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Innehåll

• Kort historik och planeringsläge

• Muntligt svar på uppdrag TN 210617 § 280 och del av uppdrag TN 
210827 § 339

• Tjänsteutlåtande på novembernämnden för formell hantering av 
uppdragen
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Kort historik om Operalänken

• Togs i drift tidigt 1900-tal.

• Operalänken trafikerades på 
1960-talet mellan 
Wieselgrensplatsen och 
Frölunda.

• Revs 1971 i samband med att 
Östra Hamngatan öppnade för 
spårvagnstrafik.

• Nämns i K2020 som en framtida 
möjlig spårvägslänk.

• Finns med i ÖP 2009.



Hållbar stad – öppen för världen TN 2021-10-28

Operalänken idag
• Fem olika sträckningar av 

Operalänken brukar diskuteras.

• Röd och lila del finns med i 
granskningsversionen av ny 
översiktsplan.

• Operalänken är ett utpekat 
citybusstråk i Målbild Koll 2035.
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Uppdrag från trafiknämnden om Operalänken

Beslut TN 17 juni 2021 § 280

1. Trafikkontoret får i uppdrag att ta fram en nyttokostnadsanalys för Operalänken där kostnader och 
nyttor kan jämföras med exempelvis Allélänken. 

2. Trafikkontoret får i uppdrag att redovisa hur mycket Operalänken skulle kosta att genomföra i 
samband med byggnationen av Västlänken jämfört med att bygga Operalänken efter att 
Västlänken är klar och vägen ovanpå redan är anlagd. 

3. Trafikkontoret får i uppdrag att redovisa hur en framtida Operalänk skulle kunna koppla mot 
Hisingsbron och framtida koppling mot Gamlestaden.

Beslut TN 27 augusti 2021 § 339

1. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en beskrivning av förutsättningarna för att 
säkerställa en eventuellt kommande byggnation av Operalänken med kopplingar till 
Drottningtorget, Hisingen och Gullbergsvass/Gamlestaden /…/
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Fördjupning: Ytterligare om uppdrag som berör 
Operalänken

KF 16 september 2021 § 28: Inriktningsbeslut avseende 
upprustning av kanalmurar längs med Fattighusån och Stora 
Hamnkanalen – Hanteras i separat ärende på TN 28 oktober 2021

Ärendet om upprustning av kanalmurar återremitteras med uppdrag 
till trafiknämnden, som i samverkan med kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och övriga berörda 
samordnar fördjupningar enligt följande, innan vidare inriktningsbeslut 
kan tas: (ett urval av beslutspunkter nedan)

a. Ska redovisa om alternativa investeringar i sträckningar för 
kollektivtrafik, som Operalänken med en koppling även till 
Hisingen och med möjlighet till förlängning genom 
Gullbergsvass samt Allélänken via allén och Åkareplatsen, kan 
innebära att renoveringen av kanalmurarna kan göras i mindre 
omfattning eller till lägre kostnad. 

b. Ska redovisa hur alternativa sträckningar för kollektivtrafik kan 
förbättra dess framkomlighet, samt framkomligheten för andra 
trafikslag såsom förbättrat stråk för cykel och gångtrafik längs 
med Stampgatan och Norra Hamngatan.

TN 27 augusti § 339: Yrkande angående godkännande av GFS 
Gatuanläggningar inom Centralenområdet (fullständigt uppdrag)
1. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en beskrivning 

av förutsättningarna för att säkerställa en eventuellt kommande 
byggnation av Operalänken med kopplingar till Drottningtorget, 
Hisingen och Gullbergsvass/Gamlestaden samt hur en lösning 
för bangårdsviadukten kan ge en gen och planskild koppling 
genom området till/från Hisingsbron och därigenom möjliggöra 
planskild kollektivtrafik och ge förbättringar för framförallt gång-, 
cykel. Detta inkluderar möjligheten att säkerställa tidsmässigt 
effektiva pendelcykelstråk genom området. – Frågan om 
Bangårdsförbindelsen återkommer i eget ärende till TN under 
hösten 2021

2. Trafikkontoret ges i uppdrag att bjuda in Fastighetskontoret och 
Stadsbyggnadskontoret för en gemensam fördjupad 
redogörelse kring stadens samlade ekonomiska konsekvenser 
av de aktuella detaljplanerna och denna GFS. 

3. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet.
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Fråga 2: Kostnad för Operalänken i 
samband med eller efter återställandet 
efter Västlänken

• Operalänken är inte möjlig att inkludera i återställande 
av etapp Kvarnberget.

• Trafikkontoret föreslår nämnden att återta uppdraget.
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Fördjupning: Kostnad för Operalänken i 
samband med eller efter återställandet 
efter Västlänken

• Överlämning av etapp Kvarnberget från Trafikverket till trafikkontoret i april 2023.

• Utrymme för spårväg reserveras inte i den föreslagna gatusektionen. Vid ett framtida 
anläggande av spårväg behöver därför sektionen göras om.

• Program för Packhusplatsen avses starta under 2021, vilket behöver hantera 
spårreservatet.

• Anläggande av Operalänken behöver stöd i detaljplan och justering av fastighetsgränser.

• Trolig kostnad 0,5-1,0 mkr för att ta fram kostnadsuppskattningar för två alternativ (inkl. 
tekniska skisser).

Utifrån tidsmässiga aspekter och behov av tillståndsprocesser bedömer trafikkontoret att det inte är möjligt att 
inkludera utbyggnationen av Operalänken i återställandet av etapp Kvarnberget. Att fördröja tidplanen för återställandet 
bedöms inte önskvärt.

Då trafikkontoret bedömer det orimligt att inkludera en Operalänk i återställandet ser kontoret inte någon nytta 
i/anledning till att lägga resurser på att utföra de efterfrågade kostnadsberäkningarna, och önskar att nämnden återtar 
detta uppdrag.
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Fördjupning: Förutsättningar för att koppla ihop 

Beslut TN 17 juni 2021 § 280

3. Trafikkontoret får i uppdrag att redovisa hur en framtida Operalänk skulle kunna koppla mot 
Hisingsbron och framtida koppling mot Gamlestaden.

Beslut TN 27 augusti 2021 § 339

1. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en beskrivning av förutsättningarna för att 
säkerställa en eventuellt kommande byggnation av Operalänken med kopplingar till 
Drottningtorget, Hisingen och Gullbergsvass/Gamlestaden /…/
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Förutsättningar för att koppla ihop 
- mot Hisingsbron, Drottningtorget och Gullbergsvass/Gamlestaden

Operalänken med koppling till Hisingen 
(gul), växel mot Östra Hamngatan (grön)

Koppling till Gullbergsvass/Gamlestaden (lila) Koppling via Drottningtorget till snabbspåret 
(rosa eller blå)
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Fördjupning: Förutsättningar för framtida 
kopplingar till Östra Hamngatan och 
Hisingen

• Operalänken med koppling till Hisingen (gul), växel mot Östra Hamngatan (grön)

• Alternativ med mittförlagd eller sidoförlagd spårväg i röd sträckning behöver studeras 
och ger olika konsekvenser.

• Möjligt att anlägga växlar mot Hisingsbron (gul).

• Troligen möjligt att anlägga växlar mot Östra Hamngatan (grön).

• Korsningen mot Östra Hamngatan (grön) är redan komplex och spårväg skulle skapa 
ytterligare problematik för fotgängare, cyklister och bilister. Mer yta skulle behöva tas i 
anspråk för trafikändamål (bl a på Kanaltorget).

• Om hållplatsen i detaljplan Norr om Nordstan inte byggs ut krävs troligen en hållplats 
för Operalänken kring Västra sjöfarten, eller längre västerut (frågetecken finns kring 
luftproblematik).

• Röd-, gul- och grön-sträckning bedöms kunna genomföras oberoende av andra större 
projekt i området.
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Fördjupning: Förutsättningar för framtida 
kopplingar till Drottningtorget

Koppling till Drottningtorget (rosa eller blå)

• Omöjligt att ansluta till hållplatser på rampen till 
Hisingsbron utifrån höjdproblematik (Nyanlagda 
hållplats Nordstan). Rosa och blå kräver separata 
hållplatslägen vilket innebär betydande omprioritering 
av gatumark och trafikala funktioner, samt 
ombyggnationer av platsen.

• Öster (rosa) eller väster (blå) om Hisingsbrons 
spårvägsramp, alt en enkelriktad lösning kan vara 
möjligt. 

• Troligen svårt att skapa en godtagbar lösning med 
spårväg ur andra perspektiv kring NE-platsen, t.ex. för 
fotgängare, cyklister och bussar.

• Östra sidan (rosa) påverkas av NET:s utveckling och 
dess in- och utfarter.

• Blå och rosa är beroende av att övrig trafik ska 
minska för att kunna hanteras på platsen. 
Bangårdsförbindelsen kan vara ett sätt att lösa det. 

• Anslutning till befintliga spår är höjdmässigt möjligt 
först söder om Femmanhuset.
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Fördjupning: Förutsättningar för framtida 
kopplingar till Gullbergsvass/Gamlestaden

Koppling till Gullbergsvass/Gamlestaden (lila)

• Troligtvis möjligt att anlägga spårväg i Kanaltorgsgatan och 
Bergslagsgatan, men kräver omprioritering av gatumark.

• Tydlig konflikt med framtida metrobuss (hållplats planeras vid 
Regionens hus, skulle bli gemensamt hållplatsläge) och övrig 
busstrafik till/från NET.

• Passage under Hisingsbron bör gå att hantera.

• Spårväg genom Gullbergsvass är troligen aktuellt först i 
samband med att området stadsutvecklas.

• Studerades inom ramen för ny översiktsplan –
Möjlighetsstudie Spårväg Stenpiren- Gullbergsvass-
Gamlestaden.

• Stora osäkerheter i hur spårvägen genom Gullbergsvass och 
Gamlestaden kan kopplas samman. Flertalet broar skulle 
behöva tillskapas för att passera bland annat Säveån och 
järnvägen.

• Inte möjligt att ansluta spårvägen till befintlig hållplats 
Gamlestads torg utan eget hållplatsläge väster om järnvägen 
krävs.

En utredning som fokuserat på möjligheten 
att geometrisk bygga spår mellan stenpiren 
och Gamlestaden har tagits fram inom 
ramen för ny den nya översiktsplanen.
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Kombinationer

• Flera av sträckningarna och anslutningarna går 
troligen att kombinera, men inte alla.

• Turkosa växlar skapar ytterligare möjliga 
körvägar, till exempel skulle lila länk kunna 
kopplas ihop med spårvägsnätet utan röd 
sträckning.

Förutsättningar för att koppla ihop 
- mot Hisingsbron, Drottningtorget och Gullbergsvass/Gamlestaden
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Nyttokostnadsanalys för Operalänken 
- där kostnader och nyttor kan jämföras med exempelvis Allélänken

• Allélänken mellan Åkareplatsen och Haga station 
jämförs med två alternativa dragningar av 
Operalänken:
– Gul: Operalänken mot Hisingsbron (genomförandetid 

jämförbar med Allélänken)
– Rosa: Operalänken mot Drottningtorget/snabbspåret 

(funktionellt mer jämförbar med Allélänken)

• Endast beskrivning av översiktliga nyttor – underlag 
för beräkning saknas.

• Enklare restidsanalyser har genomförts.
• Operalänken och Allélänken inkluderas i kommande 

linjenätsutredning.
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Fördjupning: Nyttokostnadsanalys för 
Operalänken 
- där kostnader och nyttor kan jämföras med exempelvis Allélänken

• Utifrån tidigare resonemang bedöms det vara alternativet där Operalänken ansluter till Hisingsbron och 
Östra Hamngatan som är genomförbart inom samma tidshorisont som Allélänken förväntas kunna vara 
på plats.

• En anslutning mot Drottningtorget och snabbspåret vid Åkareplatsen (rosa) anses betydligt svårare att 
realisera på grund av det begränsade utrymmet vid Nils Ericsonsplatsen. Dess funktion kan dock likna 
Allélänkens funktion med anslutning till snabbspåret. 

• Då utformningen av spårväg samt övriga funktioner och markanvändning på Åkareplatsen och 
Drottningtorget inte är bestämd finns stora osäkerheter kring hur funktion och nytta påverkas i detta 
snitt.

• Utifrån att arbetet med Allélänken har pågått under en tid finns det mer kunskap om detta objekt än för 
Operalänken.
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Fördjupning: Nyttobedömning – Allélänken och 
Operalänken
• Endast beskrivning av nyttor – ingen beräkning

– En förenklad analys redovisas, baserad på enklare restidsanalyser. Steget från en förenklad analys till en analys som kan beskriva nyttor på 
ett mer precist sätt är långt.

– En gedigen nytto/kostnadsanalys kräver ett omfattande arbete vilket bedöms till storleksordningen 1-2 mkr.
– Utveckling av spårvägen ska ske i samverkan med VGR som kollektivtrafikmyndighet, där större utredningsinsatser ska samordnas inom 

ramen för Stadstrafikforum och Handlingsplan Målbild Koll 2035. VGR och Västtrafik ser Operalänkens primära nytta som citybusstråk, inom 
målbildens tidshorisont.

• Nyttoberäkning kräver:
– Linjenät
– Restidsförbättring
– Antal resenärer 

• Enklare restidsanalyser har genomförts

• De största nyttorna med nya spårvägslänkar i samhällsekonomiska bedömningar är:
– Minskad restid
– Minskade trafikeringskostnader
– Ökad kapacitet i spårvägsnätet
– Avlastning kritiska snitt

• Avlastning av kritiska snitt (ex. Brunnsparken) kan utgöra både en nytta och en onytta. 
– Nytta: Förbättrade restider och ökad tillförlitlighet 
– Onytta: Minskad tillgänglighet
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Operalänken kopplas mot Hisingen
Jämförelse nyttor Allélänken och Operalänken

Operalänken
• Minskad restid Järntorget - Hisingen
• Lindholmsförbindelsen fyller liknande funktion 
• Viss avlastning av Brunnsparken, ingen 

avlastning av Drottningtorget
• Risk för påverkan på bussens framkomlighet i 

utpekat citybusstråk

Allélänken 
• Restidsvinst i ett stort antal relationer
• Påtaglig avlastning av Brunnsparken och 

Drottningtorget
• Risk för restidsförlängning för bilister 

Upptagningsområde för Operalänk (röd) påverkas av 
Lindholmsförbindelsens upptagningsområde (blå)
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Operalänken kopplas till snabbspåret 
Jämförelse nyttor Allélänken och Operalänken

Operalänken
• Eventuell restidsvinst i vissa relationer
• Mindre restidsvinst än trafikering via 

Allélänken och via Stenpiren/Brunnsparken
• Påtaglig avlastning av Brunnsparken
• Ingen avlastning av Drottningtorget
• Påverkan på bussens framkomlighet i utpekat 

citybusstråk

Allélänken
• Restidsvinst i ett stort antal relationer
• Påtaglig avlastning av Brunnsparken och 

Drottningtorget
• Risk för restidsförlängning för bilister Illustration spårväg i Parkgatan.
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Fördjupning: Restidsjämförelser
Operalänken kopplas mot Hisingen

• Analys av teoretisk restid för olika möjliga 
trafikeringar Järntorget – Hisingen. 

• Tre stråk har analyserats:
• Stråk 1: via Västra Hamngatan
• Stråk 2: via Stenpiren/Brunnsparken
• Stråk 3: via Stenpiren/Operalänken

• Stråk 3 har beräknats vara det snabbaste 
alternativet, ungefär en minut snabbare än 
stråk 2. 

• Stråk 1, vilket är trafikeringen för linje 6 idag, 
är det långsammaste. 

• Allélänken bedöms inte påverka denna 
relation.
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Fördjupning: Restidsjämförelser
Operalänken kopplas till snabbspåret 

• Analys av teoretisk restid för olika möjliga 
trafikeringar Järntorget – snabbspåret.

• Fem olika stråk har analyserats:
• Stråk 1: via Stenpiren/Brunnsparken
• Stråk 2: via Västra Hamngatan
• Stråk 3: via Vasagatan/Avenyn
• Stråk 6: Via Alléstråket
• Stråk 7: Via Operalänken

• Trafikering via Alléstråket bedöms som det 
snabbaste alternativet, cirka 1 minut 
snabbare än via Stenpiren/Brunnsparken, 
och cirka 2,5 minuter snabbare än via 
Operalänken.
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Tidigare kostnadsbedömningar

• 2015 gjordes två 
kostnadsuppskattningar i tidigt skede 
för Alléstråket och Operalänken med 
anslutning till Hisingsbron.

• Successivkalkyl för Alléstråket 
genomförs hösten 2021.

• Vissa platser med stora osäkerheter 
kring genomförbarhet.

Kostnadsuppskattningar 2015 Allélänken Operalänken 
till Hisingen

Operalänken 
till Drottningt.

Konstruktionskostnad (tidigt skede) 240-770 mkr 120-330 mkr ? mkr

Markinlösen ? mkr ? mkr ? mkr

Anslutande infrastruktur ? mkr ? mkr ? mkr

Detaljplan ? mkr ? mkr ? mkr

Markförhållanden och ledningar ? mkr ? mkr ? mkr

Produktionsomkostnader ”storstad” ? mkr ? mkr ? mkr

”Svåra punkter” ? mkr ? mkr ? mkr

Ersättningstrafik och trafikomläggning ? mkr ? mkr ? mkr
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Fördjupning: Tidigare kostnadsbedömningar

• 2015 gjordes två kostnadsuppskattningar i tidigt skede för Alléstråket och Operalänken: 
Kostnadsbedömningar av spårvägsutbyggnader i GMP (Sweco 2015) respektive 
Förenklade stråk- och objektstudier Lindholmslänken och Allélänken (Ramböll 2015).

• Uppskattningarna var mycket förenklade och baserats på den begränsade kunskap som 
funnits kring en utbyggnads omfattning. 

• Alléstråket bedömdes ha en kostnad som är dubbelt så hög som för Operalänken med 
anslutning mot Hisingsbron. Huvudsakligen bygger dessa uppskattningar på meterpris för 
spåranläggningen där Alléstråket innefattar ungefär dubbelt så många spårmeter som 
Operalänken.

• Trafikkontoret känner till ett antal platser där förutsättningarna för anläggandet är mycket 
osäkert och riskerar att vara mycket kostnadsdrivande. Här finns stora frågetecken 
avseende genomförbarhet och kostnader.
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Nästa steg och frågor

• Operalänken och Allélänken inkluderas i kommande 
linjenätsutredning.

• Tjänsteutlåtande på trafiknämndens sammanträde i 
november för att förklara uppdraget slutfört utifrån 
informationen som ges idag.
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