dagsläget bedöms att tråg i västligt läge och i östligt läge, med befintlig spårvägssträckning till/från 
Linnégatan, i stort sett medför lika stort intrång. För tråg i östligt läge, med ny spårvägssträckning 
som förskjutits in i Slottsskogen, är intrånget i Slottsskogen större. Markplansalternativet innebär 
likvärdigt intrång som tråg i västligt läge öster om Slottsskogspromenaden och därtill intrång väster 
om promenaden fram till bergpåslaget. Intrånget bedöms vara minst för tråget i Rosengatan. 

Intrångets slutliga omfattning är beroende av val för utformning av ytorna närmast Linnéplatsen 
respektive i anslutning till hållplatslägena och tråget, exempelvis resenärsfunktioner, 
cykelparkeringar, vistelseytor, entréfunktionen till Slottsskogen, etc. Detta kommer att studeras 
vidare tillsammans med berörda förvaltningar i det fortsatta arbetet.  

Fråga: Vilka konsekvenser får lerfickan vid Vegasvackan för de olika alternativen? 

Svar: För markplansalternativet innebär höjdläget för spårvägen på Linnéplatsen med allra största 
sannolikhet att passagen av Vegasvackan behöver byggas i öppet schakt från Vegagatan. Detta då 
höjdläget för spårvägen vid passagen av Vegasvackan medför att tunneltaket går genom området 
med lerficka. Detsamma gäller för alternativet med tråg i Rosengatan. Lösningen är förknippad med 
stora risker, påverkan på befintliga fastigheter samt kostnader som projektet inte bedömer som 
rimliga. 

För trågalternativen vid Linnéplatsen (både tråg i västligt läge och tråg i östligt läge) innebär det lägre 
höjdläget för spårvägen på Linnéplatsen att passagen av Vegasvackan sker på större djup och i berget 
under lerfickan vid Vegagatan. Ett djupare höjdläge vid passagen av Vegasvackan innebär att 
byggnationen kan ske med mer konventionella metoder.  


