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Yrkande från (M), (L), (C), (MP), (V), (S) 
angående att etablera stadslinbanor i 
Göteborg 
Förslag till beslut 
1. Trafiknämnden förklarar uppdraget från (M), (L), (C), (MP), (V) och (S) (TN 

2019-04-25 § 27) att tillsammans med Västtrafik, studera alternativa 
utformningar och inriktningar för en alternativ linbana med minst en halverad 
investeringsvolym jämfört med nuvarande prognos (4 080 miljoner kronor), 
och kraftig minskning av driftskostnad, samt genomföra en bedömning av 
möjlig annan finansiering (via exploatering, EU-bidrag, statsavtal m.m.), och 
en översyn av tidplanen för en möjlig tidigarelagd trafikeringsstart för 
fullgjort. 
 

2. Trafiknämnden förklarar uppdraget från (M), (L), (C), (MP), (V) och (S) (TN 
2019-04-25 § 27) att, tillsammans med Västtrafik, utreda alternativa 
kollektivtrafik-lösningar i stråket, och presentera detta senast i oktober 2019 
för fullgjort. 

 
3. Trafiknämnden förklarar uppdraget från (M), (L), (C), (MP), (V) och (S) (TN 

2019-04-25 § 27) att tillsätta en referensgrupp till det arbete som utförs av 
trafikkontoret och Västtrafik för fullgjort. 

 
4. Trafiknämnden förklarar uppdraget från (M), (L), (C), (MP), (V) och (S) (TN 

2019-04-25 § 27) att initiera en dialog mellan parterna som ingått avtalet om 
linbanan utifrån eventuellt förändrat innehåll i avtalet för fullgjort. 

 
5. Trafiknämnden förklarar uppdraget från (M), (L), (C), (MP), (V) och (S) (TN 

2019-04-25 § 27) att genomföra en analys av den felberäkning i 
kostnadsuppskattningen som medförde att kostnader som uppskattades till 1,1 
miljarder senare blev drygt 4 miljarder för fullgjort. 

 
6. Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att återrapportera utformningar och 

inriktningar för en alternativ linbana med minskad investeringskostnad och 
driftkostnad till regionstyrelsen. 

Trafikkontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-11-28 
Diarienummer 2367/15 
 

Handläggare 
Toomas Almqvist/Trafikkontoret/GBGStad 
Telefon: 031-368 26 23 
E-post: toomas.almqvist@trafikkontoret.goteborg.se  
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Sammanfattning 
Inledning 
Trafikkontoret redovisade i mars 2019 en reviderad kostnadsberäkning för 
Göteborgs stadslinbana Järntorget – Wieselgrensplatsen. De kostnader som i 
åtgärdsvalsstudien beräknades till 1 100 miljoner kronor beräknades istället till 
2 450 miljoner kronor. De kostnader som tidigare inte var möjliga att kalkylera 
beräknades till 1 095 miljoner kronor. Investeringsprognosen uppgick till totalt 
4 080 miljoner kronor i 2016 års prisnivå. Projektets bedömning var att den 
kostnad och tidsåtgång som då presenteras var ohållbar.  

Utifrån redovisningen fick trafikkontoret vid trafiknämndens sammanträde 2019-
04-25 ett antal uppdrag som samtliga besvaras i detta tjänsteutlåtande. Yrkandena 
bilägges, bilaga 1.  

I sammanfattningen har trafikkontoret valt att redovisa två av dessa fem yrkanden. 
Dessa är alternativa utformningar av stadslinbana samt alternativa 
kollektivtrafiklösningar i stråket. Trafikkontoret för också ett resonemang kring 
alternativens olika egenskaper utifrån olika perspektiv. Avslutningsvis lyfter 
kontoret några möjliga beslutsvägar framåt.  

Trafikkontoret föreslår också att kontoret får i uppdrag av trafiknämnden att 
återrapportera utredningen om alternativ utformning och inriktning till 
regionstyrelsen utifrån att regionen är medfinansiär till stadslinbanan enligt avtal i 
Sverigeförhandlingen. Regionen har också bidragit med 6 miljoner kronor för 
finansiering av utredningen.  

Det bör observeras att samtliga kostnadsuppgifter som redovisas i 
tjänsteutlåtandet är i 2016 års prisnivå, där annat inte anges.   

Alternativa utformningar för stadslinbanan 
Ett uppdrag som gavs i april 2019 var att studera alternativa utformningar och 
inriktningar för en alternativ stadslinbana med minst en halverad 
investeringsvolym och en kraftig minskning av driftkostnaden. Dessutom skulle 
tidplanen ses över för en möjlig tidigarelagd trafikeringsstart. Projekt Göteborgs 
stadslinbana har studerat tre olika förslag som samtliga är förenklade jämfört med 
det förslag (konceptanläggningen) som presenterades i våras. Ett förslag med 
sträckning mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen och två förslag mellan 
Järntorget och Ramberget, varav ett av dessa är utbyggnadsbart till 
Wieselgrensplatsen.   

Förutom förenklad stations- och tornutformning har krav på anläggningens 
prestanda förändrats för att uppfylla kraven i uppdragen på halverad 
investeringskostnad och sänkta underhållskostnader. Samtliga stationsalternativ 
har beräknats med två tornalternativ. Ett tornalternativ som benämns som enkelt 
stål och uppfyller de funktionella kraven på tornen. Det andra alternativet – UNS 



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 3 (32) 
   
   

fyrkantsprofil - är den tornutformning som kan göra konceptanläggningens torn 
mer ekonomiskt genomförbara utan att drastiskt ändra uttrycket. 

En trestationslösning uppnår inte projektets huvudsyfte att fungera som en 
tvärlänk i kollektivtrafiksystemet genom koppling till Wieselgrensplatsen. Det är 
enbart en fyrstationslösning som gör det. Ett fyrstationsalternativ bedöms kosta  
2 827 miljoner kronor med utformning enkelt stål och 3 165 med fyrkantsprofil. 
Det förslag som kommer närmast en halverad investeringsvolym är en 
trestationslösning med torn av enkelt stål mellan Järntorget och Västra Ramberget 
utan utbyggnadsmöjlighet.  

När det gäller beräkningen av drift-, underhåll- och trafikeringskostnaden visar 
samtliga utredningsalternativ en markant minskning av kostnaderna jämfört med 
konceptanläggningen. Kostnadstäckningsgraden bedöms till cirka 60 procent för 
samtliga sex utredningsalternativ jämfört med genomsnittet för övrig stadstrafik 
som är cirka 50 procent.  

Trafikeringsstarten beräknas ske under 2024 för samtliga alternativ, förutom 
fyrstationslösning med torn med fyrkantsprofil som beräknas öppna för trafik 
kvartal två 2025. 

Ytterligare samverkan och förankring av de förenklade förslagen är nödvändig 
med projektets nyckelintressenter, med designtävlingsvinnarna samt internt i 
staden. 

Alternativa kollektivtrafiklösningar i stråket 
Regionstyrelsen beslöt 2019-05-16 (§ 139) att ge Västtrafik i uppdrag att 
skyndsamt ta fram alternativa lösningar för stråket i samverkan med 
trafikkontoret.   

Utredningens huvudalternativ är att skapa två färjeskyttlar över älven – från 
Rosenlund/Järnvågen till Lindholmen samt från Stenpiren till Pumpgatan. Nya 
busslinjer körs från Pumpgatan via Västra Ramberget till Eketrägatan samt från 
Lindholmen via Västra Ramberget till Wieselgrensplatsen. Nya bytespunkter 
skapas vid Rosenlund/Järnvågen, Lindholmen och Pumpgatan. En eventuell ny 
bro över Lundbyleden och Hamnbanan skulle ge förbättrade restider för buss och 
cyklister, men en sådan kräver fortsatt utredning.  

Fram till att nytt färjeläge vid Rosenlund/Järnvågen etableras trafikeras 
Lindholmen med färja från Stenpiren som idag. Det nya färjeläget bedöms kunna 
vara etablerat omkring år 2025 beroende på utbyggnaden av Masthuggskajen. 

Arbetet har bedrivits under kort tid, varför det understryks att resultaten ska ses 
som visioner eller utkast. Vidare utredning krävs för att säkerställa 
genomförbarheten.   

De uppskattade investeringarna presenteras i tre olika nivåer. Den första nivån är 
grundinvestering och uppgår till 290 miljoner kronor, nivån utvecklade 
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bytespunkter uppgår till sammantaget 570 miljoner kronor och nivån enkel bro för 
kollektivtrafik, gång och cykel uppgår till sammantaget mellan 1 000 och 1 440 
miljoner kronor. Kostnader för spår inkluderas inte i nivån enkel bro.  

Driftkostnaderna redovisas i ett brett spann beroende på nivå på investering samt 
på vilken trafikering som erbjuds. Ingen kostnadstäckningsgrad har beräknats.  

Ett resonemang kring stadslinbana och alternativ till stadslinbana 
Trafikkontoret för också ett jämförande resonemang mellan stadslinbana och 
alternativet till stadslinbana utifrån tre perspektiv.  

Vad avser perspektivet förutsättningar för stadsutveckling skapar stadslinbanans 
fyrstationslösning, som med korta restider fungerar som en tvärlänk integrerad i 
kollektivtrafiksystemet, kommunikationsmässiga förutsättningar för exploatering 
med bostäder och verksamheter i området. En utgångspunkt för att alternativet till 
stadslinbana ska ge motsvarande förutsättningar för exploatering är att det, 
förutom båt och buss lösningen med utvecklade bytespunkter, också byggs en 
förbindelse över Lundbyleden och Hamnbanan.  

Utifrån kollektivtrafikens attraktivitet bedöms stadslinbanan ge önskade 
kollektivtrafikkvaliteter och uppfylla resenärens behov när det gäller restid, 
pålitlighet och kapacitet. För att uppnå full systemeffekt med en stadslinbana 
behövs en fyrstationslösning som ger sammankoppling med kollektivtrafiken på 
Wieselgrensplatsen.   

Alternativutredningens huvudalternativ kan utformas så att det uppfyller 
resenärens behov, förutsatt att bytet mellan båt och buss kan ske samordnat och 
utan större tidsförluster för resenären och att framkomligheten för busstrafiken 
kan säkerställas. Restiderna för alternativet buss/båt är inte konkurrenskraftiga 
jämfört med stadslinbanans.   

När det gäller kostnader för investering och drift samt nytta bedömer 
trafikkontoret att skillnaden i driftkostnad mellan stadslinbanan och 
huvudalternativet inte är alternativskiljande. När det gäller investering så är 
alternativen svårare att jämföra. Alternativutredningens uppskattningar är gjorda i 
ett mycket tidigt skede och bedöms lägre än för stadslinbanan. Erfarenheter visar 
dock att uppskattningar i tidiga skeden ska hanteras med försiktighet.  

Trafikkontoret kan konstatera att de båda alternativen inte kan jämföras fullt ut 
och ställas mot varandra utifrån ett kostnad-nytta perspektiv. De uppskattningar 
som alternativutredningen presenterar när det gäller bland annat investering och 
driftkostnader är inte på samma nivå som stadslinbanans beräkningar.   

Fortsatt beslutsgång 
Trafikkontoret ser följande beslutsvägar för det fortsatta arbetet:  

- Fortsätta fördjupad genomförandestudie för stadslinbanan, fram till 
investeringsbeslut, med ny inriktning. 
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- Avveckla Göteborgs stadslinbana 
- Fortsatt utredning av alternativ till Göteborgs stadslinbana 

Samtliga alternativ förutsätter en fortsatt dialog mellan Göteborgs Stad och Västra 
Götalandsregionen när det gäller Göteborgs stadslinbana och alternativet till 
stadslinbanan. När det gäller finansiering inom ramen för Sverigeförhandlingen 
kommer det behöva ske en förhandling i Sverigeförhandlingens styrelse.  

Ekonomiska konsekvenser 

Beroende på vilket beslut trafiknämnden fattar är de ekonomiska konsekvenserna 
olika. Samtliga uppgifter är i 2016 års prisnivå om inte annat anges.  

Fortsatt fördjupad genomförandestudie för Göteborgs stadslinbana 
Om trafiknämnden beslutar att fortsätta arbetet med en stadslinbana varierar även 
de ekonomiska konsekvenserna beroende på vilket anläggningsalternativ som 
väljs. De beräknade investeringskostnaderna för att färdigställa den fördjupade 
genomförandestudien fram till investeringsbeslut är beroende på vilket 
utformningsalternativ som trafikkontoret får i uppdrag att arbeta vidare med. 
Kostnaden varierar mellan 86 miljoner kronor och 95 miljoner kronor. I detta 
ingår återstart av projektorganisationen, dock ingen riskreserv. 

Beräknad kostnad för den fördjupade genomförandestudien är 220 miljoner 
kronor varav 129 miljoner kronor är förbrukade. 

Den fördjupade genomförandestudien beräknas, för samtliga alternativ, vara 
färdig kring årsskiftet 2020/2021 givet att arbetet påbörjas under januari 2020. 
Om denna tidplan följs kan ett investeringsbeslut fattas under första kvartalet 
2021. Investeringsbeslut behandlas normalt i kommunfullmäktige cirka tre 
månader efter att en genomförandestudie godkänts i trafiknämnden. 

Total investeringskostnad, inklusive redan upparbetade medel, för stadslinbanan 
varierar mellan 2 162 och 3 165 miljoner kronor beroende på bland annat 
sträckning och utformning av torn.  

Nuvarande finansiering består av totalt 1 100 miljoner kronor via 
Sverigeförhandlingen varav staten finansierar 270 miljoner kronor och Göteborgs 
Stad och Västra Götalandsregionen finansierar 415 miljoner kronor vardera. Om 
kostnaden för stadslinbanan överstiger 1,1 miljard kronor ska, enligt avtalet i 
Sverigeförhandlingen, kostnaden fördelas lika mellan Göteborgs stad och Västra 
Götalandsregionen. Regionstyrelsen utgångspunkt vid sammanträde 2019-05-14 
är att Västra Götalandsregionens medfinansiering av linbanans investering ska 
vara maximalt 415 miljoner kronor.  

När det gäller möjligheten till annan finansiering bedöms potentialen att 
exploatera i stationsnära lägen kunna inbringa exploateringsintäkter till Göteborgs 
Stad i storleksordningen 1,7 miljarder kronor under en 15-årsperiod fram till år 
2035. I summan ingår inte kostnader för staden att anpassa och iordningsställa 
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marken. Vad avser finansiering via EU konstaterar kontoret att potentialen 
kvarstår men att det för närvarande inte finns någon lämplig utlysning. 

Trafikkontoret ser också en fortsatt möjlighet till finansiering via stadsmiljöavtal, 
bland annat utifrån Sverigeförhandlingens avtal som lyfter möjligheten att söka 
ytterligare medfinansiering för stadslinbanan via stadsmiljöavtal för att uppnå en 
statlig medfinansieringsgrad på 50 procent. Västra Götalandsregionen har också 
gjort bedömningen (se bilaga 14) att stadslinbanan kan definieras som 
kollektivtrafik enligt kollektivtrafiklagen och EU:s kollektivtrafikförordning och 
därför kan finansieras och drivas på samma sätt som annan kollektivtrafik.  

Avsluta fördjupad genomförandestudie 
Trafikkontoret har i praktiken avvecklat samarbetet med externa leverantörer 
varför kostnader för att avveckla projektet bedöms som ringa. Förgäveskostnader 
hanteras i enlighet med § 15 i ramavtalet för storstadsavtal Sverigeförhandlingen. 
Kostnaden belastar trafikkontorets driftbudget. 

Alternativ till stadslinbana 
Investeringskostnaden för ett alternativ till stadslinbana varierar beroende på vilka 
nivåer av investeringar som väljs. 

En grundinvestering bedöms i ett tidigt skede till cirka 290 miljoner kronor. 
Kostnaden inkluderar investeringar i infrastruktur för att klara trafikeringsstart 
med enklaste hållplatsutföranden, exklusive kostnader för markåtkomst.  

En mer omfattande investering innehållande utvecklade bytespunkter i stråket 
bedöms ge en ytterligare investering om 280 miljoner kronor, 570 miljoner kronor 
inklusive grundinvesteringen.  

Om även en ny bro avsedd för kollektivtrafik (buss), gång och cykel byggs över 
Lundbyleden och Hamnbanan uppgår investeringen till mellan 430 och 870 
miljoner kronor.  

Genomförs samtliga investeringar uppskattas den totala investeringen till mellan 
cirka 1 000 och 1 440 miljoner kronor. Göteborgs Stads del av de totala 
kostnaderna för alternativ till stadslinbanan bedöms till mellan cirka 780 och 
1 100 miljoner kronor.   

Till ovanstående investeringar ska även kostnader för markåtkomst adderas. 
Kostnaden för markåtkomst beräknas till mellan 11 och 89 miljoner kronor (2019 
års prisnivå) och kommer till största del att belasta Göteborgs Stad. 

Trafikkontoret understryker att de beräkningar som gjorts för alternativ till 
stadslinbanan är gjorda i ett väldigt tidigt skede och att det råder en stor osäkerhet 
kring kostnaderna.  

Kostnader för ett eventuellt fortsatt utredningsarbete är inte preciserade. 
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Barnperspektivet 
Trafikkontoret har i tidigare tjänsteutlåtande (2016-06-15) utgått från att 
Göteborgs stadslinbana kommer att vara en attraktiv lösning för gymnasieelever i 
de skolor som finns i Lindholmen. De positiva effekterna bedöms av 
trafikkontoret som störst av en stadslinbana med fyrstationslösning mellan 
Järntorget och Wieselgrensplatsen. En trestationslösning mellan Järntorget och 
Västra Ramberget minskar attraktiviteten då de elever som skulle anslutit vid 
Wieselgrensplatsen inte kan resa med stadslinbanan direkt från denna knutpunkt.  

Alternativutredningen föreslår två busslinjer som kopplar Lindholmen till 
Wieselgrensplatsen och Pumpgatan till Eketrägatan. Båda linjerna möts vid Västra 
Ramberget. Detta ger positiva effekter ur barnperspektivet för de gymnasieelever 
som ska till skolor i Lindholmen och som kommer norrifrån. För de som kommer 
söderifrån och ska passera Göta Älv blir attraktiviteten lägre då restiden över 
vattnet blir längre jämfört med en stadslinbana. 

Mångfaldsperspektivet 
En fyrstationslösning bryter de fysiska barriärerna, bestående av Hamnbanan, 
Lundbyleden, Göta Älv och E45, som finns mellan Wieselgrensplatsen och 
Järntorget vilket ger en positiv effekt ut ett mångfaldsperspektiv. En 
trestationslösning utan hållplats vid Wieselgrensplatsen bryter även den fysiska 
barriärer, men knyter inte samman staden på ett lika effektivt sätt som en fullt 
utbyggd stadslinbana. Stadslinbana är en planskild tvärlänk som bryter befintliga 
barriärer utan att skapa några nya, vilket är en relativt unik kvalitet för en 
stomkollektivtrafik.  

Alternativutredningens förslag har inte samma barriärbrytande effekter som en 
fullt utbyggd stadslinbana då restiderna mellan Wieselgrensplatsen och Järntorget 
inte blir kortare än idag samt innehåller byten. Alternativutredningen knyter 
däremot samman Hisingen på ett mer omfattande sätt än stadslinbanan då den 
föreslår anknytningar vid Wieselgrensplatsen och Eketrägatan vilket är positivt ur 
ett mångfaldsperspektiv. En utökad trafik i ett redan hårt trafikerat stråk kan dock 
upplevas som en ny barriär. 

Jämställdhetsperspektivet 
Fler kvinnor än män använder sig av kollektivtrafik vilket gör att både 
stadslinbanan och alternativlösningarna kommer att påverka kvinnor i större 
utsträckning. Båda förslagen föreslår en ökad kollektivtrafikkapacitet vilket är 
positivt. 

Det är viktigt att stadslinbanan som färdmedel upplevs som trygg för alla. Likaså 
möjligheten att ta sig till och från stadslinbanestationerna, färjehållplatserna och 
bytespunkter för att ansluta till annan kollektivtrafik, cykel- eller gångstråk. 
Västtrafik har bred erfarenhet av att arbeta med trygghetsfrågor i kollektivtrafiken 
och i projekt Göteborgs stadslinbana har stor vikt lagts vid att arbeta med trygghet 
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och säkerhet för resenärer och personal till exempel genom tekniska system och 
utformning av anläggningen.  

Miljöperspektivet 
En fullt utbyggd stadslinbana bedöms vara bäst ur ett miljöperspektiv då den är 
helt och hållet eldriven. Det har positiva aspekter utifrån både buller samt 
utsläppsperspektiv.  

Alternativutredningen föreslår eldrift för de färjor och bussar som ska trafikera 
sträckningen vilket även de har en positiv aspekt på buller och utsläpp jämfört 
med de fordon som trafikerar området idag. Det är dock ännu inte fastställt att all 
kollektivtrafik som ska trafikera den alternativa sträckningen kommer att vara 
eldriven.   

Omvärldsperspektivet 
En stadslinbana innebär att Göteborg som stad och varumärke kan få relativt stor 
internationell publicitet. Stadslinbanan blir i så fall Nordens första urbana linbana. 
Projektet har märkt av ett stort internationellt intresse och andra urbana linbanor 
har lockat många turister. Ur ett omvärldsperspektiv är skillnaden mindre mellan 
en fullt utbyggd stadslinbana och en trestationslösning. 

Alternativa lösningar med beprövad teknik, så som med buss och båt, skulle inte 
ge samma effekt och sprida bilden av ett innovativt och nyskapande Göteborg. 
Stadslinbanan har även används av delar av näringslivet som marknadsföring av 
investeringar i Göteborg. 

Förhållande till styrande dokument 
Trafiknämnden beslutade 2016-10-16 att godkänna åtgärdsvalsstudien och 
beslutade om en genomförandestudie som syftar till att bygga den första 
stomlinbanan i Göteborg. Trafiknämnden beslutade om ställningstagandena a-l 
som planeringsinriktning.1 

Kommunfullmäktige fattade 2016-11-10 ett inriktningsbeslut som innebär bland 
annat att stadslinbanan maximalt ska kosta 1,1 miljarder kronor (2015 års 
prisnivå) att planera, projektera, bygga och driftsätta, utifrån den omfattning och 
de avgränsningar som inriktningsbeslutet innebär. Kommunfullmäktige beslutade 
om ställningstagandena a-e som planeringsinriktning. 

Projektet är en del av Sverigeförhandlingen Ramavtal 7 och godkändes av Västra 
Götalandsregionen 2017-11-212, Göteborgs Stads Kommunfullmäktige 2017-12-
073 samt av regeringen 2018-06-28. Ramavtal 7 undertecknades 2017-12-14 av 
staten genom Sverigeförhandlingen, Västra Götalandsregionen samt Göteborgs 
Stad. 

                                                      
1 Se Bilaga 2 sid 7 alternativt sid 19 för planeringsinriktning a-e samt a-l  
2 Dnr RS 2017–04679 Avtal om storstadsinvesteringar - Sverigeförhandlingen 
3 Dnr 1018/15 Sverigeförhandlingen – avtal storstadsåtgärder 



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 9 (32) 
   
   

Linbanan är utpekat kollektivtrafikobjekt i Målbild Koll2035, antagen i 
kommunfullmäktige 2018-03-22 samt Västra Götalandsregionens 
regionfullmäktige 2018-04-10.4 

Trafiknämnden beslutade 2019-04-25 att tillstyrka fem yrkanden som besvaras i 
detta tjänsteutlåtande. 

Trafiknämnden godkände 2019-06-13 reviderat skedesbeslut för stadslinbanan 
och om ytterligare medel för att arbeta fram alternativa utformningar utifrån 
beslut 2019-04-25. 

  

                                                      
4 Målbild Koll2035 Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille, 
appendix sid 22–23 
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Ärendet 
Utifrån den beslutade principen om successiv beslutsgång för projekt Göteborgs 
stadslinbana Järntorget - Wieselgrensplatsen presenterade projektet vid 
trafiknämndens sammanträde 2019-03-21 en reviderad kostnadsberäkning för 
projektets genomförande. De kostnader som i åtgärdsvalsstudien beräknades till 
1 100 miljoner kronor beräknades istället till 2 450 miljoner kronor. De kostnader 
som tidigare inte var möjliga att kalkylera beräknades till 1 095 miljoner kronor. 
Med en riskreserv på 15 procent presenterades en prognos för den totala 
investeringsvolymen på 4 080 miljoner kronor. (Tjänsteutlåtande 2019-04-25 
bilägges, bilaga 2). Projektets bedömning var att den kostnad och tidsåtgång som 
då presenteras var ohållbar. 

Projekt Göteborgs stadslinbana bedömde att det fanns en betydande potential till 
kostnadsminskningar inom de framarbetade torn- och stationsutformningarna. 
Dessutom behövde ett antal definierade krav utmanas och värderas för att få fram 
en slutlig anläggningsutformning och slutgiltiga kostnads- och tidsbedömningar. 
Projektet hade dittills inte arbetat med möjliga kostnadsminskningar utan med att 
ta fram utformning av anläggningen utifrån parternas styrande dokument, 
policydokument och riktlinjer.  

Beskrivning av ärendet 
Utifrån trafikkontorets fördjupande lägesrapportering i mars beslöt trafiknämnden 
vid trafiknämndens sammanträde 2019-04-25 ge trafikkontoret ett antal uppdrag 
att besvara senast i oktober 2019. I detta ärende besvaras samtliga yrkanden som 
är som följer:  

- att, tillsammans med Västtrafik, studera alternativa utformningar och 
inriktningar för en alternativ linbana med minst en halverad 
investeringsvolym jämfört med nuvarande prognos (4 080 MSEK), och 
kraftig minskning av driftskostnad, samt genomföra en bedömning av 
möjlig annan finansiering (via exploatering, EU-bidrag, statsavtal m.m.), 
och en översyn av tidplanen för en möjlig tidigarelagd trafikeringsstart.  
Kommentar: Då regionstyrelsen 2019-05-14 beslutade att Västtrafiks 
uppdrag gällande stadslinbanan upphör så har inte Västtrafik medverkat i 
denna utredning 

- att, tillsammans med Västtrafik, utreda alternativa kollektivtrafiklösningar 
i stråket, och presentera detta senast i oktober 2019.  
Kommentar: Regionstyrelsen beslöt 2019-05-16 att Västtrafik får i 
uppdrag att skyndsamt ta fram alternativa lösningar för stråket i 
samverkan med trafikkontoret i Göteborgs Stad. Västtrafik ansvarar 
därför för denna utredning som trafikkontoret medverkat i.   

- att tillsätta en referensgrupp till det arbete som utförs av trafikkontoret och 
Västtrafik. Referensgruppen ska bestå av intressenter och representanter 
från näringslivet i stråket.   
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- att initiera en dialog mellan parterna som ingått avtalet om linbanan utifrån 
eventuellt förändrat innehåll i avtalet.  

- att genomföra en analys av den felberäkning i kostnadsuppskattningen 
som medförde att kostnader som uppskattades till 1,1 miljarder senare blev 
drygt 4 miljarder. 
 

Ärendet att planera för en stadslinbana längs sträckan Järntorget-Lindholmen-
Västra Ramberget - Wieselgrensplatsen initierades 2015 efter medborgarförslag. 
Ärendets hantering mellan 2015 och mars 2019 sammanfattas i bilaga 3, Ärendets 
historik och bakgrund. Här sammanfattas hanteringen vid regionstyrelsens möte 
2019-05-14 samt vid trafiknämndens sammanträde 2019-06-13. 

Regionstyrelsens sammanträde 2019-05-14 
Vid regionstyrelsens behandling av stadslinbanan 2019-05-16 § 139 beslöt 
regionstyrelsen att förorda inriktningen i alternativ B, dvs studera alternativa 
utformningar och inriktningar för en alternativ linbana med minskad 
investeringskostnad och driftkostnad. Regionstyrelsen beslutade att den fortsatta 
hanteringen ska ske med följande villkor och förtydliganden:     

- Regionstyrelsen beslutar att medverka till finansieringen av fortsatt 
utredning av linbanan enligt alternativ B, maximalt upp till 6 mnkr. 
Beslutet baseras på regionens andel i Sverigeförhandlingens avtal och ett 
tak för utredningens kostnad motsvarande 15 mnkr.  
Kommentar: Alternativ B innebär att två till tre alternativa utformningar 
för en alternativ stadslinbana tas fram, med minst halverad 
investeringsvolym jämfört med nuvarande prognos samt minskad 
driftkostnad. Detta motsvaras av Trafiknämndens uppdrag nr 1 till 
trafikkontoret 2019-04-25. 

- Regionstyrelsens utgångspunkt för beslutet är att Västra 
Götalandsregionens medfinansiering av linbanans investering är maximalt 
415 mnkr och en årlig driftskostnad som motsvarar annan stadstrafik.  

- Regionstyrelsen beslutar att Västtrafiks uppdrag gällande linbanan upphör. 
Göteborgs Stad ansvarar för den fortsatta utredningen av linbanan. 
Regionens roll övergår från projektpart till finansiär fram till dess att 
eventuellt nytt beslut tas av Västra Götalandsregionen.  
Kommentar: Detta innebär att trafiknämndens uppdrag att ta fram 
alternativa utformningar för stadslinbanan drivs av trafikkontoret utan 
Västtrafiks deltagande.  

- Västtrafik får i uppdrag att skyndsamt ta fram alternativa lösningar för 
stråket i samverkan med trafikkontoret i Göteborgs Stad. 

Trafiknämndens sammanträde 2019-06-13 
Trafiknämnden godkände reviderat skedesbeslut för genomförandestudien med 
budget 29 miljoner kronor för att studera alternativa utformningar och inriktningar 
för stadslinbanan, med minst en halverad investeringsvolym jämfört med tidigare 
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prognos (4 080 miljoner kronor), en kraftig minskning av driftskostnad samt en 
tidigarelagd trafikeringsstart än vad som bedömdes i den fördjupade 
lägesrapporteringen som gjordes av projektet i mars 2019.  

Återrapportering av yrkanden 
Yrkande 1: Att utreda alternativa utformningar för stadslinbanan 
Uppdraget är att, tillsammans med Västtrafik, studera alternativa utformningar 
och inriktningar för en alternativ linbana med minst en halverad 
investeringsvolym jämfört med nuvarande prognos (4 080 miljoner kronor), och 
kraftig minskning av driftskostnad, samt genomföra en bedömning av möjlig 
annan finansiering (via exploatering, EU-bidrag, statsavtal m.m.), och en översyn 
av tidplanen för en möjlig tidigarelagd trafikeringsstart. 

Trafiknämndens uppdrag har genomförts av trafikkontorets projekt Göteborgs 
stadslinbana. Regionstyrelsen beslutade 2019-05-16 att Västtrafik inte ska delta i 
arbetet. Inom ramen för uppdraget har ett antal delrapporter tagits liksom en 
sammanfattande rapport. Uppdragets rapporter bilägges i bilaga 4–12.  

Inom ramen för uppdraget har tre alternativa huvudförslag till stadslinbana tagits 
fram: 

• Förenklad fyrstationslösning Järntorget – Wieselgrensplatsen.                                          
• Förenklad trestationslösning Järntorget – Västra Ramberget med Västra 

Ramberget som ändstation utan utbyggnadsmöjlighet. 
• Förenklad trestationslösning Järntorget – Västra Ramberget med Västra 

Ramberget som ändstation med utbyggnadsmöjlighet.  
 

Samtliga stationsalternativen har beräknats med två tornalternativ. Ett 
tornalternativ som benämns enkelt stål och som uppfyller de funktionella kraven 
på tornen. Det andra alternativet – UNS fyrkantsprofil - är den tornutformning 
som kan göra konceptanläggningens torn mer ekonomiskt genomförbara utan att 
drastiskt ändra uttrycket. 

Av den sammanfattande rapporten för Göteborgs stadslinbana framgår att 
uppdraget till stor del uppfylls genom en trestationslösning med tornutformning i 
enkelt stål mellan Järntorget och Västra Ramberget. Dock konstateras att det 
endast är en fyrstationslösning som uppnår projektets huvudsyfte5 men även 
fyrstationslösningarna innebär en del avsteg från de krav och kvaliteter som ställts 
på projektet. 

Utformning och prestanda på anläggningen 
Målet med utformningsarbetet har varit att utifrån ett kostnads-, funktions- och 
                                                      
5 ”...som ett nytt och fullt integrerat kollektivtrafikobjekt i staden, syftar Göteborgs stadslinbana mellan 
Järntorget och Wieselgrensplatsen till att utgöra en tvärlänk som överbryggar barriärer och möjliggör en 
mer sammankopplad stad på ett innovativt och resurseffektivt sätt. Linbanan skapar nya resmöjligheter som 
avlastar kollektivtrafiken i centrala Göteborg. På så sätt skapas förutsättningar för ett ökat hållbart 
resande”. Projektdirektiv Göteborgs stadslinbana Järntorget – Wieselgrensplatsen 2018-06-05 sid 5 
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byggbarhetsperspektiv, verifiera två lösningar på torn och en lösning på 
stationerna Järntorget, Lindholmen och Wieselgrensplatsen samt tre lösningar för 
station Västra Ramberget. 

Utgångspunkten har varit att hitta den enklaste lösningen som bibehåller 
huvudsakliga kvalitéer från tidigare arbete utan att avkall görs på säkerhet för 
passagerare och driftpersonal. De parametrar som betraktats som fasta är följande:  

- Anläggningen ska använda 3S-teknik (tre kablar). Bland annat utifrån krav 
på robusthet, driftsäkerhet samt utifrån tillgänglighets- och 
resenärsperspektiven. 

- Torn och stationsplaceringar ligger fast. Utifrån ett tids- och 
kostnadsperspektiv har det inte varit aktuellt att justera placeringarna.  

- Tornhöjderna ligger fast, bland annat utifrån riksintresset för sjöfart över 
Göta Älv, säkerhetsavstånd till byggnader och Västra Hamnbanan samt till 
följd av insynskrav. 
 

Utformning och prestanda av anläggningen har förändrats jämfört med 
konceptanläggning utifrån följande:  

- Enklare torn jämfört med konceptanläggningen 
- Stationerna utformas som hållplatser och inte som resecentrum. 
- Åtkomst till perrongerna sker via rulltrappa eller hiss. En hiss per perrong 

är tillräcklig för att klara kapaciteten för resande. I konceptanläggningen 
fanns två hissar.  

- Anläggningen ska dimensioneras till 1 000 resenärer/timma/riktning med 
möjlighet till kapacitetsökning till 1 500. Det ger en turtäthet på var 99:e 
sekund jämfört med konceptanläggningens kapacitet på 2 000 resenärer 
per timme och turtäthet på var 45:e sekund. 

- Gondolerna ska ha en hastighet på 6 m/s, motsvarande cirka 21 km/h. 
Detta motsvarar även hastigheten för konceptanläggningen.  

- Gondolerna kommer inte att stanna helt vid av- och påstigning som 
förutsattes i konceptanläggningen. Gondolerna i anläggningsalternativen 
kommer att sakta in och gå mycket långsamt vid av- och påstigning. 
Förändringen bedöms inte att påverka möjligheterna för personer med 
funktionsnedsättning att använda stadslinbanan.  

- Öppettiderna är 16 timmar per dygn jämfört med konceptanläggningen 
som hade 19 timmars öppettid, vilket motsvarar övrig stomkollektivtrafik. 
 

Projektet har informerat och tagit in synpunkter från designtävlingsvinnarna och 
stadsbyggnadskontoret kring utformningarna, men ingen övrig samverkan, dialog 
eller förankring har skett med projektets nyckelintressenter såsom Västtrafik, 
Volvo, Chalmersfastigheter, Folkets Hus etcetera kopplat till de alternativa 
utformningarna.  
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Krav och måluppfyllelse - konsekvensbeskrivning 
Samtliga avvikelser har sin grund i arbetet med att minska investering samt 
driftkostnader. I den sammanfattande rapporten har tre områden identifierats där 
de mest betydande konsekvenserna uppstår. Dessa är som följer:  

- Sträckning och öppettider. Trestationslösningarna gör att huvudsyftet med 
stadslinbanan inte uppfylls. Dessutom skiljer sig öppettiderna från övrig 
stomkollektivtrafik.  

- Gestaltning av torn. Båda de studerade alternativen ger konsekvenser på 
gestaltning. Det enkla ståltornet bedöms ge betydligt större påverkan 
eftersom det inte anses uppfylla stadens krav och ambitioner när det gäller 
gestaltning.  

- Funktioner i stationerna. Stationerna är att betrakta som hållplatser och ger 
inte längre något mervärde utöver kollektivtrafikfunktionerna.   

Trafikeringsstart  
Trafikeringsstarten beräknas ske mellan kvartal två och kvartal fyra år 2024 för 
samtliga alternativ, förutom fyrstationslösningen med torn med fyrkantsprofil som 
beräknas öppna för trafik kvartal två 2025. Inget av de framtagna förslagen ger en 
betydande tidigarelagd trafikeringsstart jämfört med konceptanläggningen, som 
bedömdes öppna för trafik kvartal tre 2024.  

Den bedömda trafikeringsstarten är beroende av att den fördjupade 
genomförandestudien återupptas under början av januari 2020, att inga större 
justeringar eller omtag görs i den framtagna anläggningen samt att ett 
investeringsbeslut kan fattas under första kvartalet 2021. 

Investeringskostnader 
Inget av de framtagna förslagen ger fullt ut en halverad investeringsvolym. Det 
förslag som kommer närmast en halverad investeringsvolym är en 
trestationslösning med torn av enkelt stål mellan Järntorget och Västra Ramberget 
utan utbyggnadsmöjlighet. Investeringsvolymen för detta förslag är 2 162 
miljoner kronor. Ett fyrstationsalternativ med enkelt stål bedöms kosta 2 827 
miljoner kronor, se nedanstående tabell: 
  

Torn Enkelt Stål Torn UNS fyrkantsprofil 
Trestationslösning - ej utbyggnadsbar 2 162 2 390 
Trestationslösning - utbyggnadsbar 2 196 2 425 
Fyrstationslösning 2 827 3 165 
Konceptanläggningen (bedömd i mars)  4 080 

Tabell 1.  Tabell över investeringskostnader i 2016 års prisnivå, miljoner kronor 

Projektet bedömer att anläggningen nu har förenklats och slimmats så mycket att 
det inte går att komma lägre kostnadsmässigt, utan att göra avkall på de fasta 
parametrar som ansetts som viktiga krav och förutsättningar för anläggningen. 
Dessa är 3S-teknik (tre kablar), torn- och stationsplaceringar samt tornhöjder. 
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Att ändra anläggningens förutsättningar genom att justera de fasta parametrarna 
skulle ge omfattade effekter ur ett process-, tids-, kostnads-, eller 
kvalitetsperspektiv. 

Drift och underhållskostnader 
Beräkningen av drift-, underhålls och trafikeringskostnaden visar på en markant 
minskning jämfört med konceptanläggningen. Det gäller oavsett vilket alternativ 
som jämförs. I beräkningen ingår samma poster som vid rapporteringen i mars 
2019; personalkostnader samt drift- och underhållskostnad för linbaneteknik, 
stationer och torn.  

Personalkostnaden utgår från det antal resurser som behövs för att köra och sköta 
om stadslinbanan. Drift och underhåll av linbaneteknik är beräknad utifrån 
Göteborgs stadslinbanas specifika anläggning, till skillnad från tidigare då det var 
en standardlinbana som beräknades. De kraftigt minskade stationsytorna förändrar 
drift- och underhållskostnaden markant. För fyrstationslösningen har det inneburit 
en minskning av de ytorna med två tredjedelar. Driftkostnaderna för de olika 
alternativen framgår av följande tabell: 
 

Torn Enkelt Stål Torn UNS fyrkantsprofil 
Trestationslösning 37 40 
Trestationslösning utbyggnadsbar 37 40 
Fyrstationslösning 47 52 
Konceptanläggningen (bedömd i mars)  113 

Tabell 2. Tabell över årliga drift-, underhålls- och trafikeringskostnader (2018-06 års prisnivå, miljoner 
kronor per år) 

Kostnadstäckningsgraden, det vill säga biljettintäkter i relation till drift, underhåll 
och trafikeringskostnader, bedöms till ca 60 procent för samtliga sex 
utredningsalternativ. Genomsnittet för övrig stadstrafik uppgår till ca 50 procent6. 
Motsvarande kostnadstäckningsgrad för konceptanläggningens beräkningar i mars 
låg på cirka 30 procent. 

Samhällsekonomisk och kvalitativ nytta 
De genomförda samhällsekonomiska analyserna för de förenklade 
anläggningsalternativen, visar på ett förbättrat nettonuvärde jämfört med 
konceptanläggningen. Nettonuvärdet är dock fortfarande negativt, men de 
alternativa utformningarna ligger på nettonuvärden i liknande storleksordning som 
flera andra stora pågående kollektivtrafik- och infrastrukturprojekt i Sverige7. 

I den kvalitativa nyttoanalysen ses stadslinbanan som en lösning på flera av de 
kollektivtrafiks- och stadsplaneringsrelaterade utmaningar som finns längs den 
berörda sträckan. Utifrån kollektivtrafikperspektivet lyfts bland annat nyttor som 
snabbhet, turtäthet, korta väntetider och avsaknad av byten på en annars 
bytesintensiv sträcka fram. En stadslinbana genererar också nyttor som är 
                                                      
6 År 2018 var kostnadstäckningsgraden för spårväg cirka 58%, buss cirka 48% och båt cirka 32%. 
7 Samhällsekonomisk analys, Göteborgs stadslinbana alternativ B, sid 31-33. 



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 17 (32) 
   
   

förknippade med de ambitioner som återfinns i Göteborgs Stads visions- och 
styrdokument, så som ambitionerna att hela staden, skapa blandstad och levande 
bottenvåningar.  

De 35 respondenterna i den kvalitativa nyttoanalysen visade en mycket positiv 
bild av de kvalitativa nyttor som en stadslinbana skulle skapa för resenärer, 
boende, besökare och verksamheter i Göteborg och på Hisingen.  

Samtliga utredningar bilägges, bilaga 4–12. 

Fortsättning på Yrkande 1: Bedömning av möjlig annan finansiering 
I yrkandet efterfrågas också en bedömning av möjlig annan finansiering. I denna 
redovisning ingår annan finansiering via exploatering, EU-bidrag och 
stadsmiljöavtal.  

Möjliga exploateringsintäkter 
Fastighetskontoret har tillsammans med stadsbyggnadskontoret, Älvstranden 
utveckling AB och stadsledningskontoret gjort en översiktlig bedömning av 
möjliga markintäkter utmed stadslinbanan. Det har genomförts genom att på 
nyckeltalsnivå identifiera möjliga byggrättsvolymer och bedöma möjliga intäkter 
från försäljning av kommunal mark på kort och lång sikt. Intäktsbedömningen 
utgår ifrån att exploateringen är genomförbar med stöd av nya detaljplaner.  

Inom detaljplanerna för stadslinbanans stationslägen bedöms bruttoarean (BTA) 
för exploatering till totalt 12 700 kvm. Om även möjlig exploateringsvolym i 
stationsnära lägen inkluderas uppskattas total exploateringspotential av kommunal 
mark till ca 192 700 – 232 700 BTA, vilket åskådliggörs med följande tabell:   

Station Möjlighet att exploatera – kommunens mark 

Stationsnära lägen Stationer 
Järntorget - 3 100 kvm BTA totalt 
Lindholmen Ca 70 000 kvm BTA totalt 2 900 kvm BTA totalt 
Ramberget Ca 80 000 kvm BTA totalt 400 kvm BTA totalt i källarplan 
Wieselgrensplatsen Ca 35 000 till 70 000 kvm BTA totalt  

(beror på om ny Hjalmar Brantingsgata) 
6 300 kvm BTA totalt 

Summa Ca 180 000 – 220 000 kvm BTA totalt 12 700 kvm BTA totalt 
Tabell 3. Exploateringsmöjligheter per stationsläge, bruttoarea 

Wieselgrensplatsen bedöms ha en stor värdepotential för bostäder vid byggandet 
av en linbanestation. Ramberget bedöms ha den största värdepotentialen för både 
kontorsetableringar och bostadsbyggnation vid byggandet av en linbanestation. 

Totalt bedöms dessa kunna inbringa exploateringsintäkter till Göteborgs Stad om 
1,7 miljarder kronor under en 15-årsperiod fram till år 2035. Kostnader för 
Göteborgs Stad att anpassa och iordningsställa marken och för kommunens 
exploatering för att etablera allmännyttiga funktioner ingår inte i bedömningen 
och tillkommer. 
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Totalt bedöms stadslinbanans bidrag till stadens exploateringsintäkter (den så 
kallade linbaneeffekten) till cirka 260 miljoner kronor. Stadslinbanans bidrag kan 
delas upp i direkt bidrag från byggrätter som är inom pågående planarbete vid 
stationslägen (cirka 60 miljoner kronor) och indirekt bidrag från ökade 
markvärden för exploateringar i stationsnära lägen (cirka 200 miljoner kronor).  

Stadslinbanan påverkar också tidpunkten när byggrätter kan realiseras på flera av 
platserna. Detta är dock svårt att kvantifiera i intäkter. 

För mer detaljerad analys av exploateringspotentialen för respektive 
stationsområde se vidare bilaga 13.  

Finansiering via EU 
Stadslinbanan har idag finansiering från EU på 28 miljoner kronor från Elena till 
projektets planeringsfas. Möjligheten att få ytterligare bidrag från EU är avhängigt 
vilka utlysningar som finns att tillgå som kan matcha finansiering av planering, 
projektering och byggnation av en stadslinbana. Trafikkontoret har gjort en 
översyn av aktuella utlysningar och kan konstatera att potentialen kvarstår men 
det finns för närvarande inte någon lämplig utlysning.  

Kommande utlysningar får bevakas i ett eventuellt fortsatt projektarbete inför 
investeringsbeslut.  

Stadsmiljöavtal 
En annan möjlighet som nämns i yrkandena är finansiering via stadsmiljöavtal. 
Projektet har tidigare uppskattat en potentiell finansiering från stadsmiljöavtalen 
till mellan 300 – 400 miljoner kronor fördelat över ett antal år under projektets 
genomförandetid. För att få ta del av finansiering kräver staten motprestationer 
som motsvarar beviljat belopp. Motprestationerna ska vara åtgärder som bidrar till 
hållbara transporter och ökat bostadsbyggande, vilket bedöms ligga väl i linje med 
den nytta stadslinbanan alstrar.  

Villkoren för stadsmiljöavtal regleras i ”Förordningen om stöd för att främja 
hållbara stadsmiljöer”. Trafikverket, som hanterar stadsmiljöavtalet, har gjort en 
juridisk bedömning om projekt Göteborgs stadslinbana kan söka medel från 
stadsmiljöavtalet. Bedömningen från Trafikverket är att lagstiftningen i nuläget 
inte medger möjligheten att söka stadsmiljöavtalsmedel då linbanor, enligt deras 
tolkning av gällande lagstiftning, inte är att betrakta som kollektivtrafik.  

Samtidigt lyfts i Sverigeförhandlingens avtal möjligheten att söka ytterligare 
medfinansiering via stadsmiljöavtal för att uppnå 50 procent i statlig 
medfinansiering av stadslinbanan. Trafikverket menar att det krävs en ändring 
eller komplettering av lagstiftningen för att projektet ska kunna söka finansiering 
via stadsmiljöavtal. (se §1 i SFS nr: 2010:1065).  

Redan 2016 gjorde Västra Götalandsregionen bedömningen (se bilaga 14) att 
stadslinbanan kan definieras som kollektivtrafik enligt kollektivtrafiklagen och 
EU:s kollektivtrafikförordning och därför kan finansieras och drivas på samma 
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sätt som annan kollektivtrafik. En förutsättning är då att linbanetrafiken är en 
integrerad del av Västra Götalandsregionens kollektivtrafik. 

Yrkande 2: Att utreda alternativa kollektivtrafiklösningar i stråket 
Trafikkontoret fick i uppdrag att tillsammans med Västtrafik, utreda alternativa 
kollektivtrafiklösningar i stråket, och presentera detta senast i oktober 2019. 
Regionstyrelsen beslöt 2019-05-16 att ge Västtrafik i uppdrag att skyndsamt ta 
fram alternativa lösningar för stråket i samverkan med trafikkontoret.   

Inledning 
Västtrafik har i samverkan med trafikkontoret och med stöd av 
stadsbyggnadskontoret samt Volvo, utrett möjliga alternativ till stadslinbanan med 
fokus på tiden fram till år 2040, innan en eventuell Lindholmsförbindelse finns8.  

Västtrafik har låtit utföra en konsultutredning som kompletterats med ett PM från 
Västtrafik och trafikkontoret, se bilaga 15 och 16. Materialet har behandlats i den 
partsgemensamma styrgruppen. 

Arbetet har bedrivits under kort tid, varför det understryks att resultaten ska ses 
som visioner eller utkast. Vidare utredning och överenskommelser krävs för att 
säkerställa att det går att etablera föreslagna nya färjelägen och bytespunkter, ny 
infrastruktur, förbättrad kollektivtrafikprioritering eller klargöra detaljer kring ny 
trafikering. Markåtkomst, behov av kajförstärkning, möjliga 
framkomlighetsåtgärder för bussar, finansiering och tidplaner med hänsyn tagen 
till de politiska överenskommelser som behöver träffas, är några av de osäkerheter 
som kvarstår. Vidare utredning krävs också kopplat till befintliga framtidsplaner 
för kollektivtrafikens utbyggnad utifrån Målbild Koll2035. 

Huvudalternativet är inte lika strukturerande eller barriärbrytande som 
stadslinbanan men istället skalbart över tid och möjligt att anpassa till aktuellt 
resandebehov. Detta ger också en möjlighet att optimera trafikeringen när en del 
av kollektivtrafikresandet över älven övertas av en eventuell 
Lindholmsförbindelse. 

I utredningen konstateras att restidsmässigt konkurrenskraftiga alternativ till 
stadslinbanan inte kan uppnås av huvudalternativet, se också Tabell 6, längre ner i 
detta dokument.  

Utformning 
Då utredningstiden varit kort har arbetet varit inriktat mot kända trafikslag. 
Utredningens huvudalternativ är att skapa två färjeskyttlar över älven – från 
Rosenlund/Järnvågen till Lindholmen samt från Stenpiren till Pumpgatan. Nya 
busslinjer körs från Pumpgatan via Västra Ramberget till Eketrägatan samt från 
Lindholmen via Västra Ramberget till Wieselgrensplatsen. Nya bytespunkter 
skapas vid Rosenlund/Järnvågen, Lindholmen (väster om befintligt färjeläge) och 

                                                      
8 Att år 2040 nämns som referensår beror på att de beräkningar som fanns tillgängliga berörde just 
detta år. Det har inte funnits utrymme att göra nya beräkningar.  



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 20 (32) 
   
   

Pumpgatan. En eventuell ny bro över Lundbyleden och Hamnbanan skulle ge 
förbättrade restider för buss och cyklister, men en sådan kräver fortsatt utredning.  

 
Figur 1. Huvudalternativet med tillfälligt färjeläge vid Rosenlund/Järnvågen och med en möjlig framtida bro 
över Hamnbanan och Lundbyleden (streckad bred röd linje). 

 
Trafikeringsstart 
Fram till att nytt färjeläge vid Rosenlund/Järnvågen etablerats trafikeras 
Lindholmen med färja från Stenpiren. Det nya färjeläget vid Rosenlund/Järnvågen 
bedöms kunna vara etablerat omkring 2025 (i enlighet med tidplan framtagen 
inom detaljplanearbetet). Nytt färjeläge vid Lindholmen krävs för utökad trafik. 
Bedömning av när nytt färjeläge vid Lindholmen kan vara färdigställt kräver 
vidare utredning.  

Det nya färjeläget vid Pumpgatan kan vid gynnsamma förhållanden vara redo för 
färjetrafik under 2021. Busstrafik till Pumpgatan förväntas dock kunna driftsättas 
först när spårvägssträckningen i Lindholmsallén är etablerad, 2023. 

För en eventuell ny bro över Lundbyleden och Hamnbanan krävs vidare utredning 
innan en bedömning av tidplan kan ges. 

Investeringsbehov 
I investeringskalkylen för grundinvestering ingår flytbryggor, cykelparkeringar, 
förberedelse av ytskikt torg/gata, och enklare väderskydd samt två elhybridfärjor à 
70 miljoner kronor. Grundinvesteringen uppgår till 290 miljoner kronor. 

Lindholmen 

Pumpgatan 

Eketrägatan 

Västra Ramberget 

Wieselgrensplatsen 

Rosenlund/
Järnvågen 

Stenpiren 
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I investeringskalkylen för utvecklade bytespunkter ingår nya byggnader med 
väntrum och inomhusklimat, bättre och mer skyddande skärmtak samt bättre 
väderskydd för buss och större flytbryggor med väntkurar. Vid Lindholmen ingår 
även en kostnadsbedömning för ny utbyggd kaj i befintligt vattenområde med 
grundläggning. Investeringen för utvecklade bytespunkter uppgår till 280 miljoner 
kronor vilket totalt summeras till 570 miljoner kronor (inklusive 
grundinvestering). Inlösen av privat mark tillkommer och har uppskattats till 
mellan 11 och 89 miljoner kronor (2019 års prisnivå).  

För flera av bytespunkterna vid vatten saknas kunskap om kajernas skick. 
Kostnader för eventuell kajförstärkning ingår ej och tillkommer. 

I investeringskalkylen för enkel bro för kollektivtrafik, gång och cykel ingår en 
första bedömning av infrastrukturkostnad för en eventuell bro över Lundbyleden 
och Hamnbanan. Bron förväntas kunna byggas på kommunal mark. 
Broinvesteringens omfattning är grovuppskattad och baseras på en dubbelriktad 
bro för kollektivtrafikbuss, gång och cykel utan eventuella tillkommande 
funktioner. Som framgår av tabellen nedan uppskattas investeringen för detta 
alternativ till sammantaget mellan 1 000 och 1 440 miljoner kronor. 

Investeringsnivå Kommentar Delsumma Summa 
Grundinvestering Infrastruktur för att klara 

trafikstart med enklaste 
hållplatsutföranden.  

+ 290 
(varav 165 för Gbg 

stad) 

290 
(varav 165 för 

Gbg stad) 
Med utvecklade 
bytespunkter 

Attraktiva stadsmiljöer. Bättre 
väderskydd, skärmtak och 
väntrum med inomhusklimat. 

+ 280 
(varav 130 för Gbg 

stad) 

570 

Med enkel bro för 
kollektivtrafik, gång 
och cykel 

Enkel dubbelriktad bro med 
utrymme för gång och cykel. 

+ 430–870 
(Gbg stad) 

1000–1440 

Tabell 4. Bedömt investeringsbehov i 2016 års prisnivå i miljoner kronor. 

Driftkostnader 
Västtrafik har uppskattat driftskostnaden, för att klara ett resande om cirka 1500 
resande i timmen under rusningstid, till cirka 42 miljoner kronor per år (inklusive 
driftskostnader för ny bytespunkt vid Lindholmen). Utredningen visar samtidigt 
på ett kostnadsspann för driftkostnader från 3 miljoner kronor per år (för endast 
viss bussförstärkning från Lindholmen till Wieselgrensplatsen) till 84 miljoner 
kronor för 10 min trafik under hela trafikdygnet för huvudalternativet (inklusive 
driftskostnader för Lindholmens, Pumpgatans och Rosenlund/Järnvågens 
bytespunkter). Detta framgår av nedanstående tabell: 

Trafikeringsalternativ Driftskostnad 
Förstärkning i linbanestråket (buss 31) med 3 bussar 3  
1500 resande i timmen under rusningstid, något lägre trafikering utanför 
rusningstid (i ett stråk). Drift av ny bytespunkt (1,5 miljoner kronor) 42 
5–10 min trafik över hela trafikdygnet i två stråk, samt drift av tre nya 
bytespunkter (3*1,5 miljoner kronor) 84 

Tabell 5. Bedöm driftkostnad i 2016 års prisnivå i miljoner kronor. 
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Driftskostnaden varierar beroende på vilken trafikering som erbjuds. I en lösning 
med förstärkt buss- och båttrafik anpassas trafikeringen till en rimlig 
kostnadstäckningsgrad. Prognoser om förväntat resande har inte tagits fram inom 
ramen för utredningen, varför det inte är möjligt att i detta skede ge en 
uppskattning om kostnadstäckningsgrad. 

Utredningen noterar att det idag går en gratisfärja mellan Stenpiren och 
Lindholmens färjeläge med mycket högt resande som delfinansieras av Göteborgs 
Stad. För att Västtrafik ska kunna erbjuda nya skyttlar krävs troligen antingen ett 
stort antal betalande resenärer, eller ett nytt liknande avtal om delfinansiering. 

Samtligt underlagsmaterial för alternativ till stadslinbana redovisas i bilaga 15–18. 

Yrkande 3: Att tillsätta referensgrupp med näringslivet i stråket 
I yrkandet anges att det ska tillsättas en referensgrupp till det arbete som utförs av 
trafikkontoret och Västtrafik. Samtal har förts inom ramen för den 
näringslivsgrupp som kommunstyrelsen och regionstyrelsens träffat vid två 
tillfällen med intressenter och representanter från näringslivet i stråket. 
Referensgruppen framförde att det av stor vikt att det tillförs ett robust 
kollektivtrafikalternativ längs med sträckan så snart som möjligt. De menade 
också att det sannolikt är svårt att få till ett lika robust alternativ som 
stadslinbanan inom samma tid. De är dessutom tveksamma till om sådana 
alternativ är billigare än en stadslinbana. Slutligen framfördes att de ser att det är 
möjligt att inbringa exploateringsintäkter i storleksordningen 1 miljard kronor till 
staden genom försäljning av kommunala byggrätter.  

Yrkande 4: Att initiera dialog med parterna i Sverigeförhandlingen 
Trafiknämnden beslutade också att initiera en dialog mellan parterna som ingått 
avtalet om stadslinbanan utifrån eventuellt förändrat innehåll i avtalet. 
Diskussioner har förts i Sverigeförhandlingens styrelse med förtydligandet att 
eventuella ändringar, avveckling av projekt eller ”byte” till annat projekt innebär 
en omförhandling, inklusive av bostadsåtagandet. Kriterier för statlig 
medfinansiering är bland annat att projektet är strukturbildande, ger ökade 
markvärden, är kapacitetsstarkt och robust, avlastar befintliga system och att nya 
reserelationer skapas. Det förtydligades också att statlig medfinansiering inte kan 
användas till inköp eller drift av fordon. 

Yrkande 5: Att genomföra analys av felberäkning i kostnadsskattning 
Trafikkontoret har genomfört en genomlysning av projekt Göteborgs stadslinbana 
med syfte att dra lärdomar av projektgenomförandet. Genomlysningen har 
genomförts som en dokument- och intervjustudie av extern konsult med full 
tillgång till personal och projektdokumentation. Genomlysningen innefattar en 
översiktlig analys av den kostnadsuppskattning som medförde att prognos för 
projektets investering i april 2019 (4 080 miljoner kronor) kraftigt översteg den 
ursprungliga planerade investeringsramen (1 100 miljoner kronor).  
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Utredningen sammanställer lärdomar för trafikkontorets fortsatta 
förbättringsarbete. Utredningen pekar inte ut någon enskild specifik felaktighet 
som orsak till att investeringsprognosen avviker från ursprunglig planerad 
investeringsram utan att det är en kombination av flera olika omständigheter.  

Genomlysningen konstaterar: 

• Att anlägga en linbana i stadsmiljö är ett pionjärprojekt och ett nytt 
kollektivtrafikslag i Sverige. Det har lett till att många frågeställningar har 
varit nya för trafikkontoret och övriga samverkanspartners. 

• Att en omvänd ordning har gällt exempelvis då åtgärden pekades ut innan 
behovet/nyttan formulerats samt att tidplanen anpassades efter ett jubileumsår 
och inte utifrån realistisk genomförandeplanering. 

• Att projektet växt från ett litet, jippobetonat och engagemang-drivet projekt 
till ett storskaligt stadsutvecklingsprojekt. 

• Att parternas intresse av projektet är delvis olika; Västtrafik ser till exempel 
stadslinbanan som en möjlig kollektivtrafiklösning medan Göteborgs Stad ser 
ett stadsutvecklingsprojekt.  

• Att en kostnadsuppskattning i samband med Sverigeförhandlingen i ett tidigt 
skede blev en sanning hos många om vad stadslinbanan får kosta. Uppskattad 
investeringsvolym för stadslinbanan i Sverigeförhandlingens ramavtal saknar 
specifikation av vad som ingår och har medfört tolkningsmöjligheter.  

• Att den sammanfattande bilden från respondenterna som medverkat i 
genomlysningen är genomgående att alla inblandade har gjort det bästa 
möjliga utifrån förutsättningarna, men att systemet och helheten inte alltid har 
hängt ihop. Detta exemplifieras med: 

o Ingen etablerad process för stora projekt - flera nya arbetssätt har 
tillämpats av stadslinbaneprojektet för första gången av trafikkontoret 
och dess samarbetspartners. Bland annat saknades tidigare erfarenhet 
av åtgärdsvalstudie, genomförandeförstudie samt av 
upphandlingsmetoden ECI (Early Contractor Involvement). 

o En ovana vid, och begränsat med stöd för, att hantera och styra stora 
(stadsutvecklings) projekt - projektet har upplevt styrning från flera 
parter med delvis olika intressen som påverkat innehåll/utförande, 
tidplan, kostnad. Då trafikkontoret saknar erfarenhet och kompetens 
från stadslinbana har kostnadsdrivande krav tydliggjorts först i ett 
senare skede. 

o Ingen etablerad modell för projektorganisation eller finansiering av 
den, vilket specifikt har inneburit glapp inom Göteborgs Stad men 
också mellan trafikkontoret och Västtrafik.  

o Kostnadsdrivande krav som höjd, estetisk gestaltning med goda 
stadsmiljökvaliteter, anpassning till faktiska förhållanden (geoteknik, 
ledningsomläggningar, entreprenörs- och projekteringskostnader, 
valutakursjustering), linbaneteknik samt markinlösen var antingen inte 
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tydliggjorda eller kostnadssatta i ursprunglig redovisad kostnadskalkyl 
och/eller i de beslutsunderlag som baserades på kalkylen.  

Genomlysningen presenteras i sin helhet i bilaga 19. 

Trafikkontorets resonemang och bedömning 
Frågeställningen att välja att gå vidare med projekt Göteborgs stadslinbana eller 
att istället välja en kollektivtrafikförsörjning baserad på båt och buss är komplex. 
Trafikkontoret har valt att resonera utifrån följande perspektiv: 

• De långsiktiga förutsättningarna för stadens utveckling i och invid 
stadslinbanans planerade stationsområden inklusive sammanlänkningen av 
stadens delar över barriärer som E45, Göta älv, Hamnbanan, Lundbyleden 
och Ramberget. 

• Kollektivtrafiksystemets attraktivitet i stråket, både på kort sikt och hur 
planeringen av infrastrukturinvesteringar bör utformas på lång sikt. 

• Investering, driftskostnad samt nytta. 
 

Val av inriktning påverkar alla som vistas och verkar i staden, väsentliga delar av 
näringslivet samt avtalsparterna inom Sverigeförhandlingen. Inför beslut behövs 
en bred förankring både politiskt, med huvudintressenter samt med avtalsparter. 

En ytterligare komplexitet är utredningsmognaden, att beslut fattas under 
osäkerhet, och att arbete kvarstår innan underlag finns för ett investeringsbeslut, 
oavsett alternativ. Här kan noteras att tiden för att ta fram ett alternativ varit kort 
och att de kända osäkerheterna är större i alternativutredningen än för 
stadslinbanan.  

Samtidigt, för att hålla stadslinbanans presenterade tids- och 
kostnadsbedömningar och tidplan behövs beslut i närtid eftersom stora 
osäkerheter och kostnader kan uppstå om till exempel ECI-upphandlingen (Early 
Contractor Involvement) måste göras om, eller om andra exploateringsprojekt går 
vidare utan att ta höjd för en möjlig stadslinbana. 

Nedan ges en översikt utgående från ovanstående tre perspektiv. Syftet är att 
skapa förutsättningar för en överblick som möjliggör en jämförelse mellan 
alternativen, givet aktuellt kunskapsläge. Oavsett alternativ behöver en 
sammanvägning av alternativens kostnader och nyttor tas i beaktande vid ett 
beslut om väg framåt. 

Trafikkontoret lämnar till trafiknämnden att göra den sammanvägda bedömningen 
av de olika perspektiven för att välja inriktning. Trafikkontorets bedömning 
avslutas med den fortsatta beslutsgången utifrån olika ställningstaganden som 
trafiknämnden förutses kunna besluta om. 
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Förutsättningar för stadsutveckling i stråket 
I fastighetskontorets, stadsledningskontorets, stadsbyggnadskontorets samt 
Älvstranden Utveckling AB:s utredning om möjliga exploateringsintäkter 
uppskattas exploateringspotentialen av kommunal mark i det aktuella stråket. 
Totala bruttoarean (BTA) inom befintliga stationer och i stationsnära lägen 
uppskattas till ca 192 700 – 232 700 kvadratmeter, se Tabell 3.  

Det är viktigt att notera att det ännu inte finns några heltäckande ekonomiska 
kalkyler med de ekonomiska konsekvenserna av den möjliga stadsutvecklingen. 
Det är därför inte känt hur de möjliga exploateringsintäkterna balanseras av 
Göteborgs Stads utgifter för att anpassa och iordningsställa marken och av 
kommunens exploatering för att etablera allmännyttiga funktioner. 

I exploateringsutredningen framhålls några faktorer som antas påverka efterfrågan 
på byggrätter vid respektive stationsläge: 

• Lindholmen: Stadslinbanan bidrar till förkortad restid främst till Järntorget. 
• Ramberget: Efterfrågan på byggrätter beror till stor del på om stadslinbanan 

eller en bro över Lundbyleden och Hamnbanan byggs. 
• Wieselgrensplatsen: De kommunikativa förutsättningarna för bostäder stärks 

med ny länk till Lindholmen och genom att tillgängligheten till Järntorget 
förbättras.  

En bro för kollektivtrafik, gång och cykel över Lundbyleden och Hamnbanan 
skulle kunna förbättra sammankopplingen mellan Lindholmen och 
spårvagnsstråket på Hisingen. Det finns i nuläget ingen planering för eller 
finansiering av bron då behovet är störst först om stadslinbanan inte byggs. Detta 
då stadslinbanan, sedan flertalet år tillbaka, varit den huvudsakliga 
kollektivtrafiklösningen som Göteborgs Stad arbetat med utefter det aktuella 
stråket. Med anledning av detta finns det heller inte några jämförbara studier 
genomförda för alternativa infrastrukturlösningar som exempelvis andra fasta 
förbindelser över älven i det aktuella stråket. Mycket tidiga och grova 
kostnadsskattningar indikerar att investeringsbehovet är mellan 430 och 870 
miljoner kronor för en enkel kollektivtrafikbro för buss, gång och cykel över 
Lundbyleden och Hamnbanan. Summan är med reservation för platsspecifika 
förutsättningar samt behov av eventuella tillkommande följdinvesteringar som 
anslutningslänkar, möjlig överdäckning av Lundbyleden/Hamnbanan eller 
spårväg utefter sträckningen.  

Om stadslinbanan inte byggs kan en sådan utredningsinriktning skapa andra 
möjligheter men inte likvärdiga nyttor som en stadslinbana. Konceptet med bro 
behöver då också relateras till befintliga framtidsplaner för kollektivtrafikens 
utbyggnad utifrån Målbild Koll2035 samt stadens visions- och styrdokument. 

Genom att fungera som en planskild tvärlänk integrerad i kollektivtrafiksystemet, 
med korta restider skapar stadslinbanan kommunikationsmässiga förutsättningar 
för exploatering med bostäder och verksamheter. En trestationslösning ger sämre 
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förutsättningar för exploatering invid Ramberget och Wieselgrensplatsen, där en 
stor del av exploateringspotentialen finns. Stadslinbanans fyrstationslösning att 
därför att föredra enligt exploateringsbedömningen. 

En stadslinbana stödjer också andra visioner inom Göteborgs Stad kopplat till 
ökad integration mellan stadsdelar och möjliggör visionen om blandstad och 
levande bottenvåningar i stråket. Stadslinbanan har unika kvaliteter som en 
planskild tvärlänk med begränsat fotavtryck och försämrar inte gaturummets 
kvalitet så som omfattande trafik i gatuplan gör. En stadslinbana kan även ge ett 
kulturellt signalvärde som ett landmärke för Göteborgs Stad och bidrar till Vision 
Älvstaden. Dessa kvalitativa nyttor har inte kvantifierats av trafikkontoret.  

Kollektivtrafikens attraktivitet 
Stadslinbanan bedöms ge önskade kollektivtrafikkvaliteter och uppfylla 
resenärsbehov avseende restid, pålitlighet och kapacitet. På systemnivå bidrar 
stadslinbanan med redundans i kollektivtrafiksystemet genom att etablera en 
effektiv och fast tvärlänk med låg miljöpåverkan. För att uppnå full systemeffekt 
med en stadslinbana är ett fyrstationsalternativ som ger sammankoppling med 
kollektivtrafiken på Wieselgrensplatsen, att föredra jämfört med ett 
trestationsalternativ. 

Alternativutredningens huvudalternativ kan utformas så att det uppfyller 
resenärsbehoven, förutsatt att bytet mellan båt och buss kan ske samordnat och 
utan större tidsförluster och att framkomligheten för busstrafiken kan säkerställas. 
Attraktiva restider från Järntorget motsvarande stadslinbanan är inte realiserbara 
med båt och buss vilket exemplifieras i nedanstående tabell:  

                  Restider 
 
Sträcka      

A. Dagens utbud B. Huvudalternativ 
2021–2025, 
båt via Stenpiren 

C. Huvud-
alternativ 
från 2025, 
 båt via 
Järnvågen 

D. Stads-
linbanan 

Järntorget – 
Lindholmen 

10 min 
(spv 2min, byte 2min, 

båt 6min) 

10 min 
(spv 2min, byte 2min, 

båt 6min) 

5 min 
(båt) 

4,5 min  

Järntorget-  
Västra Ramberget  

20 min 
(spv 5min, byte 3min, 
spv 8min, byte 2min, 

buss 2min) 

19 min 
(spv 1min, byte 2min, 
båt 6min, byte 2min, 

buss 8min) 

15 min 
(båt 5min, byte 

2min, buss 
8min) 

8,5 min  

Järntorget - 
Wieselgrensplatsen 

16 min 
(spv) 

22 min 
(spv 1min, byte 2min, 
båt 6min, byte 2min, 

buss 11min) 

18 min 
(båt 5min, byte 

2min, buss 
11min) 

12,5 min   

Noteringar:  
• Restider är hämtade från respektive utredning. 
• Starthållplats är Järntorget (A, B, D) eller Järnvågen (C). Restider förutsätter byten utan störningar. 
• Tider för promenader till/från färjeläge eller station tillkommer. 
• Turtätheten är beroende av aktuell trafikering och påverkar medelväntetiden på hållplats. 
• Framtida Lindholmsförbindelse eller möjlig framtida bro över Lundbyleden/Hamnbanan är ej inräknad. 

Tabell 6. Översiktlig restidjämförelse från Järntorget till en hållplats i respektive område 
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Effekten av den möjliga kompletteringen av huvudalternativet med en bro över 
Lundbyleden och Hamnbanan är inte färdiganalyserat. En tidig indikation är att 
restiden då kan förkortas med cirka två minuter.  

Förbindelsen i stadslinbanestråket, mellan Rosenlund/Järnvågen och Lindholmen 
samt vidare mot Wieselgrensplatsen, kan ge viss avlastning på det framtida 
resandet på Hisingsbron om res- och bytestider hålls låga. Tidiga analyser visar att 
avlastningen blir mindre än vad stadslinbanan skulle avlasta Hisingsbron. 
Stadslinbanans konceptanläggning från våren 2019 (turtäthet 45 sekunder, 
fyrstationslösning) avlastar med omkring fyra procent (5 100 resor per dygn) av 
resandet på Hisingsbron medan huvudalternativet (färjor till både Lindholmen och 
till Pumpgatan med 10 minuter turtäthet) avlastar med omkring en procent (900 
resor per dygn)9.  

För att uppnå attraktiva bytespunkter mellan båt och buss krävs fortsatt utredning 
och planering av investeringar i infrastrukturlösningar (bytespunkter, kajer), vilket 
även innefattar etablering av färjelägen vid Rosenlund/Järnvågen och Pumpgatan. 
Nytt färjeläge vid Rosenlund/Järnvågen bedöms kunna vara etablerat omkring år 
2025 beroende på utbyggnaden av Masthuggskajen. Fram till att ett nytt färjeläge 
etablerats trafikeras Lindholmen som idag med färja från Stenpiren.  

Förutom att uppfylla de kvantitativa kraven på restid, pålitlighet och kapacitet 
förväntas stadslinbanan ge kvalitativa nyttor för resenären som korta väntetider, 
låg trängsel, korta gångavstånd, avsaknad av byten på en annars bytesintensiv 
sträcka, hög trygghet genom bevakade stationer, kontinuerlig trafikering på 
kvällar och helger, cykelmöjlighet samt skydd mot väder och vind. Dessa 
kvalitativa nyttor har inte kvantifierats av trafikkontoret. 

Oavsett om stadslinbanan byggs eller inte kommer trafiksituationen runt 
Lindholmen att påverkas av den intensiva exploateringen under de närmaste åren 
med exempelvis Karlavagnstornet, spårväg i Lindholmsallén, Hisingsbron, 
underhållsarbeten på Älvsborgsbron och i Tingstadstunneln. Fram till att en 
eventuell stadslinbana är igång behöver därför kollektivtrafikresenärens behov 
hanteras genom buss och båt. En ökning av busstrafiken enligt huvudalternativets 
förslag får konsekvenser för utformningen av infrastrukturen i området. Ett 
exempel är Lindholmsallén där det planeras för en framtida stadsbana som en del 
av den nya innerstadsringen.  

För att ge en helhetsbild hur kollektivtrafiksystemets attraktivitet påverkas 
behöver Målbild Koll2035 beaktas där en stadslinbana med fyrstationslösning 
ingår. Om ett annat alternativ väljs kan Målbild Koll2035 behöva ses över. 

Investering, driftskostnader samt nytta 
Stadslinbanans investering beräknas uppgå till mellan 2 162 och 3 165 miljoner 
kronor, beroende på alternativ och tornutformning, se Tabell 1. Enkelt stål 

                                                      
9 Beräkningarna avser tidsperioden fram till dess att Lindholmsförbindelsen är på plats. 
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uppfyller de funktionella kraven på tornen medan fyrkantsprofilen är en 
förenkling av konceptanläggningens torn. Inget av alternativen ger fullt ut en 
halverad investeringsvolym jämfört med konceptanläggningen som uppskattades 
till 4 080 miljoner kronor.  

Stadslinbanans driftkostnader (inklusive underhållskostnader och 
trafikeringskostnader) beräknas uppgå till mellan 37 och 52 miljoner kronor per 
år, beroende på alternativ, se Tabell 2. Detta är mer än en halvering jämfört med 
konceptanläggningen vars driftkostnader i mars 2019 uppskattades till 113 
miljoner kronor per år i 2018 års prisnivå. De kraftigt reducerade driftkostnaderna 
innebär att stadslinbanan förväntas ha en kostnadstäckningsgrad på cirka 60 
procent för en fyrstationslösning och ca 65 procent för en trestationslösning, vilket 
är i nivå med eller bättre än etablerade kollektivtrafikslag. För 2018 var 
kostnadstäckningsgraden 58 procent för spårväg, 48 procent för buss och 32 
procent för båt.  

Sammantaget innebär den reducerade investeringsvolymen och de reducerade 
driftkostnaderna en väsentligt minskad totalkostnad för stadslinbanan över dess 
livslängd.  

Alternativutredningens huvudalternativ bedöms ha ett investeringsbehov om 570 
miljoner kronor. Om en möjlig enkel kollektivtrafikbro för buss, gång och cykel 
över Hamnbanan och Lundbyleden tillkommer, för mellan 430 och 870 miljoner 
kronor, blir totalinvesteringen mellan 1 000 till 1 440 miljoner kronor. Dessa 
uppskattningar är gjorda i ett tidigt skede utan kunskap om platsspecifika 
förhållanden och utan en helhetsbild över kostnadsdrivande krav eller eventuella 
tillkommande investeringsbehov. Huvudalternativet påverkas också av 
utformningen av färjelägen/bytespunkter samt investeringar i eldrift för 
bussar/färjor med tillhörande laddinfrastruktur.  

Huvudalternativets driftkostnader har uppskattats av Västtrafik till mellan 42 
miljoner kronor (B enligt Tabell 6) och 84 miljoner kronor (när samtliga 
bytespunkter och färjelägen i huvudalternativet etablerats, se B och C enligt Tabell 
6, och med 10 minuters turtäthet hela trafikdygnet). Kostnadstäckningsgrad för 
huvudalternativet redovisas inte i alternativutredningen. 

Sammanfattningsvis bedöms skillnaden i driftkostnad mellan stadslinbanan och 
huvudalternativet inte vara utslagsgivande. Detta givet aktuella osäkerheter och att 
huvudalternativet är skalbart till aktuellt resandebehov.  

Investeringsbehovet för respektive alternativ är svårare att jämföra. 
Alternativutredningens uppskattningar är gjorda i ett mycket tidigt skede. 
Indikativt så är investeringsbehovet för huvudalternativet lägre än för 
stadslinbanan. Erfarenheter visar dock att uppskattningar i tidiga skeden ska 
hanteras med försiktighet.  
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Kostnaderna för de olika alternativen ska också ställas i relation till den nytta som 
en kollektivtrafiklösning ger. Vad gäller stadslinbanan visar den 
samhällsekonomiska analysen att nettonuvärdet, som liksom för 
konceptanläggningen fortfarande är negativt, att nyttan ligger på motsvarande 
storleksordning som flera andra stora kollektivtrafik- och infrastrukturprojekt i 
Sverige. Någon samhällsekonomisk analys är inte gjord för alternativutredningens 
huvudalternativ.  

Trafikkontoret kan konstatera att de båda alternativen inte kan jämföras fullt ut 
och ställas mot varandra utifrån ett kostnad-nytta perspektiv. De uppskattningar 
som alternativutredningen presenterar när det gäller bland annat investering och 
driftkostnader är inte på samma nivå som stadslinbanans beräkningar.   

Förutom att uppfylla de kvantitativa kraven på restid, pålitlighet och kapacitet 
förväntas stadslinbanan ge kvalitativa nyttor vilka sammanfattats ovan och 
redovisas i bilaga 12. Någon kvalitativ analys är inte gjord för 
alternativutredningen. Det är därför osäkert om lösningen som 
alternativutredningen föreslår skapar de kvalitativa nyttor som Göteborgs Stad 
eftersöker.  

Fortsatt beslutsgång 
Trafikkontoret ser följande beslutsvägar för det fortsatta arbetet:  

- Fortsätta fördjupad genomförandestudie för stadslinbanan, fram till 
investeringsbeslut, med ny inriktning. 

- Avveckla projekt Göteborgs stadslinbana 
- Fortsatt utredning av alternativ till Göteborgs stadslinbana 

 
Den rekommendation som trafiknämnden fattar beslut om går därefter vidare till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. Västtrafik fick vid 
Västtrafiks styrelsemöte i oktober presenterat det uppdrag Västtrafik fick från 
Västra Götalandsregionen att ta fram alternativa lösningar för stråket i samverkan 
med trafikkontoret i Göteborgs Stad. Därefter kommer Västra Götalandsregionen 
att fatta beslut i frågan.  

Fortsatt dialog kommer att behöva ske mellan Göteborgs Stad och Västra 
Götalandsregionen när det gäller projekt Göteborgs Stadslinbanan och alternativet 
till stadslinbanan. När det gäller finansiering genom Sverigeförhandlingen 
kommer det också ske en förhandling i Sverigeförhandlingens styrelse.  

Fortsätta fördjupad genomförandestudie för stadslinbanan med ny inriktning   
Trafiknämnden kan fatta beslut om att fortsätta den fördjupade 
genomförandestudien, fram till investeringsbeslut, med ny inriktning. 
Trafiknämndens beslut ska underställas såväl kommunstyrelse som 
kommunfullmäktige utifrån att det är en ny inriktning för projekt Göteborgs 
stadslinbana och dessutom en ny kostnadsram. Det slutgiltiga beslutet om att 
genomföra projektet genom ett investeringsbeslut tas först när 
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genomförandestudien färdigställts med ett beslutsunderlag som ger möjlighet att 
ta ställning till projektet utifrån kostnader, nyttor och risker.  

Då projektet är en del av Sverigeförhandlingen kommer även de ingående 
parterna Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen samt staten genom 
Trafikverket involveras i den fortsatta beslutsprocessen. Västra Götalandsregionen 
beslutade 2019-05-14 att regionens medfinansiering uppgår till maximalt 415 
miljoner kronor och att linbanan ska ha en driftkostnad som motsvarar annan 
stadstrafik. Regionstyrelsen beslutade samtidigt att Västtrafiks uppdrag när det 
gäller stadslinbanan och att Göteborgs Stad ansvarar för den fortsatta utredningen 
av linbanan. Regionens roll har övergått från projektpart till finansiär fram till 
dess att eventuellt nytt beslut tas av Västra Götalandsregionen.  

Trafikkontoret kan konstatera att Västra Götalandsregionens krav att 
stadslinbanans driftkostnad ska motsvara annan stadstrafik för fortsatt finansiering 
anses uppfyllt. Med nuvarande förslag till utformning uppgår 
kostnadstäckningsgraden för stadslinbanans samtliga alternativ till cirka 60 
procent. Genomsnittlig kostnadstäckningsgrad för övrig kollektivtrafik i 
stadstrafik uppgår till cirka 50 procent enligt Västtrafik. 

För att hålla stadslinbanans kostnadsram och tidplan behövs beslut under januari 
2020. Tidpunkten har valts för att kunna arbeta fram en tidpunkt för beräknad 
trafikstart. Beroende på hur lång tid beslutsprocessen tar, kan exempelvis 
årstidsberoende aktiviteter i projektets produktionsdelar påverkas och sluttiden 
förskjutas. Även återetableringen av projektorganisationen är avhängigt den 
fortsatta beslutsprocessen.  

I väntan på beslut om projektets fortsättning har projektägaren beslutat att 
avetablera projektorganisationen. Ambitionen är att återinföra ECI-organisationen 
(Early Contractor Involvment) snarast möjligt eftersom stora osäkerheter och 
kostnader kan uppstå om ECI-upphandling måste göras om. Osäkerheterna när det 
gäller stadslinbanans framtid har också stor påverkan på andra närliggande 
exploateringsprojekt i området utifrån att projekt stadslinbanan har många 
beröringspunkter med andra projekt, till exempel med projekt Brunnsbo – Linné, 
program Masthuggskajen samt med Campus Volvo.  

Ytterligare förankring och samverkan är också nödvändig med nyckelintressenter 
när det gäller de alternativa förenklade utformningarna. Projektets 
nyckelintressenter så som Västtrafik, Volvo, Chalmersfastigheter och Folkets Hus 
har informerats om uppdraget samt om den kommande beslutsprocessen men de 
har inte involverats i utredningsarbetet.  

Projektet har också informerat och tagit in synpunkter när det gäller de nya 
förslagen till utformning av exempelvis torn och stationer från 
designtävlingsvinnarna och representanter från stadsbyggnadskontoret. I ett 
eventuellt fortsatt arbete med projekt Göteborgs stadslinbana behöver samverkan, 
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dialog och förankring ske med projektets nyckelintressenter kopplat till 
anläggningsutformningarna för att förankra och nå samsyn.   

Bland annat anses tornutformning i enkelt stål inte uppfylla krav och ambitioner 
när det gäller gestaltning, då de uppfattas som ett stort intrång i stadsbilden och 
bedöms som oacceptabla ur gestaltningshänseende. Utformningen är heller inte 
förenlig med framtagna detaljplaner10. 

Avveckla projekt Göteborgs Stadslinbana 
Kommunfullmäktige har genom ett inriktningsbeslut gett trafiknämnden i uppdrag 
att besluta om att utföra en genomförandestudie. Om trafiknämnden väljer att 
avbryta den fördjupade genomförandestudien och avveckla projektet ska frågan 
hänskjutas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. Beslut 
behöver också fattas i regionstyrelsen.  

Frågan behöver även hanteras i Sverigeförhandlingens styrelse eftersom 
eventuella ändringar, avveckling av projekt eller ”byte” till annat projekt innebär 
en omförhandling, inklusive av bostadsåtagandet. Som tidigare påpekats är 
kriterier för statlig medfinansiering bland annat att projektet är strukturbildande, 
ger ökade markvärden, är kapacitetsstarkt och robust, avlastar befintliga system 
och att nya reserelationer skapas. Statlig medfinansiering kan inte användas till 
inköp eller drift av fordon.  

Göteborgs stadslinbana är en del av Målbild Koll2035. Om stadslinbanan inte 
genomförs så kommer det få konsekvenser för realiserandet av målbilden för den 
framtida kollektivtrafiken i staden och regionen. En översyn av Målbild Koll2035 
kan därför bli aktuell.  

Fortsatt utredning av alternativ till Göteborgs Stadslinbana 
I alternativutredningen presenteras inte ett beslutsmässigt alternativ till 
stadslinbana utan det som redovisas är en möjlig fortsatt utredningsinriktning. 
Utredningen formulerar det som att resultaten ska ses mer som visioner eller 
utkast.  

Trafikkontoret kan konstatera att de båda alternativen inte kan jämföras fullt ut 
och ställas mot varandra utifrån ett kostnad-nytta perspektiv. De uppskattningar 
som alternativutredningen presenterar när det gäller bland annat investering och 
driftkostnader är inte på samma nivå som stadslinbanans beräkningar.   

För fortsatta utredningar krävs beslut i såväl Västtrafiks styrelse, i regionstyrelsen 
samt i trafiknämnden.  

Oavsett alternativ behöver frågan om finansiering behandlas i 
Sverigeförhandlingens styrelse. 

 

                                                      
10 Detaljplanerna som avser Hisingen har varit på samråd och granskning och är nu pausade. 
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T.f. Trafikdirektör 
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Avdelningschef, Samhälle 
 

 

Christer Niland 
 
Avdelningschef, Stora projekt 
 

 
 

Nils-Gunnar Ernstson 
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Etablera linbanor i Göteborg.  
§ 149, 2367/15 
Beslut 
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag: 
  

1. Att, tillsammans med Västtrafik, studera alternativa utformningar och 
inriktningar för en alternativ linbana med minst en halverad investeringsvolym 
jämfört med nuvarande prognos (4 080 MSEK), och kraftig minskning av 
driftskostnad, samt genomföra en bedömning av möjlig annan finansiering (via 
exploatering, EU-bidrag, statsavtal m.m.), och en översyn av tidplanen för en 
möjlig tidigarelagd trafikeringsstart.  

 
2. Att, tillsammans med Västtrafik, utreda alternativa kollektivtrafiklösningar i 

stråket, och presentera detta senast i oktober 2019. 
 

3. Att tillsätta en referensgrupp till det arbete som utförs av trafikkontoret och 
Västtrafik. Referensgruppen ska bestå av intressenter och representanter från 
näringslivet i stråket.  

 
4. Att initiera en dialog mellan parterna som ingått avtalet om linbanan utifrån 

eventuellt förändrat innehåll i avtalet. 
 

5. Att genomföra en analys av den felberäkning i kostnadsuppskattningen som 
medförde att kostnader som uppskattades till 1,1 miljarder senare blev drygt 4 
miljarder. 

 
 
Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2019-03-20 
Yrkande från (M), (L) och (C) bilaga 1 § 149 
Yrkande från (MP) och (V) bilaga 2 § 149 
Yrkande från (S) bilaga 3 § 149 
Yrkande från (D) bilaga 4 § 149 
 
Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall (MP) och (V). 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall yrkande från (M), (L) och (C). 
Henrik Munck (D) yrkar bifall till yrkandet från (D). 
Shahbaz Khan (S) yrkar bifall till yrkandet från (S). 
 
Beslutsordning 
Yrkanden från (M), (L) och (C), yrkande från (MP) och (V) samt yrkandet från (S) ger 
samma förslag till beslut. Ordförande Toni Orsulic (M) ställer de yrkandena mot yrkande 

Trafiknämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-04-25 



 

 

Trafiknämnden 
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från (D). Ordföranden finner att trafiknämnden beslutar enligt yrkandena från (M), (L) 
och (C), yrkande från (MP) och (V) samt yrkandet från (S). 
 
 
Protokollsanteckningar 
Yrkande från (M), (L) och (C) anmäls som ett yttrande. 
Yrkande från (MP) och (V) anmäls som ett yttrande. 
Yrkande från (S) anmäls som ett yttrande. 
 
 
Reservation 
Henrik Munck (D) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Västtrafik 
 

 

 

 

Dag för justering 
2019-05-08 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Sara Olsson 

 

 

Ordförande 
Toni Orsulic (M)  

 

Justerande 
Karin Pleijel (MP)  
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Etablera linbanor i Göteborg  
Förslag till beslut 

1. Trafikkontoret överlämnar frågan till trafiknämnden om att fatta beslut 
utan trafikkontorets egna ställningstagande. 

Sammanfattning 
Trafiknämnden tilldelade 2018-11-06 projekt Göteborgs stadslinbana, Järntorget-
Wieselgrensplatsen, en delbudget om 102 miljoner kronor fram till 
lägesrapportering i mars/april 2019 genom ett reviderat skedesbeslut. Budgeten 
avsåg projektets investeringskostnader från 2016 fram till och med mars 2019.  

Projektet har sedan det reviderade skedesbeslutet arbetat vidare med den 
fördjupade genomförandestudien, med att ta fram en preliminär tids- och 
kostnadsbedömning för projektet i sin helhet, baserat på dagens kunskap samt 
med en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning som ska vara klar i april/maj 
2019. Det är först nu som en fullständig kalkyl och produktionstidsplan finns 
framme för det koncept som gemensamt arbetats fram under projektets gång. Den 
fördjupade lägesrapporten i mars visar att kostnaden och tidsåtgången för att 
bygga en linbana enligt det föreslagna konceptet och med den föreslagna 
sträckningen, överstiger de tidiga uppskattningar som gjordes i åtgärdsvalsstudien.  

De kostnader som i åtgärdsvalsstudien beräknades till 1 100 miljoner kronor 
beräknas nu till 2 450 miljoner kronor. De kostnader som tidigare inte var möjliga 
att kalkylera beräknas nu till 1 095 miljoner kronor. Till detta läggs en riskreserv 
på 15 % (motsvarar 530 miljoner kronor), vilket ger en totalkostnad på 4 080 
miljoner kronor (prisnivå 2016). 

Projektets preliminära bedömning för trafikstart är år 2024 istället för år 2021 som 
angavs i åtgärdsvalsstudien. 

Bedömningarna om projektets nya preliminära tidsplan och kostnad är baserade 
på programhandlingar inklusive skisser och tekniska utkast som 
genomförandestudien hittills arbetat fram.  

Trafikkontoret bedömer att den kostnad och tidplan som nu presenteras inte är 
hållbar. Med den fördjupade lägesrapporten som grund, bedömer trafikkontoret 
därför att det finns två möjliga handlingsalternativ för beslut om det fortsatta 
arbetet i projektet.  

Trafikkontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Sammanträdesdatum 
2019-04-25 
Utfärdat 2019-03-20 
Diarienummer 2367/15 
 

Avdelningen Samhälle, Avdelningen Stora projekt 
Toomas Almqvist/Trafikkontoret/GBGStad 
Telefon: 031-368 26 23 
E-post: toomas.almqvist@trafikkontoret.goteborg.se  
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Antingen avbryts planeringen och arbetet avslutas (alternativ A), eller också 
pauseras pågående arbete och alternativa utformningar och inriktningar studeras 
för att minska presenterad investeringskostnad (alternativ B). Samtidigt studeras 
möjligheterna att minska driftkostnaderna och öka den externa finansieringen 
samt se över tidplanen för möjlig trafikstart. Utöver detta föreslås, oavsett val av 
alternativ, att trafikkontoret tillsammans med Västtrafik, får i uppdrag att 
skyndsamt utreda och återkomma med minst två alternativa 
kollektivtrafiklösningar i stråket. Utredningen ska kunna presenteras senast 
oktober 2019 och ett eventuellt nytt inriktningsbeslut, alternativt avslut för 
projektet, i oktober/november 2019. 

Trafikkontoret väljer att inte förorda något av de två alternativen utan hänvisar till 
trafiknämnden att fatta beslut i frågan. Trafikkontoret lämnar däremot förslag till 
beslutssatser för de båda alternativen enligt: 

Alternativ A  
1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att avbryta planeringen av en 
första stomlinbana enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-11-10 §9. 

2. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att ge trafiknämnden i uppdrag att 
vid behov återkomma till kommunfullmäktige med förslag till hantering av 
upparbetade kostnader samt hantering av storstadsavtalet för 
Sverigeförhandlingen med staten. 

3. Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att tillsammans med Västtrafik 
utreda alternativa kollektivtrafiklösningar i stråket (och presentera detta senast i 
oktober 2019) 

Alternativ B 
1. Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att, tillsammans med Västtrafik, 
studera alternativa utformningar och inriktningar för en alternativ linbana med 
minskad investeringskostnad och driftkostnad samt genomföra en bedömning av 
möjlig extern finansiering och en översyn av tidplanen för en möjlig tidigarelagd 
trafikeringsstart 

2. Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att tillsammans med Västtrafik 
utreda alternativa kollektivtrafiklösningar i stråket (och presentera detta senast i 
oktober 2019) 
 
Ärendet har även hanterats inom ramen för Sverigeförhandlingens 
organisationsstruktur. Avsikten har varit att forma en gemensam rekommendation 
mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad i projektstyrelsen. Dock 
uppnåddes inte enighet. Västra Götalands representation i styrelsen förordade 
alternativ A och Göteborgs stads representation förordade alternativ B. Ärendet 
lyftes till beredningsgruppen inför Sverigeförhandlingens styrelse, där de två 
alternativa besluten formades. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beroende på vilket alternativ som beslutas blir de ekonomiska konsekvenserna 
olika. 

Beslut enligt alternativ A:  
Prognosen för att avsluta projektet och sammanställa pågående arbete uppskattas 
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till mellan 5–20 miljoner kronor beroende på hur projektet avslutas och om 
pågående arbete ska färdigställas. Förgäveskostnader hanteras i enlighet med §15 
i ramavtalet för storstadsavtal Sverigeförhandlingen. Kostnaden belastar 
trafikkontorets och Västtrafiks respektive driftbudgetar.  

Beslut enligt alternativ B: 
Att utreda alternativa utformningar enligt alternativ B beräknas kosta mellan 15–
35 miljoner kronor, beroende vilken kvalitet- och noggrannhetsnivå som önskas 
på kalkyl och annat underlagsmaterial. Vid beslutsärendet i oktober/november 
2019 fattas sedan beslut utifrån de två till tre alternativa utformningar som 
presenteras. 

Både alternativ A och B innebär att trafikkontoret och Västtrafik får i uppdrag att 
skyndsamt utreda och återkomma med minst två alternativa 
kollektivtrafiklösningar (trafikerings- och/eller infrastrukturlösningar) i stråket. 
Utredningen ska kunna presenteras senast oktober 2019.  
Trafikkontoret bedömer kostnaderna för att skyndsamt utreda alternativa 
kollektivtrafiklösningar till mellan 0,5 - 1 miljoner kronor. Utredningen kommer 
inte att belasta projektbudgeten utan trafikkontorets och Västtrafiks respektive 
driftbudgetar.   

Fattas inget beslut i april eller om olika beslut fattas i trafiknämnd och i 
Västtrafiks styrelse kommer stilleståndskostnader för projektorganisationen att 
uppstå i väntan på besked om väg framåt. Stilleståndskostnader beräknas idag till 
mellan 5–7 miljoner kronor per månad, baserat på kostnader för dagens etablerade 
organisation. Utöver detta kan eventuella uppstartskostnader träda in om beslut 
dröjer. Denna kostnad belastar trafikkontorets respektive Västtrafiks 
driftbudgetar. Stilleståndskostnader kan även uppstå vid andra tillfällen under 
projektets gång, exempelvis i samband med eventuell beslutsprocess under 
oktober/november. Dessa är i sådana fall i liknande storleksordning. 

Barnperspektivet 
Beslut enligt alternativ A: 
Trafikkontoret har i tidigare tjänsteutlåtande (2016-06-15) utgått från att 
Göteborgs stadslinbana kommer att vara en attraktiv lösning för gymnasieelever i 
de skolor som finns i Lindholmen. Om projektet avslutas, och det inte tillkommer 
någon ny eller förbättrad kollektivtrafiklösning inom samma tidsram, får detta 
negativa konsekvenser för denna målgrupp.  

Beslut enligt alternativ B: 
Det är för tidigt att säga vilka konsekvenser alternativ B innebär i dagsläget 
utifrån barnperspektivet då det inte finns några alternativa utformningar av 
linbanan klara.   

Mångfaldsperspektivet 
Beslut enligt alternativ A: 
Om projektet avslutas, och det inte tillkommer någon ny eller förbättrad 
kollektivtrafiklösning inom samma tidsram, får detta en negativ påverkan på 
möjligheten att bryta den barriäreffekt, bestående av Ramberget och Lundbyleden, 
som finns mellan Wieselgrensplatsen och Lindholmen samt att bryta Göta älvs 
barriäreffekt mellan norra och södra älvstranden.  
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Beslut enligt alternativ B: 
Det är för tidigt att säga vilka konsekvenser alternativ B innebär i dagsläget 
utifrån mångfaldsperspektivet då det inte finns några alternativa utformningar av 
linbanan klara.   

Jämställdhetsperspektivet 
Beslut enligt alternativ A: 
Om projektet avslutas, och det inte tillkommer någon ny eller förbättrad 
kollektivtrafiklösning inom samma tidsram, är detta något som kommer att 
påverka en större andel kvinnor mer än män. Detta med anledning av att det är fler 
kvinnor än män som dagligen använder sig av kollektivtrafiken. 

Beslut enligt alternativ B: 
Det är för tidigt att säga vilka konsekvenser alternativ B innebär i dagsläget 
utifrån jämställdhetsperspektivet då det inte finns några alternativa utformningar 
av linbanan klara   

Miljöperspektivet 
Beslut enligt alternativ A: 
Om projektet avslutas, och det inte tillkommer någon kollektivtrafiklösning inom 
samma tidsram, får detta negativa konsekvenser ur miljö- och klimatperspektiv. 
Detta då möjligheterna att öka andelen resenärer som åker kollektivt minskar. Ett 
scenario utan en alternativ kollektivtrafiklösning skulle inte underlätta för 
medborgare, besökare och näringsliv att ha en hållbar livsstil. 

Beslut enligt alternativ B: 
Det är för tidigt att säga vilka konsekvenser alternativ B innebär i dagsläget 
utifrån miljöperspektivet då det inte finns några alternativa utformningar av 
linbanan klara   

Omvärldsperspektivet 
Beslut enligt alternativ A: 
Om projektet avslutas innebär det att Göteborg som stad och varumärke går miste 
om en relativt stor internationell publicitet. Stadslinbanan mellan Järntorget och 
Wieselgrensplatsen hade blivit Nordens första urbana linbana. Projektet har märkt 
av ett stort internationellt intresse och andra urbana linbanor har lockat många 
turister. Alternativa lösningar med beprövad teknik, så som buss, båt samt 
spårväg, skulle inte ge samma effekt och sprida bilden av ett innovativt och 
nyskapande Göteborg. Stadslinbanan har även används av delar av näringslivet 
som marknadsföring av investeringar i Göteborg.  
Stadslinbanan är tänkt att uppfylla det behov av kollektivtrafik som kommer att 
växa längs med den planerade sträckningen under de kommande åren. Avslutas 
projektet berör detta även utvecklingen som är planerad utmed sträckningen där 
stora investeringar planeras av flertalet företag och organisationer.  

Beslut enligt alternativ B: 
Det är för tidigt att säga vilka konsekvenser alternativ B innebär i dagsläget 
utifrån omvärldsperspektivet då det inte finns några alternativa utformningar av 
linbanan klara. 
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Samverkan 
Samverkan har inte skett med de fackliga organisationerna då det inte bedöms 
vara aktuellt i detta fall. 

 

Förhållande till styrande dokument 
Trafiknämndens beslutade 2016-10-16 att godkänna åtgärdsvalsstudien och att en 
genomförandestudie ska syfta till att bygga en första stomlinbana i Göteborg. 
Trafiknämnden beslutade om ställningstagandena a-l som planeringsinriktning.1 

Inriktningsbeslut 2016-11-10 av kommunfullmäktige som innebär bland annat att 
stadslinbanan maximalt ska kosta 1,1 miljarder kronor (2015 års prisnivå) att 
planera, projektera, bygga och driftsätta, utifrån den omfattning och de 
avgränsningar som inriktningsbeslutet innebär. Kommunfullmäktige beslutade om 
ställningstagandena a-e som planeringsinriktning. 

Projektet är en del av Sverigeförhandlingen Ramavtal 7 och godkändes av Västra 
Götalandsregionen 2017-11-212, Göteborgs stads Kommunfullmäktige 2017-12-
073 samt av regeringen 2018-06-28. Ramavtal 7 undertecknades 2017-12-14 av 
staten genom Sverigeförhandlingen, Västra Götalandsregionen samt Göteborgs 
Stad. 

Linbanan är utpekat kollektivtrafikobjekt i Målbild Koll2035, antagen i 
kommunfullmäktige 2018-03-22 samt Västra Götalandsregionens 
regionfullmäktige 2018-04-10.4 

I Strategi för utbyggnadsplanering (2014) pekas Wieselgrensplatsen ut som ett 
område att kraftsamla runt för att skapa förutsättningar för mer service, mer 
stadsliv och fler mötesplatser. Strategin pekar ut kopplingarna mellan Hjalmar 
Brantingsgatan och Älvstaden som viktiga utgångspunkter för framtida 
planering.5 

 

Bilagor 
1. Kostnadstabell i 2016 och 2019 års prisnivå 
 
  

                                                      
1 Se fotnot sid 7 alternativt sid 19 för planeringsinriktning a-e samt a-l  
2 Dnr RS 2017–04679 Avtal om storstadsinvesteringar - Sverigeförhandlingen 
3 Dnr 1018/15 Sverigeförhandlingen – avtal storstadsåtgärder 
4 Målbild Koll2035 Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille, 
appendix sid 22-23 
5 SBK Dnr: 11/0477 Strategi för utbyggnadsplanering (2014) sid. 34–35 
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Ärendet  
Trafiknämnden beslutade 2018-11-06 om en successiv beslutsgång för arbetet i 
genomförandestudien. Den successiva beslutsgången syftar till att förankra 
projektets framdrift, där medel tilldelas etappvis och eventuella yrkanden på 
justeringar möjliggörs i ett tidigare skede än vid ett planerat investeringsbeslut.  

Detta ärende avser den första mellanliggande lägesrapport som trafiknämnden 
beslutat om. Trafiknämnden ges nu möjlighet att besluta om att driva arbetet med 
genomförandestudien vidare med bibehållen eller ändrad inriktning, alternativt 
avvakta med studien för att studera andra möjliga alternativ, alternativt avbryta 
arbetet helt. Det slutliga beslutet om att genomföra projektet (investeringsbeslut) 
tas först när genomförandestudien färdigställts och gett tillräckligt beslutsunderlag 
för att kunna ta ställning till projektet med kostnader, lönsamhet och risker. 

Kommunfullmäktige har genom inriktningsbeslutet givit trafiknämnden i uppdrag 
att besluta om att utföra genomförandestudien. Om trafiknämnden, med nu kända 
förhållanden, väljer att avbryta genomförandestudien måste frågan hänskjutas till 
kommunfullmäktige.  
Trafiknämnden har däremot rådighet över frågan att tillfälligt avvakta med arbetet 
för att studera möjliga alternativ och/eller besluta om att studera alternativa 
inriktningar och förutsättningar för projektet, innan beslut tas om att driva arbetet 
vidare eller avbryta det. Om trafiknämnden efter alternativstudierna finner att 
projektet bör ges en annan inriktning avseende tid, kostnad eller innehåll än de 
förutsättningar som ges i kommunfullmäktiges inriktningsbeslut, behöver detta 
underställas kommunfullmäktige för beslut. 

 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
- 2015  
Idén till stadslinbanan kommer från flertalet medborgarförslag inom ramen för 
Göteborgs 400-årsjubileum. 
2013–2014 genomförde trafikkontoret en förstudie om linbanor som 
kollektivtrafik (TN-info 2014-11-26).  
2014 påbörjades det arbetet som kom att utmynna i åtgärdsvalsstudien “Linbana 
över älven år 2021 - att etablera linbanor i Göteborg”. 
Hösten 2015 startade trafikkontoret ett ”genomförandeprojekt” under namnet 
”Etablera linbanor i Göteborg” (TN-info 2015-10-29).  
2016 
2016-02-11  
Trafiknämnden behandlar åtgärdsvalsstudien och beslutar: 
• att trafikkontorets åtgärdsvalsstudie ”Linbana över älven år 2021 – att etablera 

linbanor i Göteborg” remitteras till berörda parter i enlighet med bifogad 
sändlista för inhämtande av synpunkter under perioden februari till april 2016  

• att trafikkontoret får i uppdrag att gå vidare med att starta genomförandestudie 
och fördjupa övrigt planeringsarbete i syfte att möjliggöra byggande av en 
stomlinbana så som det föreslås i åtgärdsvalsstudien. 
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2016-04-22 
Västtrafiks yttrande på åtgärdsvalsstudien: Västtrafik ser förslaget om linbana 
som ett innovativt sätt att utveckla kollektivtrafiken och är positiva till sträckan 
Järntorget-Wieselgrensplatsen som fullt integrerad kollektivtrafik. Västtrafik 
understryker vikten av att fortsatt arbete bedrivs gemensamt av Trafikkontoret och 
Västtrafik i en gemensam projektorganisation i syfte att få linbanesystemet fullt 
integrerat i kollektivtrafiken.6 

2016-06-15 
Åtgärdsvalsstudien behandlades i trafiknämnden. Sammanträdet beslutade: 
• att godkänna trafikkontorets reviderade åtgärdsvalsstudie ”Linbana över älven 

år 2021” 

• att uppdraget, som trafikkontoret tidigare givits av trafiknämnden om att ta 
fram en genomförandestudie, revideras till att genomförandestudien ska syfta 
till att bygga en första stomlinbana i Göteborg med ställningstagandena a-l 
som planeringsinriktning.7  

• att förslå att kommunstyrelsen fastställer att Göteborgs Stad ska planera för att 
bygga en första stomlinbana i Göteborg med ställningstagandena a-e som 
planeringsinriktning under förutsättning att det finns en överenskommelse om 
finansiering med Västra Götalandsregionen (VGR). 

2016-11-10  
Kommunfullmäktige beslutar att: 
• Göteborgs Stad ska planera för att bygga en första stomlinbana i Göteborg 

utifrån ställningstagandena a-e, vilka framgår av sammanfattningen i 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, som planeringsinriktning. 

 
2016-11-24  
Projektet presenterade i trafiknämnden den utredning som trafikkontoret och 
Västtrafik AB gjort under hösten 2016 om behovet av en gemensam 
projektorganisation, vilken sedan etablerades.  

                                                      
6 VT dnr 1-212-16 
7 Från tjänsteutlåtande ”Fastställande av åtgärdsvalsstudie Linbana över älven år 2021 samt 
fortsatt process för ett genomförande” (sid 2) som beslut i trafiknämnden 2016-06-15 samt 
Kommunfullmäktige 2016-11-10 hänvisar till: 

Trafikkontoret gör i åtgärdsvalsstudien följande ställningstaganden. Trafikkontoret förordar att ges 
ett mandat att leda en planering som syftar till att bygga en första stomlinbana i Göteborg som:  

a. syftar till att utgöra en tvärlänk som på ett innovativt och resurseffektivt sätt möjliggör en tätare 
och mer sammankopplad stad. b. binder samman Järntorget, Lindholmen, Lundby och 
Wieselgrensplatsen som en helt integrerad del av stomkollektivtrafiken. c. byggs sammanhållet 
och trafiköppnas i sin helhet senast år 2021, gärna tidigare. d. kostar maximalt 1,1 miljarder 
kronor (2015 års prisnivå) att planera, projektera, bygga och driftsätta. e. resenärer som betalat 
biljett genom Västtrafiks ordinarie biljettsystem kan resa med utan extra biljettkostnad. f. har hög 
persontransportkapacitet, minst 2 000 resenärer per riktning och timme. g. har en mycket hög 
turtäthet, minst en gondol per minut. h. har en marchfart på 18-25 km/h. i. är så vindstabil att den 
klarar styv kuling eller mer i sidvind utan att behöva stängas för trafik. j. inte begränsar nuvarande 
farleder för sjöfart. k. uppfyller högt ställda tillgänglighetskrav. Bland annat ska gondolerna 
regelmässigt stannas helt och hållet för på- och avstigning vid stationerna. l. ger cyklister 
möjlighet att använda stomlinbanan. 
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2016-12-16  
Projektet beskrev i trafiknämnden arbetet med en upphandlingsstrategi. Strategin 
innebär i korthet att projektet utifrån ett upphandlingsperspektiv drivs i två faser:  
• Fas 1 - Genomförandestudie för linbanan samt erforderlig projektering, vilket 

utmynnar i fastställande av ett riktpris för entreprenaden. 

• Fas 2 - Detaljprojektering och byggnation av linbanan. 
Syftet med upphandlingsstrategins fas 1 var att beställare och utförare, i form av 
entreprenör och linbaneleverantör, tillsammans arbetar fram det slutliga 
planeringsunderlaget i genomförandestudien. Trafikkontoret bedömde att det var 
ett måste att ta till vara entreprenörens och linbaneleverantörens tekniska 
kompetens i den här projektfasen då linbanetekniken är ny för både trafikkontoret 
och Västtrafik. Upphandlingsstrategin syftar i sin helhet till att beställare och 
entreprenör tillsammans kan säkerställa byggbarheten och att rätt sak utförs i rätt 
tid och till rätt kvalitet. 
2017 
2017-04-27  
Trafiknämndens sammanträde beslutade att: 

1. Trafiknämnden beslutar om inköp av genomförandestudie samt 
förberedande projektering med option för detaljprojektering, byggnation 
och eventuell teknisk drift av linbanan. 

2. Trafikdirektören bemyndigas att fatta erforderliga beslut med anledning av 
inköpet. 

2017-11-27 
Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen beslutade om 
Sverigeförhandlingen. Regionfullmäktige godkände förslaget till ramavtal mellan 
Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad och staten om investeringar i 
kommunal infrastruktur för kollektivtrafiken i Göteborg. 

2017-12-07  
Kommunfullmäktige beslutade om Sverigeförhandlingen. Göteborgs stadslinbana 
är ett av fyra kollektivtrafikobjekt som ingår i det överenskomna avtalet för 
storstadsåtgärder i Göteborg inom ramen för Sverigeförhandlingens uppdrag. 
Västra Götalandsregionen representeras av Västtrafik i stadslinbanans 
projektstyrelse. 
 
2018 
2018-08-21 
Trafikkontoret signerade kontrakt med NCC till följd av upphandling av 
entreprenör. Upphandlingen hade överprövats och försenats i drygt ett år. 

2018-11-06 
Baserat på den framtagna upphandlingsstrategin, som projektet valt, ser 
trafikkontoret att projekteringsaktiviteter som i den traditionella processen ingår i 
skedet projektering behöver fördelas till skede genomförandestudie.  
Trafiknämnden beslutar: 
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1. Genomförandestudien, som i och med vald upphandlingsstrategi blir en 
fördjupad genomförandestudie, tilldelas en delbudget om 102 miljoner 
kronor fram till lägesrapportering i mars/april 2019 

2019 
2019–03 
Ärendet hanterades inom ramen för Sverigeförhandlingens organisationsstruktur. 
Avsikten var att forma en gemensam rekommendation mellan Västra 
Götalandsregionen och Göteborgs stad i projektstyrelsen. Dock uppnåddes inte 
enighet. Västra Götalands representation i styrelsen förordade alternativ A och 
Göteborgs stads representation förordade alternativ B. Ärendet lyftes till 
beredningsgruppen inför Sverigeförhandlingens styrelse, där de två alternativa 
besluten formades. 

Lägesrapport mars 2019 
I lägesrapport mars 2019 är samtliga ekonomiska beräkningar för 
investeringskostnader i 2016 års prisnivå.  
Ny preliminär bedömning av trafikstart  
Åtgärdsvalsstudien från 2016 planerade för trafikstart senast år 2021. Detta har 
varit projektets inriktning under planeringsprocessen. Med ökad kunskap i den 
fördjupade genomförandestudien samt med stöd av entreprenören NCC och dess 
underentreprenörer, har en möjlig trafikstart för nuvarande koncept bedömts till 
slutet av år 2024.  
Den främsta orsaken till varför trafiköppningen bedöms till 2024, baseras på 
projektets ökade kunskap om komplexiteten i att bygga en linbana i stadsmiljö. 
Göteborgs stadslinbana planeras att byggas på tio olika platser. Det innebär en 
stor utmaning logistiskt och byggtekniskt. En ytterligare bidragande orsak till 
tidsförskjutningen är överprövningen av upphandlingen av projektentreprenör och 
dess linbaneleverantör vilket försenade projektet med nästan ett år.  
Även tillståndsprocessernas handläggningstid påverkar projektets tidplan. 
Merparten av det arbete som planeras att utföras efter ett investeringsbeslut, kan 
inte utföras innan detaljplaner antagits samt innan projektet har en godkänd 
miljödom. I dagsläget saknar projektet även markåtkomst för station Lindholmen 
och Västra Ramberget. Göteborgs stad förbereder avtal mellan berörda parter 
inför investeringsbeslut, men köp och iordningställande av mark inför byggnation 
kan först utföras efter beslut fattats och detaljplaner antagits. 
 
Ny preliminär bedömning av investeringskostnader  
Projektet har arbetat fram en ny bedömning av investeringskostnaderna för 
stadslinbanan i sin helhet. Bedömningarna är baserade på preliminära 
programhandlingar inklusive skisser och tekniska utkast som 
genomförandestudien arbetat fram hittills.  
I åtgärdsvalsstudien från 2016 var flera poster schablonmässigt uträknade då det 
ännu inte var klart var stationer eller torn skulle ligga eller hur de skulle utformas. 
Vidare var kostnader för nedanstående punkter inte möjliga att beräkna i ett så 
tidigt skede:  

• privat mark- och fastighetslösen 
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• estetisk utformning av stationer och torn utöver standard i 
linbanesammanhang 

• kommersiella lokaler av trygghetsskapande karaktär (som kiosk, café, 
Västtrafikbutik) 

• kostnader för anpassning av omkringliggande trafiklösningar och 
gaturumsfunktioner 

 
Åtgärdsvalsstudien visade på en totalkostnad om 1 100 miljoner kronor för de 
kostnader som vid det tillfället ansågs möjliga att beräkna.  
I tabellen nedan presenteras de kostnadsbedömningar som gjordes inför 
färdigställandet av åtgärdsvalsstudien 2016 samt de kostnadsbedömningar som 
gjorts av projektet till februari 2019.  
Bedömningarna presenteras med delsummor för att tydliggöra vilka poster som 
ingick i åtgärdsvalsstudiens 1 100 miljoner kronor, vilka poster som inte kunde 
bedömas i det skedet samt en totalsumma för helheten. 
På samma sätt beskrivs fördelningen av de kostnader som spelades in till Sverige-
förhandlingens finansieringsavtal mellan Göteborgs Stad, Västra Götalands-
regionen och staten genom Sverigeförhandlingen ramavtal 7 - Storstad Göteborg. 
Även i ramavtal 7 är det 1 100 miljoner kronor som angetts.  
 
Ej beräknade kostnadsposter i åtgärdsvalsstudien och Sverigeförhandlingen är 
kompletterande åtgärder som ligger utanför Sverigeförhandlingens överenskomna 
finansiering. 
 
Tabellen beskriver delsummor för beräknade investeringskostnader i godkänd 
åtgärdsvalsstudie/Sverigeförhandling samt delsummor för ej beräknade 
investeringskostnader i godkänd åtgärdssvalstudie (ÅVS)/Sverigeförhandling (SF).

 

*Miljöåtgärder är inbakade i torn- och stationsbedömningarna 
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Varför har kostnaderna ökat? 
Projektet konstaterar att de schablonmässiga beräkningarna som gjordes i 
åtgärdsvalsstudien 2016 var underskattade samt de poster som inte beräknades har 
en betydande påverkan på totalkostnaden. 
Kostnadsbedömningen för projektet har under hela processen varit osäker. 
Trafikkontoret redogjorde i tjänsteutlåtandet till beslutet i trafiknämnden 2016-06-
15 att; ”Dessa skattningar är relativt tidiga kostnadsskattningar som fortfarande 
innehåller flera stora poster som hanterats schablonmässigt. Arbetet med att 
identifiera en trolig investeringsbudget och budget för drift mm för detta projekt 
fördjupas inom den nyligen påbörjade genomförandestudien”.8  
År 2016 var det inte klart var stationer eller torn skulle placeras, eller hur de 
skulle utformas. Det var inte heller möjligt att beräkna kostnader för privat mark- 
och fastighetslösen, estetisk utformning av stationer och torn utöver standard i 
linbanesammanhang, kommersiella lokaler av trygghetsskapande karaktär eller 
kostnader för anpassning av omkringliggande trafiklösningar och 
gaturumsfunktioner. 
Under den pågående genomförandestudien har projektets tid, kostnad och innehåll 
klarnat. Projektet har definierat kraven på anläggningen utifrån Göteborgs Stads 
och Västra Götalandsregionens styrande dokument, policys och inriktningsbeslut 
(bland annat ställningstagande a-l9) samt arbetat fram en utformning av 
anläggningen utifrån det vinnande designkonceptet för stationer och torn. Även 
behovet av olika typer av avtal med berörda intressenter och markåtkomst har 
klarnat, liksom omfattningen av de anpassningar av omkringliggande 
trafiklösningar och gaturumsfunktioner som måste utföras. 
Samtliga projekteringsaktiviteter som berör optimeringar och justeringar av 
linbanan kvarstår, liksom även värderingar av definierade krav (ställningstagande 
a-l) utifrån ett kvalitets-, tid- och kostnadsperspektiv för att få fram en slutlig 
utformning samt slutliga kostnads- och tidsbedömningar. När det arbetet är klart 
är projektet redo för ett investeringsbeslut. 
 
Möjligheter till kostnadsminskningar inom projektet  
I dagsläget ser projektet en potential i betydande kostnadsminskningar från 
nuvarande bedömningar inom de framarbetade torn och stationsutformningarna. 
Hur stor kostnadsminskningen kan bli är ännu för tidigt att säga något om. Även 
ett antal definierade krav behöver utmanas och värderas för att få fram en slutlig 
anläggningsutformning och slutliga kostnads- och tidsbedömningar. Projektet har 
fram tills lägesrapporteringen i mars 2019, inte arbetat med möjliga 
kostnadsminskningar utan med att ta fram underlag utifrån parternas styrande 
dokument, policys och inriktningsbeslut.  
 
Medfinansiering 
Avtalad medfinansiering 
Genom Sverigeförhandlingen har projektet avtal om en statlig medfinansiering 
om 270 miljoner kronor samt medfinansiering från Göteborgs stad och Västra 

                                                      
8 Tjänsteutlåtande 2016-06-15 ”Fastställande av åtgärdsvalsstudie Linbana över älven år 2021 
samt fortsatt process för ett genomförande” sid 3 
9 Se fotnot sid 7 alternativt sid 19 för ställningstagande a-l 
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Götalandsregionen om 415 miljoner kronor vardera, ett gemensamt åtagande för 
kostnaden 1 100 miljoner kronor för kollektivtrafikobjektet Linbana.   

Ambitionen i Sverigeförhandlingen var att få 50 % statlig medfinansiering för 
kollektivtrafikobjekten. Enligt Sverigeförhandlingens Ramavtal 7 – Storstad 
Göteborg ska eventuell ytterligare statlig medfinansiering fördelas mellan 
Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen så att båda parter får ett lika stort 
avdrag från ursprungssumman om 415 miljoner kronor vardera10. För att möta den 
nu ökade kostnadsbilden kan parterna överväga att göra ett undantag från den 
överenskommelsen så att båda parter, Göteborgs Stad och Västra 
Götalandsregionen går in med hela summan 415 miljoner kronor vardera, oavsett 
tillkommande statlig finansiering. 
EU-bidrag 
Projektet har ansökt och tilldelats EU:s Elena-bidrag. Elena-bidraget ger 28 
miljoner kronor i medfinansiering under planeringsfasen.  
Totalt är projektets avtalade medfinansiering idag 1 128 miljoner kronor.  
 
Möjlig ytterligare medfinansiering 
Projektet har undersökt vilken ytterligare medfinansiering som kan vara aktuell 
för projektet och pekat ut ett antal möjligheter: 

• Stadsmiljöavtal 
Projektet har uppskattat möjliga inkomster till mellan 300 och 400 miljoner 
kronor baserat på tidigare beviljade bidrag från Trafikverket rörande större 
kollektivtrafiksatsningar. Medfinansieringen rör genomförandefasen av projektet. 
Trafikverket fördelar ut 1 000 miljoner kronor i stadsmiljöavtalsmedel per år till 
och med år 2029. Detta innebär att projektet kan ta del av medfinansieringsstöd 
under flera år/utlysningar. I och med detta finns en potential i att få en större 
medfinansiering än 300–400 miljoner. Projektet arbetar vidare i frågan för att 
identifiera hur mycket medel som ska sökas för. Enligt stadsmiljöavtalets 
utformning kräver staten motprestationer av de sökande som motsvarar beviljat 
belopp. Motprestationer ska vara åtgärder som bidrar till hållbara transporter och 
ökat bostadsbyggande.  
Åtgärder som kan beviljas stadsmiljöavtal regleras i ”förordning (2015:579) om 
stöd för att främja hållbara stadsmiljöer”. Det finns idag inget utrymme i 
förordningen för att bevilja linbanor bidrag från stadsmiljöavtal. Projektet har en 
dialog med Trafikverket i frågan. Trafikverket anser att anläggningen är helt rätt 
utifrån stadsmiljöavtalets intentioner att ”särskilt främja innovativa, 
kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik”.11 På 
Trafikverket pågår ett arbete för att göra ett tillägg i förordningen som gör det 
möjligt att bevilja linbanor för kollektivtrafik bidrag genom stadsmiljöavtal. 
 
 

                                                      
10 Ramavtal 7 – Storstad Göteborg sid 7 
11 Förodrning (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer 
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• EU-CEF12 
Projektet uppskattar möjliga inkomster mellan 0 och 300 miljoner kronor från 
EU-CEF. Anledning till att uppskattningen kraftigt varierar beror på att varken 
kriterier eller den ekonomiska storleken på CEF ännu är beslutad. 

• Övrig finansiering 
Projektet kommer under det fortsatta arbetet undersöka ytterligare områden som 
kan bli aktuella för att öka andelen medfinansiering. Det kan i röra sig om att se 
över de kommersiella delarna i den fysiska anläggningen, så som att studera 
förutsättningarna för att använda sig av sponsrade gondoler, att sälja stationsnamn 
med mera.  
 
Minimal respektive maximal medfinansiering 
Om projektet blir beviljad all potentiell medfinansiering, bedöms den totala 
intäkten bli 1 828 miljoner kronor. I denna summa är inte övrig möjlig 
finansiering medräknad.  
Skulle projektet inte bli beviljad någon ytterligare medfinansiering blir den totala 
intäkten 1 128 miljoner kronor.   
Utifrån den preliminära bedömningen av investeringskostnaderna finns ett 
kvarvarande behov av finansiering på ca 2 250 miljoner kronor, alternativt 2 950 
miljoner kronor beroende på utfallet i kommande medfinansieringsansökningar. 
 

 Minimal Maximal 

Staten genom Sverigeförhandlingen 270 270 

Göteborgs stad 415 415 

Västra Götalandsregionen 415 415 

EU-Elena 28 28 
 
Möjlig medfinansiering   
Stadsmiljöavtal 0 400* 

EU-CEF 0 300 

Övrig medfinansiering 0 
För tidigt  

att bedöma 

Totalt (miljoner kronor) 1 128 1 828 
*Beloppet kan bli högre. Till exempel har Uppsala kommun sökt stadsmiljöavtal 
för 1 250 miljoner kronor perioden 2018–2029 för Ultunalänken och Kunskapsspåret13   

 
 
 
                                                      
12 CEF (Connecting Europé Facility) finansierar projekt som stödjer riktlinjerna för TEN-T 
(Transeuropeiska nätverket för transporter som är ett initiativ för att stärka och länka samman 
transportsystemet i EU). 
13 Dnr: KSN-2018-2954 Ansökan om stadsmiljöavtal 2018–2029. Beslut Uppsala kommunstyrelse 
2018-12-12 
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Samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning 
Sedan hösten 2018 pågår ett arbete med en samhällsekonomisk 
lönsamhetsbedömning för projekt linbanan. Arbetet med beräknas vara klart i 
april/maj 2019 och är tänkt att ingå i underlaget till lägesrapporteringen i oktober 
2019. Den samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningen är en viktig komponent 
för att kunna sätta till projektets bedömda kostnader i relation till dess nytta. 
 
Resenärsprognos 
I arbetet med den samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningen har en 
uppdaterad resenärsprognos tagits fram baserat på resenärsflöden. Siffrorna är 
framtagna i början av februari och är preliminära då en hel del arbete med 
känslighetsanalyser kvarstod i arbetet med den samhällsekonomiska 
lönsamhetsbedömningen. Den preliminära resenärsprognosen visar på antalet 
resenärer från start, som ökar fram tills dess Lindholmsförbindelsen är planerad 
att öppna för trafik år 203514. Efter Lindholmsförbindelsen beräknas antalet 
resenärer minska till drygt 2 600 000 resenärer per år. 
Antal resenärer per år 

 
2024 2030 2040  

Utan Lindholmsförbindelse 3 800 000 4 100 000 - 

Med Lindholmsförbindelse  - - 2 600 000  

Resenärsprognosen visar ett relativt högt resande, även efter att 
Lindholmsförbindelsen finns på plats. Som jämförelse kan nämnas att en 
spårvagnslinje med högt resande i hela dess längd (dvs. från ändhållplats till 
ändhållplats) har cirka 10 miljoner resande per år. Med tanke på linbanans 
betydligt kortare sträckning (färre möjliga delresor) är resandet relativt högt. 

Intäktsanalys 
Baserat på resenärsprognosen har en intäktsanalys tagits fram. Utifrån 
intäktsanalysen har en så kallad kostnadstäckningsgrad räknats ut. 
Kostnadstäckningsgraden är en uträkning om hur stor andel av trafikslagets 
kostnader som täcks av biljettintäkter. För linbanan bedöms cirka 270 000 
resenärer per år vara nya resenärer och resterande resenärer är överflyttning / 
avlastning av annan kollektivtrafik. Bedömningen är dock att den frigjorda 
kapaciteten i systemet kommer att fyllas med nya resenärer och är därmed 
intäktsgenererande. 
 
För projektet är kostandstäckningsgraden år 2024 29%. Procentandelen ökar år 
2030 till 31% för att sedan, när Lindholmsförbindelsen öppnar, sjunka till 20 %. 
För genomsnittlig stadstrafik har Västtrafik en kostnadstäckningsgrad på ca 50%.  
Resterande del subventioneras med skattemedel från Västra Götalandsregionen.   

                                                      
14 Lindholmsförbindelsen är en del i ny spårväg och citybussträckning från Linnéplatsen till 
Brunnsbo via Lindholmen. Sträckningen byggs i tre etapper; Lindholmen – Frihamnen (trafikstart 
2023), Backaplan – Brunnsbo (trafikstart 2030) samt Linnéplatsen – Lindholmen via 
Stigbergstorget (trafikstart 2035). Det finns ännu inget beslut om förbindelsen kommer att passera 
under eller över Göta älv.  
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Intäktsanalys (miljoner kronor) 2024 2030 2040 
Intäkter  34 36 23 
Samtliga driftskostnader  115* 115* 115* 
Resultat -81 -79 -92 
Kostnadstäckningsgrad 29 % 31 % 20% 
*Driftskostnaderna från åtgärdsvalsstudien har hittills inte verifierats eller 
uppdaterats, utan är från 2016 års bedömning.  

 
Det är dock svårt att direkt jämföra stadslinbanan med övriga trafikslag. 
Stadslinbanans kostnadstäckningsgrad inkluderar å ena sidan all infrastruktur som 
krävs för att trafikera anläggningen till objektet till skillnad från övrig 
kollektivtrafik där inte alla sådana kostnader är inkluderade. Å andra sidan saknar 
linbanekalkylen en bedömning av kapitaltjänstkostnader. En slutsats är dock att 
det är förknippat med jämförelsemässigt höga driftskostnader att etablera ett nytt 
trafikslag, då det inte finns någon befintlig infrastruktur att ansluta till. 
 
Årliga kostnader för drift, underhåll och trafikering  
I åtgärdsvalsstudien 2016 gjorde projektet en första bedömning av linbanans 
årliga driftskostnader. Utifrån den kunskap som fanns då, gjordes uppskattningar 
av personalbehov respektive drift, underhåll samt reinvesteringar för 
linbanedriften, det vill säga de elektromekaniska delarna (kablar, oxhjul, gondoler, 
motorer, linsadlar med mera). En årlig driftkostnad bedömdes till 40–50 miljoner 
kronor. Eftersom projektet 2016 inte visste var stationer eller torn skulle placeras 
eller hur de skulle utformas, gjordes inte någon uppskattning av 
fastighetsrelaterade kostnader för dessa byggnader. 

I februari 2019 blev preliminära programhandlingar klara för både stationer och 
torn och en första schablonbedömning av drift- och underhållskostnader för dessa 
byggnader kunde göras. Bedömningen av fastighetsrelaterade kostnader för 
stationerna utgått från schabloner för Västtrafiks resecentrum. Linbanans 
stationsbyggnader är dock inga resecentrum utan en nödvändig del av själva 
systemet. Linbanans mekanik måste bäras upp och även skyddas mot väder och 
vind. Rulltrappor och hissar måste finnas för att resenärerna ska kunna ta sig upp 
till plattformen. Kostnaden för resecentrumdelarna (kiosk och café med mera för 
trygghet) är cirka 2 miljoner kronor i årliga driftskostnader och ligger ännu inom 
osäkerhetsmarginalen. Dessa delar är tänkt att hyras ut och därmed bära sina egna 
kostnader.  

Kostnader för framtida investeringar/reinvesteringar kan inte bedömas förrän 
stationernas utformning och materialval är avgjord. Dessa kostnader kommer 
alltså att tillkomma.  
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Preliminär bedömning av anläggningens samtliga drift-, underhåll och 
trafikeringskostnader 

 
Driftskostnaderna från åtgärdsvalsstudien har hittills inte verifierats eller 
uppdaterats, utan är från 2016 års bedömning. Det är inte känt om de kommer att 
öka i motsvarande grad som investeringskostnaden eller om de är relativt 
konstanta.  
 
Kapitaltjänstkostnader för investeringen ingår inte i de årliga driftskostnaderna. 
Enligt Sverigeförhandlingen ska respektive part (Västra Götalandsregionen och 
Göteborg Stad) stå för sina egna kapitaltjänstkostnader. Dessa är ännu inte 
beräknade för Göteborgs stads del.  

Årliga kostnader (miljoner kronor) ÅVS 2016 Februari 2019 

Personalkostnader 31–36 35–40 

Linbanedrift inkl. reinvestering siffror 
från 2016 

10–16 10–16* 

Fastighetsdrift - stationer * 50–60 

Fastighetsreinvesteringar – stationer  * * 

Drift och underhåll torn * 10 

Summa årliga kostnader** 41–52 100–126 

* Kan ännu inte bedömas och är ej uppdaterade från åtgärdsvalsstudien 2016 
** Kapitaltjänstkostnader för investering ingår inte.  
Samtliga driftskostnader är medräknade då fördelning av kostnader inte avtalats 
ännu. 



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 17 (20) 
   
   

Trafikkontorets bedömning 
Trafikkontoret bedömer att den kostnad och tidplan som nu presenteras inte är 
hållbar. Med den fördjupade lägesrapporten som grund, bedömer trafikkontoret 
därför att det finns två möjliga handlingsalternativ för beslut om det fortsatta 
arbetet i projektet.  

Alternativ A  
Beslut om omedelbart avslut av projekt linbanan. Göteborgs Stad och Västra 
Götalandsregionen inleder omförhandling med staten avseende storstadsavtalet 
för Sverigeförhandlingen. Förgäveskostnader hanteras i enlighet med §15 i 
ramavtalet för storstadsavtal Sverigeförhandlingen. 
Västtrafik och trafikkontoret får i uppdrag att skyndsamt utreda och återkomma 
med minst två alternativa kollektivtrafiklösningar i stråket. Utredningen ska kunna 
presenteras senast oktober 2019. 

Alternativ B  
Projekt linbanan pausas till oktober/november 2019. Trafikkontoret och Västtrafik 
får i uppdrag att till oktober 2019 återkomma med två till tre alternativa 
utformningar för en alternativ linbana, med minst en halverad investeringsvolym 
jämfört med nuvarande prognos. Ovanstående uppdrag inkluderar att minska 
driftkostnaden, genomföra en bedömning av möjlig extern finansiering samt en 
översyn av möjlig trafikeringsstart. Beslut om nytt inriktningsbeslut alternativt 
avslut för projekt linbanan tas oktober/november 2019. 
Västtrafik och trafikkontoret får samtidigt i uppdrag att skyndsamt utreda och 
återkomma med minst två alternativa kollektivtrafiklösningar i stråket. 
Utredningen ska kunna presenteras senast oktober 2019. 

Förslag till beslutssatser 
Trafikkontoret väljer att inte förorda något av de två alternativen utan hänvisar till 
trafiknämnden att fatta beslut i frågan. Trafikkontoret lämnar däremot förslag till 
beslutssatser för de båda alternativen enligt: 

Alternativ A  
1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att avbryta planeringen av en 
första stomlinbana enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-11-10 §9. 

2. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att ge trafiknämnden i uppdrag att 
vid behov återkomma till kommunfullmäktige med förslag till hantering av 
upparbetade kostnader samt hantering av storstadsavtalet för 
Sverigeförhandlingen med staten. 

3. Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att tillsammans med Västtrafik 
utreda alternativa kollektivtrafiklösningar i stråket (och presentera detta senast i 
oktober 2019) 

Alternativ B 
1. Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att, tillsammans med Västtrafik, 
studera alternativa utformningar och inriktningar för en alternativ linbana med 
minskad investeringskostnad och driftkostnad samt genomföra en bedömning av 
möjlig extern finansiering och en översyn av tidplanen för en möjlig tidigarelagd 
trafikeringsstart 
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2. Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att tillsammans med Västtrafik 
utreda alternativa kollektivtrafiklösningar i stråket (och presentera detta senast i 
oktober 2019) 
 
 
Resonemang kring alternativ A och B 
Alternativ A  
Att avveckla projektet kan ske på ett antal olika sätt.  

Projektet kan stängas ned så snabbt som möjligt där endast det absolut 
nödvändigaste avslutningsarbetet görs. Detta ger den minsta totala kostnaden, 
men även att mängden material som sparas blir att betrakta som ringa. Skulle 
exempelvis framtida kommun- samt regionfullmäktige fatta beslut om att starta 
upp projektet igen, kommer uppstartskostnader och tidsåtgången bli mer 
omfattande än om en annan avvecklingsmodell väljs.  

Ett avslut kan även vara att den pågående genomförandestudien fortlöper enligt 
plan och en färdig handling lämnas över till trafiknämnden för beslut. Då parterna 
i projektet redan nu ser att kostnad och tid avviker så pass mycket från de 
beslutade planeringsförutsättningarna, är denna inriktning inget som parterna 
förordar. 

Det går även att avsluta projektet genom att slutföra pågående arbete och de delar 
som projektet ser som värdefulla inför framtida arbete inom Göteborgs stad och 
Västra Götalandsregionen. Ett sådant mer omfattande avslutsarbete ger möjlighet 
till att sammanställa arbetet som hittills gjorts och gör det möjligt att i framtiden 
använda sig av det material som arbetas fram under projekttiden. Ett mer 
omfattande avslutningsarbete är mer kostsamt än att avveckla projektet så snabbt 
som möjligt, men ger markant lägre kostnader jämfört med att arbeta klart med 
hela genomförandestudien. 

Alternativ A innebär ytterligare minst mellan 5–20 miljoner kronor i 
avslutningskostnader beroende på hur projektet avslutas. Projektet har till och 
med februari månad arbetat upp 77 miljoner kronor. Den totala förgäveskostnaden 
kommer även att inkludera upparbetade kostnader för mars och april 2019. Detta 
kommer att belasta trafikkontorets och Västtrafiks respektive driftbudgetar i form 
av förgäveskostnader.  

Alternativ A, till skillnad från alternativ B, förutsätter att det tillkommer en eller 
flera alternativa kollektivtrafiklösningar, vilket kan bestå av såväl trafikerings- 
som infrastrukturlösningar. Om infrastrukturlösningar krävs, är det inte säkert att 
en lösning med liknande kapacitet kan vara möjlig att få på plats inom samma 
tidsram eller till lägre kostnad än linbanan. Detta då tillkommande kollektiv-
trafiklösningar sannolikt kräver utbyggnad av infrastruktur. Det går inte heller att i 
dagsläget bedöma investeringskostnaden för en eller flera alternativa 
kollektivtrafiklösningar längs med linbanans sträckning. 

Alternativ B  
Projektet kommer i alternativ B att göra en stor genomarbetning av anläggningen 
för att se vart det går att minska kostnaderna. Med de kunskaper som projektet 
arbetat fram sedan starten, går det med säkerhet säga att det inte är möjligt att 
uppfylla samtliga ställningstaganden som trafiknämnden, kommun- samt 
regionfullmäktige beslutat om. Detta då kostnaden för att planera, projektera, 
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bygga och driftsätta linbanan är högre än 1 100 miljoner kronor, ställningstagande 
d. 15  
 
Projektet har som ambition att de två till tre alternativa utformningarna som 
presenteras så långt som möjligt ska uppfylla de planeringsinriktningar som är 
beslutade. Vilka av ställningstagande a-e respektive a-l som inte kommer att 
uppfyllas, bortsett från ställningstagande d, är det ännu för tidigt att säga något 
om.  

Alternativ B innebär att det vid lägesrapporten i oktober 2019 kommer det finnas 
tydliga alternativ för trafiknämnd och regionfullmäktige att ta ställning till. 
Kostnaderna för alternativ B är beräknade till 15–35 miljoner kronor beroende på 
vilken kvalitets- och noggrannhetsnivå som önskas på kalkyl och andra 
underlagsmaterial.  

Alternativa kollektivtrafiklösningar 
Både alternativ A och B innebär att trafikkontoret och Västtrafik får i uppdrag att 
skyndsamt utreda och återkomma med minst två alternativa 
kollektivtrafiklösningar i stråket. Utredningen ska kunna presenteras senast 
oktober 2019.  

Förslaget om att sätta en tidsgräns till oktober 2019 är framtaget gemensamt av 
Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. Tiden för att utreda alternativa 
kollektivtrafiklösningar i stråket är knapp. Detta innebär att de alternativ som 
presenteras i oktober 2019 kommer att innehålla en stor osäkerhet, främst i 
förhållande till alternativens tid för genomförande och kostnad. Förslag som 
enbart rör utökad kapacitet för trafikering längs med sträckningen, så som en 
lösning med båt och buss kommer dock att ha en mindre osäkerhet i tid och 
kostnad. Huruvida en sådan lösning är att rekommendera eller inte, är något en 
eventuell utredning får ta ställning till.     

Tidsgränsen har alltså nackdelar i förhållande till att de förslag som presenteras 
kommer att innehålla en stor osäkerhet. Tidsgränsen har dock fördelar i flera 
avseenden. 
Om alternativ A beslutas måste alternativa kollektivtrafiklösningar vara klara för 
trafikstart så snart som möjligt. Om parterna redan i oktober 2019 kan presentera 
förslag på alternativa lösningar, kommer tiden fram till att ett eller flera 
alternativa kollektivtrafiklösningar öppnar för trafik att minskas. Det är dock 
osannolikt att nya infrastrukturinvesteringar kan vara på plats innan år 2024.  

                                                      
15 a. syftar till att utgöra en tvärlänk som på ett innovativt och resurseffektivt sätt möjliggör en 
tätare och mer sammankopplad stad. b. binder samman Järntorget, Lindholmen, Lundby och 
Wieselgrensplatsen som en helt integrerad del av stomkollektivtrafiken. c. byggs sammanhållet 
och trafiköppnas i sin helhet senast år 2021, gärna tidigare. d. kostar maximalt 1,1 miljarder 
kronor (2015 års prisnivå) att planera, projektera, bygga och driftsätta. e. resenärer som betalat 
biljett genom Västtrafiks ordinarie biljettsystem kan resa med utan extra biljettkostnad. f. har hög 
persontransportkapacitet, minst 2 000 resenärer per riktning och timme. g. har en mycket hög 
turtäthet, minst en gondol per minut. h. har en marchfart på 18-25 km/h. i. är så vindstabil att den 
klarar styv kuling eller mer i sidvind utan att behöva stängas för trafik. j. inte begränsar nuvarande 
farleder för sjöfart. k. uppfyller högt ställda tillgänglighetskrav. Bland annat ska gondolerna 
regelmässigt stannas helt och hållet för på- och avstigning vid stationerna. l. ger cyklister 
möjlighet att använda stomlinbanan. 
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Om alternativ B beslutas kommer det finnas relativt tydliga alternativ till 
linbanan. Den samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningen för linbanan hinner 
färdigställas och bearbetas. Beslutande nämnder, fullmäktige och styrelser har då 
möjlighet att välja om parterna ska gå vidare med linbanan eller arbeta vidare med 
alternativa kollektivtrafiklösningar.  

Linbanan har, sedan flertalet år tillbaka, varit den huvudsakliga 
kollektivtrafiklösningen som Göteborgs stad och Västtrafik arbetat med längs med 
den aktuella sträckningen. Med anledning av detta, finns det inte några djupare 
studier klara för alternativa infrastrukturlösningar. Det går med andra ord inte i 
nuläget att visa på att alternativa infrastrukturlösningarna blir billigare och/eller 
får en högre kapacitet än den föreslagna linbanan.  

Göteborgs stad och Västtrafik utreder sedan tidigare förutsättningarna för 
Lindholmsförbindelsen, bland annat om för- och nackdelar med att passera under 
respektive över Göta älv. Förbindelsen har en komplex sträckning som kräver 
omfattande utredningsarbete och det går i nuläget inte att bedöma om eller hur 
mycket sträckan skulle kunna tidigareläggas.  

En alternativ sträckning som kan gå i ungefär samma linje som linbanan norr om 
Göta älv är Gropegårdslänken. Det finns idag relativt lite utredningsmaterial kring 
sträckan. Även i detta fall är byggnationen komplext och tidskrävande då den 
innehåller en ny förbindelse över Lundbyleden och Hamnbanan. 

Arbetet med att utreda alternativa lösningar kommer främst att bestå av 
gemensamma workshops och analysarbete av trafikkontoret tillsammans med 
Västtrafik. Uppdraget med att utreda alternativa kollektivtrafiklösningar innebär 
att trafikkontoret och Västtrafik kommer att behöva prioritera ned pågående 
utredningsarbete. Vad som kommer att behövas prioriteras ned går inte nu att 
bedöma. Kostnaderna för utredningen kommer inte att belasta projektbudgeten 
utan istället trafikkontorets och Västtrafiks respektive driftbudget. Kostnaden för 
att utreda alternativa kollektivtrafiklösningar i stråket bedöms kosta mellan 0,5–1 
miljoner kronor. 
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Bilaga 1: 

Kostnadstabell i 2016 och 2019 års prisnivå 

 

Kostnader 2016 och 2019 Kostnad i 
ÅVS 2016

Kostnad i 
ÅVS 2016

indexerat till 
2019

Kalkyl 2019 
indexerat till 

2016
Kalkyl 2019

Projektledning, projektering mm ? ? 540 605
varav Fas 1 Planering, förprojek tering, beställarfunktioner, detaljplaner 200 220
varav Fas 2 Projek tledning, k ravorganisation, finansiering, TK Byggorganisation 170 185
varav Fas 2 Detaljprojek tering 170 200

Fyra stationer + grundläggning 280 320 440 500
Sex torn + grundläggning 240 270 430 500
Linbaneteknik (mask ineri, linor, betong, stål, gondoler, linsadlar, etc.) 330 375 910 1050
Ledningsomläggningar ? ? 130 150
Miljöåtgärder ? ? -* -*
Kommunal markinlösen 0 0 0 0
Osäkerhet i bedömning 250 285 - -
Delsumma beräknade kostnader i godk. ÅVS/SF 1100 1250 2450 2805

Byggnadskonstruktioner i anslutning till stadslinbanans stationer
(kommersiella lokaler tex. k iosk , Västtrafikbutik , café) 

? ? 25 25

Mer avancerad estetisk utformning av stationer än vad som anses 
som standard i linbanesammanhang ? ? 230 270

Mer avancerad estetisk utformning av torn än vad som anses som 
standard i linbanesammanhang ? ? 480 550

Anpassningar av omkringliggande trafiklösningar och 
gaturumsfunktioner ? ? 140 160

Privat mark- och fastighetsinlösen ? ? 220 250
Riskreserv ? ? 530 610
Delsumma ej beräknade kostnader i godk. ÅVS/SF ? ? 1625 1865

Summa Totalt (MSEK) 1100 1250 4080 4670
* Miljöåtgärder är inbakade i torn- och stationsbedömningarna 2019
Rad 4 och rad 5, tjänstemannaindex 9,3 %
Övriga rader, viktat byggindex 13,6 
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Bilaga 3. Ärendets hantering mellan 2015 och mars 2019 

- 2015  
Idén till stadslinbanan kommer från flertalet medborgarförslag inom ramen för 
Göteborgs 400-årsjubileum. 
2013–2014 genomförde trafikkontoret en förstudie om stadslinbanor som 
kollektivtrafik (TN-info 2014-11-26).  
2014 påbörjades det arbetet som kom att utmynna i åtgärdsvalsstudien “Linbana 
över älven år 2021 - att etablera stadslinbanor i Göteborg”. 
Hösten 2015 startade trafikkontoret ett ”genomförandeprojekt” under namnet 
”Etablera stadslinbanor i Göteborg” (TN-info 2015-10-29).  
2016 
2016-02-11  
Trafiknämnden behandlar åtgärdsvalsstudien och beslutar: 
• att trafikkontorets åtgärdsvalsstudie ”Linbana över älven år 2021 – att etablera 

stadslinbanor i Göteborg” remitteras till berörda parter i enlighet med bifogad 
sändlista för inhämtande av synpunkter under perioden februari till april 2016  

• att trafikkontoret får i uppdrag att gå vidare med att starta genomförandestudie 
och fördjupa övrigt planeringsarbete i syfte att möjliggöra byggande av en 
stomlinbana så som det föreslås i åtgärdsvalsstudien. 

 
2016-04-22 
Västtrafiks yttrande på åtgärdsvalsstudien: Västtrafik ser förslaget om 
stadslinbana som ett innovativt sätt att utveckla kollektivtrafiken och är positiva 
till sträckan Järntorget-Wieselgrensplatsen som fullt integrerad kollektivtrafik. 
Västtrafik understryker vikten av att fortsatt arbete bedrivs gemensamt av 
Trafikkontoret och Västtrafik i en gemensam projektorganisation i syfte att få 
linbanesystemet fullt integrerat i kollektivtrafiken.1 

2016-06-15 
Åtgärdsvalsstudien behandlades i trafiknämnden. Sammanträdet beslutade: 
• att godkänna trafikkontorets reviderade åtgärdsvalsstudie ”Linbana över älven 

år 2021” 

• att uppdraget, som trafikkontoret tidigare givits av trafiknämnden om att ta 
fram en genomförandestudie, revideras till att genomförandestudien ska syfta 
till att bygga en första stomlinbana i Göteborg med ställningstagandena a-l 
som planeringsinriktning.2  

                                                      
1 VT dnr 1-212-16 
2 Från tjänsteutlåtande ”Fastställande av åtgärdsvalsstudie Linbana över älven år 2021 samt 
fortsatt process för ett genomförande” (sid 2) som beslut i trafiknämnden 2016-06-15 samt 
Kommunfullmäktige 2016-11-10 hänvisar till: 

Trafikkontoret gör i åtgärdsvalsstudien följande ställningstaganden. Trafikkontoret förordar att ges 
ett mandat att leda en planering som syftar till att bygga en första stomlinbana i Göteborg som:  

Trafikkontoret 
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• att förslå att kommunstyrelsen fastställer att Göteborgs Stad ska planera för att 
bygga en första stomlinbana i Göteborg med ställningstagandena a-e som 
planeringsinriktning under förutsättning att det finns en överenskommelse om 
finansiering med Västra Götalandsregionen (VGR). 

2016-11-10  
Kommunfullmäktige beslutar att: 
• Göteborgs Stad ska planera för att bygga en första stomlinbana i Göteborg 

utifrån ställningstagandena a-e, vilka framgår av sammanfattningen i 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, som planeringsinriktning. 

 
2016-11-24  
Projektet presenterade i trafiknämnden den utredning som trafikkontoret och 
Västtrafik AB gjort under hösten 2016 om behovet av en gemensam 
projektorganisation, vilken sedan etablerades.  

2016-12-16  
Projektet beskrev i trafiknämnden arbetet med en upphandlingsstrategi. Strategin 
innebär i korthet att projektet utifrån ett upphandlingsperspektiv drivs i två faser:  
• Fas 1 - Genomförandestudie för linbanan samt erforderlig projektering, vilket 

utmynnar i fastställande av ett riktpris för entreprenaden. 

• Fas 2 - Detaljprojektering och byggnation av linbanan. 
Syftet med upphandlingsstrategins fas 1 var att beställare och utförare, i form av 
entreprenör och linbaneleverantör, tillsammans arbetar fram det slutliga 
planeringsunderlaget i genomförandestudien. Trafikkontoret bedömde att det var 
ett måste att ta till vara entreprenörens och linbaneleverantörens tekniska 
kompetens i den här projektfasen då linbanetekniken är ny för både trafikkontoret 
och Västtrafik. Upphandlingsstrategin syftar i sin helhet till att beställare och 
entreprenör tillsammans kan säkerställa byggbarheten och att rätt sak utförs i rätt 
tid och till rätt kvalitet. 
2017 
2017-04-27  
Trafiknämndens sammanträde beslutade att: 

1. Trafiknämnden beslutar om inköp av genomförandestudie samt 
förberedande projektering med option för detaljprojektering, byggnation 
och eventuell teknisk drift av linbanan. 

2. Trafikdirektören bemyndigas att fatta erforderliga beslut med anledning av 
inköpet. 

                                                      
a. syftar till att utgöra en tvärlänk som på ett innovativt och resurseffektivt sätt möjliggör en tätare 
och mer sammankopplad stad. b. binder samman Järntorget, Lindholmen, Lundby och 
Wieselgrensplatsen som en helt integrerad del av stomkollektivtrafiken. c. byggs sammanhållet 
och trafiköppnas i sin helhet senast år 2021, gärna tidigare. d. kostar maximalt 1,1 miljarder 
kronor (2015 års prisnivå) att planera, projektera, bygga och driftsätta. e. resenärer som betalat 
biljett genom Västtrafiks ordinarie biljettsystem kan resa med utan extra biljettkostnad. f. har hög 
persontransportkapacitet, minst 2 000 resenärer per riktning och timme. g. har en mycket hög 
turtäthet, minst en gondol per minut. h. har en marchfart på 18-25 km/h. i. är så vindstabil att den 
klarar styv kuling eller mer i sidvind utan att behöva stängas för trafik. j. inte begränsar nuvarande 
farleder för sjöfart. k. uppfyller högt ställda tillgänglighetskrav. Bland annat ska gondolerna 
regelmässigt stannas helt och hållet för på- och avstigning vid stationerna. l. ger cyklister 
möjlighet att använda stomlinbanan. 
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2017-11-27 
Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen beslutade om 
Sverigeförhandlingen. Regionfullmäktige godkände förslaget till ramavtal mellan 
Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad och staten om investeringar i 
kommunal infrastruktur för kollektivtrafiken i Göteborg. 

2017-12-07  
Kommunfullmäktige beslutade om Sverigeförhandlingen. Göteborgs stadslinbana 
är ett av fyra kollektivtrafikobjekt som ingår i det överenskomna avtalet för 
storstadsåtgärder i Göteborg inom ramen för Sverigeförhandlingens uppdrag. 
Västra Götalandsregionen representeras av Västtrafik i stadslinbanans 
projektstyrelse. 
 
2018 
2018-08-21 
Trafikkontoret signerade kontrakt med NCC till följd av upphandling av 
entreprenör. Upphandlingen hade överprövats och försenats i drygt ett år. 

2018-11-06 
Baserat på den framtagna upphandlingsstrategin, som projektet valt, ser 
trafikkontoret att projekteringsaktiviteter som i den traditionella processen ingår i 
skedet projektering behöver fördelas till skede genomförandestudie.  
Trafiknämnden beslutar: 

1. Genomförandestudien, som i och med vald upphandlingsstrategi blir en 
fördjupad genomförandestudie, tilldelas en delbudget om 102 miljoner 
kronor fram till lägesrapportering i mars/april 2019 

2019 
2019–03 
Ärendet hanterades inom ramen för Sverigeförhandlingens organisationsstruktur. 
Avsikten var att forma en gemensam rekommendation mellan Västra 
Götalandsregionen och Göteborgs stad i projektstyrelsen. Dock uppnåddes inte 
enighet. Västra Götalands representation i styrelsen förordade alternativ A och 
Göteborgs stads representation förordade alternativ B. Ärendet lyftes till 
beredningsgruppen inför Sverigeförhandlingens styrelse, där de två alternativa 
besluten formades. 
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Sammanfattning 
Projektets uppdrag med att ta fram en alternativ anläggning med en halverad investeringsvolym 
jämfört med nuvarande prognos (4 080 MSEK), en kraftig minskning av driftskostnad, samt en 
tidigarelagd trafikeringsstart än vad som bedömdes i den fördjupade lägesrapporteringen som 
gjordes av projektet i mars 2019, uppfylls till stora delar genom en 3-stationslösning med 
tornutformning enkelt stål mellan Järntorget och Västra Ramberget.  

I konsekvensbeskrivningen konstateras dock att det är 4-stationslösningarna och inte 3-
stationslösningarna som uppnår projektets huvudsyfte ”som ett nytt och fullt integrerat 
kollektivtrafikobjekt i staden, syftar Göteborgs stadslinbana mellan Järntorget och 
Wieselgrensplatsen till att utgöra en tvärlänk som överbryggar barriärer och möjliggör en mer 
sammankopplad stad på ett innovativt och resurseffektivt sätt. Linbanan skapar nya 
resmöjligheter som avlastar kollektivtrafiken i centrala Göteborg. På så sätt skapas 
förutsättningar för ett ökat hållbart resande.”, till följd av att dessa lösningar går längsmed hela 
sträckan och knyter samman stadslinbanan med det övriga kollektivtrafiknätet vid 
Wieselgrensplatsen, Lindholmen och Järntorget. Även 4-stationslösningarna innebär emellertid 
en del avsteg från de krav och kvaliteter som ställts på projektet. Vid val av inriktning är det 
viktigt att vara medveten om att det krävs vidare/omarbetning i nästa skede då ingen förankring 
med nyckelintressenter har skett inom detta uppdrag. Detta innebär att kostnader och behov av 
mer tid kan tillkomma i de fall funktioner behöver tillföras eller lösningar omarbetas. 

Kostnaderna för stadslinbanans olika utformningsalternativ behöver ställas i relation till den 
förväntade nytta som åtgärden genererar. Detta har gjorts genom samhällsekonomiska analyser 
samt genom en kvalitativ nyttoanalys. De genomförda samhällsekonomiska analyserna för de 
förenklade anläggningsalternativen, visar att förändringarna av kostnader leder till ett förbättrat 
nettonuvärde jämfört med konceptanläggningen. Nettonuvärdet är däremot fortfarande negativt, 
men de alternativa utformningarna ligger på nettonuvärden i liknande storleksordning som 
exempelvis investering i dubbelspårig järnväg Strängnäs-Härad och genom Varberg. 
Nettonuvärdet för en ny tunnelbanelinje i Stockholmsområdet är i paritet med de tidigare 
nettonuvärdesberäkningar som gjorts för konceptanläggningen. Den samhällsekonomiska 
analysen tydliggör även att många åtgärder genomförs trots att den samhällsekonomiska 
kalkylen genererar ett negativt nettonuvärde. Beroende på politiska inriktningar och 
avväganden kan de ej beräknade effekterna eller värdering gentemot måluppfyllelse och 
fördelningseffekter väga tyngre än de ekonomiskt värderade effekterna i ett samlat 
beslutsunderlag. 

I den kvalitativa nyttoanalysen ses stadslinbanan som en lösning på flera av de kollektivtrafiks- 
och stadsplaneringsrelaterade problem som finns längs den berörda sträckan. En stadslinbana 
genererar nyttor vilka är intimt förknippade med de ambitioner som återfinns i Göteborgs Stads 
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visions- och styrdokument, så som ambitionerna att hela staden, skapa blandstad och levande 
bottenvåningar.  

Beslut om ett fortsatt arbete med Göteborgs stadslinbana är en komplex fråga. Vid beslut om 
väg framåt måste alla de olika resultat och aspekter som denna utredning belyser vägas 
samman.       
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1 Syfte med detta dokument 
Syftet med detta dokument är att sammanfatta uppdragets aktiviteter och slutsatser till följd av 
genomförd utredning i enlighet med ”Uppdragsdirektiv Göteborgs stadslinbana – utredning av 
alternativ B enligt TN-beslut 2019-04-25” [1]. Bakom denna rapport ligger ett antal 
delrapporter som hänvisas till under respektive avsnitt och i referensförteckningen. 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Syftet uppdraget 

I enlighet med ”Uppdragsdirektiv Göteborgs stadslinbana – utredning av alternativ B enligt 
TN-beslut 2019-04-25” [1], har projektets uppdrag varit att arbeta fram alternativa utformningar 
och inriktningar av en stadslinbana i stråket Järntorget – Wieselgrensplatsen med målet av en 
halverad investeringsvolym jämfört med nuvarande prognos (4 080 MSEK). Vidare har 
projektets uppdrag varit att se över möjligheterna för en kraftig minskning av driftskostnad 
samt en tidigarelagd trafikeringsstart än vad som bedömdes i den fördjupade 
lägesrapporteringen som gjordes av projektet i mars 2019.  

Med nya tids-, kostnads- och nyttobedömningar samt en konsekvensbeskrivning utifrån 
uppfyllelse av beslutade planeringsinriktningar, gällande lagar och regler, framarbetade krav 
och förutsättningar till och med april 2019, samt styrande dokument och policys inom 
Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, möjliggörs en jämförelse med hittills 
framarbetat alternativ (för 4 miljarder kronor) samt med andra möjliga kollektivtrafiklösningar 
i stråket. 

Uppdraget har pågått från maj till oktober 2019 med en budget på 29 miljoner.  

Projektet informerar trafiknämnden om uppdragets resultat den 30:e oktober 2019. 
Beslutsprocessen om fortsatt väg framåt planeras att starta vid trafiknämndens nästkommande 
möte i november, innan det går vidare till kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige.  

Då projektet är en del av Sverigeförhandlingen1, ett finansieringsavtal om 
kollektivtrafikåtgärder i Göteborg, kommer även de ingående parterna Göteborgs Stad, Västra 
Götalandsregionen samt staten att involveras i beslutsprocessen innan besked kan lämnas om 
och hur projektet ska gå vidare. 

 

                                                 
1 Dnr 1018/15 Sverigeförhandlingen, Ramavtal 7 – Storstad Göteborg 
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2.2 Uppdragets aktiviteter 

Utredningen har bestått av ett antal huvudaktiviteter med tillhörande arbetspaket. 
Huvudaktiviteterna har varit följande:  

 Definiera utredningsalternativen. 

 Genomgång av krav och förutsättningar. 

 Verifiera och utforma stationer och torn utifrån utredningsalternativen. 

 Ta fram konsekvensbeskrivning av utredningsalternativen i relation till krav och 
förutsättningar. 

 Genomför kostnadsberäkningar, tidsbedömningar och sammanställningar för 
alternativen.  

 Genomför samhällsekonomisk analys för utredningsalternativen. 

 Sammanställ kvalitativa nyttor.  

 Genomför en enkel omvärldsanalys. 

 Sammanställ och leverera underlag som input till Sammanfattande rapport. 

 Ta fram Sammanfattande rapport med slutsatser samt presentationsmaterial till 
informations- och beslutsprocessen.  

Utöver detta har även ett arbete skett med att ta fram ett utkast på produkten Fördjupad 
Genomförandestudie. Produktens innehåll baseras på arbetet till och med april 2019.  

 

2.3 Utredningsalternativ 

Projektets uppdrag har omfattat följande utredningsalternativ:  

 Förenklad 4-stationslösning Järntorget – Wieselgrensplatsen.  

 Förenklad 3-stationslösning Järntorget – Västra Ramberget med Västra Ramberget som 
ändstation utan utbyggnadsmöjlighet. 

 Förenklad 3-stationslösning Järntorget – Västra Ramberget med Västra Ramberget som 
ändstation med utbyggnadsmöjlighet. 

Stationsalternativen har beräknats med två tornalternativ:  

 Enkelt stål. 

 UNS förslag till torn med fyrkantsprofil. 
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2.4 Förutsättningar och avgränsningar för uppdraget 

I enlighet med uppdragsdirektiv och uppdragsplan ”Uppdragsplan Göteborgs stadslinbana – 
utredning av alternativ B enligt TN-beslut 2019-04-25” [2] har projektets arbete omfattat att ta 
fram alternativa utformningar av stadslinbanan som därefter konsekvensbeskrivits gentemot 
uppfyllelse av beslutade planeringsinriktningar, gällande lagar och regler, framarbetade krav 
och förutsättningar till och med april 2019, samt styrande dokument och policys inom 
Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.  

De alternativa utformningarna av stadslinbanan har kostnadsberäknats och nyttovärderats ur ett 
samhällsekonomiskt samt ett kvalitativt perspektiv. Färdigställandetid för trafikstart har 
uppskattats och en enklare omvärldsanalys har genomförts för att titta på jämförbarheter mellan 
Göteborgs stadslinbana och andra stadslinbanor med samma linbaneteknik (3S2) i Europa.  

Utöver detta har projektet även arbetat fram ett utkast av produkten Fördjupad 
Genomförandestudie [3]. Produktens innehåll baseras på arbetet till och med april 2019. 
Huvudfokus har legat på att beskriva de förutsättningar och ramverk som åtgärden behöver 
förhålla sig till, oavsett framtida beslut om utformning.  

I enlighet med projektets uppdragsdirektiv och uppdragsplan ansvarar projektet för att utreda 
och sammanställa resultatet av ovan beskrivna utredningsaktiviteter. Detta uppdrag har inte 
ansvar för att sammanställa resultatet för alla de aktiviteter som trafiknämnden delade ut till 
trafikkontoret i april. En sådan sammanställning sker i ett separat underlag och av andra 
resurser inom trafikkontoret.  

I projektets uppdrag har det inte heller ingått att göra jämförelser mellan de alternativa 
förenklade utformningarna av stadslinbanan och andra kollektivtrafiklösningar. Uppdragets 
leverabler och slutsatser möjliggör däremot input till övergripande jämförelser mellan olika 
utformningar av en stadslinbana, samt med andra möjliga kollektivtrafiklösningar i stråket. Vad 
som kan och ska jämföras är således inte något som detta uppdrag har hanterat.  

Inom uppdraget har projektet informerat och tagit in synpunkter kring de nya utformningarna 
från designtävlingsvinnarna och representanter från stadsbyggnadskontoret. Dessa intressenters 
synpunkter har omhändertagits i delrapporten ”Konsekvensbeskrivning av alternativ 
utformning avseende krav- och måluppfyllelse” [4], för vidare hantering i ett eventuellt fortsatt 
arbete med projektet. I övrigt har ingen samverkan, dialog eller förankring skett med dessa 
intressenter under uppdragets genomförande. 

Baserat på de avgränsningarna kring samverkan, dialog och förankring som anges i 
”Uppdragsdirektiv Göteborgs stadslinbana – utredning av alternativ B enligt TN-beslut 2019-

                                                 
2 Benämningen för den trekabliga linbaneteknik som består av en draglina samt två bärlinor.  
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04-25” [1] har samverkan, dialog och förankring med VGR/Västtrafik inte skett kring annat än 
utifrån uppdragets uppkomna behov av svar på frågor och för information.  

Vidare har det inte skett någon samverkan, dialog eller förankring kring de alternativa 
förenklade utformningarna av stadslinbanan med övriga nyckelintressenter såsom Volvo, 
Chalmersfastigheter eller Folkets Hus etc.  

Projektets nyckelintressenter har informerats om uppdraget samt om den kommande 
beslutsprocessen, men de har således inte involverats i utredningsarbetet. 

 

2.5 Leveranser 

Uppdraget innehåller följande leveranser: 

 En Sammanfattande rapport (detta dokument) med uppdragets slutsatser som bygger på 
ett antal delrapporter:  

o Göteborgs stadslinbana – Utformning enligt alternativ B 
o Konsekvensbeskrivning av alternativ utformning avseende krav- och 

måluppfyllelse 
o Sammanfattande kostnadsbedömning – Investering för Göteborgs stadslinbana 

alternativ B 
o Drift-, underhålls- och trafikeringskostnader PM 
o Övergripande tidplan Göteborgs stadslinbana – alternativ B 
o Samhällsekonomisk analys Göteborgs stadslinbana alternativ B 
o Kvalitativa nyttor PM 
o Omvärldsanalys PM 

 Presentationsmaterial till sammanträden 

 Budskapsplattform Göteborgs stadslinbana  

 Genomförandestudie Göteborgs stadslinbana, Järntorget – Wieselgrensplatsen - utkast  

 

3 Resultat 
I detta avsnitt sammanfattas de resultat och slutsatser som projektet gjort i utredningen. För 
djupare läsning hänvisas till respektive delrapport. 
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3.1 Uppdragets ekonomiska utfall 

Uppdraget har genomförts inom tilldelad budget på 29 miljoner kronor, vilken har finansierats 
av trafiknämnden, Västra Götalandsregionen och EU via ELENA-bidrag [2]. 

 

3.2 Omvärldsanalys 

3.2.1 Metodik och generella utgångspunkter i arbetet 

Inom projektets uppdrag har en enklare omvärldsanalys genomförts för att undersöka generella 
likheter och olikheter mellan Göteborgs stadslinbana och liknande stadslinbanor som är i drift 
eller som planeras att byggas Europa utifrån nedan perspektiv: 

 syftet med de olika anläggningarna och dess stadsmässiga sammanhang/omgivning,  

 tekniska och designmässiga faktorer, samt 

 geografiska/topografiska/geologiska förutsättningar. 

Utgångspunkterna för val av anläggningar har varit att de ska ha samma linbaneteknik (3S) och 
ligga i Europa för någon form av gemsamhet när det gäller lagstiftning. Vidare ska 
anläggningarna verka i stadsmiljö och inte vara anläggningar avsedda för exempelvis 
skidåkning och sommarturism, eftersom förutsättningarna för att bygga linbanor skiljer sig 
markant mellan stadsmiljö och miljö utan bebyggelse omkring sig. 

Anläggningarna som ingått i omvärldsanalysen är: 

 Bolzano, Italien (trafikstart maj 2009) 

 Koblenz, Tyskland (trafikstart juli 2010)  

 Toulouse, Frankrike (planerad trafikstart december 2020) 

 Göteborgs stadslinbana Järntorget – Wieselgrensplatsen, Sverige (avser 
konceptanläggningen vars trafikstart i mars 2019 bedömdes till Q3 2024) 3. 

Analysen har primärt genomförts genom att söka information om anläggningarna på projektens 
och/eller städernas webbsidor. Omvärldsanalysen gör inget anspråk på att vara en vetenskaplig 
analys utan är en informationsinhämtning med ett resonemang utifrån den tillgängliga 
informationen. 

                                                 
3 Benämningen ”konceptanläggning” avser den preliminära anläggningsutformning som med hjälp av preliminära 
programhandlingar, skisser och tekniska utkast kostnadsbedömdes i februari 2019 och som presenterades för 
politiken i en fördjupad lägesrapport i mars 2019. 
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3.2.2 Resultat och slutsatser 

Analysen pekar på ett antal faktorer som påverkar förutsättningarna för att anlägga en linbana i 
stadsmiljö och som påverkar kostnaden: 

Syftet – Ska anläggningarna ingå i det ordinarie kollektivtrafiksystemet och avlasta 
och/eller komplettera befintliga system, ställer det andra typer av funktions- och 
utformningskrav än om syftet med anläggningen är något annat (så som rekreation eller 
event). 

Topografi och omgivande miljö – Topografin kan vara en fördel om den är gynnsam. 
Omgivning och grundläggningsförhållandena påverkar i hög grad möjligheten hur en 
linbana kan anläggas och kostnaden för den. Anläggs linbanan i stadsmiljö behöver 
byggnationen också ta hänsyn till dess egna påverkan på omgivande funktioner, jämfört 
med om den anläggs på mer obebyggd mark där arbete kan utföras mer ostört. 

Linbanans ”storlek” och design – Ju fler stationer och torn, ju högre kostnad. Design kan 
vara en kostnadsdrivande faktor om det finns faktorer som påverkar valet av design. I en 
stadsmiljö ställs andra krav på design jämfört med en miljö utanför staden. Det kan också 
innebära att det är olämpligt att använda standardprodukter som exempelvis ”alptorn” i en 
miljö där det inte lämpar sig. Design kan också medföra mervärden utöver själva 
kollektivtrafikfunktionen. 

Baserat på tillgänglig information konstateras svårigheter i att verifiera funna kostnadsuppgifter 
och om dessa innehåller anläggningens samtliga kostnader.  

Många parametrar påverkar en anläggnings kostnad. Det finns inte en given modell för vad en 
linbaneanläggning i stadsmiljö kostar, vilket gör att en jämförelse endast utifrån olika 
anläggningars kostnader varken blir rättvis eller tillförlitlig. 

Slutsatserna från genomförd analys är i korthet att Göteborgs stadslinbana och Toulouse är de 
anläggningar som kan anses vara jämförbara utifrån syftet att avlasta/komplettera befintligt 
kollektivtrafiksystem. I övrigt skiljer sig förutsättningarna för anläggningarna mycket vad 
gäller topografi, geotekniska förutsättningar och stadsmiljömässig omgivning.  

Anläggningarna i Bolzano och Koblenz visade sig inte vara relevanta att jämföra med 
Göteborgs stadslinbana eller Toulouse, framförallt då syftet med dessa linbanor skiljer sig från 
både Göteborg och Toulouse, vilket bland annat sätter andra funktions- och designkrav.  

I dagsläget ser inte projektet något behov av en djupare omvärldsanalys. Däremot vore det 
intressant att följa tids- och kostnadsutvecklingen för byggnationen av Toulouse. Ska en 
fördjupning ske kring exempelvis de olika anläggningarnas kalkyler bör platsbesök och 
intervjuer med inblandade representanter genomföras. 

För en djupare läsning hänvisas till delrapport ”Omvärldsanalys PM” [5]. 
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3.3 Förenklad utformning av anläggningen 
I detta avsnitt beskrivs de förenklade utformningsförslagen på en övergripande nivå, detaljer 
kring utformningarna återfinns i delrapport ”Göteborgs stadslinbana – Utformning enligt 
alternativ B” [6]. 

3.3.1 Metodik och generella utgångspunkter i arbetet 

Det övergripande målet i utformningsarbetet har varit att möta trafiknämndens beslutssatser 
från april 2019 med avseende på halverad investeringskostnad, kraftigt minskad driftkostnad 
samt en tidigarelagd trafikstart4.  

Målet med utformningsarbetet har varit att utifrån ett kostnads-, funktions- och 
byggbarhetsperspektiv, verifiera två lösningar på torn, en lösning för stationerna Järntorget, 
Lindholmen och Wieselgrensplatsen samt tre lösningar för station Västra Ramberget5. 
Anläggningen ska vidare utgöra en kollektivtrafiklänk mellan Järntorget och 
Wieselgrensplatsen utan att göra avkall på säkerhet för passagerare eller driftpersonal.  
Utgångspunkten har varit att hitta den minsta och enklaste utformningen som bibehåller 
huvudsakliga krav och kvalitéer från tidigare arbete. 

3.3.1.1 Fasta parametrar 

I utredningen har ett antal grundläggande förutsättningar för den förenklade anläggningens 
utformning betraktats som fasta parametrar. Dessa parametrar har därför inte justerats i de 
alternativ som utretts. Parametrarna är: 

 3S teknik: Teknikvalet med en trekablig stadslinbana står som grund till följd av krav 
på robusthet, driftssäkerhet, tillgänglighets- och resenärsperspektiven. Att stå fast vid en 
trekablig stadslinbana handlar vidare om att hålla nere antalet torn längsmed sträckan 
samt för att klara spannet över älven, vilket de andra teknikerna inte klarar av utan att 
behöva placera ned torn i älven. 

 Torn och stationsplaceringar: Omfattande arbete med att sätta ner anläggningen på 
sträckan har genomförts i tidigare utredningar och har inte bedömts som relevanta att 
förändra utifrån ett tids-och kostnadsbesparingsperspektiv.  

 Tornhöjder: Till följd av att hänsyn måste tas till riksintresset för sjöfart över Göta älv  
med en seglingsfri höjd om 47,9 meter, säkerhetsavstånd till byggnader och Västra 

                                                 
4 2367/15: 2019-05-08 Protokollsutdrag Trafiknämnden 2019-04-25 § 149 Etablera linbanor i Göteborg 
5 Avser en mellanstation, en ändstation med utbyggnadsmöjlighet och en ändstation utan utbyggnadsmöjlighet. 
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Hamnbanan med hänsyn till brand, samt på grund av insynskrav till följd av 
detaljplaneprocessen, har tornhöjderna inte ifrågasatts. Ett omfattande arbete har 
genomförts i tidigare utredningar där tornhöjderna har optimerats efter dessa krav och 
förutsättningar, inklusive hänsyn till omgivande bebyggelse och geografiska 
förutsättningar.   

3.3.1.2 Tidigare ställda krav  

Många av de krav6 och förutsättningar som identifierades i det så kallade 
”programhandlingsskedet”, för framtagningen av konceptanläggningen, har inte varit möjliga 
att uppnå inom ramen för detta uppdrag, till följd av målet att arbeta fram alternativa 
utformningar och inriktningar av en stadslinbana till en kraftigt reducerad kostnad. 

3.3.1.3 Inriktningsbeslut 

Flera inriktningsbeslut har tagits under utformningsarbetets gång, några av de mest styrande har 
varit: 

 Stationerna ska utformas som hållplatser och inte resecentrum. 

 Gondolerna ska ha en hastighet på 6 m/s. 

 En hiss per perrong är tillräckligt för att klara kapaciteten för resande. 

 Tornens bottenplattor kommer att anläggas så att vägtrafik möjliggörs ovan plattorna.  

 Åtkomst till stationernas huvudentré sker via rulltrappa eller hiss.  

 Anläggningen ska dimensioneras till 1000 resenärer/timma/riktning till med en 
möjlighet till en kapacitetsökning till 15007.  

o Dimensioner för motorer, bär- och draglinor justeras. 
o Turtätheten justeras från var 45:e sek till var 99:e sekund.  
o Antal gondoler anpassas. 

3.3.1.4 Arbetssätt 

Samordningen av utformningsarbetet har genomförts i något som kallas ”projektstudio”. 
Projektstudion är ett effektivt sätt att få fram en samordnad lösning där alla berörda discipliner 
och beslutsfattare arbetar samlokaliserat en dag per vecka. Tyngdpunkten har hela tiden legat 
på att hitta bra lösningar inom alla discipliner utifrån ett byggbarhetsperspektiv. De discipliner 
som ingått i projektstudion är konstruktion, arkitektur, kalkyl, linbaneteknik, trafik, installation 
och brand. 

                                                 
6 Kravlista v6.0 190624 
7 Baserat på input från genomförda resenärsprognoser inom de samhällsekonomiska analyserna väntas 
kapacitetstaket per timma och riktning ligga strax under 1000 resenärer fram till år 2035. Se [10] för djupare 
läsning. Avvikelse från planeringsinriktning f) som anger 2000 resenärer/timma/riktning.  
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Utöver detta har även täta avstämningar skett kontinuerligt med projektets kravställande 
organisation som arbetat med konsekvensbeskrivningen av framtagna utformningsalternativ. 

Arbetssättet har skapat korta beslutsvägar, ett stort engagemang och en effektiv framdrift.  

3.3.2 Utformning stationer generellt 

Kvalitéerna i det vinnande tävlingsförslaget New Beacons 
har varit utgångspunkten till stationernas design och 
utformning. Ambitionen har varit att bibehålla och 
återskapa kvalitéerna även om layout och konstruktion har 
omarbetats i syfte att hitta en billigare och enklare 
anläggning. 

Alla stationer består av samma delar och delarna har 
samma relationer. Det ger stationerna ett gemensamt 
formspråk så att de både visuellt hänger ihop samt att 
samma lösningar återkommer i byggnationen. 

Byggbarhet, miljöpåverkan, kostnadsbesparingar är alla 
faktorer som har styrt utformning av stationernas stommar.  

Det har varit viktigt att skapa känsla av trygghet på 
markplan under plattformarna, strategin har varit att 
anlägga olika typer av landskapslösningar. Givetvis finns 
andra lösningar att studera vidare kring.        Bild: Stationsbyggnadens delar. 

Livslängd för olika konstruktionsdelar är 100 år för grundkonstruktioner inkluderande väggar 
mot mark och 50 år för övriga bärande konstruktioner. 

Djupet till fast botten varierar kraftigt vid de olika stationerna, från över 100 m vid Järntorget 
till nära 0 m vid Västra Ramberget. 

Målet för utformningen av alla stationer har varit att hitta det enklaste och de minsta möjliga 
stationerna som bibehåller kvaliteterna från tävlingsförslaget. Resultatet av 
stationsförenklingarna i jämförelse med konceptanläggningen, illustreras ur ett fasadperspektiv 
på nedan bild.  
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Bild 2: Jämförelse av Lindholmens stationsutformningar mellan konceptanläggning (övre bild) och förenklad 
stationsutformning (nedre bild) (vy från sydväst). 

I följande avsnitt redovisas de förenklade stationsutformningarna och de främsta utmaningarna 
per plats på en övergripande nivå.  

3.3.3 Järntorget 

Ändstationen Järntorget ligger vid sidan av byggnadskomplexet Folkets hus. Komplexet består 
av olika byggnader från olika tidsepoker. Bygget med hotell Draken tog sina första spadtag i 
september och är det första steget i transformationen av Masthuggskajen från en vidsträckt 
trafiklösning till en högexploaterad stadsmiljö. Stadslinbanans station Järntorget blir 
volymmässigt underordnad hotell Draken och den högre ursprungliga delen av Folkets hus. 
Stationens läge är idag ett obefolkat hörn, men i framtidens Masthuggskaj en passage där 
många kommer att röra sig.  
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 Bild 3: Översiktsbild station Järntorget med övrig bebyggelse (vy från söder). 

 
Bild 4: Utdrag från 3D-modell samt visionsexempel på hur stationen skulle kunna se ut i ett 
stadsmiljösammanhang (vy från sydväst). 

Utmaningar  

Den största utmaningen i stationsdesignen är att skapa en trygg atmosfär under plattform och 
skyddsbjälklag. Teknikrum, hiss, utrymningstrappa och rulltrappa är samlade i en volym direkt 
mot befintliga byggnader. Platsen under perrongen är genomsiktlig och överblickbar. Undertak, 
landskap och gröna väggar klär in betongytorna för att skapa ett mjukare och trevligare 
stadsrum. Landskapet bygger bort platser som kan bli häng och förstärker gångstråk och flöden.  

Samordning med trafiken i området är ytterligare en utmaning som behöver bearbetas i ett 
kommande skede tillsammans med angränsande projekt/program.   



Göteborgs stadslinbana, Järntorget-Wieselgrensplatsen 
Dokumenttyp: Rapport 

 

Dokument-ID: 

 

Bilagor: 

 

Antal sidor: 

Sida 17 av 43 

Författare: Jeanette van Zalingen 

 

Godkännare: Christer Niland 

 

Utgåva nr: 

1.0 

Godkänd och giltig 
från och med: 

191017 

 
 

 

3.3.4 Lindholmen 

Station Lindholmen blir en ny nod i kollektivtrafiken med byte mellan spårvagn, buss och 
stadslinbanan. Stationen står mitt på en triangelformad torgyta med vägar runtom. Torget 
angränsar till flera olika typer av bebyggelse; ny bostadsexploatering, utbildningsverksamhet, 
byggnader för lätt industri samt Slottsberget vars bebyggelse är riksintresse för kulturmiljövård.  

 

 Bild 5: Översiktsbild station Lindholmen med övrig bebyggelse (vy från öster). 

 

Bild 6: Utdrag från 3D-modell samt visionsexempel på hur stationen skulle kunna se ut i ett 
stadsmiljösammanhang (vy från nordost). 

Utmaningar 

En utmaning har varit att minimera stationsbyggnaden utan att de tekniska komponenterna tar 
över intrycket. Det vikta taket är jämnstort med linbanetekniken och ramar in alla delar för att 
ge ett enhetligare intryck.  
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Ytterligare en utmaning har varit att skapa en trevlig och trygg miljö på markplan. Delar av 
torgytan får dessutom inte beträdas i samband med servicearbeten i anslutning till stationen på 
grund av risk för nedfallande delar. En vattenspegel både förhindrar vistelse i riskområden och 
häng under plattformen. 

3.3.5 Västra Ramberget 

Station Västra Ramberget är planerad att anläggas på en yta inom Volvokoncernens planerade 
exploatering Campus Lundby och kommer att bli en integrerad del av områdets utveckling.  

 
Bild 7: Volvos visionsbild över den södra delen av Campus Volvos planerade exploatering (vy från sydost). 

Stationen har tagits fram i tre versioner; som ändstation, utbyggbar ändstation och 
mellanstation. Till skillnad från de andra stationerna där perrongen står på pelare, ligger 
perrongplan för Västra Ramberget i marknivå.  

Station Västra Ramberget innehåller anläggningens depå/garage och verkstad för gondolerna.  

I alla de olika utformningarna byggs stations- och depåbyggnaden ihop och grundläggs genom 
platta på mark, jämfört med de andra stationerna som grundläggs på pålar. Att anlägga station 
och depå i markplan förenklar både byggnaderna och linbanetekniken. 

I alternativet där Västra Ramberget byggs som en ändstation, men med utbyggnadsmöjlighet, 
kan uppförande av anläggningen ske i två utbyggnadssteg. I det första utbyggnadssteget byggs i 
sådana fall delsträckan från Järntorget till Västra Ramberget. I ett senare utbyggnadssteg 
förlängs stadslinbanan med delsträckan Västra Ramberget – Wieselgrensplatsen. 
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Detta alternativ innebär väsentliga tekniska nackdelar på grund av konstruktionen med två 
separata linsektioner. För att upprätthålla driften i de två första sektionerna med så lite 
störningar som möjligt vid en senare utbyggnad av anläggningen med den tredje sektionen, 
måste flera byggnadsarbeten utföras i station Västra Ramberget redan i det första 
utbyggnadssteget. Ytterligare skillnader i utformningen mellan de olika alternativen finns att 
läsa i ”Göteborgs stadslinbana – Utformning enligt alternativ B” [6].  

Oavsett version planeras stationens södra entré att byggas i ett senare skede då planerna för 
utveckling av området vid södra entrén ligger långt fram i tiden. Däremot är ytorna för den 
södra entréns rulltrappor förberedda där nu stora stenblock är placerade som temporär 
landskapslösning. 

 
Bild 8: Utdrag från 3D-modell (vy från sydost) samt visionsexempel på hur mellanstationen skulle kunna se 
ut i ett stadsmiljösammanhang (vy från nordost). 

Utmaningar 

En av utmaningarna för stationen har varit att hitta en ekonomisk lösning för depån/garaget. 
Depån har lagts i samma nivå som perrongplanet, vilket bedöms enklare och billigare än i 
konceptanläggningen när depån lagts under stationsbyggnaden.  

Vidare har landskapet utanför stationen varit en utmaning då det ska vara en bra miljö både 
med och utan omgivande campusbyggnader, samt ska hantera de stora riskområden som inte 
får beträdas. Ett förslag på lösning är en fjällnatur där en vild våtmark och klippblock gör 
riskområdena under linbanetekniken otillgängliga, men samtidigt skapar kontraster i 
kontorsmiljön. Anpassningen av området behöver ske i samspråk med Volvo vid ett fortsatt 
arbete.  
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3.3.6 Wieselgrensplatsen 

Ändstationen Wieselgrensplatsen ligger på en slänt mellan Hjalmar Brantinggatan och de 
nedsänkta spårvagnslinjerna med hållplatser och vändslinga. Stationen väntas dra mer folk till 
Wieselgrensplatsen och skapa ett förändringstryck med utveckling och nybyggnation.  

 
Bild 9: Utdrag från 3D-modell (vy från sydöst) samt visionsexempel på hur mellanstationen skulle kunna se 
ut i ett stadsmiljösammanhang (vy från nordöst). 

Utmaningar 

En av utmaningarna för stationen har varit att få plats på den smala byggbara ytan med 
omgivande trafik i flera plan. Delar av stationen kragar ut över bilvägen och teknikrum för 
stadslinbanan har byggts in i slänten.  

En annan utmaning för stationen har varit resenärsflödena mellan gatunivå, hållplatser och 
perrong. Hissen har placerats i det enda läget där den kan nå alla tre plan. Från stadslinbanans 
perrong ner till gatuplan går en rulltrappa, intill rulltrappan fortsätter sedan en vanlig trappa 
från gatuplan ner till spårvagnshållplatsen. I slänten bredvid stationen finns även en ramp från 
spårvagnsnivån till gatunivån. 

3.3.7 Tornutformning 

Även för tornen har målet varit att hitta den minsta och enklaste utformningen som bibehåller 
huvudsakliga krav och kvaliteter från tidigare arbete. Tornen behöver uppnå en bestämd höjd 
för att profilen på stadslinbanan ska innehållas och därmed går det inte att minimera ytor likt 
arbetet med stationsutformningen. Däremot kan tornens konstruktion förenklas vilket både 
påverkar byggnation och nödvändig materialmängd. 
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I följande avsnitt redovisas två alternativa utformningar av torn för stadslinbanan. Torn UNS 
fyrkantsprofil är en förenkling av tävlingsförslagets tornutformning där tanken har varit att 
behålla den övergripande utformningen, men förenkla balktypen. Torn Enkelt stål har däremot 
ett helt annan utformning av både balkstruktur och dimension. Ytterligare tornalternativ så som 
klassiska alpfackverkstorn, betongtorn och vindkraftstorn har varit uppe för diskussion tidigt i 
utredningen men förkastats.  

3.3.7.1 Enkelt stål 

Målet med torn Enkelt stål har varit att ta fram det enklaste möjliga torn i samma skala som 
tävlingsförslaget. Tornens enkla, dynamiska former (snedstagen) framhävs med hjälp av 
belysning.  

Utformningen av tornen Enkelt stål baseras på att de ska ha bra byggbarhet, vara billiga att 
bygga samt vara möjliga att inspektera och repareras. Styrande för utformningen har varit 
repeterbara knutpunkter, i möjligaste mån placerade på samma höjd över marken, kvadratiska 
balktvärsnitt bestående av fyra hopsvetsade plåtar, yttre inspekterbara svetsar och 
skruvförband, låg stålvikt, hög statisk och dynamisk styvhet och stabil infästning i fundamenten 
genom fyra tornfötter.  

Grundläggningen för torn Enkelt stål är en pålad betongplatta med varierande storlek beroende 
på tornens höjd. Djupet till fast botten (berg) varierar från 120 m vid torn A till bara några 
meter vid torn F. 

Eftersom tornfötterna för torn Enkelt stål kommer ner annorlunda på markytan än UNS tornen 
som har tre ben, har trafikförslagen från programhandlingen behövt omarbetas för de torn som 
står placerade i trafikmiljö (torn C, E och F). 

 
Bild 10: Översikt torn A-F i utförandet Enkelt stål samt visionsexempel på hur torn B vid Lindholmspiren 
skulle kunna se ut i ett stadsmiljösammanhang. 



Göteborgs stadslinbana, Järntorget-Wieselgrensplatsen 
Dokumenttyp: Rapport 

 

Dokument-ID: 

 

Bilagor: 

 

Antal sidor: 

Sida 22 av 43 

Författare: Jeanette van Zalingen 

 

Godkännare: Christer Niland 

 

Utgåva nr: 

1.0 

Godkänd och giltig 
från och med: 

191017 

 
 

 

3.3.7.2 UNS torn med fyrkantsprofil 

Tornen i tävlingsförslaget8 är eleganta och speciella. Konstruktionen i tävlingsförslagets torn 
och dess dynamiska formspråk är ett och samma. Ändras konstruktionen ändras också 
uttrycket. Det är därför svårt att förenkla konstruktionen utan att design och helhetsintrycket 
påverkas. 

Den aspekt som kan göra tornen mer ekonomiskt genomförbara utan att drastiskt ändra 
uttrycket, är att förenkla stålstagens profiler från åttakantsprofiler till fyrkantsprofiler. Stagen 
skulle då kunna tillverkas mer konventionellt.  

Inom genomfört arbete med att förenkla dessa tornutformningar har projektet således utrett hur 
tornets uttryck skulle ändras om stagen istället utförs som fyrkantsprofiler. På långt håll 
(kilometerlångt) i dagsljus antas uttrycket inte påverkas. På närmare håll påverkas tornens skira 
och precisa form. Här återstår arbete att utforma de olika knutpunkterna som konsekvens av 
fyrkantsprofilerna. Tornen i tävlingsförslaget har också en tydlig in- och utsida där insidan är 
belyst på natten. Fyrkantsprofiler kommer inte att ge tornen samma tydliga insida/utsida. 

 
Bild 11: Översikt torn UNS fyrkatsprofil till vänster och visionsbild med UNS åttakantsprofil från 
konceptanläggningen till höger för torn B vid Lindholmspiren. 

Den globala geometriska utformningen för torn UNS fyrkantsprofil följer programhandlingen 
men balkarna mellan knutpunkterna har kvadratiska tvärsnitt och består enbart av fyra 
hopsvetsade plåtar. Detta innebär enbart yttre svetsar och möjlighet att inspektera och reparera. 

Torn UNS Fyrkantsprofil hamnar på likvärdig nivå som i programhandlingen med avseende på 
stålvikt, statiska och dynamiska styvheter (utböjning) och möjlighet till infästning i 
fundamenten (tre ben). 

                                                 
8 De torn som arbetats vidare med i konceptanläggningens programhandlingsarbete 2018‐2019.  
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Grundläggningen för torn UNS fyrkantsprofil är liksom för torn Enkelt stål en pålad 
betongplatta med varierande storlek beroende på tornens höjd. Djupet till fast botten (berg) 
varierar från 120 m vid torn A till bara några meter vid torn F. 

Tornfötterna för UNS fyrkantsprofil väntas komma ned på markytan samma sätt som 
tävlingsförslaget, vilket innebär att trafikförslagen från programhandlingen inte behöver 
justeras. 

För torn med UNS fyrkantsprofil är konstruktion, byggnation och underhåll betydligt mer 
komplicerat jämfört med tornutformning Enkelt stål till följd av att det är 

 svårt att definiera gemensamma knutpunktsnoder där alla ingående balkarna med olika 
tvärsnitt kan sammanfogas på ett bra sätt, 

 många balkar i samma knutpunkt, med skarpa små vinklar mellan de ingående balkarna. 
Vissa balkanslutningar kan bli svåra/omöjliga att svetsa till följd av dessa 
anslutningsvinklar.  

 Svetsar kommer att överlappa och korsa varandra, vilket är en nackdel. 

 Inne i knutpunkterna är det svårt att hitta utrymme för förstyvningsplåtar och 
hörnbrickor som eventuellt kan komma att behövas och samtidigt möta kraven på 
svetsutrymme. 

 Till följd av tornets oregelbundenhet skapas många olika nivåer för ställningsbyggande.  

 

3.4 Konsekvensbeskrivning av förenklad utformning 

I detta avsnitt beskrivs övergripande de konsekvenser som de förenklade anläggnings-
utformningarna innebär gentemot projektets beslutade planeringsinriktningar, gällande lagar 
och regler, framarbetade krav, kvaliteter och förutsättningar till och med april 2019, 
designtävlingens tävlingsprogram, detaljplaneprocessen samt styrande dokument inom 
Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. En mer detaljerad konsekvensbeskrivning av 
utformningarna återfinns i delrapport ”Konsekvensbeskrivning av alternativ utformning 
avseende krav- och måluppfyllelse” [4]. 

3.4.1 Syfte och utgångspunkter 

Syftet med konsekvensbeskrivningen har varit att ge en samlad bild av vilka konsekvenser en 
förenklad anläggning ger på ställda krav, samt för att tydliggöra i vilken mån de alternativa 
utformningarna uppfyller projektets, stadens och regionens mål. Syftet har också varit att 
redovisa vilken påverkan dessa alternativ ger på pågående myndighetsprocesser samt 
översiktligt identifiera osäkerheter i genomförbarheten av en förenklad anläggning.  
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Konsekvensbeskrivningen baseras på: 

• lagar, förordningar och föreskrifter  

• myndighetsutövning (detaljplan, miljödom etc.) 

• stadens och regionens styrande dokument 

• beslutade planeringsinriktningar 

• kravlista 

• externa förväntningar 

• fysiska förutsättningar 

• kvalité 

Avvikelsernas konsekvenser har i sin tur kategoriserats utifrån identifierade påverkansområden; 
resenär, kapacitet, personal, drift och underhåll, kollektivtrafik, tillgänglighet, extern part, 
miljö, trafik, stadsutveckling, juridiska processer samt tidplan.  

Med anledning av uppdragets tids- och kostnadsram har arbetet med kostnadsbedömningen av 
de förenklade anläggningsutformningarna skett parallellt med konsekvensbeskrivningsarbetet. 
Konsekvenserna har därför inte kvantifierats i kostnader, utan bedömningarna utgår från 
kvalitativa värden. 

Konsekvensbeskrivningen har genomförts inom projektets uppdragsorganisation där även 
representanter från stadsbyggnadskontoret samt arkitekterna bakom programhandlingen 
(UNStudio) till konceptanläggningen, har stöttat i arbetet genom att granska utformningarna 
och inkomma med synpunkter på dessa som sammanställts i ”Konsekvensbeskrivning av 
alternativ utformning avseende krav- och måluppfyllelse” [4]. 

3.4.2 Resultat  

Utifrån de 12 planeringsinriktningarna uppfyller ingen av de föreliggande lösningarna samtliga 
av projektets 12 planeringsinriktningar eller de mål och krav som tidigare ställts inom projektet 
och på projektet utifrån styrande dokument, lagar och policys. Planeringsinriktningar avseende 
tid och kostnad uppfylls inte med någon av lösningarna som nu presenterats, men då det inte 
heller uppfylldes med tidigare lösning har dessa avvikelser inte analyserats vidare.  

Dock bedöms projektets huvudsyfte i det fall som stadsinbanans sträckning behålls som en 4-
stationslösning uppnås: ”som ett nytt och fullt integrerat kollektivtrafikobjekt i staden, syftar 
Göteborgs stadslinbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen till att utgöra en tvärlänk 
som överbryggar barriärer och möjliggör en mer sammankopplad stad på ett innovativt och 
resurseffektivt sätt. Linbanan skapar nya resmöjligheter som avlastar kollektivtrafiken i 
centrala Göteborg. På så sätt skapas förutsättningar för ett ökat hållbart resande.” till följd av  
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att en sådan lösning går längsmed hela sträckan och knyter samman stadslinbanan med det 
övriga kollektivtrafiknätet vid Wieselgrensplatsen, Lindholmen och Järntorget.  

Samtliga kravavvikelser har sin grund i det arbete som gjorts med syfte att minska 
investeringsvolymen och drift- och underhållskostnader. Detta innebär att även om 
förändringarna i anläggningen medför att måluppfyllelsen för de kvalitativa målen minskas, har 
förändringarna å andra sidan en positiv påverkan på måluppfyllelsen beträffande kostnader och 
kan därav vara motiverade utifrån projektet som helhet.  

Arbetet med konsekvensbeskrivningen har identifierat tre huvudfrågor där störst och mest 
betydande konsekvenser bedöms uppstå och där måluppfyllelser eller nyttor blir så pass 
påverkade att det inte kan falla inom projektorganisationen att ta ställning till dessa, utan att 
principiella ställningstaganden från projektets beslutsfattare krävs inför fortsatt arbete. 

Sträckning och öppettider 

En 4-stationslösning har en högre måluppfyllelse gentemot projektets planeringsinriktningar än 
vad en 3-stationslösning har. I det fall inte hela sträckan byggs uppnår inte projektet sina två 
första planeringsinriktningar,  

a) syftar till att utgöra en tvärlänk som på ett innovativt och resurseffektivt sätt möjliggör en 
tätare och mer sammankopplad stad,  

b) binder samman Järntorget, Lindholmen, Lundby och Wieselgrensplatsen som en helt 
integrerad del av stomkollektivtrafiken. 

Utöver projektets egna planeringsinriktningar medför en förkortning av sträckan också att 
projektet inte längre bidrar i samma utsträckning till stadens långsiktiga mål och strategiska 
utbyggnadsplanering där Wieselgrensplatsen finns utpekat. Att inte bygga en station vid 
Wieselgrensplatsen medför att stadslinbanan tappar sin koppling till övrig stomkollektivtrafik 
på Hisingen då Västra Ramberget inte är någon bytespunkt.  

Vidare har projektet räknat på en förkortning av stadslinbanans öppettider, från 19 timmar per 
dygn i konceptanläggningen till nu föreslagna 16 timmar per dygn, i syfte att uppnå målet om 
att minska drift-, underhålls- och trafikeringskostnader. Detta ger en påverkan på delar av 
planeringsinriktning b) …helt integrerad del i stomkollektivtrafiken då öppettiderna till viss del 
skiljer sig från det övriga trafiksystemet som i snitt ligger på 20 timmar per dygn på de större 
linjerna.  

Gestaltning av torn 

Tornens skala gör att de ger både stor lokal påverkan på de platser i staden som de ska placeras 
samt att de ger en stor påverkan på hela stadsbilden, då de kommer bli ett nytt inslag som syns 
från stora delar av staden. Att stor påverkan sker är oundvikligt oavsett vilken typ av 
utformning som väljs för tornen. Det som skiljer alternativen åt är i vilken omfattning påverkan 
uppfattas som ett positivt tillskott eller uppfattas som ett negativt intrång.  
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En viktig bakgrundsaspekt från när den tävlingsvinnande designen utsågs (UNS 
åttakantsprofil), är möjligheten att Göteborg kan komma att bygga fler stadslinbanor som en del 
i kollektivtrafiksystemet. Designen av tornen behöver därmed vara av hög arkitektonisk kvalité 
då de kan bli ett påtagligt inslag i stadsbilden, inte bara längs med den sträcka som nu planeras 
utan över större delen av staden. Bedömningen av gestaltningens vikt och påverkan kan därmed 
inte begränsas till enbart den sträckning som nu är aktuell.  

Båda studerade alternativ av tornutformningar ger konsekvenser på gestaltning, dock bedöms 
det enkla ståltornet medföra betydligt större påverkan. En tornutformning i enkelt stål anses 
inte uppfylla stadens krav och ambitioner gällande gestaltning, då de uppfattas som ett stort 
intrång i stadsbilden och bedömts som oacceptabla ur gestaltningshänseende.  

Vidare är inte alternativet Enkelt stål förenlig med framtagna detaljplaner och är därmed inte 
förenlig med de myndighetskrav som ställs på projektet utifrån plan- och bygglagen.  

Konsekvensen av att gå vidare med tornutformning Enkelt stål bedöms därför som mycket stor 
och likaså är genomförbarheten utifrån plan- och bygglovsreglering högst osäker. 

En förenklad utformning av UNS design till en fyrkantsprofil ger även den en påverkan på 
gestaltning. Dock bedöms utformningen ligga inom de bestämmelser som finns i detaljplanerna 
och den juridiska processen påverkas därmed inte på samma sätt som om en annan torndesign 
skulle väljas.  

Den förenklade utformningen bedöms inte ha samma elegans som den i konceptanläggningen. 
Förenklingen gör att tornet uppfattas som klumpigare och ger ett instabilt intryck. Logiken i det 
tillvridna fackverket tappas då det inte länge sammankopplas med balkarnas unika design. Den 
ljusdesign som framarbetats för att förstärka tornets konstruktion behöver även den arbetas om 
då den baseras på och samspelar med balkens konstruktion. Ett anpassat koncept utifrån de nya 
balkarnas utformning krävs därför för att förstärka tornens gestaltning. 

Funktioner i stationerna 

De nya stationsutformningarna bidrar till att komma närmare målet om minskad 
investeringsvolym och uppfyller de grundläggande behoven som finns för att vara en fungerade 
kollektivtrafiklösning.  

Att stationerna hanteras som hållplatser och inte stationer medför att de inte längre ger ett 
mervärde utöver kollektivtrafikfunktionen för resenärerna och påverkar även deras upplevelse 
av trygghet. Stationerna integreras inte heller lika väl i stadsmiljön när byggnadens publika 
funktioner endast finns en våning upp. Stationerna bidrar inte heller till att skapa mötesplatser 
eller att tillföra service till närboende och andra som vistas i området.  

Stationerna på Järntorget, Lindholmen och Wieslgrensplatsen behöver ha en viss höjd på 
plattformarna för att anläggningen inte ska komma i konflikt med trafik, omkringliggande 
bebyggelse etc. Detta medför att ytor under tak utan funktionell användning uppstår i gatuplan. 
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Byggrätter finns för att utveckla dessa ytor till publika lokaler och verksamheter, vilka inte 
nyttjas i de förenklade stationsutformningsförslagen. Stationerna används därmed inte till sin 
fulla potential. Med de attraktiva lägen stationerna har finns förutsättningar för att utveckla dem 
till mer än kollektivtrafikhållplatser. 

3.4.3 Konsekvensbeskrivningens slutsatser 

Konsekvensbeskrivningen konstaterar sammanfattningsvis att projektets huvudsyfte kan anses 
nåbart med en förenklad utformning vid beslut om en 4-stationslösning, men det innebär en hel 
del avsteg från de krav och kvaliteter som ställts på projektet. 

Brister och osäkerheter finns i konsekvensbedömningarna utifrån att underlaget har varit 
begränsat till att inte inkludera förankring med externa parter.  

Vid val av inriktning är det viktigt att vara medveten om att det krävs vidare/omarbetning i 
nästa skede. Detta innebär att kostnader och behov av mer tid kan tillkomma i de fall funktioner 
behöver tillföras eller lösningar omarbetas.  

 

3.5 Tidplan / Bedömning av trafikstart 

De olika utredningsalternativens övergripande tidplaner redovisas i delrapporten 
”Övergripande tidplan Göteborgs stadslinbana – alternativ B” [7]. 

Trafikstart för respektive alternativ har beräknats till:  

 3 station med/utan utb – Enkelt stål  Q2 2024 

 3 station med/utan utb – UNS fyrkantsprofil Q3 2024 

 4 station – enkelt stål   Q4 2024 

 4 station – fyrkantsprofil  Q2 2025 

Konceptanläggningens trafikstart beräknades i mars 2019 till Q3 2024. 

Övergripande förutsättningar för tidplanerna är att  

 fortsatt arbete med fördjupad genomförandestudie startar den 7 januari 2020,  

 inga större justeringar och/eller omtag görs i framtagna anläggningsutformningar,  

 investeringsbeslut fattas under Q1 2021. 

Skillnaderna mellan de olika alternativens trafikstartstider baseras främst på att det antingen är 
tre stationer + fyra torn eller fyra stationer + sex torn som ska byggas. Vidare tar det olika lång 
tid att projektera, konstruera och bygga tornutformning Enkelt stål och UNS fyrkantprofil. 
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Bild 12: Projektprocessbilden visar på en övergripande nivå större beslutspunkter samt ett intervall för när 
trafikstart beräknas för de olika förenklade utredningsalternativen.  

3.5.1 Osäkerhet i bedömningar av tidplan 

Starttidpunkten för tidplanerna, beslutad i samråd med projektägaren, är den 7 januari 2020. Då 
det är oklart när ett beslut om en eventuell fortsättning kan fattas, ska startdatumet för tidplanen 
ses som fiktivt. Datumet har valts för att kunna arbeta fram en tidpunkt för trafikstart. Beroende 
på hur lång tid beslutsprocessen tar, kan exempelvis årstidsberoende aktiviteter i tidplanernas 
produktionsdelar påverkas och sluttiden förskjutas.  

I det eventuella arbetet med att slutföra den fördjupade genomförandestudien ska då aktuellt 
alternativs tidplan ses över och fastställas utifrån de då rådande förutsättningarna för projektet 
och dess genomförande. 

Till följd av att projektorganisationen beslutats att avetableras9 efter uppdragets leverans i 
oktober 2019 i väntan på beslut om fortsättning, kommer en återetableringstid att tillkomma 
från det att ett beslut fattats om en fortsättning. Läs mer under avsnitt 3.8. Dröjer beslut om 
projektets fortsättning riskerar exempelvis olika lösningar som arbetats fram inom utredningen 

                                                 
9 Uppdragsdirektiv Göteborgs stadslinbana – utredning av alternativ B enligt TN‐beslut 2019‐04‐25 2.0 
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bli inaktuella, till följd av andra projekt och programs fortsatta utbyggnadsplanering i 
anslutning till projektets olika geografiska platser.  

Som nämns i avsnittet kring konsekvenser av anläggningsutformningarna i förhållande till krav, 
lagar och regler etc. råder det stor osäkerhet i hur tidskrävande eventuella justeringar och/eller 
omtag blir till följd av att framtagen anläggningsutformning inte är förankrad med de 
intressenter som blir berörda. Exempel på osäkerheter kopplat till dessa perspektiv är 
anpassningen av station Västra Ramberget som behöver samordnas med Volvo AB:s krav och 
utbyggnadsplaner kring området, samt acceptans och genomförbarheten av justerad 
tornutformning bland annat utifrån plan- och bygglovsreglering.  

Ytterligare osäkerheter i tidplanerna rör de tillståndsprocesser som projektet är beroende av för 
start av produktion. Villkoren för miljödomen är inte klara och tidpunkten för en dom är i 
dagsläget osäker. Detaljplanerna på Hisingssidan har passerat granskning, men risk finns att 
planerna behöver backas beroende på val av tornutformning och därmed drar processen 
eventuellt ut på tiden. Miljödom och detaljplaner måste vara laga kraftvunna vid start av 
produktion.  

 

3.6 Kostnadsbedömningar 

3.6.1 Investeringskostnader 

I delrapporten ”Sammanfattande kostnadsbedömning – Investering för Göteborgs stadslinbana 
alternativ B” [8] redovisas bedömningarna av de olika utformningsalternativens 
investeringskostnader mer nedbrutet. I nedan tabell redovisas en sammanställning av 
alternativens totalsumma inklusive riskreserv på 15%.  

 

Investeringskostnad 
(mnkr i 2016 års prisnivå) 

Torn  
Enkelt Stål 

Torn  
UNS fyrkantsprofil 

3-stationslösning 2 162 2 390 

3-stationslösning utbyggnadsbar 2 196 2 425 

4-stationslösning 2 827 3 165 

Konceptanläggningen (bedömd i mars)  Torn UNS åttakantsprofil 
4 080 

Tabell 2: Sammanställning av alternativens totalsumma inklusive riskreserv (15%). 
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De övergripande förutsättningarna för beräkningarna är att  

 fortsatt arbete med fördjupad genomförandestudie startar den 7 januari 2020,  

 anläggningen planeras och byggs i enlighet med redovisat utformningsförslag utan 
större justeringar och/eller omtag görs i framtagna anläggningsutformningar,  

 investeringsbeslut fattas under Q1 2021. 

Sammanfattningsvis är 3-stationslösning med tornutformning Enkelt stål det alternativ som har 
lägst kostnad. Det är också det alternativ som har kortast byggtid med möjlig trafikstart Q2 
2024.  

4-stationslösning med tornutformning UNS fyrkantsprofil är det av de nu studerade alternativen 
som har högst kostnad. Detta alternativ har också längst byggtid, med möjlig trafikstart Q2 
2025.  

Kostnaden kopplat till alternativen med torn UNS fyrkantsprofil beror dels på den höga 
tillverkningskostnaden, men också på den komplexa konstruktionen som försvårar 
byggbarheten. 

Av de tre stationsutformningsalternativ som har utretts för Västra Ramberget, är det utbyggbara 
alternativet det som innebär störst osäkerhet. I uppdraget har det inte ingått att ta reda på vad en 
utbyggnad till fyra stationer och sex torn skulle kosta, varken i investeringskostnad eller i drift- 
och underhållskostnad. Det är dock med all säkerhet så att det innebär en högre kostnad både 
för investering och framförallt drift- och underhåll, jämfört med att bygga hela sträckan på en 
gång i enlighet med en 4-stationslösning. 

För samtliga alternativ bedömer projektet att anläggningen nu har förenklats och slimmats så 
mycket att det inte går att komma längre kostnadsmässigt, utan att göra avkall på de fasta 
parametrar som ansetts som viktiga förutsättningar och krav för anläggningen, se avsnitt 
3.3.1.1. Att ändra anläggningens förutsättningar genom att justera de fasta parametrarna 
bedöms inte som rimliga åtgärder, varken ur ett process-, tids-, kostnads-, eller 
kvalitetsperspektiv. 

3.6.2 Drift-, underhåll- och trafikeringskostnader 

I delrapporten ”Drift-, underhålls- och trafikeringskostnader PM” [9] redovisas bedömningarna 
av de olika utformningsalternativens drift-, underhålls- och trafikeringskostnader mer 
nedbrutet. I tabellen nedan redovisas de årliga kostnaderna. Sist i avsnittet anges också ett 
spann av den preliminära beräkningen av genomsnittlig kapitaltjänstkostnad.  
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Årliga drift-, underhålls- och 
trafikeringskostnader 
(mnkr i 2018-06 års prisnivå) 

Torn  
Enkelt Stål 

Torn  
UNS fyrkantsprofil 

3-stationslösning 37 40 

3-stationslösning utbyggnadsbar 37 40 

4-stationslösning 47 52 

Konceptanläggningen (bedömd i mars)  Torn UNS åttakantsprofil 

113  
 Tabell 3: Sammanställning av alternativens årliga kostnad för drift, underhåll och trafikering. 

De övergripande förutsättningarna för beräkningarna är att  

 stadslinbanans öppettider är 16 timmar per dygn, 

 anläggningens kapacitet är 1 000 resenärer per timme och riktning, med en möjlig 
kapacitetsökning till 1 500 resenärer per timme och riktning, 

 de utgår från de förenklade anläggningsutformningar som presenteras för trafiknämnden 
i oktober. 

 
Beräkningen av drift-, underhålls och trafikeringskostnaden visar på en markant minskning 
jämfört med konceptanläggningen. Det gäller oavsett vilket alternativ som jämförs. I 
beräkningen ingår samma poster som vid rapporteringen i mars – personalkostnader samt 
drift- och underhållskostnad för linbaneteknik, stationer och torn.  

Personalkostnaden utgår från det antal resurser som behövs för att ”köra” och sköta om 
stadslinbanan. Drift och underhåll av linbaneteknik är beräknad utifrån Göteborgs 
stadslinbanas specifika anläggning till skillnad från tidigare då det var en standardlinbana 
som beräknades. De kraftigt minskade stationsytorna förändrar drift- och 
underhållskostnaden markant. Beräkningen av drift och underhåll av torn är en schablon, 
2,0% på konstruktionens investeringskostnad. Bedömningen är att det skiljer sig i 
komplexitetsgrad mellan de två olika tornalternativen vilket ger olika investeringskostnader 
och avspeglar sig i drift och underhåll. 

En preliminär beräkning av kapitaltjänstkostnaden visar en genomsnittlig årskostnad från 
66,8-94,1 mnkr per år10 beroende på vilket av de sex alternativen som beräknas. Vidare 

                                                 
10 Den preliminära beräkningen av kapitaltjänstkostnaden utgår från de redovisade investeringskostnaderna för de 
förenklade anläggningsutformningarna och är i prisnivå 2016-01. 
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bedöms kostnadstäckningsgraden för de sex olika alternativen vara runt 60 %, vilket är över 
genomsnittet för ”övrig stadstrafik”. 

3.6.3 Osäkerhet i bedömningar 

För att beskriva osäkerheterna i projektets tids- och kostnadsbedömningar åskådliggörs detta 
med den så kallade ”osäkerhetstratten” i nedan bild och med kompletterande textförklaring.  

 

 
Bild 13: Osäkerhet i projektets bedömningar för konceptanläggningen och för de alternativa förenklade 
anläggningsutformningarna.  

Fram till den fördjupade lägesrapporteringen i mars 2019, hade projektet arbetat fram tids- och 
kostnadsbedömningar baserat på preliminära programhandlingar, skisser och tekniska underlag 
för konceptanläggningen. Nästa steg som var planerat då var att jobba vidare med dessa 
underlag till systemhandlingar för att optimera lösningar, försäkra byggbarhet och fördjupa de 
preliminära tids- och kostnadsbedömningarna. Vidare var konceptanläggningens utformning 
och funktioner väl förankrade med projektets nyckelintressenter.  

För de förenklade anläggningsutformningarna har projektet minskat osäkerheter kring olika 
genomförandefrågor. Projektet bedömer sig ha kommit förhållandevis långt i kunskaperna 
kopplat till exempelvis utformningslösningar, mängder, markförhållanden, marknadspriser och 
beräkningar för drift- och underhållskostnader för de olika delarna. Tids- och 
kostnadsuppskattningarna bedöms ur det perspektivet som relativt säkra utifrån det skede som 
projektet befinner sig i idag. Däremot har inga offerter tagits in eller systemhandlingar tagits 
fram, vilket innebär att det givetvis kvarstår osäkerheter, men de bedöms ha minskat i 
förhållande kunskapsnivån som projektet hade i mars. 
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Däremot då ingen förankring av de förenklade utformningarna skett med projektets 
nyckelintressenter, tillsammans med osäkerheterna kring utformningarnas påverkan på 
tillståndsprocesserna (detaljplaner och miljödom), bedömer projektet att osäkerheterna ur dessa 
perspektiv har blivit större. Därav en mer utdragen osäkerhetspositionering för de alternativa 
utformningarna i osäkerhetstratten i förhållande till konceptanläggningen. 

 

3.7 Nyttobedömningar 
Kostnaderna för stadslinbanans olika utformningsalternativ behöver ställas i relation till den 
förväntade nytta som åtgärden genererar. Som en del i projektets uppdrag med att titta på 
alternativa utformningar av en stadslinbana i stråket mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen, 
har projektet därför också: 

- färdigställt arbetet med den samhällsekonomiska analys som pågått från hösten 2018 till 
sommaren 2019,  

- tagit fram nya samhällsekonomiska analyser baserat på de utredningsalternativ som 
projektet utreder mellan maj till oktober 2019.  

De samhällsekonomiska analyserna har ekonomiskt värderat effekterna av en stadslinbana och 
relaterat dessa till åtgärdens kostnader för investering, trafikering samt drift och underhåll.  

Syftet har varit att analysera den samhällsekonomiska lönsamhet som åtgärden innebär och 
sätta analysens resultat i relation till andra stora infrastruktursatsningar.  

Ett flertal effekter är emellertid svåra att värdera i ekonomiska termer och behöver istället 
beskrivas och värderas utifrån kvalitativa egenskaper.  

Som ett komplement till de samhällsekonomiska analyserna, för att möjliggöra en samlad 
bedömning stadslinbanans nyttor, har projektet genomfört ett arbete med att kartlägga och 
beskriva de kvalitativa nyttor som ett antal intressenter inom staden, regionen och näringslivet 
lyft som följd av en stadslinbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen.  

Resultatet av nyttobedömningarna möjliggör en samlad bedömning av stadslinbanans nyttor. 

Nyttobedömningarna i sin helhet utgör således en del av det totala beslutsunderlag som 
projektets beslutsfattare behöver ta hänsyn till inför beslut om väg framåt. 

I nedan avsnitt återges en summering av de båda analysernas slutsatser. För en djupare läsning 
hänvisas till delrapport ”Samhällsekonomisk analys, Göteborgs stadslinbana alternativ B” [10] 
samt delrapport ”Kvalitativa nyttor PM” [11]. 
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3.7.1 Samhällsekonomisk analys 

Den samhällsekonomiska analysen för de alternativa utformningarna visar på ett förbättrat 
nettonuvärde jämfört med konceptanläggningen.  

För de alternativa anläggningsutformningarna med 4 stationer och 6 torn, alternativt 3 stationer 
och 4 torn, där  

 stationernas storlek minskats ned och servicefunktioner i form av café och/eller kiosk 
tagits bort,  

 anläggningens resenärskapacitet och turtäthet har anpassats utifrån resenärsprognoserna 
till 1000 resenärer per timma och riktning, samt  

 byggs med antingen torn enkelt stål eller UNS fyrkantsprofil, och 

 öppettiderna justerats från 19 timmar per dygn till 16 timmar per dygn, 

ger den samhällsekonomiska analysen nuvärdesberäknade nyttor på mellan 700-1100 miljoner 
kronor beroende på utformningsalternativ jämfört med konceptanläggningens 400-700 miljoner 
kronor. 

Till följd av de alternativa anläggningsutformningarnas lägre investerings och drift-, 
underhålls-, och trafikeringskostnader i förhållande till konceptanläggningen, beräknas 
nettonuvärdet till mellan -2,1 och -1,0 miljarder kronor beroende på utformningsalternativ. 
Konceptanläggningens nettonuvärde bedömdes i juni till -3,4 – -3,1 miljarder kronor11. 

I tabellen nedan återges nettonuvärden för stadslinbanans olika alternativ i jämförelse med ett 
urval av andra spårinvesteringar. Jämförelsen visar endast på skillnaden för de beräknade 
effekterna och det kan alltså finnas ej beräknade effekter, som skulle kunna förändra 
jämförelsen. 

                                                 
11 Skillnaden avser olika prognosscenarion. För djupare läsning hänvisas till Sammanfattande PM, 
Samhällsekonomisk analys av Göteborgs stadslinbana, Järntorget – Wieselgrensplatsen, 2019‐06‐28 v1.0. 
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Tabell 3: Nettonuvärde för Göteborgs stadslinbana (med kalkyl baserat på Scenario A) samt exempel från 
spårinvesteringar.  

Som framgår av tabellen visar stadslinbanans alternativa utformningar på ett nettonuvärde i 
liknande storleksordning som exempelvis investering i dubbelspårig järnväg Strängnäs-Härad 
och genom Varberg. Nettonuvärdet för en ny tunnelbanelinje i Stockholmsområdet är i paritet 
med de tidigare nettonuvärdesberäkningar som gjorts för konceptanläggningen. 

Projektets uppdrag har inte omfattat en optimering av konceptanläggningen, men projektet 
bedömer att det går att göra besparingsinsatser för även denna anläggningsutformning, vilket 
skulle påverka konceptanläggningens nettonuvärde. 

Många åtgärder genomförs trots att den samhällsekonomiska kalkylen genererar ett negativt 
nettonuvärde. Beroende på politiska inriktningar och avväganden kan de ej beräknade 
effekterna eller värdering gentemot måluppfyllelse och fördelningseffekter väga tyngre än de 
ekonomiskt värderade effekterna i ett samlat beslutsunderlag. 
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3.7.2 Kvalitativ nyttobedömning 

3.7.2.1 Metod och urval 

I arbetet med den kvalitativa nyttobedömningen har en kartläggning och beskrivning skett av 
stadslinbanans värdeskapande kopplat till perspektiven tillgänglighet, kvalitet och attraktivitet 
genom gruppintervjuer med nyckelintressenter. 

I identifieringen av relevanta intressenter som kan ge perspektiv på de kvalitativa värden som 
en stadslinbana kan skapa eller förstöra i den aktuella sträckningen Järntorget till 
Wieselgrensplatsen, har fokus legat på att bjuda in de organisationer vars omedelbara närmiljö 
eller direkta intressen påverkas av stadslinbanan. Baserat på en kartläggning av intressenter i 
berörda områden, samt en genomgång av organisationer som direkt eller indirekt varit 
inblandade i stadslinbanans planering, identifierades tre för studien centrala intressentgrupper: 

Staden och regionen – representerades av förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad och 
Västra Götalandsregionen, samt andra organisationer och grupperingar med uppgift att 
bevaka medborgarnas intressen, främja stadens utveckling och stödja dess näringsliv. 

Fastighetssektorn – denna grupp innehåller representanter för den privata sektorn som 
svarar för att bygga och förvalta i stadsmiljön. D.v.s. olika typer av fastighetsbolag, så som 
förvaltare och utvecklare.  

Arbetsgivare – främst större arbetsgivare inom både tjänste- och produktionssektorn, som 
är aktiva i stadslinbanans närområde och berörs direkt, i fråga om omedelbar tillgänglighet, 
och indirekt, genom områdets attraktivitet, av staden- och kollektivtrafikens utformning.   

Totalt deltog 35 respondenter från 9 offentliga och 15 privata organisationer i studien som har 
letts och genomförts av projektets följeforskare.  

3.7.2.2 Resultat och slutsatser 

De kvalitativa nyttorna som redogjorts för avser inte någon specifik utformning, utan nyttorna 
har diskuterats utifrån stadslinbana som ett nytt kompletterande kollektivtrafikslag. En central 
slutsats som dras är att respondenterna har en mycket positiv bild av de kvalitativa nyttor som 
en stadslinbana skulle skapa för resenärer, boende, besökare, verksamheter, områdena i 
stadslinbanans närhet, för Hisingen och för Göteborg. Den breda representationen i dialogerna 
skapade insiktsfulla samtal mellan parter som besitter en mångfacetterad och detaljrik bild av 
de kvalitativa nyttor som en stadslinbana kan skapa. 

När stadslinbanan har diskuterats utifrån ett kollektivtrafiksperspektiv har alternativa lösningar 
så som färja, buss, cykel och spårvagn fungerat som referenspunkter. Baserat på detta 
kompletterades en av de viktigare kvalitativa nyttorna, nämligen den barriärbrytande förmågan 
hos stadslinbanan, av en möjlighet att använda stadslinbanan för att sortera bort oönskade 
transportmedel i de berörda områdena.  



Göteborgs stadslinbana, Järntorget-Wieselgrensplatsen 
Dokumenttyp: Rapport 

 

Dokument-ID: 

 

Bilagor: 

 

Antal sidor: 

Sida 37 av 43 

Författare: Jeanette van Zalingen 

 

Godkännare: Christer Niland 

 

Utgåva nr: 

1.0 

Godkänd och giltig 
från och med: 

191017 

 
 

 

Stadslinbanan ansågs således ha ett flertal kvaliteter som gör den till en väl lämpad lösning för 
de utmaningar som respondenterna ser i relation till kollektivtrafikssituationen längs med 
sträckan. Stadslinbanan knyter samman staden över barriärer och erbjuder en unik 
kollektivtrafikupplevelse. Med detta sagt var den rådande uppfattningen att andra alternativ, så 
som ökad busstrafik eller en ny spårvagnslinje, mycket väl kunde fylla samma 
kollektivtrafikbehov men då till betydande alternativkostnad, så som ökade ytor för vägar, spår 
och hållplatser samt en ökad trafikvolym i gatuplan. 

Ur ett stadsutvecklingsperspektiv ansågs stadslinbanan möjliggöra en annan typ av 
markanvändning och fastighetsutveckling, då speciellt i Lindholmsområdet, än existerande 
alternativ. Stadslinbanan förväntades matcha flera av de mål som Göteborgs Stad har i fråga 
om att bygga blandstad och skapa en inkluderande gatumiljö för oskyddade trafikanter. 
Respondenterna hade dock gärna sett att stadslinbanan integrerades mer i stadsbilden för att på 
så sätt ytterligare kapitalisera på de potentiella värden som den skulle kunna generera.  

Stadslinbanan sågs också som ett starkt tillskott i frågor kopplade till attraktions- och 
konkurrenskraft för berörda organisationer, stadsdelar, staden och regionen. Stadslinbanan 
presenterades som en möjlig ny och gemensam symbol för staden och områdena längsmed 
sträckningen. Det fanns därtill en enighet om stadslinbanans positiva värden i dessa frågor, men 
samtidigt sågs kostnadsnivån som problematisk.  

Med tanke på att stadslinbanan kommer att utgöra ett helt nytt inslag i den svenska trafikmiljön 
är det även nödvändigt att ta ett helhetsgrepp om kunskapsbildning och kunskapsspridning, 
vilket i sig kan vara en möjlig kvalitet med stadslinbanan. Genom att komplettera bilden av 
projektet som ett rent kollektivtrafikuppdrag med att även se det som ett innovationsprojekt 
med betydande hållbarhetskopplingar, finns möjlighet att bidra till andra städers kunskap inom 
området.  

Sammanfattningsvis sågs stadslinbanan som en lösning på flera av de kollektivtrafiks- och 
stadsplaneringsrelaterade problem som finns längs den berörda sträckan. En stadslinbana kan 
generera kvalitativa nyttor vilka är intimt förknippade med ambitioner som återfinns i 
Göteborgs Stads visions- och styrdokument, så som ambitionerna att hela staden, skapa 
blandstad och levande bottenvåningar.  

I jämförelse med de alternativ som diskuterats framstår ingen annan lösning ha liknande 
möjligheter att uppfylla alla dessa kravspecifikationer. Således ter det sig som stadslinbanan är 
unik ur ett kvalitativt nyttoperspektiv.  

Respondenternas medskick till beslutsfattare var en uppmaning att noggrant definiera och 
diskutera alternativen för att få en tydligare bild av vad en lösning med liknande nyttor skulle 
innebära kostnadsmässigt. 
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3.8 Av- och återetablering av projektorganisation – 
konsekvenser  

I väntan på beslut om projektets fortsättning har projektägaren beslutat att avetablera 
projektorganisationen. Detta då beslutsprocessen riskerar att dra ut på tiden och inga 
investeringsmedel finns tillgängliga för projektorganisationens stilleståndskostnader.  

Efter uppdragets leverans i oktober genomförs därför ett antal paketeringsaktiviteter för att sätta 
projektarbetet i ett ”pausläge”. Därefter avetableras projektorganisationen. Kostnaderna för 
dessa aktiviteter tas av trafikkontorets driftsbudget.  

Nedan beskrivs de huvudsakliga konsekvenser som en avetablering ger vid en eventuell 
återetablering av projektet längre fram. 

Projektorganisation: En återetablering av projektorganisationen innebär en tillkommande 
uppstartstid och uppstartskostnad. Hur stora kostnader en återetablering innebär och hur mycket 
tid en sådan behöver ta i anspråk, innan hela organisationen finns på plats för att driva vidare 
projektet utifrån fattade beslut, är svårt att bedöma. Projektet består av flera olika resursgrupper 
som behöver återetableras: 

 Interna resurser ska återsättas från andra uppdrag, alternativt ska nya interna resurser 
tillsättas och introduceras i projektet.  

 Konsulttjänster behöver handlas upp eller avropas från ramavtal.  

 ECI-organisationen inom delprojekt Projektering och Bygg ska, om möjligt, återinföras 
med samma resurser som innan för att ta vara på den tid som lagts att skapa nuvarande 
partneringorganisation som är kärnan i kontraktsformen. Detta gäller både från 
beställarens och entreprenörens sida.  

Risken att inte få tillbaka samma resurser som arbetat med projektet fram till idag bedöms stor 
och innebär sannolikt en betydligt längre återetablerings- och introduktionstid, än vid en 
återetablering av tidigare använda resurser. Ju längre tid en beslutsprocess tar desto mindre blir 
sannolikheten att tidigare resurser finns att återetablera.  

Nulägesanalys: Innan det fortsatta planeringsarbetet för stadslinbanan kan ta vid behöver en 
nulägesanalys utföras av den återetablerade projektorganisationen för att klargöra 

 vad fattade beslut innebär kopplat till hittills framtagna underlag – kan projektet arbeta 
vidare med något av de alternativ som presenterats i utredningen, eller behöver 
justeringar ske? 

 vart de andra projekten och programmen, som stadslinbaneprojektet har gemensamma 
frågeställningar med, har tagit sig. Dessa projekt och program har behövt arbeta vidare 
med lösningar, vilket skett utan stadslinbanan som samtalspart. Risken är stor att 
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stadslinbanans intressen inte har tagits hänsyn till och att nya/dyrare/suboptimerade 
lösningar sannolikt har blivit följden för stadslinbaneprojektet. 

Exempel på pågående externa projekt/programaktiviteter som påverkas av en otydlig väg 
framåt för projekt Göteborgs stadslinbana, är Volvos utbyggnadsplaner för Campus Lundby 
runt station Västra Ramberget samt program Masthuggskajens trafik- och områdeslösningar 
vilka kan påverka station Järntorget och torn A.  

Alternativa utformningars tidplaner och kostnadsbedömningar: Beslutet om en avetablering av 
projektorganisationen och konsekvenserna som detta medför vid en återetablering, ger att 
framtagna tidplaner och kostnadsbedömningar ska ses som inriktningar.  

Sammanfattningsvis: Direktivet från projektägaren om en avetablering av 
projektorganisationen, innebär att framtagna planerings- och genomförandeaktiviteter inte helt 
stämmer med det arbete som projektet behöver utföra för att klara sitt uppdrag vid ett eventuellt 
beslut om fortsättning. En grov bedömning är att återetableringsaktiviteterna tar ca 3 månader 
och utförs av ca 10 interna och 10 externa resurser. Kostnadsmässigt beräknas därmed ca 7,2 
miljoner kronor (i 2016 års prisnivå) för detta arbete, vilket har inkluderats i 
investeringsbedömningarna som presenteras i avsnitt 3.6.1.  

 

4 Slutsatser 
Nedan summeras uppdragets olika delaktiviteters slutsatser, vilka i sin helhet måste vägas 
samman inför ett beslut om projektets väg framåt. 

Vad gäller omvärldsanalysen konstateras att det är svårt att jämföra olika linbaneanläggningars 
kostnader med varandra då det är många parametrar som påverkar en anläggnings kostnad. Det 
finns inte en given modell för vad en linbaneanläggning i stadsmiljö kostar. Detta gör att en 
jämförelse endast utifrån olika anläggningars kostnader varken blir rättvis eller tillförlitlig. I 
den genomförda omvärldsanalysen finns likheter mellan Göteborgs stadslinbana och 
anläggningen som nu byggs i Toulouse, då de har samma syfte – kollektivtrafik – men i övrigt 
visar analysen att de båda anläggningarnas förutsättningar skiljer sig mycket vad gäller 
topografi, geotekniska förutsättningar och stadsmiljömässig omgivning.  

I utformningsarbetet med förenklade stationer och torn för Göteborgs stadslinbana mellan 
Järntorget och Wieselgrensplatsen, var utgångspunkten att hitta den minsta och enklaste 
utformningen som bibehåller huvudsakliga krav och kvalitéer från tidigare arbete, utan att göra 
avkall på säkerhet för passagerare eller driftpersonal.  

En 3-stationslösning med tornutformning enkelt stål är det alternativ som bedöms ha lägst 
investeringskostnad. Det är också detta alternativ som bedöms ha kortast byggtid med möjlig 
trafikstart Q2 2024. En 4-stationslösning med tornutformning UNS fyrkantsprofil är det 
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alternativ som har högst kostnad av de sex alternativen. Detta alternativ har också längst 
byggtid, med möjlig trafikstart Q2 2025. I jämförelse med bedömningen av 
konceptanläggningens investeringskostnad, ligger investeringsbedömningen för en förenklad 4-
stationslösning med tornutformning UNS fyrkantsprofil på nästan en miljard kronor mindre.  

Av de tre stationsutformningsalternativ som har utretts för Västra Ramberget, är det utbyggbara 
alternativet det som innebär störst osäkerhet och med all säkerhet en högre totalkostnad både 
för investering och framförallt drift- och underhåll i det fall den sista sträckan byggs i ett senare 
skede, jämfört med att bygga hela sträckan på en gång i enlighet med en 4-stationslösning. 

För samtliga alternativ bedömer projektet att anläggningen nu har förenklats och slimmats så 
mycket att det inte går att komma längre kostnadsmässigt, utan att göra avkall på de fasta 
parametrar som ansetts som viktiga förutsättningar och krav för anläggningen. Att ändra 
anläggningens förutsättningar genom att ge sig på de fasta parametrarna (3S-teknik, torn- och 
stationsplaceringar, tornhöjder), bedöms inte som rimliga åtgärder varken ur ett process-, tids-, 
kostnads- eller kvalitetsperspektiv.  

Vad gäller drift-, underhålls och trafikeringskostnaderna visar beräkningen en markant 
minskning jämfört med konceptanläggningen. Genom mer specifika beräkningar utifrån de 
förutsättningar som påverkar kostnaden har drift- underhåll- och trafikeringskostnaderna 
justeras från konceptanläggningens tidiga bedömning i mars på 113 miljoner kronor per år, till 
mellan 37-52 miljoner kronor per år för de förenklade anläggningsalternativen. Vidare bedöms 
kostnadstäckningsgraden för de sex olika alternativen vara runt 60 %, vilket är över 
genomsnittet för ”övrig stadstrafik”. 

Konsekvensbeskrivningen tydliggör de avsteg en förenklad anläggningsutformning ger på 
ställda krav, mål, lagar och regler samt vilken påverkan dessa alternativ ger på pågående 
myndighetsprocesser. Vidare har osäkerheter i genomförbarheten med en förenklad 
anläggningsutformning sammanställts på en övergripande nivå.  

Samtliga kravavvikelser har sin grund i det arbete som gjorts med syfte att minska 
investeringsvolymen och drift- och underhållskostnaderna. Detta innebär att även om 
förändringarna i anläggningen medför att måluppfyllelsen för de kvalitativa målen minskas, har 
förändringarna å andra sidan en positiv påverkan på måluppfyllelsen beträffande kostnader och 
kan därav vara motiverade utifrån projektet som helhet. 

I konsekvensbeskrivningen konstateras att projektets huvudsyfte ”som ett nytt och fullt 
integrerat kollektivtrafikobjekt i staden, syftar Göteborgs stadslinbana mellan Järntorget och 
Wieselgrensplatsen till att utgöra en tvärlänk som överbryggar barriärer och möjliggör en mer 
sammankopplad stad på ett innovativt och resurseffektivt sätt. Linbanan skapar nya 
resmöjligheter som avlastar kollektivtrafiken i centrala Göteborg. På så sätt skapas 
förutsättningar för ett ökat hållbart resande.” kan anses nåbart med en förenklad utformning 
vid beslut om en 4-stationslösning till följd av att den går längsmed hela sträckan och knyter 
samman stadslinbanan med det övriga kollektivtrafiknätet vid Wieselgrensplatsen, Lindholmen 
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och Järntorget. Även en 4-stationslösning innebär emellertid en del avsteg från de krav och 
kvaliteter som ställts på projektet.  

Vid val av inriktning är det viktigt att vara medveten om att det krävs vidare/omarbetning i 
nästa skede då ingen förankring med nyckelintressenter har skett inom detta uppdrag. Detta 
innebär att kostnader och behov av mer tid kan tillkomma i de fall funktioner behöver tillföras 
eller lösningar omarbetas. Vid beslut om tornutformning Enkelt stål ger detta även 
konsekvenser på pågående detaljplaneprocesser. Ett beslut om att ändra detaljplanerna för att 
möjliggöra Enkelt stål ligger hos byggnadsnämnden att fatta. 

De samhällsekonomiska analyserna för de förenklade anläggningsalternativen visar att 
förändringarna av kostnader leder till ett förbättrat nettonuvärde (förhållandet mellan beräknade 
nyttor och åtgärdens samtliga kostnader under dess livslängd) jämfört med 
konceptanläggningen. Nettonuvärdet är fortfarande negativt, men de alternativa utformningarna 
ligger på nettonuvärden i liknande storleksordning som exempelvis investering i dubbelspårig 
järnväg Strängnäs-Härad och genom Varberg. Nettonuvärdet för en ny tunnelbanelinje i 
Stockholmsområdet är i paritet med de tidigare nettonuvärdesberäkningar som gjorts för 
konceptanläggningen. Den samhällsekonomiska analysen tydliggör också att många åtgärder 
genomförs trots att den samhällsekonomiska kalkylen genererar ett negativt nettonuvärde. 
Beroende på politiska inriktningar och avväganden kan de ej beräknade effekterna eller 
värdering gentemot måluppfyllelse och fördelningseffekter väga tyngre än de ekonomiskt 
värderade effekterna i ett samlat beslutsunderlag. 

För att kunna väga samman stadslinbanans totala nyttor utfördes också en kvalitativ nyttoanalys 
inom uppdraget. I den kvalitativa analysen sågs stadslinbanan sammanfattningsvis som en 
lösning på flera av de kollektivtrafiks- och stadsplaneringsrelaterade problem som finns längs 
den berörda sträckan. En stadslinbana genererar kvalitativa nyttor vilka är intimt förknippade 
med ambitioner som återfinns i Göteborgs Stads visions- och styrdokument, så som 
ambitionerna att hela staden, skapa blandstad och levande bottenvåningar. I jämförelse med de 
alternativa kollektivtrafiklösningar som diskuterats framstår ingen annan lösning ha liknande 
möjligheter att uppfylla alla dessa kravspecifikationer.  

 

4.1 Måluppfyllelse 
Projektets uppdrag med att ta fram en alternativ anläggning med en halverad investeringsvolym 
jämfört med nuvarande prognos (4 080 MSEK), en kraftig minskning av driftskostnad, samt en 
tidigarelagd trafikeringsstart än vad som bedömdes i den fördjupade lägesrapporteringen som 
gjordes av projektet i mars 2019, uppfylls till stora delar genom en 3-stationslösning med 
tornutformning Enkelt stål mellan Järntorget och Västra Ramberget.  

Vid beslut om väg framåt måste alla de olika resultat och aspekter som denna utredning belyser 
vägas samman. 
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4.2 Behov av beslut 
Projektet är i behov av följande beslut:  

 Ska projektet gå vidare i arbetet med en fördjupad genomförandestudie eller avbrytas?  

 

 Om beslut om fortsatt arbete, vilket alternativ ska projektet arbeta vidare med? 

• En optimering av ”konceptanläggningen” vars arbete avbröts i mars? 

• Något av detta uppdrags utredningsalternativ? 

• Nytt alternativ till följd av exempelvis exploateringsutredningen? 
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Omvärldsanalys PM 

 
En delrapport till Göteborgs stadslinbana – 

Utredning alternativ B enligt TN-beslut 2019-04-25 

Alt B 

 

 

Diarienummer:  2367/15    
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Sammanfattning 
I projekt Göteborgs stadslinbanas uppdrag att titta på alternativa utformningar av en 
stadslinbana mellan Järntorget - Wieselgrensplatsen ingår att göra en enklare omvärldsanalys. 

Analysen har tittat på fyra anläggningar: Bolzano Italien, Koblenz Tyskland, Toulouse 
Frankrike och Göteborgs stadslinbana Järntorget – Wieselgrensplatsen Sverige. Urvalet är gjort 
utifrån att det ska vara samma linbaneteknik och att anläggningen ska ligga i Europa för någon 
form av gemensamhet när det gäller lagstiftning. Anläggningen ska verka i stadsmiljö och inte 
vara en anläggning avsedd för skidåkning och sommarturism eftersom förutsättningarna för att 
bygga en linbana skiljer sig markant mellan stadsmiljö och en miljö utan bebyggelse omkring 
sig. 

Analysen tittar på tekniska, designmässiga och geografiska/topografiska förutsättningar. Vidare 
beskrivs syftet med linbaneanläggningen och det stadsmässiga sammanhanget. 

Analysen pekar på ett antal faktorer som påverkar förutsättningarna för att anlägga en linbana i 
stadsmiljö och dess påverkan på kostnaden: 

Syftet med anläggningen - Ska anläggningarna ingå i det ordinarie kollektivtrafiksystemet och 
avlasta och/eller komplettera befintliga system så ställer det andra typer av krav än om syftet 
med anläggningen är något annat. 

Topografin och den omgivande miljön - Topografin kan vara en fördel om den är gynnsam. 
Omgivning och grundläggningsförhållandena påverkar i hög grad möjligheten att anlägga en 
linbana och kostnaden för anläggningen. Anläggs linbanan i stadsmiljö behöver byggnationen 
också ta hänsyn till dess egna påverkan på omgivande funktioner.  

Linbanans ”storlek” och design - Ju fler stationer och torn, ju högre kostnad. Design kan vara 
en kostnadsdrivande faktor om det finns faktorer som påverkar valet av design. I en stadsmiljö 
ställs andra krav på design jämfört med en miljö utanför staden. Det kan också innebära att det 
är olämpligt att använda standardprodukter som till exempel ”alptorn” i en miljö där det inte 
lämpar sig. Design kan också medföra mervärden utöver själva kollektivtrafikfunktionen. 

Kostnaden - Vad gäller kostnaden kan konstateras att det inte finns en given modell för vad en 
anläggning kostar. Det är för många parametrar som påverkar. 

Sammanfattningsvis konstateras att det finns många faktorer att beakta när man ska jämföra 
anläggningar. Den anläggning som kan vara jämförbar med Göteborgs stadslinbana är 
anläggningen i Toulouse. Båda syftar till att vara en del i kollektivtrafiksystemet, däremot finns 
det en hel del andra förutsättningar som skiljer som exempelvis markförhållanden, omgivning, 
krav på tornhöjder, ambitionsnivå kring design med mera. För att kunna jämföra kostnader 
mellan anläggningarna behöver man väga in alla de faktorer som påverkar. Vad gäller Bolzano 
och Koblenz är de, efter genomförd analys, inte jämförbara med anläggningarna som planeras i 
Göteborg och byggs i Toulouse.   
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1 Syfte med detta dokument 
Syftet med detta dokument är beskriva resultatet från den enklare omvärldsanalys som har 
genomförts inom projekt Göteborgs stadslinbanas uppdrag1 mellan maj och oktober 2019. 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Syftet med en enkel omvärldsanalys 

En del i projekt Göteborgs stadslinbanas uppdrag med att titta på alternativa utformningar av en 
stadslinbana i stråket mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen, är att göra en enklare 
omvärldsanalys. I den jämförs generella likheter och olikheter mellan Göteborgs stadslinbana 
och andra linbanor som är i drift eller som ska byggas.  

 

2.2 Omfattning, förutsättningar och avgränsningar 

För att göra anläggningarna så jämförbara som möjligt har analysen primärt tittat på de 
tekniska, designmässiga och geografiska/topografiska förutsättningarna samt tittat på syftet 
med linbananläggningen och i vilket stadsmässigt sammanhang den finns/kommer att finnas. 

Analysen har avgränsats till att titta på tre andra anläggningar utöver Göteborgs stadslinbana. 
Utgångspunkten har varit att anläggningarna ska ha 3S-teknik, samma teknik som för 
Göteborgs stadslinbana. För att ha någon form av gemensamhet när det gäller lagstiftning ska 
anläggningen finnas i Europa. En annan utgångspunkt är att anläggningen ska verka i 
stadsmiljö och inte vara en anläggning avsedd för skidåkning och sommarturism eftersom 
förutsättningarna för att bygga en linbana skiljer sig markant mellan stadsmiljö och en miljö 
utan bebyggelse omkring sig. De anläggningar som ingår i analysen är: 

  

  
 

  

                                                 
1 Se Uppdragsplan Göteborgs stadslinbana – utredning av alternativ B enligt TN‐beslut 2019‐04‐25 v2.0 
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 Bolzano Italien - La funivia del Renon, öppnad för trafik 2009 

 Koblenz Tyskland - Seilbahn Koblenz, öppnad för trafik 2010 

 Toulouse Frankrike - Teleo Téléphérique urbain sud, planerad trafikstart december 2020 

Göteborg Sverige - Göteborgs stadslinbana Järntorget – Wieselgrensplatsen, planerad 
trafikstart kvartal tre 20242 

Anläggningen för Göteborg avser den konceptanläggning som presenterades för trafiknämnden 
i mars 2019. På grund av tid- och kostnadsskäl omfattar analysen inte alternativa utformningar 
av en stadslinbana i Göteborg då dessa arbetats fram parallellt med denna enklare 
omvärldsanalys. 

 

2.3 Metod 

Projekt Göteborg stadslinbana har ända sedan förarbetet till åtgärdsvalsstudien tittat på andra 
linbanor. Redan i förstudieskedet skrev konsultfirman Tyréns på uppdrag från trafikkontoret 
rapporten ”Linbanor som alternativ kollektivtrafik i Göteborg” (2013-11-12). Rapporten 
adresserar fördelar och nackdelar med linbanor som kollektivtrafik i stadsmiljö. I 
åtgärdsvalsstudien från juni 2016 talas om tre olika syften med urbana linbanor - en effektiv 
lösning i svårframkomliga områden, evenemangsspecifika samt vanlig kollektivtrafik eller 
matartrafik. De anger också ett antal exempel på linbanor runt om i världen.  

Under arbetet med den fördjupade genomförandestudien har projektet löpande sökt kontakt 
med andra framtida projekt, exempelvis Toulouse. Det har varit enkelt att få ta del av teknisk 
information men betydligt svårare att få ta del av detaljerade kalkyler och beräkningar för 
investering eller drift och underhåll. 

Denna analys har primärt genomförts genom att söka information om anläggningarna på 
projektens och/eller städernas webbsidor. Det finns också en del teknisk information att hitta på 
webbplatsen The Gondola Project (www.gondolaproject.com) som är en webbsida ”för att 
utöka kunskapen om kabeldrivna transporter (CPT) och uppnå en bättre förståelse för tekniken 
i stadsmiljön.”. Webbsidan drivs av en forskare och designer som specialiserat sig på 
kabeldrivna transporter. Även på projektens/städernas webbsidor och på The Gondola Project 
är det svårt att få insyn i investerings- och drift- och underhållskostnaden samt att det inte går 
att verifiera vilka kostnader som räknas med och vilka som inte räknas med i det fall det finns 
uppgifter att tillgå. För enklare tekniska uppgifter har projektet även varit i kontakt med 
turistbyrån i Bolzano samt informationscenter i Koblenz. 

                                                 
2 Anläggningen avser den konceptanläggning som presenterades för trafiknämnden i mars 2019. 
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Omvärldsanalysen gör inget anspråk på att vara en vetenskaplig analys utan är en 
informationsinhämtning med ett resonemang utifrån den tillgängliga informationen. 

Referenser till inhämtad information anges i slutet av dokumentet.  

 

3 Resultat 
Analysen delas upp i fyra delar: 

Del 1 - Grundfakta om anläggningarna 

Del 2 - Geografiska/topografiska förutsättningar och design av anläggningarna 

Del 3 - Teknisk fakta och övriga kortfakta 

Del 4 - Kostnader 

 

3.1 Grundfakta om anläggningarna 

3.1.1 Bolzano 

Bolzano är en stad och kommun i Sydtyrolen i norra Italien med ca 110 000 invånare i staden 
och ca 250 000 i kommunen. Staden ligger i en dalgång med stor höjdskillnad gentemot 
omgivningen. Den 4,5 km långa linbanan i Bolzano byggdes av Leitner Ropeways och ersatte 
då en äldre anläggning. Den öppnade för trafik i maj 2009. Linbanan har en station i staden (i 
dalen) och en station uppe på ett av bergen och sju torn utmed sträckningen. Restiden från 
dalen till toppen är tolv minuter. Syftet med linbanan är primärt att transportera turister men 
den är också en viktig länk för de boende i den mindre byn och övriga friluftsområdet vid 
toppstationen. Linbanan omfattas inte av kollektivtrafikens periodkort utan resenären får 
betalar sex euro för en enkelresa och tio euro för en tur- och returbiljett. Linbanan ägs av 
myndigheten Südtiroler Transportstrukturen (STA). Operatör är SAD Nahverkehr AG, ett 
privatägt aktiebolag. 

3.1.2 Koblenz 

Koblenz är en stad i sydvästra Tyskland med ca 110 000 invånare i staden. Linbanan i Koblenz 
öppnades för trafik i juli 2010 och syftet var att bygga en 890 meter lång temporär anläggning 
för att koppla centrum till en blomstermässa vid fästningen Ehrenbreistein, ett 
evenemangsområde på en bergssluttning på andra sidan av floden Rhen. Linbanan blev så 
populär att man bestämde sig för att ha kvar den efter mässans avslut då det pågår 
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evenemangsaktiviteter i och runt fästningen året om. Resan ingår inte i periodkort inom 
kollektivtrafik. Resan kostar åtta resp tio euro för enkel resp tur- och returbiljett. Linbanan, 
byggd av Doppelmayr, är 890 meter lång, har två stationer, två torn och en restid på ca fem 
minuter. Doppelmayr äger anläggningen och det är även de som driver den via det helägda 
Skyglide Event Deutschland GmbH. 

3.1.3 Toulouse 

Toulouse är Frankrikes fjärde största stad med ca 460 000 invånare och ligger i södra 
Frankrike. Den planerade linbanan i Toulouse påbörjade byggnation under sommaren 2019 och 
ska öppna för trafik i december 2020. Den tre kilometer långa linbanan med tre stationer och 
fem torn ska byggas av franska POMA som ingår i samma koncern som Leitner Ropeways. 
Syftet med linbanan är att skapa en ny tvärlänk i stadens kollektivtrafik för att stärka det södra 
nätet för en bättre tillgänglighet till stora arbetsgivare och skolor - cancerforskningscentret 
Oncopole, sjukhuset Rangueil och Paul Sabatier universitet. Toulouse beskriver att det är fullt i 
trafiksystemet (bil och kollektivtrafik) på marknivå och behöver hitta lösningar som går över 
eller under marknivå. Linbana har bedömts vara billigare än tunnelbana. Vid ändstationerna 
ansluter linbanan till andra kollektivtrafikfunktioner. En resa kommer att ta ca tio minuter och 
ingår i periodkorten för kollektivtrafik. Anläggningen kommer att ägas av Tisséo Collectivités 
som är den myndighet som ansvarar för kollektivtrafiken i Toulouseregionen. Tisséo 
Voyageurs är ansvarig för trafikeringen. 

3.1.4 Göteborg 

Göteborg är Sveriges andra största stad med ca 600 000 invånare i tätorten. Den planerade 
stadslinbanan3 sträcker sig ca tre km från Järntorget, via två mellanstationer, till 
Wieselgrensplatsen med en öppning under 2024. Syftet med anläggningen är att vara en 
tvärlänk i kollektivtrafiken, avlasta den befintliga kollektivtrafiken och ska knyta ihop olika 
delar av staden utmed en sträckning där det sker en stor utveckling av bostäder, kontor och 
näringsliv (beskrivs i den framtagna åtgärdsvalsstudien). I Målbild Koll2035 konstateras att 
Göteborgs kollektivtrafiksystem har stora brister i kollektivtrafiksystemet med fullsatta fordon, 
långa restider och långa väntetider. Stomkollektivtrafiken över älven går via Götaälvbron och 
de mest centrala och trånga delarna av staden. Det innebär att systemet blir väldigt 
störningskänsligt. Vid tre av stationerna finns anslutning till annan stomkollektivtrafik. Resan 
tar ca tolv minuter och ingår i kollektivtrafikkortet. Planen är att stadslinbanan ska byggas av 
NCC med Leitner Ropeways som leverantör av linbaneanläggningen. Anläggningen ska ägas 
av Göteborgs Stad och trafikeras av Västtrafik som ägs av Västra Götalandsregionen. Projektet 
ingår som ett fyra kollektivtrafikprojekt i Sverigeförhandlingen. 

                                                 
3 Avser den konceptanläggning som presenterades för trafiknämnden i mars 2019. 
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3.2 Geografiska/topografiska förutsättningar och design av 
anläggningarna 

De anläggningar som analyserats har alla olika geografiska/topografiska förutsättningar och är 
varierande grad att betrakta som designade. 

3.2.1 Bolzano 

Bolzanos linbana klättrar från stationen i dalen utmed en bergssluttning, över dalgångar och 
upp mot stationen på toppen där slutstationen i Soprabolzano ligger. Tack vare höjdskillnaden 
på 950 meter mellan stationerna är det en naturlig lutning som innebär det att de sju tornen inte 
behöver vara höga. Tornen är mellan ca 20-40 meter höga och är utformade som traditionella 
fackverkstorn vilka är vanligt förekommande i en alpmiljö. Tornen är inte att betrakta som 
designade. Linbanan rör sig över åker-, betes- och skogsmark och endast i början av linbanans 
sträckning är det en del stadsmiljö med flervåningshus (fem-sju våningar höga). Vid 
toppstationen är det ett mindre samhälle och ett populärt friluftsområde med många 
vandringsleder och andra aktiviteter. Linbanans dragning är ”rak” och ändrar inte riktning i 
sidled under resans gång. Det saknas uppgifter om de geotekniska förhållandena kring stationen 
i staden. Eftersom tornen följer stigningen på berget är det troligen bra förhållanden för att 
förankra tornkonstruktionerna och toppstationen.  
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Stationsbyggnaden i dalen har en designad exteriör med glaspartier och integrerad väl med 
omgivande stadsmiljö. Interiört är det en enklare design i betong med biljettkassa och trappor 
upp till linbanans på- och avstigningsområde. På toppen finns en fyrkantig enklare station med 
glaspartier med på- och avstigning i markplan. 

 

 

 

3.2.2 Koblenz 

Staden ligger utmed floden Rhen där den möter floden Mosel i ett kuperat landskap. Eftersom 
det även i Koblenz finns en naturlig höjdskillnad mellan stationerna är de två tornen tämligen 
låga, ca 20-30 meter höga. Tornen är av fackverkskaraktär utan nämnvärd design. Dragning av 
linbanan är ”rak” utan sidledes ändringar. 
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Stationerna är enkelt utformade. Utgångspunkten är det utrymme som linbanetekniken kräver 
och över denna finns en enklare träkonstruktion inklädd i ett textiltak där linbanetekniken finns 
placerad. Stationerna är öppna i markplan där på- och avstigning sker. Stationerna ger ett något 
designat intryck. Den nedre stationen ligger utmed flodstranden vid en udde där floderna möts. 
Den är omgiven av stadsmiljö och flera äldre byggnader som exempelvis stadens äldsta kyrka 
St Kastors basilika från 800-talet. Den andra stationen ligger uppe på en klipphöjd med ett 
större grönområde runt fästningen och evenemangsområdet Ehrenbreistein. Det saknas 
uppgifter om de geotekniska förhållandena kring station och torn i staden. Vid station och torn 
vid Ehrenbreistein är det sannolikt bra grundläggningsförhållanden eftersom det är berg.  

 

 

 

3.2.3 Toulouse 

Utmed Toulouse linjesträckning finns flera naturliga barriärer i form av floden Garonne och 
höjden Pech David. Linbanan binder ihop cancerforskningscentret Oncopole med sjukhuset 
Rangueil och Paul Sabatier universitet. Sträckning av linbanan ser ut att vara rak utan sidledes 
justeringar. Den går över grönområden runt Oncopole, över blötmarker och floden Garonne, en 
stigning på ca 100 meter upp på grönområden på Pech David där det finns rekreationsområden 
och fortsätter sedan ner på östra sidan mot universitetet över stadsbebyggelse. 
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Utmed sträckningen är det fem torn med varierande höjd från 30-70,5 meter höga. Tornen är 
rakt utformade och är avsmalnande mot toppen där det sedan delar upp sig i fyra armar som 
ansluter mot linsadeln. 

 

 

 

Linbanan har tre stationer. Designen av stationer och torn tas fram av POMA som även bygger 
alla anläggningar. Geotekniskt sett är det troligen mer problematiskt att anlägga station och torn 
vid den västra delen av anläggningen än vad det är på de resterande delarna av sträckan. 
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Det har löpande funnits ett antal utformningar som tagits fram under planeringsprocessen. I det 
pressmaterial som nu finns tillgängligt visas bilder på stationskonstruktioner integrerade med 
andra byggnader och det finns bilder som visar solitära byggnader. Linbanetekniken är 
innesluten och konstruktionen fungerar som tak över plattformen. Toulouse projekt eftersträvar 
en öppen plattformslösning utan väggar för att interagera bättre med omgivningen. 

 

 

 

Både stationer och torn är placerade på platser där det finns begränsat med befintliga funktioner 
eller byggnationer. Det innebär att i sin tur att byggandet av linbanan kan ske utan att trafik 
eller andra projekt påverkar möjligheten att bygga linbanan. Det ger förutsättningar för enklare 
byggprocess med en kortare byggtid och lägre kostnader, än om anläggningen skulle byggas i 
en tätbebyggd stadsmiljö. I nuläget är byggtiden planerad till ca 15-20 månader. 
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3.2.4 Göteborg 

I Göteborg ska stadslinbanan passera över ett antal barriärer, Götaleden, Göta Älv, Västra 
Hamnbanan och Lundbyleden under resan från Järntorget till Wieselgrensplatsen. Eftersom 
anläggningen rundar Ramberget gör den en tvär sväng i stationen vid Västra Ramberget. En del 
av sträckning går över förhållandevis platt markterräng med en mellansektion kring Ramberget 
som har en brantare lutning. Stadslinbanan går över stadsmiljö - trafik, vatten, bostäder, 
verksamheter - under i stort sett hela sträckningen vilket bidrar till höjden på tornen som 
varierar mellan ca 40-115 meter4. Geotekniskt är de utmanande förhållanden runt älvsnittet 
mellan station Järntorget och station Lindholmen samt vid station Wieselgrensplatsen. Utmed 
resterande delar av sträckningen är det mer gynnsamma geotekniska förhållanden. 

 

 

 

Designen av stationer och torn för den konceptanläggning som presenterades för trafiknämnden 
i mars är framtagna av vinnarna av en genomförd designtävling. Både stationerna och tornen 
har en utmärkande design, särskilt tornen. Det vinnande gestaltningsförslaget på tornen visar på 
en intrikat, klättrande struktur. Stationerna är byggnader med tak och väggar och 

                                                 
4 I jämförelse är Gothia East Tower ca 100 meter hög, pylonerna på Älvsborgsbron ca 110 meter höga, Läppstiftet 
ca 86 meter högt. Karlatornet planeras till ca 245 meter. 
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väderskyddade trappor. De har flera våningar främst för att stadslinbanans klättring från station 
till torn över intilliggande byggnationer ska minskas. På- och avstigning sker en våning upp. I 
stationerna finns trygghetsskapande funktioner som café och kiosk. 

 

 

 

I anslutning till varje station och torn finns det befintliga byggnationer/anläggningar vilket 
påverkar tillgången till de fysiska platserna och gör byggnationen mer komplicerad. 

 

3.3 Jämförelse av tekniska fakta och övriga kortfakta 
Det finns mycket tekniska data att jämföra mellan de analyserade linbaneanläggningarna. I 
tabellen nedan anges bland annat tekniska fakta kopplat till linbanetekniken som antal, höjder, 
hastighet osv. Det anges också fakta kring resenärer, turtäthet, öppettider och liknande. 
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3.4 Kommentar kring tabellen 
Sammanställningen av fakta visar på en del likheter och en del olikheter. 

Byggtiden står ut när det gäller Göteborg. Det är också den anläggning som bedöms ha den 
mest komplexa byggmiljö med en utmanande omgivande stadsmiljö. Komplexiteten ligger i 
påverkan från omgivande fastigheter och andra pågående projekt samt att projektet behöver ta 
en större hänsyn till den påverkan som byggandet orsakar på exempelvis befintlig trafik.  

I Bolzano är restiden längre än för de tre andra linbanorna samtidigt som anläggningen har 
minst antal gondoler och därmed även den lägsta turtätheten och kapacitet.    

Koblenz har den största kapaciteten men ett förhållandevist lågt resande. Det är troligen 
eftersom linbanan inte kopplar till annan kollektivtrafik och därför mest används när det är 
event vid evenemangsområdet. 

Eftersom linbanorna i Bolzano och Koblenz inte går över stadsmiljö finns ingen 
insynsproblematik och tillsammans med en fördelaktig topografi ger det lägre tornhöjder. 
Tornen i Toulouse och Göteborg är väsentligt högre på grund av insynsfrågan, ur 
brandsäkerhetssynpunkt samt kravet på en viss segelfri höjd över älven. 

Tornen i Toulouse och Göteborg kan betraktas som designade till skillnad från de andra som 
har mer traditionella alptornskonstruktioner. 

Alla analyserade anläggningarna är tillgänglighetsanpassade med gondoler som har i stort 
samma kapacitet och möjligheten att ta med barnvagnar, cyklar och dylikt. 

Tittar man på antal resenärer per år skiljer sig Bolzano och Koblenz mot Toulouse och 
Göteborg. Där de senare bedömer att resandet kommer att vara jämförelsemässigt väsentligt 
mycket högre än i Bolzano och Koblenz. Det är också troligen tack vare kopplingen till den 
befintliga kollektivtrafiken och att resandet ingår i periodkorten för kollektivtrafik utan extra 
kostnad. 

 

3.5 Kostnader 
Det är svårt att hitta detaljerat underlag för investeringskostnaderna och drift- och 
underhållskostnader för de analyserade anläggningarna. Det finns totalkostnader som anges. I 
Toulouse fall finns det en grovt nedbruten kalkyl. 

Baserat på den tillgängliga informationen är det svårt att jämföra de olika anläggningarnas 
investeringskostnader eftersom det är många parametrar som påverkar dem. I de redovisningar 
som står att finna är inte alltid självklart vad som ingår i den uppgivna kostnaden och vad som 
hanteras utanför den angivna siffran. Här är även språket och det gängse sättet att bedriva och 
redovisa projekt en försvårande omständighet.  
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Bolzano 

Enligt uppgifter från turistbyrån i Bolzano var den ursprungliga kostnaden för linbanan satt till 
16 milj euro. När anläggningen var färdigbyggd hade kostnaden stigit till 18-19 milj euro (i 
2009-års prisnivå). Orsaken till kostnadsökningen är oklar. I de tillgängliga uppgifterna går det 
inte att avgöra vilka kostnadsposter som ingår i investeringskostnaden och vad som eventuellt 
ligger utanför. Uppgifter för drift- och underhåll saknas. 

Koblenz 

I Koblenz bekostades anläggningen av Doppelmayr, som är en linbaneleverantör. Kostnaden 
anges till 13 milj euro (i 2010-års prisnivå). Även i Koblenz fall går det inte att avgöra vilka 
kostnader som räknas in i investeringskostnaden och vad som eventuellt ligger utanför. 
Uppgifter om drift- och underhållskostnader finns inte tillgängliga. 

Toulouse 

Toulouse anger sin investeringskostnad till ca 84 milj euro (2017-års prisnivå). 
Kostnadsposterna visas nedan i tabellen. De skriver ”The cost of the project is estimated at € 
83.6m (2017) for the infrastructure” i den handling som presenterats för beslutfattarna. Av den 
tillgängliga dokumentationen går det inte att avgöra om det finns kostnader utöver de som visas 
i tabellen. 

 

 

 

I beslutshandlingen anges kostnaden för drift och underhåll till 3,29 milj euro per år (2017-års 
prisnivå). Driftkostnad 0,95 milj euro/år, energikostnad 0,42 milj euro/år och 
underhållskostnaden 1,99 milj euro/år (2017-års prisnivå). 
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Göteborg 

I den konceptanläggning av Göteborgs stadslinbana som presenterades för trafiknämnden i 
mars 2019 beräknas investeringskostnaden för stadslinbanan till 4 080 mnkr (2016-års 
prisnivå). I tabellen nedan visas de olika förväntade kostnadsposterna. 

 

 

 

Kostnaden för drift-, underhåll- och trafikeringskostnader för konceptanläggningen bedömdes 
till 100-126 mnkr (2018-års prisnivå).  

Det pågår ett arbete med att minska både investeringskostnader och drift-, underhåll samt 
trafikeringskostnader genom att arbeta fram alternativa utformningar av anläggningen till 
oktober enligt uppdragsplanen. 

 

4 Slutsatser 
Av det material som analysen har tagit del av går det att skönja en del faktorer som skiljer sig 
mellan anläggningarna och som påverkar förutsättningarna och kostnaderna för att anlägga en 
linbana just där. 

 

Syftet med linbanan påverkar många aspekter av anläggningen. Vem ska resa? Vad ska kopplas 
ihop? Finns det andra lösningar? Finns det andra möjligheter att lösa resandet? Här är det inte 
en fråga om det finns ett behov utan snarare en fråga om när en lösning kan vara på plats och 
vilken lösning som är lämpligast - tunnelbana, linbana, spårväg, buss eller båt. Är syftet 
kollektivtrafik bör utformningen också ta hänsyn till hur övrig kollektivtrafik fungerar och hur 
systemen interagerar. Det bör vara enkelt för en kollektivtrafikresenär att byta mellan trafikslag 
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oavsett om det handlar om biljetter, bytesnärhet, en igenkännbar miljö och så vidare. Om syftet 
är annat behöver inte nödvändigtvis den hänsynen tas på samma sätt. 

I Toulouse och Göteborg är syftet att avlasta ett redan fullt kollektivtrafiksystem. En 
stadslinbana kompletterar kollektivtrafiksystemet genom att skapa en tvärlänk som inte 
påverkas av/belastar den befintliga infrastrukturen. Stationerna placeras för att koppla till den 
befintliga kollektivtrafiken och/eller till större målpunkter för arbete, studerande eller liknande 
och blir på så sätt ett komplement som inte bara skapar ytterligare kapacitet utan skapar även 
kapacitet i befintlig trafik eftersom det sker överflyttning av resenärer från andra trafikslag till 
stadslinbanan. För Bolzano och Koblenz är det primära syftet turism/friluftsaktiviteter samt att 
skapa en relation mellan platser som har hinder i den befintliga miljön som berg eller 
vattendrag.  

 

Topografin och den omgivande miljön påverkar också. Topografin kan vara en fördel för 
dragningen av linbanan. En stor påverkan på kostnaden har den omgivande miljön där stationer 
och torn byggs. Om projektet behöver lösa in mark, flytta på fjärr- eller elledningar, riva 
byggnader, ta sig över befintliga byggnationer (påverkar plattformshöjd, tornhöjd), markbereda 
med mera så påverkar det kostnaden. Det kan också innebära begränsningar i hur en 
byggnation kan ske. Påverkan på befintlig trafik, ersättningstrafik, möjlighet till 
materialupplag, byggområde, andra anslutande projekt och så vidare. 

I Bolzano och Koblenz finns det en tydlig höjdskillnad mellan stationerna. Där utnyttjas de 
topografiska förutsättningarna och genom placeringen av tornen blir höjdskillnaden en fördel 
för linbanans dragning snarare än en nackdel. I Koblenz ligger ena station vid stadsmiljö men 
linbanan går över Rhen och landar i en miljö utan bebyggelse. Bolzano kan inte sägas verka i 
stadsmiljö förutom utmed en kortare del av sträckan. För Toulouse blir topografin i linbanans 
västra del en fördel vid placeringen av torn, och sträckningen använder den naturliga 
höjdskillnaden för att minimera tornhöjden. En bidragande faktor är också att det inte finns 
bebyggelse vid den västra delen. Utöver detta blir höjdskillnaden också en fördel för att 
linbanan ska ta sig över blötmarker vid floden Garonne utan att påverka den. I den östra delen 
finns också en naturlig höjdskillnad, men eftersom det finns bebyggelse där linbanan går 
behöver tornen vara högre, troligen för att minimera insyn och utifrån brandsäkerhetsskäl. I 
Toulouse går endast den östra delen över stadsmiljö. Gemensamt för de tre ovanstående 
linbanorna är att de tycks ha bra geotekniska förhållanden för att anlägga torn och stationer.  

Göteborg stadslinbanas södra del är placerad utmed Göta älv och påverkas av problematiska 
grundläggningsförhållande på ömse sidor av älven. Det innebär att en grundläggning blir mer 
kostsam eftersom det oftast är ett större avstånd till ”fast mark”. Den norra delen har mer 
stabila markförhållanden. I den norra delen ger den naturliga stigningen ett visst stöd och 
påverkar höjden på ett av de sex tornen. I övrigt kräver stadsmiljön högre tornhöjder på grund 
av insynsproblematik, brandsäkerhetsskäl och andra höjdpåverkande faktorer som exempelvis 
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segelfri höjd över Göta älv. I Göteborgs fall går stadslinbanan i stort sett hela tiden över 
stadsmiljö med undantag då den passerar över barriärer. Det gör att anläggningen i Göteborg 
har den mest komplexa miljön och flest påverkande faktorer som påverkar både byggtid och 
anläggningens kostnader. 

 

Linbanans ”storlek” och design påverkar också möjligheten att anlägga en linbana. Framförallt 
påverkar det kostnaden. Antalet stationer och torn är ytterligare en parameter som driver 
kostnaden. Ju fler stationer och torn desto högre kostnader. Men hur stor påverkan antalet har 
beror bland annat på hur anläggningen designas. Designen beror i sin tur på i vilken miljö 
exempelvis torn ska placeras ner. Särskilt eftersom de kan vara höga konstruktioner som syns 
på långt håll. Ska tornet stå i en omgivning utan bebyggelse antas form inte lika viktig som 
funktion. Då kan man med fördel använda den enklaste och billigaste lösning som ett 
fackverkstorn liknande de som finns i alpvärlden. Ska tornet placeras i en miljö med annan 
byggnation blir form lika viktigt som funktion. Då blir det direkt olämpligt utifrån 
stadsmiljöperspektiv att placera ner ett alptorn i miljön. Designen kan i dessa fall innebära en 
högre kostnad för tillverkning, montering osv då det är mindre kostsamt att ta en 
standardprodukt jämfört med att arbeta fram en platsspecifik konstruktion. Samtidigt som en 
anpassad design också kan skapa ett mervärde för linbanan som konstruktion och för den miljö 
som den verkar i. Stationernas design har också en påverkan på kostnaden och den lokala miljö 
den finns i. Utformningen av stationerna påverkas vidare också av den klimatzon som 
anläggningen befinner sig.  

Samtliga analyserade anläggningar har stationer som i något avseende är designade. I Bolzano 
och Göteborg är stationerna byggnader med tak och väggar medan Koblenz och Toulouse har 
plattformsytor utan väggar och en mer öppen lösning. Det är framförallt Bolzano och till viss 
del även Göteborg som har ett vintrigt klimat medan vädret i exempelvis Toulouse i normala 
fall inte går under två plusgrader. 

 

Vad gäller kostnaden kan konstateras att det inte finns en given modell för vad en anläggning 
kostar. Det är för många parametrar som påverkar. Antalet stationer och torn och utformningen 
av själva linbanetekniken påverkar, men det finns många ytterligare faktorer som har effekt på 
kostnaden. Ska exempelvis en linbana placeras ner i stadsmiljö tillkommer det kostnader som 
inte nödvändigtvis blir aktuella om anläggningen placeras ner i jungfrulig mark utan i 
påverkande faktorer i omgivningen. Respektive anläggnings förutsättningar avgör kostnaden. 

I Toulouse fall ser de ett stort behov av att skapa en tvärlänk för att avlasta det befintliga 
systemet. De undersökte flera lösningar utifrån olika parametrar, bland annat kostnaden. De har 
tittat på lösningar i den befintlig trafikmiljön, tittat på en tunnelbanelösning och landat i att 
utifrån de förutsättningar som finns är en linbana är den mest effektiva lösningen för att skapa 
den tvärlänk som eftersträvas. I Göteborg har man tagit fram en åtgärdsvalsstudie som studerat 
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olika lösningar för att skapa en tvärlänk mellan stomkollektivtrafiknoder med hjälp av den så 
kallade fyrstegsprincipen. De kom fram till att en stadslinbana är ett effektivt sätt att lösa 
kopplingen och att den ”…på ett innovativt och resurseffektivt sätt möjliggör en tätare och mer 
sammankopplad stad.”. Vad gäller Bolzano och Koblenz saknas underlag kring hur de 
ekonomiska resonemangen gick när besluten togs.  

 

Sammanfattningsvis konstateras att det finns många faktorer att beakta när man ska jämföra 
anläggningar. Den anläggning som kan vara jämförbar med Göteborgs stadslinbana är 
anläggningen i Toulouse. Båda syftar till att vara en del i kollektivtrafiksystemet, däremot finns 
det en hel del andra förutsättningar som skiljer som exempelvis markförhållanden, omgivning, 
krav på tornhöjder, ambitionsnivå kring design med mera. För att kunna jämföra kostnader 
mellan anläggningarna behöver man väga in alla de faktorer som påverkar. Vad gäller Bolzano 
och Koblenz är de, efter genomförd analys, inte jämförbara med anläggningarna som planeras i 
Göteborg och byggs i Toulouse. 

 

4.1 Behov av fortsatt utredning  

I dagsläget ser inte projektet att något behov av en djupare omvärldsanalys. Däremot vore det 
intressant att följa tids- och kostnadsutvecklingen för byggnationen av Toulouse.  

Ska en fördjupning ske kring exempelvis de olika anläggningarnas kalkyler bör platsbesök och 
intervjuer med inblandade representanter genomföras. 

 

 

5 Bilagor 
- 
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Sammanfattning
I månadsskiftet maj/april 2019 fick PoB i uppdrag av huvudprojektledningen att utifrån ett kostnadsperspektiv
optimera utformningen av Göteborgs stadslinbana. Alternativen att utreda var en fyrstationslösning för en
sträckning mellan Järntorget och Wieselgren, en trestationslösning med Västra Ramberget som ändstation,
och en trestationslösning med Västra Ramberget som ändstation med möjlighet till senare utbyggnad. Dessa
alternativ har studerats med två tornalternativ, Enkelt stål och UNS Fyrkantsprofil.

Inga alternativa dragningar av linbanan eller alternativa placeringar av torn eller stationer har studerats utan
anläggningen förhåller sig fortsatt till de platser för stationer och torn som finns beskrivna i de till
stadslinbanan tillhörande detaljplanerna.

Utgångspunkter för stationens kvalitéer har varit det vinnande tävlingsförslaget ”New Beacons” och omfattats
av att stationerna ska vara enkla och lätta med vikt tak och kunna fungera som en varm lykta i höstmörkret.
Alla stationer består av samma beståndsdelar och delarna har samma relationer. Det ger stationerna ett
gemensamt formspråk så att de både visuellt hänger ihop samt att samma lösningar återkommer i
byggnationen.

Själva linbanan utgörs av en så kallad 3S-bana som består av två parallella bärlinor med en mellanliggande
cirkulerande draglina. I slutfasen ska dessa linor kunna hantera sammanlagt 24 gondoler men i ett initialt
skede kommer stadslinbanan att trafikeras av 16 gondoler. Linbanan drivs av en synkronmotor som är direkt
ansluten till drivhjulet utan mellanliggande växel. Vid händelse av oplanerat stopp av huvuddrivningen finns
ytterligare två möjligheter till drivning via en reservdrivning och en bärgningsdrivning.

Linorna hålls mellan stationerna uppe av totalt sex stycken torn (i fyrstationslösningen). Tornsadlarna i toppen
på tornen bärs upp av ett tornhuvud som utgörs av en fackverkskonstruktion.

Avseende tornutformningen så har syftet med arbetet varit att hitta den minsta och enklaste utformningen
som bibehåller huvudsakliga krav och kvalitéerna från tidigare arbete. Huvudsakliga kvalitéer som har varit
utgångspunkt för utformningen av tornen är tornens formspråk som ska påminna om Göteborgs varvshistoria
samtidigt som det signalerar en dynamisk framtid samt tornens skala där det begränsade antalet stag ger ett
enkelt intryck som i kombination med belysning framhäver tornen som lysande skulpturer i staden.

Kostnaderna som har tagits fram i detta arbete omfattar framtagande av systemhandling (Fas 1),
totalentreprenadskostnad (Fas 2), personalkostnader för Trafikkontorets PoB-organisation samt
byggherrekostnader för PoB (arkeologi, ersättningstrafik mm). Alternativet som innebär den lägsta kostnaden
är en trestationslösning med tornalternativ Enkelt stål för vilket den totala kostanden enligt ovan blir
1 550 000 000 SEK i kostnadsnivå januari 2016. Det alternativ som innebär den högsta kostnaden är
fyrstationslösning med UNS Fyrkantsprofil för vilket den totala kostnaden blir 2 380 000 000 SEK i
kostnadsnivå januari 2016. Tid för trafiköppning varierar i de olika alternativen mellan juni 2024 för
trestationslösning med torn Enkelt stål till april 2025 för fyrstationslösning med UNS Fyrkantsprofil.

Tider och kostnader är framtagna med antagande av ett antal förutsättningar. De största riskerna för att dessa
förutsättningar inte ska vara aktuella är framförallt de externa faktorer som PoB inte kan påverka. Dessa skulle
kunna vara att miljödomen dröjer eller innebär strängare villkor än vad som förutsatts, detaljplanerna inte
antas i tid eller att anpassningen till campus Volvo inte går i takt.
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1 Bakgrund och syfte

1.1 Avgränsningar
Delprojekt Projektering och bygg (PoB) gjorde inledningsvis ett arbete med att se över möjligheterna till en
optimerad utformning av Göteborgs stadslinbana och den 2 maj 2019 redovisades, för huvudprojektledningen,
alternativa lösningar på en mycket förenklad utformning av både station och torn. Utifrån denna redovisning
samt ”Uppdragsdirektiv Göteborgs stadslinbana – utredning av alternativ B enligt TN-beslut 2019-04-25”
[1] fick PoB följande uppdrag av huvudprojektledningen:

Arbeta vidare med och verifiera en:

· fyrstationslösning,

· trestationslösning med Västra Ramberget som ändstation,

· trestationslösning med Västra Ramberget som mellanstation och med möjlighet till senare utbyggnad.

Stationslösningarna ska beräknas med tornalternativen:

· Enkelt stål

· UNS förslag till tornutformning men med fyrkantsprofil (fortsatt benämnt torn UNS Fyrkantsprofil)

Till dessa varianter av alternativ ska följande tas fram och sammanställas:

· en ny kostnadsbedömning av investeringskostnader för respektive variant av ovan alternativ,

· en ny tidplan för trafikstart för respektive variant av ovan alternativ,

· en ny bedömning av drift- och underhållskostnader för respektive variant av ovan alternativ. (endast
input till dokumentet ”Drift, underhåll och trafikeringskostnader PM” [2] från PoB).

1.2 Syfte och mål
Denna rapport utgör redovisning av det arbete som har gjorts med att ta fram en optimerad lösning för
stationer, torn och linbaneteknik med målet att möta punkt 1 i det av Trafiknämnden beslutade alternativ B.
Rapporten är en del av det beslutsunderlag som har tagits fram för beslut i Trafiknämnden om fortsatt arbete
med Göteborgs Stadslinbana. Den levereras till huvudprojektet som en delleverans till ”Sammanfattande
rapport – Göteborgs Stadslinbana – Utredning alternativ B enligt TN-beslut 2019-04-25” [3].

Det huvudsakliga arbetssyftet inom uppdraget har varit att ta fram kostnadsbedömningar för både en
fyrstationslösning och en trestationslösning. I trestationslösningen tas station Wieselgren samt torn E och F
bort. Västra Ramberget blir i trestationslösning slutstation. Det finns även ett trestationsalternativ med en
utbyggbar station på Västra Ramberget. Det som beskrivs för detta alternativ är en station som är möjlig att
bygga ut till en anläggning med fyra stationer. Dock beskrivs inte hur detta ska gå till eller vad kostnaden för
en sådan utbyggnad blir.
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Det har även gjorts en översyn av tidplanen, som förutom att ge en bild av total genomförandetid, även hade
till uppgift att undersöka möjligheten till en tidigarelagd trafikeringsstart.

Målet med arbetet beskrivet i denna rapport har varit att utifrån ett kostnads-, funktions- och
byggbarhetsperspektiv, verifiera två lösningar på torn och en lösning på stationerna Järntorget, Lindholmen
och Wieselgrensplatsen samt tre lösningar för station Västra Ramberget. Anläggningen ska utgöra en
kollektivtrafiklänk mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen utan att göra avkall på säkerhet för passagerare
eller driftpersonal.

1.3 Arbetsprocess och kvalitetskontroll
Förutsättningar

Utmaningarna med att bygga en linbana i centrala delarna av Göteborg är flera. Det är viktigt att anläggningen
passar in i stadsmiljön, både utifrån ett gestaltningsperspektiv och ett flödesperspektiv. Stor hänsyn behöver
tas till omgivningen under byggtid och anpassning måste göras till befintliga objekt under mark vid
grundläggningsarbetena. Att linbanan dessutom ska fungera som kollektivtrafikmedel ställer stora krav på
tillgänglighet och driftsäkerhet.

Just anpassningen till staden, dess byggnader och infrastruktur har styrt läge och profil för stadslinbanan.
Avseende profilen har aspekter såsom segelfri höjd över älven, brandskydd mot underliggande byggnader, och
insyn i närliggande byggnader varit styrande. Detta, liksom olika typer av linbaneteknik, har studerats i
tidigare skeden. Tidigare utredningar har visat att den teknik som är planerad för anläggningen, 3S, är det
enda möjliga alternativet för att klara kapaciteten och den segelfria höjden över älven. I denna utredning har
bedömningen gjorts att tidigare antaganden avseende vald linbaneteknik och profil har varit riktiga.

Mot bakgrund av ovanstående har inga alternativa dragningar av stadslinbanan eller alternativa placeringar
av torn eller stationer studerats utan anläggningen förhåller sig fortsatt till de platser för stationer och torn
som finns beskrivna i följande detaljplaner:

· Detaljplan för blandad stadsbebyggelse för Järnvågsgatan m. fl. – Laga kraftvunnen

· Detaljplan för Linbana mellan Järntorget och Lindholmen (station och torn) – status Granskning

· Detaljplan för Linbana mellan Lindholmen och Västra Ramberget (station och torn) – status
Granskning

· Detaljplan för Linbana mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen (station och torn) – status
Granskning

Översiktsprofil och plan redovisas i Bilagorna 0-A0-00-105-0001, 0-A0-00-105-0002, 0-A0-00-105-0001.

Den kravlista som levererades med programhandlingen, ”List of Requirements (Towers Stations)” [4], har
PoB i denna fas arbetat vidare med i samordning mellan GFS. Flera av kraven och förutsättningarna har inte
varit möjliga att uppnå inom ramen för PoB:s uppdrag att reducera kostnaderna. Konsekvensbedömning av
avstegen från programhandlingens krav och förutsättningar beskrivs i ”Konsekvensbeskrivning av alternativ
utformning avseende krav- och måluppfyllelse” [5] framtagen av GFS.

Med syfte att reducera kostnader har flera inriktningsbeslut tagits av projektteamet inom PoB under arbetets
gång. Nedan listas några av de mest styrande för utformningen:
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· Stationerna utformas som hållplatser och inte resecentrum

· Gondolerna ska ha en hastighet på 6 m/s

· En hiss per perrong är tillräckligt för att klara kapaciteten för resande

· Tornens bottenplattor kommer att anläggas så att vägtrafik möjliggörs ovan plattorna. Dock
möjliggörs inte ledningsdragningar ovan plattorna.

· Åtkomst till stationernas huvudentré sker via rulltrappa eller hiss. Vanliga trappor finns endast vid
utrymningsväg.

Arbetssätt

Det förberedande Fas 1-skedet har varit uppdelad i tre steg där det första steget handlade om att ta fram en
kostnadsbedömning på programhandlingens utformning. Steg två var att göra en mycket grov bedömning av
hur långt det gick att nå mot en lösning för en linbaneanläggning till halverad kostnad (jämfört med
programhandlingen). Utformningen som togs fram i detta steg har arbetats vidare i steg tre, till en mer
genomarbetat och verifierad lösning.

Samordningen av projekteringen har genomförts i det som kallas Projektstudio. Projektstudion är ett effektivt
sätt att få fram en samordnad lösning där alla berörda discipliner och beslutsfattare arbetar samlokaliserat en
dag per vecka. Tyngdpunkten har hela tiden legat på att hitta bra lösningar inom alla discipliner utifrån ett
byggbarhetsperspektiv. Genom arbetsprocessen har metodval förankrats med samtliga inblandade i
projektstudion. På detta sätt får vi fram en anläggning som är byggbar och väl förankrad i kalkyl och tidplan.
Discipliner som har varit obligatoriska varje vecka har varit konstruktion, arkitektur och kalkyl. Arbete har
genomförts i ett tätt samarbete med Leitner som har ansvarat för förutsättningarna från ett
linbaneteknikperspektiv men också fungerat som granskare av utrymmen och utformning av stationer och
torn. Även trafik, installation (el-, transport och VVS) och brand har varit aktiva i processen.

Utifrån projekterat underlag har en kalkyl sammanställts för samtliga sex alternativa utformningar av
linbaneanläggningen.

Avstämningsmöten har hållits mellan PoB och GFS en gång per vecka och på dessa möten har utformningen
stämts av utifrån kravlista och externa förväntningar.

Kvalitetskontroll

Samgranskning har skett kontinuerligt på projektstudiodagarna där utformningen har stämts av utifrån
medverkande discipliners olika perspektiv. Teknikgranskning har gjorts inom respektive disciplin.

Leitner har gjort en samlad granskning av utformningen utifrån ett linbaneperspektiv.

Tillgänglighetsgranskning av stationsbyggnaderna har genomförts av sakkunnig på Kanozi. Certifierad
tillgänglighetsexpertis från Tyréns har varit inkopplad för utlåtande avseende på- och avstigande av
gondolerna.

Trafikförslagen har granskats av Trafikkontoret, Henrik Rönnkvist.
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Ingen oberoende konstruktionskontroll, typ tredje-parts kontroll, är utförd för stationer eller torn i detta
skede. Dock har konstruktionsgranskning gjorts inom PoB.
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2 Stationer

2.1 Generellt
Utformning

Syftet med förprojekteringen av stationerna i PoB fas 1 har varit att hitta den minsta och enklaste utformningen
som bibehåller huvudsakliga krav och kvalitéer från tidigare arbete. Ambitionen har varit att minimera
stationernas yta och hitta de enklaste konstruktionerna för att skapa den nödvändiga volymen. Stationerna är
huvudsakligen väderskydd för resenärer och linbaneteknik. Ett fåtal funktioner behöver vara uppvärmda, t.ex.
kontrollrum och rulltrappa. Stationerna uppfyller huvudsakliga krav från tidigare arbete samt
brandutrymning. Utgångspunkter för stationens kvalitéer har varit det vinnande tävlingsförslaget ”New
Beacons”. Tävlingsförslaget är av särskild vikt då det är politiskt förankrat och del av gemensamma bilden av
det framtida Göteborg. Ambitionen har varit att bibehålla och återskapa kvalitéerna även om layout och
konstruktion omarbetats. Utifrån juryutlåtande och tävlingsförslaget har vi identifierat fyra huvudsakliga
kvalitéer:

· Enkla och lätta stationer – stationerna i tävlingsförslaget ger ett lätt, öppet och enkelt intryck.

· Vikt tak – stationerna har ett stort tak med geometriskt formspråk.  Taket gör att stationerna påminner
om Göteborgs industri-arv och samtidigt ger ett futuristiskt intryck.

· Varm lykta – stationens glasparti och trä-ytor gör stationerna till stora välkomnande lyktor av varmt
ljus i staden.

· Grön undersida – på marken under perrongen är stationen ett tryggt och grönt landskap med bra
genomsikt och belysning.

Stationsbyggnaden delas in i ett antal delar/element, se Figur 1. Alla stationer består av samma delar och
delarna har samma relationer. Det ger stationerna ett gemensamt formspråk så att de både visuellt hänger
ihop samt att samma lösningar återkommer i byggnationen.
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Figur 1 Axonometri station
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Perrong/plattform

Perrong-plattformen har en femsidig form (en oregelbunden pentagon) vilket är den enklaste grundform som
alla stationer med funktionsmått och detaljplaneavgränsningar passar in i, se Figur 2.

Figur 2 Stationens uppbyggnad

Glas & trä-volym

Från den femsidiga plattformen reser sig en volym av glas och trä. Volymens funktion är dels att skydda
linbanans teknik, dels att ge passagerarna väderskydd på perrongen. Bestämmande mått för volymen är
huvudsakligen den säkerhetszon som linbanetekniken behöver ha fritt. Även perrongens funktioner såsom
rulltrappa, kontrollrum och nödtrappa spelar in. Volymens taknock dras i linbanans sträckning (se Figur 3).
Volymen konstrueras av stommar av massivträ, snedstag av stål, vertikala träelement i fasad och laminerat
enkelglas.

Vikt tak

Taket viker sig runt och ramar in stationens alla olika komponenter (linbaneteknik, rulltrappor etc) som annars
ger ett rörigt intryck. Takets utsida kläs med plåt som återger ljus och färger från väder och omgivning.
Undersida kläs med träribbor för att skapa en varm insida.  Formmässig förebild för takens design har varit
Dorte Mandrups ”Salling Tower” i Århus som på ett enkelt sätt minner om hamnindustri och futuristisk
dynamik.

Figur 3 Stationens överbyggnad och tak

Undertak
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Undertak på perrong och skyddsbjälklags undersida består av triangulära plåtkassetter. Undertaket spelar, går
i vågor och reflekterar omgivningens ljus. Kassetterna utförs i omväxlande behandlad plåt och sträckmetall
med både bakomliggande belysning och belysning från mark. Undertaket döljer råa betongytor, installationer
och kabeldragningar.

Landskap

Landskapet kring stationerna är inkopierad natur från olika platser och biotoper. Bland annat våtmark, ett
fjällras eller skärgårdsväxtlighet. Landskapets funktion är i första hand att göra riskområden på marken
otillgängliga på ett sätt som ser trevligt och intressant ut. I andra hand att på ett enkelt sätt skapa trygghet
genom att bygga bort de platser som annars kan bli häng. Grönt landskap under perrongen är en kvalité från
tävlingsförslaget. Landskapsutformningen är exempel på hur man kan ta hand om platserna i stationernas
direkta närhet. Dock finns mycket mer att göra avseende landskapet, särskilt på Västra Ramberget där
anpassningen till Volvos utbyggnad behöver göras.

Volymer på mark

Volymer på mark såsom rulltrappa, nödtrappa, hiss, teknikrum etc anpassas lokalt vid varje station.
Volymernas ytskikt har en begränsad palett; gröna väggar med klätterväxter på spaljé, träpanel eller perforerad
silvrig plåt.

Planer och sektionsskisser redovisas i Bilaga 0-A0-05-018-0001.

Konstruktionsbeskrivning

De planerade stationsbyggnaderna utformas som plattformar till linbanas gondoler. Byggbarhet,
miljöpåverkan, kostnadsbesparingar har varit faktorer som alla styrt utformning av stationernas stommar.
Stationsbyggnaderna har, konstruktivt, delats upp till tre delar:

· Plattformsbjälklag

· Överbyggnad

· Skyddsbjälklag

Plattformarna består av 300 mm platsgjutet betongbjälklag på höga fyrkantiga betongpelare. Stommen för
överbyggnaderna består av höga limträramar som bärning för taket. Takkonstruktionen byggs med lätta
träelement som spänner mellan bärande ramar. Fasader på överbyggnaden byggs som inglasad fasad på
stationens limträkonstruktion. Lutande väggdelar längs fasaden byggs med sandwichelement eller likvärdigt.
Stommen över plattformen utformas med så få pelare som möjligt för att inte hindra resenärernas flöde på
plattformen.

Överbyggnaden stabiliseras genom skivverkan i taket samt vindkryss av fyrkantsstål eller träkryss på väggarna
i fasad. Plattformsbjälklaget stabiliseras genom vindkryss i form av fyrkantsprofiler i stål. Skyddsbjälklaget
som tillkommer när det finns underliggande trafikerade väg (exempelvis Järntorget) består av HD/F
betongbjälklag på stålramar.

Stationsbyggnaderna grundläggas på pålar eller som platta på mark beroende på markförhållande enligt de
geotekniska undersökningar som utförts.
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Byggnaderna dimensioneras/verifieras enligt Eurokod normerna (SS-EN1992, SS-EN1993, SS-EN1995 och
SS-EN 1997) med tillhörande svenska annex (BFS 2011:10 med ändringar till och med 2019:1 EKS 11).

Livslängd för olika konstruktionsdelar är 100 år för grundkonstruktioner inkluderande väggar mot mark och
50 år för övriga bärande konstruktioner.

Stationsbyggnaderna tillhör konsekvensklass 3 vilket innebär en högriskgrupp och ställer ytterligare krav på
byggnadens robusthet och begränsningar av fortskridande ras. Således dimensionerar huvudbärande system
som “väsentliga bärverks delar” i enlighet med EKS11.

Stommarna dimensionerats i brottgränstillståndet (ULS), bruksgränstillståndet (SLS) och för exceptionella
lasttillståndet (ALS).

En antagande vindlast enligt SS- EN 1991-1-4, avsnitt 7.2 till 7.4 har använts vid dimensionering av stommen.
Vindlasten på olika stationer behöver utredas mer i kommande skeden.

Stommen och grundläggningen dimensioneras i ULS för egenvikt, nyttiga laster, snö -och vindlast samt laster
från linbanan.

Byggnaderna i SLS har verifierats för följande deformationskrav.

Balkar ≤L/500, 50mm

Takkonstruktion, bjälklag ≤L/300

Konstruktion över glasfasader ≤L/500, 20mm

Betongpelare under plattformsbjälklagen är inte dimensionerade för påkörning av fordon, emellertid skall det,
i de fall det föreligger risk för påkörning, finnas en barriär i form av betongelement som skyddar stationens
pelare i markplan.

Limträramar och dess infästning dimensioneras för R60 brandlastfall i ALS.

Grundläggning linbanefundament

Grundläggningen vilka linbanans betongpelare står på, är en pålad betongplatta med varierande längd av 36
till 95 m. Bredden och tjockleken är alltid densamma, 9 m respektive 2 m. Djupet till fast botten varierar
kraftigt på de olika stationerna, från över 100 m vid Järntorget till nästan 0 m vid Västra Ramberget. Pålarna
är av typen kohesionspålar (stålrörspålar) vid Järntorget och spetsbärande i övriga delar, se Figur 4. För att ta
hand om aktuella horisontallaster kommer alla pålar snedställas.
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Figur 4 Princip för grundläggning för linbana vid stationerna.

Brandskydd

Aktuell utformning av stationsbyggnaderna har goda förutsättningar för att uppfylla kraven på säker
utrymning. För att säkerställa utrymning från linbanans gondoler krävs öppenhet i byggnaden till det fria t.ex.
öppning vid anslutning tak/vägg för att ventilera ut brandgaser. Som komplement till öppningar i
stationsbyggnaderna förses stationerna med mekanisk ventilation (brandgasfläkt).

I kommande skede genomförs rökfyllnadsberäkningar av stationsbyggnaderna för att säkerställa att samtliga
personer som befinner sig i stationsbyggnaden samt personer som anländer med gondoler har möjlighet att
utrymma innan stationen är rökfylld.

Stationsbyggnaderna förutsätts i detta skede ej utföras med automatisk vattensprinkleranläggning. Dock
anläggs depån vid Västra Ramberget med skyddssprinkler för att begränsa risken för att eventuell brand i
depån sprider sig till stationsbyggnaden. För att säkerställa att linbanan (lina och därtill hörande
komponenter) ej blir påverkad av en brand inne i stationsbyggnaderna krävs dock vidare utredning gällande
eventuellt behov av skyddssprinkler av linor. Även behov av andra skyddsåtgärder så som strålningsskärm för
lina och inomhusbrandposter för personal ska utredas vidare.
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För att säkerställa en låg brandbelastning i stationsbyggnaderna (<250MJ/m2) krävs att utrymmen i
stationsbyggnaderna är brandteknisk avskilda i lägst klass EI 60. Detta gäller t.ex. kontrollrum, teknikrum,
utrymmen på underliggande våningsplan mm.

Brandteknisk avskiljning krävs även mot närliggande byggnader. För station Järntorget krävs att fasad som
vetter mot Folkets hus samt att sammanbyggd vägg mot Folkets hus utförs i brandteknisk klass EI 60. För
station Ramberget krävs avskiljning mot närliggande byggnad som planeras uppföras av Volvo. Brandteknisk
avskiljning förutsätts utföras helt i den intilliggande byggnaden och ej i stationsbyggnaden.

Belysningskoncept

Kvalitéten ”varm lykta” har legat till grund för det allmänna belysningskonceptet för stadslinbanan. Detta
koncept har tagits vara på genom att interiört i stationshusen använda en färgtemperatur som är varm och
som man får en känsla av ett hem i vintermörkret.

Figur 5 Exempel på station Järntorget som en varm lykta i kvällsljus (arikitekt Kanozi)

Exteriört används ett kallare ljus som förstärker kontrasten mellan inomhus och utomhus vilket i sin tur gör
att det upplevs som ännu varmare och välkomnande känsla inuti, se Figur 5. Det kommer även vara exteriöra
armaturer med RGB för att kunna färga det yttre i olika färger vid olika evenemang eller högtider. RGB
konceptet är utformat efter Lindholmens stationshus landskapskoncept och kommer variera baserat på de
andra stationernas landskap.

Belysningsförslaget för taket är linjär belysning integrerad mellan takbjälkarna och trälamellerna som följer
längst med takets nya konstruktion, se Figur 6. Detta kommer delvis ge ett släpljus på takbjälkarna som en
dekorativ effekt samtidigt som det utgör en funktionsbelysning för användarna. Att använda denna princip gör
att man inte behöver använda flera andra armaturer för att uppnå belysningskraven på plattformen för
användarna.
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Ett fåtal riktade strålkastare upp mot taket ger en
effekt av en värme och synliggör träbeklädnaden. Det
kommer även lyfta taket och öka känslan av storleken
av stationshuset.

För att få extra känsla av en ”varm lykta” så belyses
pelarna och dess struktur längs väggarna med ett
varmt uppljus med hjälp av linjärarmaturer infällda
i marken. Ljuset har en varmare färgtemperatur än
den allmänna belysningen vilket kommer skapa en
känsla av en mer glödande vägg utifrån.
Armaturerna är placerade med ett jämnt mellan rum
för att skapa ett jämnt ljus längst väggen.

Små downlights placerats i taket för rulltrappan för
att ge ett grundljus och underlätta
ansiktsigenkänning. Ledstängerna följer
belysningskonceptet med att ha ledlister integrerade
i ledstängerna för att förstärka orienterbarheten och
vägleder, se Figur 7. LED-listerna är placerade i en
böjbar aluminiumprofil med ett opalbländskydd.
Aluminiumprofilen blir projektstyrd i utformningen
för att passa i ledstängerna.

Figur 6 Belysning av tak (bild från dialuxberäkning)

Figur 7 Belysning av rulltrappa (bild från dialuxberäkning)
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2.2 Station Järntorget

Figur 8 Översiktsbild med station Järntorget och Torn A (Kanozi Arkitekter)

Utformning

Ändstationen Järntorget ligger på sidan av byggnadskomplexet Folkets hus. Komplexet består av olika
byggnader från olika tidsepoker, nu ska också hotell Draken läggas till. Hotellet är första steget i
transformationen av Masthuggskajen från vidsträckt trafiklösning till högexploaterad stadsmiljö.
Linbanestationen blir volymmässigt underordnad hotell Draken och den högre ursprungliga delen av Folkets
hus. Stationens läge är idag ett obefolkat hörn men i framtidens Masthuggskaj en passage där många kommer
röra sig. Den största utmaningen i stationsdesignen är att skapa en trevlig atmosfär under plattform och
skyddsbjälklag.  Teknikrum, hiss, nödtrappa och rulltrappa är samlade i en volym direkt mot befintliga
byggnader. Platsen under perrongen är genomsiktlig och överblickbar. Landskapet bygger bort platser som
kan bli häng och förstärker gångstråk och flöden. Undertak, landskap och gröna väggar klär in betongytorna
för att skapa ett mjukare och trevligare stadsrum.

Konstruktionsbeskrivning

Stationsbyggnaden vid Järntorget utförs med en limträstomme på en plattform av pelar-balkstomme i betong,
enligt avsnitt 2, se Figur 9. Skyddsbjälklaget vid denna station används även som skydd mot brand på
trafikerad väg. Nedan redovisas stommens dimensioner.
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Överbyggnad

· Limträram: Pelare 550x400 till 1200x400, Balk 1200x400 till 400 vid nocken

· Limträ kantbalkar och dragband:215x450, 215x315

· Limträ fasad sneda pelare: 400x550

· Limträ takbalkar:215x450

· Kryss: Trä 140x140/190x180

· Lättelement tak

Material för Limträ GL30C. Material för stål 355.

Plattformsplan

· Betongbjälklag, Platsgjutet 300 mm, Armering 200kg/m3

· Kantbalkar, HEA 200

· Betong pelare, 450x450 mm , Armering (12xØ20, bygel Ø10s300)= 200 kg/m3,

· Stålkryss VKR250x250x10, VKR 150x150x10 (Vid hisschakt)

Skyddsbjälklag

· HDF 270

· Stålbalkar HEA300/HEA400

· Stålpelare, KCKR 244,5x10.

· Stålkryss VKR VKR180x180x10
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Figur 9 Stomme station Järntorget

Grundläggning stationsbyggnad

Stationsbyggnaden grundläggas på pålar, se Figur 10. Pålplintar dimensioneras delvis som mothåll mot
dragkrafter (gravitationsgrundläggning) från stabiliserande element. En del av pålarna slås lutande för att ta
om hand de horisontala lasterna som uppstår från vind och sedan skall föras ner i grundläggningen. Dessa
sneda pålar kan innebära att vissa pålar kan komma att hamna utanför detaljplanensgräns.

Figur 10 Pålplintar stationsbyggnad Järntorget
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2.3 Station Lindholmen

Figur 11 Översiktbild station Lindholmen (Kanozi Arkitekter)

Utformning

Mellanstationen Lindholmen blir en ny nod i kollektivtrafiken med byte mellan spårvagn, buss och linbana.
Stationen står mitt på en triangelformad torgyta med vägar runtom. Torget angränsar till flera olika typer av
bebyggelse; ny bostadsexploatering, utbildningsverksamhet och byggnader för lätt industri. Bakom stationen
reser sig en skogig sida av Slottsberget där man anar bebyggelse från 1910 och 1990-talen. En utmaning för
station Lindholmen har varit att minimera stationsbyggnaden utan att de tekniska komponenterna tar över
intrycket. Det vikta taket är jämnstort med linbanetekniken och ramar in alla delar för att ge ett enhetligare
intryck. Rulltrapporna svarar mot
takets utstickande form.
Linbaneteknik, rulltrappor och
nödtrappor är silvermetalliska för
att bli så diskreta som möjligt, se
Figur 11. Ytterligare en utmaning
har varit att skapa en trevlig och
trygg miljö på markplan. Delar av
torgytan får dessutom inte
beträdas i samband med
servicearbeten i anslutning till
stationen på grund av risk för
nedfallande delar. En stor
vattenspegel både förhindrar
vistelse i riskområden och häng
under plattformen. Vattenspegeln
och undertakets facetter

Figur 12 Exempel på utformning av entré till station Lindholmen
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reflekterar solens infallande strålar i ett stort ljusspel.

Konstruktion

Stationsbyggnaden består av en överbyggnad, av limträ under prefabricerade takelement i trä, plattformen
består av pelar–balkstomme i betong, enligt avsnitt 2.1, se Figur 13. Nedan redovisas stommens dimensioner.

Överbyggnad

· Limträram: Pelare 550x400 till 1400x400, Balk 1400x400 till 400x1000 vid nocken

· Limträbalkar i fasad: 215x315

· Limträpelare i fasad: 215x450

· Limträ fasad sneda pelare: 400x550

· Limträ takbalkar:215x450

· Kryss: Stål 90x90x6.3/250x250x12.5

· Lättelement tak

Material för Limträ GL30C. Material för stål 355.

Plattformsplan

· Betongbjälklag, Platsgjutet 300 mm, Armering 200kg/m3

· Kantbalkar, HEA 200

· Betong pelare, 450x450 mm, Armering (12xØ20, bygel Ø10s300)= 200 kg/m3,

· Stålkryss VKR250x250x12.5, VKR 150x150x10 (Vid hisschakt)

Skyddsbjälklag (inkl. utstickande TRP-del)

· Lättelement bjälklag

· Stålbalkar IPE550/HEA450

· Stålpelare VKR 150x150-10
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Figur 13 Stomme station Lindholmen

Grundläggning stationsbyggnad

Stationsbyggnaden grundläggas på pålar, se Figur 14. Pålplintar dimensioneras delvis som mothåll mot
dragkrafter (gravitationsgrundläggning) från stabiliserande element. En del av pålarna slås lutande för att ta
om hand om de horisontala lasterna från vind som sedan förs ner i grundläggningen.

Figur 14 Grundläggning stationsbyggnad Lindhomen

Belysningskoncept

Belysningskonceptet för Lindholmens underliggande vattenspegel är att ha undervattenarmaturer med RGBW
som lyser upp mot stationshuset. Det vita ljuset är kallare än det som är i stationshuset för att förstärka
upplevelsen av värme inne i stationen. Det färgade ljuset kan användas vid evenemang eller högtider under
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året. Uppljuset gör att vattnet ger ett skuggspel upp i underdelen av stationshuset och ändras beroende på hur
vattenytan rör sig. Gångvägen i dammen belyses med utanpåliggande downlights.

2.4 Station Västra Ramberget – Mellanstation

Figur 15 Station Ramberget Mellanstation (Kanozi Arkitekter)

Utformning

Stationen Västra Ramberget är ett hjärta i den planerade exploateringen Volvo Campus Lundby. Stationen har
förprojekterats i tre versioner; som ändstation, utbyggbar ändstation och mellanstation. Oavsett version byggs
stationens södra entré i senare skede eftersom planerna för utveckling av området vid södra entrén ligger
längre fram i tiden och merparten av resenärsflödet kommer i nuläget från norr. Till skillnad från de andra
stationerna där perrongen står på pelare uppe i luften så ligger perrongplan för Västra Ramberget på marknivå.
Station Västra Ramberget innehåller depån där alla gondoler körs in på natten då linbanan är stängd. En
utmaning för stationen har varit att hitta en ekonomisk lösning för depån. Depån ligger i samma nivå som
perrongplanet vilket är logistiskt enklare och klart billigare än att förlägga det i ett källarplan. Ytterligare en
utmaning har varit landskapet som ska vara en bra miljö både med och utan omgivande campusbyggnader
samt hantera de riskområden som inte får beträdas i samband med servicearbeten i anslutning till stationen
på grund av risk för nedfallande delar. En fjällnatur där en vild våtmark och klippblock gör riskområdena
otillgängliga på ett trevligt sätt och skapar kontraster i kontorsmiljön, se Figur 16.
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Figur 16 Exempel på landskapsutformning som begränsar möjlighet till vistelse i områden som inte ska beträdas

Konstruktion

Stationsbyggnaden består av en överbyggnad av limträstomme som bär prefabricerade takelement i trä.
Plattformen består av ett pelardäcksystem, se Figur 17.

Depån består av en stålkonstruktion som vilar på ett betongbjälklag. Stommen består av stålramar med TRP-
plåt på taket. Väggarna byggs med lätta sandwichelement. Stommen stabiliseras genom skivverkan på taket
och vindkryss i väggarna. Pelarna i depån används delvis som upplag för gondolernas bärskenor, samt som
upplag för två stycken tvåaxliga kranar som krävs för underhåll och service av gondolerna. Nedan redovisas
stommens dimensioner.

Överbyggnad

· Limträram: Pelare 600x400 till 1200x400, Balk 1700x400 till 400x1200 vid nocken

· Limträbalkar i fasad: 140x360

· Limträpelare i fasad: 400x600
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· Limträ fasad sneda pelare: 215x540

· Limträ takbalkar:400x1400/400x1000

· Kryss: Stål VKR180x100x8/VRK220x120x8

· Lättelement tak A304

Material för Limträ GL30C. Material för stål 355.

Plattformsplan

· Betongbjälklag, Platsgjutet 300 mm, Armering 200kg/m3.

· Betong pelare, 600x400 mm, Armering (6xØ16, bygel Ø10s200)= 65. kg/m3.

· Stålkryss VKR180x100x8/VRK220x120x8, VKR 50x50x5 (Vid hisschakt).

· Betongvägg, platsgjutet 250 mm, Armering 70 kg/m3.

Skyddsbjälklag (inkl utstickande TRP-del):

· Lättelement bjälklag

· Stålbalkar HEA280

· Stålpelare VKR 150x150-10

Depåstomme

· Stålramar: Pelare HEA450/HEA 260/Konstruktionsrör 406,4X12,5, Balk HEA260.

· Stål kantbalkar HEA 160.

· Stålkryss 150x150x8

· TRP 135

· Material för stål 355

· Betongbjälklag, Platsgjutet 300 mm, Armering 120kg/m3.

· Betong pelare, 400 mm, Armering (6xØ16, bygel Ø10s200)= 70 kg/m3.
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Figur 17 Stomme station Västra Ramberget

Grundläggning stationsbyggnad

Denna stationsbyggnad grundläggs genom platta på mark, se Figur 18. Plattformsbjälklag och depåns
bottenplatta grundläggs på olika nivåer. Marknivåer har en nivåskillnad på ca 6 m, således grundläggs en del
av plattan direkt som pelarfundament på mark, medan andra delen står på betongpelare som grundläggs på
fundament. Pelarfundament används även som mothåll mot dragkrafter i stabiliserande element.
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Figur 18 Grundläggning station Västra Ramberget

Grundläggning linbanefundament

Grundläggningen för linbanans betongpelare är en betongplatta 95x9 m med tjocklek 2 m grundlagd på berg.
Betongplattan kommer utföras i olika nivåer för att optimera bergschakten. Horisontella laster tas upp med
friktion mellan betong och berg, och lyftkrafter tas om hand genom bergförankrade stag.

2.5 Västra Ramberget – Ändstation
Den variant av station Västra Ramberget som utförs som en ändstation är utifrån ett stationsutformnings- och
konstruktivt perspektiv väldigt lik mellanstationsvarianten, se Figur 19. De primära skillnaderna listas nedan
i punktform.

· Anläggningen är konstruerad med endast en drivstation vilken kommer att placeras på station Västra
Ramberget.

· För att uppnå en maxkapacitet på 1500 personer/timme krävs 17 gondoler. Initial kapacitet på 1000
personer/h innebär 11 gondoler.

· Draglinans diameter måste ökas på grund av den ändrade drivkonfigurationen.
· För anslutningen till depån måste växelutfarterna och de sänkbara plattformarna anpassas på

motsvarande sätt.
· Depåbyggnaden kan göras mindre på grund av det mindre antalet gondoler. Byggnadslängden kan

förkortas med cirka 10 m.
· På grund av det större antalet varv hos draglinan ökar antalet dragvajrar under 30 års drift från 7 till

9 st.
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Figur 19 Station Västra Ramberget som ändstation

2.6 Västra Ramberget – Utbyggbar station
Som ytterligare ett alternativ av uppförande av anläggningen kan den utföras i två utbyggnadssteg. I det första
utbyggnadssteget byggs delsträckan från Järntorget till Västra Ramberget. I ett senare utbyggnadssteg förlängs
stadslinbanan med den andra delsträckan, från Västra Ramberget till Wieselgrensplatsen, Se Figur 20.

Detta anläggningskoncept innebär väsentliga tekniska nackdelar på grund av konstruktionen med två separata
linsektioner, se avsnitt 8.4.

För att upprätthålla driften i de två första sektionerna med så lite störningar som möjligt vid en senare
utbyggnad av anläggningen med den tredje sektionen måste flera byggnadsarbeten utföras i station Västra
Ramberget redan i det första utbyggnadssteget. Dessa arbeten medför en betydande utökning av
stationsbyggnaden och merkostnader för den senare sammanslagningen av de två delsträckorna.
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Figur 20 Station Västra Ramberget som utbyggbar station
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2.7 Station Wieselgren

Figur 21 Station Wieselgren (Kanozi Arkitekter)

Utformning

Ändstationen Wieselgrensplatsen ligger på en slänt mellan Hjalmar Branting-gatan och de nedsänkta
spårvagnslinjerna med hållplatser och vändslinga. Stationen kommer dra mer folk till Wiselgrensplatsen och
skapa ett förändringstryck med utveckling och nybyggnation. En utmaning för stationen har varit att få plats
på den smala byggbara ytan med omgivande trafik i flera plan. Delar av stationen kragar ut över bilvägen och
teknikrum för linbanan har byggts in i slänten. Ytterligare en utmaning för stationen har varit resenärsflödena
mellan gatunivå, hållplatser och linbaneperrong. Hissen är placerad i det enda läge där den kan nå alla tre
plan. Från linbanans perrong ner till gatuplan går en rulltrappa, intill rulltrappan fortsätter sedan en vanlig
trappa från gatuplan ner till spårvagnshållplatsen (ungefär där det går en smal trappa idag). I slänten bredvid
stationen finns även en ramp från spårvagnsnivån till gatunivån.

Konstruktion

Stationsbyggnaden består av en limträstomme för överbyggnaden samt en pelar–balkstomme av betong, enligt
avsnitt 2, se Figur 22. Betongpelaren under plattformen placeras så att de klarar skyddsavstånd mot spårväg.
Skyddsbjälklag byggs med prefab betongbjälklag så att linbaneleverantör kan använda det som plattform vid
underhåll av sina maskiner. Nedan redovisas stommens dimensioner.

Överbyggnad

· Limträram: Pelare 550x400 till 1200x400, Balk 1200x400 till 400 vid nocken
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· Limträ kantbalkar och dragband:215x540

· Limträ fasad sneda pelare :215x720

· Limträ takbalkar:215x540

· Limträ pelare: 215x720

· Stålkryss: VKR 220x120x10

· Lättelement tak, A304

Material för Limträ GL30C. Material för stål 355.

Plattformsplan

· Betongbjälklag, Platsgjutet 300 mm, Armering 200kg/m3

· Kantbalkar, HEA, 106kg/m

· Betong pelare, D=500 mm , Armering (12xØ20, bygel Ø10s300)= 200 kg/m3,

· Stålbalkar HEA160/180

· Stålkryss VKR250x250x10

Skyddsbjälklag

· Lättelement bjälklag, HDF 200.

· Stålbalkar HEA160/280

· Stålpelare, KCKR 244,5x10.

· Stålkryss VKR 120x10, 250x12,5
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Figur 22 Stomme station Wieselgren

Grundläggning stationsbyggnad

Stationsbyggnaden grundläggas på pålar, se Figur 23. Pålplintar dimensioneras delvis som mothåll mot
dragkrafter (gravitationsgrundläggning) från stabiliserande element. En del av pålar slås lutande för att ta
om hand om de horisontala lasterna från vind som förs ner i grundläggningen.

Figur 23 Grundläggning station Wieselgren
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3 Torn

Figur 24 Exempel på torn B Enkelt stål (Kanozi Arkitekter)



Göteborgs stadslinbana – Utformning enligt alternativ B
0-A0-00-025-0001, Version _

34 (71)

3.1 Generellt
Syftet med förprojekteringen av tornen i PoB fas 1 har varit att hitta den minsta och enklaste utformningen
som bibehåller huvudsakliga krav och kvalitéer från tidigare arbete. Tornen behöver uppnå en bestämd höjd
för att profilen på linbanan ska innehållas, se Figur 26, och därmed går det inte att minimera ytor likt arbetet
med stationsutformningen. Däremot kan tornens konstruktion förenklas vilket både påverkar byggnation och
nödvändig materialmängd. Utifrån juryutlåtande och tävlingsförslaget självt har vi identifierat tre
huvudsakliga kvalitéer:

· Tornens formspråk - stålfackverk som påminner om Göteborgs varvshistoria samtidigt som det
signalerar en dynamisk framtid.

· Tornens skala – tornen består av ett begränsat antal stag som ger ett enkelt intryck (jämför till exempel
med en högspänningsmast med många fler små stag eller en solid gjutform som t.ex. tv-tornet i Berlin)

· Belysning – som tävlingsförslagets namn ”New Beacons” antyder blir tornen upplysta fyrar och
landmärken i staden.

Tornen i tävlingsförslaget är eleganta och speciella. Konstruktionen i tävlingsförslagets torn och dess
dynamiska formspråk är ett och samma. Ändrar man konstruktionen så ändrar man också uttrycket. Det är
därför svårt att förenkla konstruktionen utan att tappa bort designen.

I följande avsnitt redovisas två alternativa utformningar av torn för linbanan. Torn UNS Fyrkantsprofil är en
förenkling av tävlingsförslagets tornutformning där tanken har varit att behålla den övergripande
utformningen men förenkla balktypen. Torn Enkelt stål har däremot ett helt annan utformning av både
balkstruktur och dimension.

Tornen består av en primärstruktur, tornskaft, och ett tornhuvud med linsko som linan vilar på.

Tornmodellerna i beräkningarna har utförts som balk-modeller som består enbart av tornets primära
stålstruktur och vissa “dummy elements” på toppen av tornet för att få in lasterna från Leitners
interfacestruktur och Leitners linbanelaster på rätt höjd.

Utförda analyser för tornen är gjorda i brottgränstillståndet ULS (balk-spänningar och reaktionslaster),
bruksgränstillståndet SLS (deformationer) och för exceptionell lasttillstånd ALS (balk-spänningar) men inte
för utmattning FLS, dvs på samma sätt som i tidigare studier. Tornbalkarnas dimensioner är valda så att
virvelavlösning inte ska uppstå med tillhörande utmattningslaster. Lägsta egenfrekvens har beräknats för
enbart torn med dess primära stålstruktur.

För ULS och SLS ingår egenvikt, vindlaster (in-operation och out-of-operation), islaster och linbanelaster men
ännu inga temperaturlaster. För ALS används en påkörningslast på 2000 kN maximalt 6 m upp på tornet
tillsammans med reducerade vind-laster.

Erhållna resultat från utförda analyser uppfyller regelkraven i Boverket’s EKS, EuroCode EN 1993,
EN13107:2016 och EN12930:2015.

Tornen klarar också en påkörningslast av 2000 kN upp till 6 m vilket är ett högre krav än TRV’s
påkörningskrav.

Jämförande ULS infästningslaster (reaktionslaster) för torn B:
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Båda tornens infästningslaster nedan har normaliserats mot en bestämd last som har satts lika med ett.
Maximal infästningslast gäller för en infästningspunkt dvs inte totala lasten i alla infästningspunkter.

Tornhuvudet består av en fackverkskonstruktion, se Figur 25. Flera tvärbalkar tjänar som upplag för de båda
bärlineskorna till vänster och höger om tornet. Ovanför bärlineskorna placeras linlyftbockar vars antal beror
på längden hos bärlineskorna. Med hjälp av specialredskap kan såväl bärlinor som draglina lyftas av från
stödkonstruktionerna för underhåll.

Alla stålelement i tornhuvudet är förzinkade för korrosionsskydd.

Tornhuvudet nås med hjälp av fast monterad stege inuti fackverkskonstruktionen. Beroende på tornhöjd finns
med regelbundna mellanrum viloplattformar monterade. Under uppstigning är personalen skyddad mot fall
med stegskydd.

Längs bärlineskorna är genomgående arbetsplattformar med fasta räcken monterade.

Från arbetsplattformarna nås plattformar vid linlyftbockarna längs fasta stegar säkrade med fånglinor. Från
plattformarna kan lyftdon för lyft av lina manövreras och underhåll av de elektriska anordningarna på
tornhuvudet utföras.

På alla torn finns mätutrustning för vindhastighet och vindriktning monterade.

För att underlätta underhållsarbeten nattetid finns arbetsstrålkastare.

För övervakning av linstyrningen sitter vridbara videokameror med zoomningsfunktion monterade ovanför
bärlineskorna.

Varje torn har en egen nätanslutning och fiberoptisk kabel för överföring av signaler och data.
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Figur 25 Exempel på tornhuvud

3.2 Torn Enkelt stål
Utformning

Målet med torn Enkelt stål har varit att ta fram det enklaste möjliga torn i samma skala som tävlingsförslaget.
Tornens enkla, dynamiska former (snedstagen) framhävs med hjälp av belysning. På dagtid får vi enkla,
diskreta torn och på natten syns stora lysande skulpturer runtom i staden.
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Figur 26 Översikt torn Enkelt stål A-F

Konstruktion

Utformning av de torn Enkelt stål baseras på att tornen ska ha bra byggbarhet, vara billiga att bygga, vara
möjliga att inspektera och reparera.

Analysen av torn Enkelt stål, torn B, har utförts till en nivå som beskrivs i detta avsnitt. Övriga fem torn, A
samt C-F, har skalats/kopierats utifrån resultaten för torn B.
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Figur 27  Torn B Enkelt stål som balkmodell och som används för analyserna

Uppskattad stålvikt för torn B Enkelt stål primärstruktur är 1024 ton (exklusive Leitner interface-struktur och
Leitner sadlar/plattformar).

Beräknad SLS toppförskjutning för torn B Enkelt stål är 60 mm (SLS max dx) respektive 25 (SLS max dy).
Tornet uppfyller regelkraven med våra antagande där 3/5 av tillåten utböjning ligger på tornet och 2/5 ligger
på grundläggningen. Analys där både grundläggning och torn ingår är inte utförd.

Beräknad lägsta egenfrekvens för torn B Enkelt stål primärstruktur utan grundläggning är 1,66 Hz. Det finns
inga regelkrav gällande egenfrekvens men egenfrekvensen kommer in som indata i beräkningen för vindlast
(Cd-faktorn). Här måste samverkan med linbanan och dess dynamiska styvhet beaktas i kommande skeden.

För analys av resultatet se avsnitt 3.5.

Grundläggning

Grundläggningen vilka fyra stycken betongpelare står på, är en pålad betongplatta med varierande storlek
beroende på tornens höjd. Största måtten är för Torn B 36x28 m, tjockleken är alltid 3 m, se Figur 28. Djupet
till fast botten (berg) varierar från 120 m vid torn A till bara några meter vid torn F. I delen med 120 m (berg
ej lokaliserat) kommer pålarna bestå av typen kohesionspålar (stålrörspålar) i övrigt är det spetsbärande. För
att ta hand om aktuella horisontallaster kommer även snedställda pålar monteras.



Göteborgs stadslinbana – Utformning enligt alternativ B
0-A0-00-025-0001, Version _

39 (71)

Figur 28 Princip för grundläggning torn Enkelt stål

Trafik

Eftersom benen i torn Enkelt stål kommer ner annorlunda på markytan än tornen i programhandlingen har
trafikförslagen från programhandlingen behövt göras om för de torn som står i trafikmiljö. Reviderade
trafikförslag redovisas i detta avsnitt.

Även torn A står i trafikmiljö, men de nya stödbensplaceringarna skiljer sig endast i liten utsträckning mot
programhandlingen, vad avser påverkan på trafiken. Trafikförslaget har bedömts fungera med endast
marginella justeringar, vilka kan göras i kommande skeden.

Torn C

För torn C innebär de nya benplaceringarna att två av benen landar i gång- och cykelbanan som löper längs
med cirkulationens sydvästra sida i det ursprungliga trafikförslaget. Gång- och cykelbanans läge har därför
justerats, vilket innebär att Polstjärnegatans anslutning söderifrån har behövt skjutas något österut. Det
betyder i sin tur att sikten vid utfarten från en mindre lokal anslutning österifrån blir något begränsad. Om
sikten ej kan godtas vid fortsatt projektering, finns alternativ att stänga den lokala anslutningen eller att endast
tillåta infart. Alternativen har stämts av med Trafikkontoret.
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Det reviderade trafikförslaget innebär även att gångbanan behöver smalnas ned till 1,4 meter på en kort sträcka
förbi det sydöstra benet, vilket bedöms som godtagbart. Om 2 meter bred gångbana måste uppnås förbi benet,
behöver ett mindre intrång göras på skolans kvartersmark.

Figur 29 Torn C - Utsnitt från reviderat trafikförslag

Torn E

För torn E har de nya benplaceringarna inneburit att gång- och cykelbanans sträckning behövt justeras. Det
justerade trafikförslaget fungerar även i den framtida utvecklingen av området som omfattas av ”Detaljplan
för Verksamheter m.m. vid Volvo Lundby inom stadsdelarna Kyrkbyn och Rambergsstaden”.

Figur 30 Torn E – utsnitt från reviderat trafikförslag
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Torn F

För Torn F har det första alternativet av nya benplaceringar justerats med anledning av att det inte gick att
göra en godtagbar trafiklösning. Med en viss parallellförflyttning av de östra benen har en godtagbar
trafiklösning kunnat tas fram. Trafikförslaget innebär att Inlandsgatan ges en sidoförskjutning, samt att läget
för lastinfarten till Rambergsvallen justeras något. Även linjeföringen för gång- och cykelbanorna på ömse
sidor justeras jämfört med det ursprungliga trafikförslaget. Läget för gång- och cykelpassagen vid lastinfarten
till Rambergsvallen justeras så att passagen inte ligger dikt an gatan. Det medför att passagen hamnar på en
lägre nivå än den anslutande gång- och cykelbanan på ömse sidor, men lutningarna blir godtagbara.

Figur 31 Torn F – Utsnitt från reviderat trafikförslag

3.3 Torn UNS Fyrkantsprofil
Utformning

Den aspekt som kan göra tornen mer ekonomiskt genomförbara utan att drastiskt ändra uttrycket är att
förenkla stålstagens profiler. Stagen skulle då kunna tillverkas mer konventionellt. Profilerna i
tävlingsförslaget har många sidor och fogar. Stagen får i tävlingsförslaget sin form från de geometriskt logiska
knutpunkterna. Vi har utrett hur tornets uttryck skulle ändras om stagen istället utförs som fyrkantsprofiler.
På långt håll (kilometerlångt) i dagsljus påverkas inte uttrycket. På närmare håll påverkas tornens skira och
precisa form. Här återstår arbete att utforma de olika knutpunkterna som konsekvens av fyrkantsprofilerna.
Tornen i tävlingsförslaget har också en tydlig in och utsida där insidan är belyst på natten. Fyrkantsprofiler ger
inte tornen samma tydliga insida/utsida.
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Konstruktion

Den globala geometriska utformningen för torn UNS Fyrkantsprofil följer
programhandlingen men balkarna mellan knutpunkterna har kvadratiska tvärsnitt
och består enbart av fyra hopsvetsade plåtar.

Detta innebär enbart yttre svetsar och möjlighet att inspektera och reparera.

Uppskattad stålvikt för torn B UNS Fyrkantsprofil primärstruktur är 1287 ton
(exklusive Leitner interface-struktur och Leitner sadlar/plattformar).

Torn UNS Fyrkantsprofil hamnar på likvärdig nivå som i programhandlingen med
avseende på stålvikt, statiska och dynamiska styvheter (utböjning) och möjlighet till
infästning i fundamenten (tre ben).

Beräknad SLS toppförskjutning för torn B UNS Fyrkantsprofil är 111 mm (SLS max
dx) respektive 168 mm (SLS max dy). Tornet uppfyller regelkraven med våra
antagande där 3/5 av tillåten utböjning ligger på tornet och 2/5 ligger på
grundläggningen. Analys där både grundläggning och torn ingår är inte utförd.

Tornet antas stå direkt på markfundamentet utan några betongplintar/betongpelare.
Dock är nedre delen av stålkonstruktionen kringgjuten.

Beräknad lägsta egenfrekvens för torn B UNS Fyrkantsprofil primärstruktur utan
grundläggning är 0,98 Hz. Det finns inga regelkrav gällande egenfrekvens men
egenfrekvensen kommer in som indata i beräkningen för vindlast (Cd-faktorn).
Samverkan med linbanan och dess dynamiska styvhet behöver beaktas i kommande
skeden.

För analys av resultatet se avsnitt 3.5.

Grundläggning

Grundläggningen vilka tre stycken stålpelare står på, är en pålad betongplatta med varierande storlek beroende
på tornens höjd, största måtten hittas för Torn B 42x33 m, tjockleken är alltid 3 m, se Figur 32. Djupet till fast
botten (berg) varierar från 120 m vid torn A till bara några meter vid torn F. I delen med 120 m (berg ej
lokaliserat) kommer pålarna bestå av typen kohesionspålar (kohesionspålar) i övrigt är det spetsbärande. För
att ta hand om aktuella horisontallaster kommer även snedställda pålar monteras.
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Figur 32 Princip för grundläggning torn UNS Fyrkantsprofil

3.4 Belysningskoncept Torn
Det allmänna belysningskonceptet för tornen är att skapa landmärken i staden. Det ska vara iögonfallande och
passa in i de olika väderförhållanden som är i Göteborg samtidigt som det ska vara lätt att skapa scener som
passar in vid olika evenemang i staden.

Belysningskonceptet för tornen grundar sig i att belysa stagen mellan pelarna från två håll, samt att ha uppljus
på fundamenten, se Figur 33. Detta för att framhäva konsturkturen av tornen. Det är armaturer placerade
både på insidan och på utsidan av stagen. Det är viktigt att använda smalstrålande armaturer så att de kan få
så jämn belysning som möjligt på stagen samt att det minskar risken för light pollution. Konceptet använder
sig av RGBW armaturer så det går att programmera ljuset efter olika tillfällen som högtider och evenemang.
Man styr alla armaturer individuellt genom DMX-styrning. Vilket ger en möjlighet att styra belysning precis
som man vill ha det.
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Figur 33 Exempel på belysningseffekter torn Enkelt Stål

3.5 Jämförelse tornalternativ
Styrande för utformningen av det torn Enkelt stål har, i jämförelse med Torn UNS Fyrkantsprofil, varit mera
repeterbara knutpunkter i möjligaste mån placerade på samma höjd över marken, yttre inspekterbara svetsar
och skruvförband, lägre stålvikt, högre statiska och dynamiska styvheter (mindre utböjning) och bättre
möjlighet till infästning i fundamenten (fyra ben istället för tre). Torn Enkelt stål står på 4 st 2,5x2,5x6,5 m
betongplintar vilket påverkar stålvikten i jämförelsen med torn UNS Fyrkantsprofil där stålkonstruktionen
står direkt på markfundamentet utan betongplintar.

Resultatet har bland annat blivit att beräknad SLS toppförskjutning för torn B Enkelt stål är drygt hälften mot
torn B UNS Fyrkantsprofil och infästningslasterna i fundamenten för torn UNS Fyrkantsprofil blir betydligt
större än för torn Enkelt stål.

Torn UNS Fyrkantsprofil har 3 infästningspunkter medan torn Enkelt stål har 4 infästningspunkter. Fx/Fy
verkar horisontellt och Fz verkar vertikalt.

Maximal infästningslast enligt Figur 34.
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Figur 34 Lastrikt.  .Norm. last      Torn UNS Fyrkantsprofil   Torn Enkelt stål

Det blir större vinklar på de ingående balkarna i knutpunkterna jämfört med torn UNS Fyrkantsprofil vilket
underlättar svetsningen med bättre åtkomst.

Byggbarheten för torn Enkelt stål anses bättre på grund av mera repeterbara knutpunkter i möjligaste mån
placerade på samma höjd över marken för att underlätta ställningsbyggandet och inspektion, kvadratiska
balktvärsnitt bestående av fyra hopsvetsade plåtar för mindre svetsning och yttre inspekterbara svetsar och
skruvförband för att möjliggöra reparation.

De större vinklarna i torn Enkelt Ståls knutpunkter underlättar också svetsningen med bättre åtkomst.

För torn Enkelt stål kan diagonalbalkarna tänkas skifta knutpunkt i
vartannat lager för att ytterligare förbättra byggbarheten. Detta ger
mindre antal ingående balkar i samma knutpunkt men utseendet på
tornet ändras något.

Torn Enkelt stål och dess knutpunkter baseras på konventionella
knutpunkter, se figur 35.

För torn UNS Fyrkantsprofil är det svårt att definiera gemensamma
knutpunktsnoder där alla ingående balkarna med olika tvärsnitt kan
sammanfogas på ett bra sätt. Det är många balkar i samma knutpunkt
och med skarpa små vinklar mellan de ingående balkarna. Vissa balkanslutningar kan bli svåra/omöjliga att
svetsa på grund av dessa anslutningsvinklar. Svetsar kommer att överlappa och korsa varandra vilket är en
nackdel.

Inne i knutpunkterna är det svårt att hitta utrymme för förstyvningsplåtar och hörnbrickor som eventuellt kan
komma att behövas och samtidigt möta kraven på svetsutrymme.

Vissa balkar som J1-1 i figuren 36 måste få en böjd och vriden slutdel med ett icke-konstant tvärsnitt för att
kunna ansluta till knutpunkten.

Figur 35 Typiska knutpunkter för torn

Enkelt stål

Figur 36 Typiska knutpunkter för torn UNS Fyrkantsprofil
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4 Linbaneteknik

4.1 Generellt
Stadslinbanan utgörs av en 3S-bana och är dimensionerad för en kapacitet av 1500 passagerare per timme i
vardera riktningen. Denna kapacitet är en praktisk maxkapacitet.

Med 1500 personer timmen har linbanan totalt 24 gondoler. Alla 24 gondoler är avsedda för persontransport
och har vardera en kapacitet på 33 passagerare vid teoretisk maxkapacitet.

Initialt har linbanan 16 gondoler och har då en praktisk kapacitet av 1000 passagerare per timme i vardera
riktningen. Ovanstående antal gondoler gäller för fyrstationsalternativen.

En 3S-bana är ett system där gondolerna bärs upp av två fast monterade bärlinor och framdrift sker med hjälp
av en cirkulerande draglina. Bärlinorna har en diameter av 62 mm och draglinan en diameter av 42 mm, och
är förzinkade för bästa livslängd.

Anläggningen är indelad i tre sektioner:

· Sektion 1 – från Järntorget till Lindholmen
· Sektion 2 – från Lindholmen till Västra Ramberget
· Sektion 3 – från Västra Ramberget till Wieselgrensplatsen

De båda mellanstationerna Lindholmen och Västra Ramberget är mellanstationer.

De tre sektionerna binds samman med en gemensam draglina, de olika sektionerna av banan kan därför inte
drivas oberoende av varandra.

En drivenhet finns på var och en av ändstationerna. De två drivenheterna driver anläggningen gemensamt.

På samtliga fyra stationer kan på- och avstigning ske.

Gondolerna har en maximal hastighet på 6,0 m/s ute på själva banan.

För linbaneteknisk stationslayout, se Bilagorna 1-SJ0-70-390-0001, 2-SL0-70-390-0001, 3-SVR0-70-390-
0001, 3-SVR0-70-390-0002, 3-SVR0-70-390-0003 och 4-SW0-70-390-0001

4.2 Bansträckning
I den första delen av sektion 1 mellan Järntorget och Lindholmen går banan över starkt trafikerade
vägområden. Kraven i gällande normer på erforderligt minimiavstånd uppfylls.

Mellan torn A och B korsas Göta älv på segelfri höjd på en sträcka om 520 m. Föreskrivet minsta avstånd till
vattenytan på 47,9 meter uppfylls under alla lastvillkor med tillräcklig säkerhetsmarginal.

Mellan torn B och station Lindholmen korsas ett campusområde med ett stort antal byggnader. Kraven i
gällande normer på erforderligt minimiavstånd uppfylls.

Vid mellanstation Lindholmen ändrar banan riktning med ca 16 grader.
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I sektion 2, omedelbart efter station Lindholmen korsas en väg och en byggnad på låg höjd. Kraven i gällande
normer på erforderligt minimiavstånd uppfylls.

Mellan torn C och D korsar linbanan flera trafikleder och järnväg på hög höjd.

Omedelbart före torn D passerar linbanan en industri- och kontorsbyggnad. Erforderliga säkerhetsavstånd
enligt specifikationerna i brandskyddskonceptet upprätthålls för alla lastvillkor.

Vid mellanstation Västra Ramberget ändrar banan riktning med ca 71 grader.

I sektion 3 mellan torn E och F passeras ett stort antal bostadshus. Erforderliga säkerhetsavstånd enligt
specifikationerna i brandskyddskonceptet upprätthålls under alla lastvillkor.

Mellan torn F och station Wieselgrensplatsen korsar banan starkt trafikerade vägar. Kraven i gällande normer
på erforderligt minimiavstånd uppfylls.

4.3 Linförare
I spannen mellan torn och stationer sitter linförare fast
monterade på bärlinorna för att minimera nedhäng av
draglinan.

Det i mitten placerade linhjulet tjänar som stöd för
draglinan för att minimera nedhäng på långa
linsträckor. När en gondol passerar över linföraren lyfts
draglinan upp. Så snart gondolen passerat linföraren
läggs draglinan tillbaka på linhjulet.

Linförarna är målade i orange kulör och fungerar som
hindermarkering för flygtrafik.

4.4 Depå
När gondolerna inte är i drift tas de av från banan och in i depån. Uppställning av gondolerna sker i
mellanstation Västra Ramberget i en intilliggande depå på marknivå.

Inom depån förflyttas gondolerna med kedjedrift.

Depån är ansluten till linbanan via infarts- och utfartsväxlar. På så sätt kan påfyllning och tömning av gondoler
till linbanan ske utan omläggning av färdriktning. Påfyllning och tömning av banan sker helt automatiskt.

I den bakre delen av depån är plats avsatt för underhåll av gondolerna. Underhållsområdet har ett eget
stickspår som är anslutet till depåbanan via en skjutväxel. Stickspåret har plats för 4 st gondoler. En tvåaxlad
traverskran underlättar förflyttning av gondolerna. Underhåll av gondolerna sker i uppvärmd verkstad i
omedelbar anslutning till underhållsområdet. Även här finns en tvåaxlad traverskran.

För visuell inspektion av gondolerna finns arbetsplattformar i passande höjd.

Figur 37 Linförare med orange hindermarkering
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In- och uttransport av gondoler och material till anläggningen hanteras via en port på depåns södra sida.

4.5 Hindermarkering för flygtrafik
På grund av att linorna delvis är dragna på hög höjd utgör linbanan ett flygtrafikhinder och markeras med
hjälp av följande åtgärder.:

· Alla linförare är försedda med orange varningsmarkeringar
· I linspannen sitter linförare i båda färdriktningarna med överlappande mellanrum så det effektiva

avståndet mellan linförarna uppgår till ca 50 meter.
· På alla tornhuvuden monteras medelintensiva röda LED-hinderljus.

4.6 Drivsystem
Anläggningen omfattar tre olika typer av drivsystem:

· Elektrisk huvuddrivenhet med direktdrivning (DirectDrive) och energiförsörjning via det allmänna
elnätet.

· Reservdrivning med dieselhydraulisk linbanedrivning och reservkraft för gummihjulstransportören
· Bärgningsdrivning med dieselhydraulisk linbanedrivning och reservkraft för

gummihjulstransportören

Linbanedrivningen utformas som bryggdrivning. Samtliga mekaniska drivenheter och bromsanordningar,
liksom de dieselhydrauliska reservenheterna samt bärgningsdrivningen med separat reservkraft för
hjulstransportören sitter monterade på stationsbryggan.

För att få en stor kontaktyta på drivhjulen dras draglinan runt ett mittplacerat mothjul, se Figur 38.
Mothjulet är stegvis inställbart. På så sätt kan förlängningen av draglinan på grund av uttänjning motverkas.

Figur 38 Schematisk bild av drivningskonceptet

Elektrisk huvuddrivning
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Motorn för huvuddrivningen är en lågvarvig, externt kyld synkronmotor med permanentmagneter av typ LD6,
som är direkt ansluten till drivhjulet utan mellanliggande växel.

Den varvtalsreglerade synkronmotorn styrs av fyra vattenkylda frekvensomriktare med fyrkvadrantsdrift. Den
värme som utvecklas av frekvensomriktaren leds via ett vattenkretslopp och värmeväxlare för vatten/luft med
elektrisk fläkt till omgivande luft. Om frekvensomriktaren faller bort kan anläggningen drivas vidare med
oförändrad transportkapacitet. Både synkronmotorn och elektroniken som består av frekvensomriktare och
styrsystem har utvecklats av LEITNER Ropeways.

Dieselhydraulisk reservdrivenhet

Reservdrivenheten används för utrymning av
linbanan med reducerad färdhastighet vid tekniska
fel på huvuddrivenheten eller matningsbortfall.

Reservdrivenheten dimensioneras för framlänges
och baklänges färdhastighet på 1,0 m/s även under
ogynnsamma lastvillkor. Påstigning av passagerare i
stationerna kan inte ske under reservdrivning.

Alla mekaniska komponenter för reservdrivningen
finns på drivningsbryggan. Reservdrivningen
manövreras från en separat styrpanel i
kontrollrummet.

Vid nätspänningsbortfall kan stationernas
hjultransportörer drivas av separata
nödgeneratoraggregat. Vid behov kan även spårväxelmotorer och andra förbrukare försörjas från
nödgeneratoraggregat.

Dessutom är det möjligt att med reservdrivning hämta tillbaka gondoler från banan till depån.

Dieselhydraulisk bärgningsdrivning

Bärgningsdrivenheten utgör en andra reservdrivenhet och används vid utrymning av anläggningen med
reducerad färdhastighet i händelse av tekniskt fel på reservdrivenheten.

Bärgningsdrivenheten är dimensionerad för en färdhastighet på 1,0 m/s framlänges och baklänges vid
ogynnsamma lastvillkor. Påstigning av passagerare i stationerna kan inte ske under bärgningsdrivning.

Huvudkomponenterna i bärgningsdrivningens drivlina är desamma som komponenterna i reservdrivningen.
Bärgningsdrivenheten driver ett separat linhjul.

Alla mekaniska komponenter för bärgningsdrivningen finns på drivningsbryggan. Bärgningsdrivningen
manövreras från separat styrpanel på stationsbryggan.

Vid nätspänningsbortfall kan stationernas gummihjulstransportörer drivas av separata nödgeneratoraggregat
i bärgningsdrivningen.

Figur 39 Den dieselhydrauliska reservdrivenhetens komponenter
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4.7 Linhjul och lager
Linhjulet består av ett nav med fyra yttersegment i
stjärnform. Linhjulet är fodrat med en elektriskt isolerad
gummiring. På drivhjulen är översidan och undersidan av
kransprofilen bearbetade och tjänar även som bromsytor för
säkerhets- och driftbromsarna.

Alla linhjullager är försedda med inbyggda reservlager. Tack
vare dessa kan linhjulen fortsätta att rotera på lageraxeln
under begränsad tid så att anläggningen kan utrymmas även
om huvudlagret är blockerat.

4.8 Bromsar
Till anläggningen hör tre av varandra oberoende bromssystem:

· Elektrisk broms med E-motor
· En mekanisk och reglerad driftbroms
· En andra mekanisk och reglerad driftbroms

Elektriska bromsar

Den elektriska bromsningen sker mer hjälp av huvuddrivmotorn och har en konstant retardation.
Bromsenergin återförs till nätet.

Driftbromsar/säkerhetsbromsar

Driftbromsar och säkerhetsbromsar har samma mekaniska uppbyggnad. Bromsarna består av en eller flera
bromsstänger som verkar direkt på ovansidans eller undersidans bromsytor på ett drivhjul. Bromskraften
genereras av tallriksfjädrar.

Bromsstängerna öppnas hydrauliskt. De hydraulaggregat som används sitter på drivningsbryggan. Såväl
driftbromsar som säkerhetsbromsar är utformade som styrregelbromsar för att skapa en om möjligt
belastningsoberoende retardation.

4.9 Linspänningsanordningar
På den planerade 3S-banan är såväl bärlinor som draglina statiskt uppspända. Automatiskt efterreglerande
spännanordningar behövs inte.

För draglinan finns i båda ändstationerna en inställningsanordning med vilken den permanenta
draglineuttänjningen kan motverkas genom stegvis förflyttning av mothjulet. Förflyttningen genomförs med
hjälp av en hydraulisk inställningsanordning när banan inte är i drift. Det sammanlagda inställningsavståndet
i båda ändstationerna uppgår till 12 meter.

Figur 40 Fyrdelat linhjul



Göteborgs stadslinbana – Utformning enligt alternativ B
0-A0-00-025-0001, Version _

51 (71)

Figur 41 Flyttbart mothjul för utjämning av permanent vajerspänning

De fyra bärlinorna spänns upp i stationerna med
bärlinepollare i betong, se Figur 42. Dessutom
är linorna lindade 3½ varv runt pollarna och
förankrade med dubbla linklämmor. För att
skona bärlinorna är pollarna klädda med frästa
plastprofiler.

På stationerna Järntorget, Wieselgrenplatsen
och Västra Ramberget löper linorna ned till två
lintrummor på vänster och höger sida om
betongpelaren. För att skydda den upplindade
linan mot väder och vind är trummorna
placerade i egna utrymmen. Trummorna är
motordrivna.

Bärlinorna på stationerna Lindholmen och
Västra Ramberget kapas efter inställning bakom
linklämmorna.

4.10 Draglinans böjning
På de båda ändstationerna förs draglinan över flera vertikala och horisontala draglinerullar från draglineskon
över kopplingsområdet till drivhjulet. För att få en stor kontaktyta på drivhjulen dras draglinan runt ett
mittplacerat mothjul.

Figur 42 Exempel på bärlinespänning och lintrummor
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Figur 43 Draglinans böjning på ändstationerna

På mellanstationen Lindholmen dras draglinan över flera horisontalt anordnade linrullar.

Figur 44 Draglineböjning station Lindholmen

På grund av den större brytningsvinkeln från linbaneaxeln hanteras draglineböjningen på mellanstation
Västra Ramberget invändigt via ett horisontellt linhjul. På utsidan dras draglinan över flera horisontalt
anordnade linrullar.
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Figur 45 Draglineböjning station Västra Ramberget

4.11 Genomfartssäkring
Genomfartssäkringen är en övervakningsfunktion som känner av om två gondoler kommer för nära varandra
i stationen och som vid behov kan stoppa anläggningen. Gondolernas rörelser övervakas av beröringsfria
brytare som är fördelade över flera zoner för stationsgenomfarten.

4.12 Gondoler
För slutfasen av projektet är 24 gondoler för persontransport planerade. I den första fasen levereras 16
gondoler. Varje gondol har en maxkapacitet på 33 passagerare.

Den nivåanpassade påstigningen av gondolen från plattform sker genom en utanpåliggande skjutdörr med två
dörrelement.

Skjutdörrarna stängs och låses automatiskt när stationsområdet lämnas. Reglingen av dörren övervakas
elektriskt och skulle dörren inte vara låst på ett korrekt sätt stoppas linbaneanläggningen. En dörrövervakning
i slutet av påstigningsområdet på stationen känner av om någon person fastnat i dörren och får den utkörande
gondolen att stanna.

I början av avstigningsområdet sker en automatisk upplåsning och öppning av dörrarna.
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Gentemot stationsgolvet finns ett utanpåliggande fotsteg monterat på gondolen för att i möjligaste mån
överbrygga mellanrummet mellan gondolgolvet och påstignings- resp. avstigningsområde.

Figur 46 Förslag på gondoldesign

Gondolerna är försedda med LED-belysning för trafikering i mörker. LED-belysningen kopplas på centralt av
personal via anläggningsstyrningen eller via mörkersensorer i gondolerna. Belysningen kan vid behov även
dimmas.

Högtalarmeddelanden kan överföras från drivstationen till gondolerna med LTE-teknik. Meddelandena kan
riktas till enskilda utvalda gondoler eller till samtliga gondoler. Efter behov kan meddelandena sändas live
eller vara förinspelade. Högtalarna sitter uppe i gondolens innertak.

Skulle LTE-nätet falla bort finns även ett reservsystem för kommunikation med digitalradio.

För visning av viktig information till passagerarna finns även en bildskärm i varje gondol.

För nödlägen finns en nödanropsknapp så att passagerarna kan kommunicera med kontrollrummet. När
nödanropsknappen trycks in startas automatiskt videoöverföring som visas live för personal i kontrollrummet.

För energiförsörjningen av de elektriska anordningarna svarar en kombination av kondensatorer med hög
effekt och batterier som är placerade i en brandsäker aluminiuminneslutning på gondoltaket,
Kondensatorerna laddas via glidkontakter vid varje stationsgenomfart; kondensatorerna avger under färd
energi till batterierna.

När anläggningen inte är i drift befinner sig alla elektriska system i gondolerna i standby-läge för att spara
ström.
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Gondolgolven är täckta med halksäker gummibeläggning. Längst ned finns skyddslister runt gondolväggarna.
Ovanför listen sitter höga glasskivor.

Mot linbanans insida sitter ett vippfönster monterat. Ett utanpåsittande galler förhindrar utkast av föremål
från gondolen.

Gondolerna är försedda med 16 st fasta sittplatser och 2 st fällsitsar. Den övriga ytan kan disponeras av stående
passagerare, barnvagnar, rörelsehindrade passagerare eller cyklar. I enlighet med gällande föreskrifter är
följande belastningskonfigurationer möjliga.

· 18 st sittplatser + 10 st ståplatser = kapacitet 28 personer
· 16 st sittplatser + 17 st ståplatser = kapacitet 33 personer

I området vid kabindörrarna finns tillräckligt med plats för svängning med rullstolar.

För stående och rörelsehindrade passagerare finns tillräckligt med håll- och säkringsmöjligheter anordnade.

Gondolinnertaket består av aluminiumplåt. I utrymmet mellan innertaket och yttertaket finns
dörrmekanismen, kablarna för gondolens elektriska utrustning och en multimediacontroller för styrning av
gondolelektroniken. All elektronik är monterad bakom en lucka i gondolinnertaket vilket underlättar
åtkomsten vid underhållsarbeten.

Gondolerna har en taklucka som vid behov kan öppnas på glänt för ventilation. I händelse av längre
stillastående kan luckan öppnas från utsidan för att ta in friskluft åt passagerarna.

För bättre färdkomfort är gondolen kopplad till upphängningen via luftfjäderelement.

Mekanismen för öppning och stängning av dörrelement aktiveras via fast monterade öppnings- och
stängningsskenor i stationerna via bowdenkabel. Efter stängning av dörrarna låses de mekaniskt.

I händelse av fel i öppningsmekanismen, dörrlåset eller vid bärgning på banan kan den ena av skjutdörrarna
föras åt sidan genom att dörrfästet lossas.

Förutom gondoler för persontransport kommer en specialgondol för underhållsarbeten på linbanan finnas
tillgängligt. Denna specialgondol finns inte alltid på banan utan sätts bara in vid behov.

4.13 Stationsområde
Påstigning på och avstigning från gondolerna sker på plattformsnivå och utan barriärer. Gondolerna förs
kontinuerligt med låg hastighet genom stationerna. Automatiska stopp av gondolerna på stationen är i
dagsläget inte planerade men kan vid behov införas med kompletterande teknisk utrustning. Självklart är det
möjligt att vid behov stanna anläggningen med stoppkommando.

Gondolerna styrs med hjälp av sidoföring från båda sidor i på- och avstigningsområdena. Mellanrummet
mellan fotsteg på gondolen och plattformen kan därmed hållas så litet som möjligt och sidledes pendling av
gondolen vid påstigning och avstigning minimeras.

Vid depåutfarten på station Västra Ramberget finns en rörlig plattform som kan sänkas när gondoler ska lämna
depån. Vid depåinfarten är stationsgolvet sänkt med 70 cm och här fälls vid uppställning sidoföringen
automatiskt ned.
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4.14 Stationsbryggor
Samtliga mekaniska anordningar för linbaneanläggningen liksom drivenheterna för huvud-, reserv- och
bärgningsdrift finns på stationsbryggan på respektive linbanestation.

Stationsbryggan är åtkomlig via en centralt placerad och fast monterad servicestege.

Den bakre delen av stationsbryggan är helt och hållet täckt av gallerplattformar. Från dessa är alla mekaniska
anordningar för linbanedrift i detta område lätt tillgängliga från alla sidor liksom hydraulaggregaten till de
mekaniska bromsarna och de olika komponenterna i reserv- och bärgningsdrivning. På avsnitt med fallrisk
finns fasta räcken med fotlist.

Under drivenhetsbryggan finns en stor arbetsplattform från vilken de mekaniska bromsarna på drivhjulen och
kopplingarna mellan huvuddrivning och linhjul är lätt tillgängliga. Denna undre arbetsplattform nås från
drivenhetsbryggan via en fast monterad servicestege.

Längs med gummihjulstransportörerna vid stationsinfart och stationsutfart liksom i stationsbanan finns breda
gångvägar monterade på banans insida. Gångvägarna nås via den centrala stationsuppgången. På banans
insida är arbetsplattformarna säkrade mot fall med fasta räcken med fotlister.

Gummihjulstransportörerna skyddas mot beröring i hela stationsbanan med genomskinliga paneler av
polykarbonat. Vid underhållsbehov kan de enskilda skyddspanelerna fällas upp eller helt tas bort.

Figur 47 Stationsområde för mellanstation på Eisgratbahn (AT)
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Mellan de båda bärskenorna för löpvagn finns gångbara galler längs hela stationsbanan. Härifrån kan
underhåll utföras på de mekaniska anordningar som inte är nåbara från gångvägarna på banans insida. Längs
hela stationsbanan finns en fånglina uppspänd i vilken personlig skyddsutrustning kan fästas.

Samtliga dörrar och grindar till farliga områden är elektriskt övervakade och vid öppning stoppas
anläggningen omgående.

Arbetsplattformarna på bärlineskorna framför stationerna nås också från stationsbryggorna.

4.15 Kontrollrum och lågspänningsrum
Kontrollrummen är så anordnade att personalen har fri sikt över påstignings- och avstigningsområdena.
Golvet i kontrollrummet ligger 0,5 meter ovanför stationsgolvet för att personalen ska få en bättre överblick
över plattformen.

Yta, volym, belysning och värmeisolering för kontrollrummen motsvarar gällande föreskrifter för arbetslokaler
i linbaneanläggningar.

Under kontrollrummen finns ett kabelutrymme.

Lågspänningsrummet för linbaneteknik ligger, på alla stationer, i våningen under stationsområdet. Rummet
är åtkomligt via invändig brandtrappa. I lågspänningsrummet finns ett installationsgolv monterat.

4.16 Stationskonstruktion
Stationskonstruktionen är utförd i stål som förzinkats för korrosionsskydd. Konstruktionen består av följande
huvuddelar:

· Bärkonstruktion för löpskenorna i hela stationsbanan.
· Bärskenor för den rörliga ramen för linspänning
· Takkonstruktion för partiell beklädnad från Leitner
· Drivenhetsramar
· Bärlineskor på stationen

Stationskonstruktionen av stål är monterad vid betongkonstruktionen med skruvförband.

I kopplingsområdet och i området för stationskurvan är stationsbanan horisontellt anlagd. I mellanområdet
har stationsbanan en lutning på 2 grader från horisontalplanet. Denna utformning av stationsbanan som en
lutande ramp underlättar inbromsningen av fordon i stationsinfarten liksom accelerationen i stationsutfarten.

4.17 Linskor på stationen
Linskorna i stationsinfart och stationsutfart utgör förbindelselänk mellan skenorna i stationsbanan och
bärvajrarna på banan. Linskorna i stationerna är utformade samma sätt som linskorna på banan.

Längden på en linsko beror på den minsta och största löpvinkeln för bärvajrarna vid stationsinfart och
stationsutfart.
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Figur 48 Exempel på bärlineböjning vid linsko på station

4.18 Stationskranar
För hantering av tyngre laster placeras
elektriskt drivna traverskranar på alla stationer
och i depåer. Kranarnas lastkapacitet beror på
kraven på respektive station.

I de båda ändstationerna sitter det ovanför
drivningsbryggan en eldriven traverskran med
två vajerspel, som bärs upp av
stationsbyggnadens bärkonstruktion. Med
hjälp av traverskranen kan underhållsarbeten
på drivningsbryggan utföras.

Mellanstationerna är försedda med
traverskranar med ett vajerspel för lyft av tunga
laster från stationsgolvet till stationsbryggan.

Ovanför gummihjulstransportören och längs
med löpskenorna i stationsbanan sitter det kranskenor med manuella lyftdon inklusive trallor.

Innanför stationsbeklädnaden i området för drivmotorer finns manuella svängkranar för
gummihjulstransportören.

4.19 Utrymning och bärgning
I händelse av tekniska fel på anläggningen eller matningsbortfall måste passagerare inom rimlig tid kunna
återföras till stationerna från banan. Beroende på behov finns flera olika system för utrymning av anläggningen
att tillgå:

· Utrymning med begränsad huvuddrivning
· Utrymning med reservdrivning
· Utrymning med bärgningsdrivning

Figur 49 Traverskran med vajerspel
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När utrymning av en linbaneanläggning inte kan genomföras inom rimlig tid måste enligt föreskrifterna en
bärgning genomföras. Bärgning kan beroende på avstånd mellan gondoler och markyta genomföras med
nedfirning eller en separat bärgningsbana. Dessa båda metoder för bärgning är, på grund av de lokala
förutsättningarna, inte att rekommendera i Göteborg och är i vissa fall omöjliga. Därför måste
linbaneanläggningen genom tekniska, planeringsmässiga och organisatoriska åtgärder utformas så att
stillestånd längre än en för passagerarna uthärdlig tidsperiod undvikas. Dessa åtgärder sammanfattas under
beteckningen ”integrerat bärgningssystem”.

Följande huvudfunktioner för anläggningen måste säkras även under bärgning.

· Rörlighet för draglina
· Linspännkraft för draglina
· Genomfart för gondolerna på banan och i stationerna
· Att passagerarna kan lämna gondolerna vid stationerna
· Operativa procedurer under återförandet av passagerare

Detta åstadkoms genom följande tekniska och organisatoriska åtgärder:

· Redundant utförande av reservdrivenhet förà bärgningsdrivning
· Redundant utförande av linhjullagerà reservlager
· Redundant utförande av drivenheter för gummihjulstransportör i stationerna
· Löpvagn med urspårningsskydd och nöddriftsfunktioner
· Linförare med nöddriftsfunktioner
· Draglinestyrning i stationerna med nöddriftsfunktioner
· Förrådshållning av viktiga mekaniska komponenter i varje station för att möjliggöra snabba byten
· Möjlighet att mekaniskt överbrygga enskilda sektioner för gummihjulstransportör
· Förebyggande av linurspårning på banan genom högre linbelastning vid draglinestyrning
· Anordning för nödöppning av gondoldörrarna utifrån
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5 Kalkyl

5.1 Beskrivning och förutsättningar
Kalkylen har beräknats i kalkylprogrammet MAP. Kalkylen består av olika delar.

Mängdkostnader (MK), här beräknas allt material som byggs in, maskiner för utförande och arbete från
underentreprenörer som behövs för projektet. Exempel är betong, grävmaskiner och stålunderentreprenör.

Gemensamma kostnader (GK) består av gemensam utrustning och hjälpmedel som behövs till projektets
utförande. Exempel är bodar för personal på projektet, större kranar och maskiner, elenergi för
produktionen, entreprenadförsäkring mm. Till gemensamma kostnader hör också projekteringskostnader
och kostnader för tjänstemän i projektet.

Risker och möjligheter bedöms för projektet och bedöms separat och behandlas som en separat post i
kalkylen.

Sista post är det påslag som läggs på tidigare uppräknade kostnader och som täcker in entreprenörsarvode,
risk och vinst.

5.2 Förutsättningar
Valutaeffekter:  Enda posten i kalkylen som är köp i annan valuta än SEK är vår underleverantör Leitner vars
del omfattar ca 600 MSEK (fyrstationsalternativ) som är beräknad med kursen 10,70 SEK/Euro

Då kalkylen har tagits fram i ett tidigt skede för projektet föreligger inget organisationsschema som har
kunnat prissättas utan tjänstmannakostnader i kalkylen har beräknats utifrån erfarenhetsvärde för stora
projekt utförda av NCC. Erfarenhetsvärden är i spannet 8-13% för jämförbara projekt av storlek. Denna %-
sats beräknas på summan av mängdkostnaderna och gemensamma kostnader i projektet. För detta projekt
har vi valt 10 %.

Projekteringskostnad för fas 2 omfattar färdigprojektering från där systemhandlingen avslutades i fas 1 till
färdig bygghandling. För denna kostnad har erfarenhetsvärde för stora projekt utförda av NCC använts.
Erfarenhetsvärden är i spannet 6-10% av mängdkostnader och gemensamma kostnader i projektet. För detta
projekt har vi valt 7,8 % exkl kostnader för linbaneteknik (UE Leitner) där projekteringen är inräknad i UE
priset.

Priser i kalkylen beräknas i ”anbudsdagens” nivå, dvs oktober 2019. För att ta fram en jämförbar siffra till
nivå januari 2016 har ett indextal beräknats. Detta har skett med hjälp av en indexkorg som är baserat på de
16 största posterna i kalkylen, se tabell nedan. Indextal för respektive post kommer från Entreprenadindex
utgiven av BI Sveriges Byggindustrier. Indexutvecklingen under perioden januari 2016 till augusti 2019 har
beräknats till 17,4%. Detta tal sedan använts i kostnadsbedömningen.
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5.3 Kostnader
Nedanstående kostnader är en sammanfattning av de kostnader som ligger inom PoB’s ansvarsområde.
Kostnaderna är exkl. moms och i kostnadsnivå januari 2016.

Kostnaderna består av följande delar:

· Kostnader Fas 1 framtagande av systemhandling

· Totalentreprenadkostnad (Riktkostnad) fas 2

· Personalkostnader Trafikkontoret PoB fas 2

· Byggherrekostnader PoB fas 2 såsom arkeologi och ersättningstrafik

A B

Torn

Enkelt Stål

Torn

UNS fyrkantsprofil

1 4 Stationslösning 2 100 000 000 kr 2 380 000 000 kr

2 3 Stationslösning 1 550 000 000 kr 1 740 000 000 kr

3 3 Stationslösning utbyggnadsbar 1 590 000 000 kr 1 780 000 000 kr
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5.4 Fortsatt utbyggnad av trestationersalternativet
För alternativ 3A och 3B som är trestationersalternativen som är möjliga att bygga ut i ett senare skede måste
följande betänkas.

Den totala investeringskostnaden överstiger givetvis den kostnad för alternativ 1 där man bygger hela
sträckan på en gång. Hur mycket är inte utrett i detta uppdrag men uppskattningsvis borde merkostnaden
ligga på ca 10 %.

Beträffande driftkostnaden så är det en klar nackdel med att bygga i två etapper då linbanan får två
drivslingor. En för delen Västra Ramberget till Järntorget och en för Västra Ramberget till
Wieselgrensplatsen. Den sista slingan mot Wieselgrensplatsen blir då relativt kort. Detta innebär att
draglinan måste bytas ut oftare jämfört med den längre slingan mot Järntorget. Ett byte behöver ske
uppskattningsvis vart tredje år med ett driftuppehåll om ca två veckor.
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6 Tidplan
Tidplanerna för respektive alternativ är utförda i programmet Power Project och planerna visar också kritisk
linje.

Förutsättningar

· Som start av Fas 1 Arbete har valts 7 januari 2020.

· Tid för fas 1 har bedömts till 9 månader och innefattar framtagande av:

o Systemhandling till sådan nivå att ett riktpris kan sättas

o Riktpris

o Övriga förberedelser inför fas 2

· Mellanliggande tid för fas 1 och fas 2 har satts till 7 månader (Tid för beslut och framtagande av
beställningsskrivelse fas 2)

· 40-timmarsvecka

Tider för trafiköppning utifrån dessa förutsättningar redovisas i tabell 1.

Tabell 1 Trafiköppningstider för de olika alternativen

A B
Torn

Enkelt Stål
Torn

UNS fykantsprofil
Fas 2

antal mån
Trafik-

öppning
Fas 2

antal mån
Trafik-

öppning
1 4 Stationslösning 44 Dec 2024 48 April 2025
2 3 Stationslösning 38 Juni 2024 42 Okt 2024
3 3 Stationslösning

utbyggnadsbar
38 Juni 2024 42 Okt 2024

Tidplan för respektive alternativ se Bilagorna 0-A0-70-010-0001, 0-A0-70-010-0002, 0-A0-70-010-0003,
0-A0-70-010-0004, 0-A0-70-010-0005 och 0-A0-70-010-0006.
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7 Risker och möjligheter

7.1 Risk och Möjligheter inom Totalentreprenaden (Riktpriset)
Normala totalentreprenadsrisker och möjligheter är hanterade och inkluderade i beräknad kostnad.

7.2 Risk och Möjligheter utanför PoB
Risker och möjligheter som har identifierats men ej har beaktats i PoB är följande:

· Miljödomens villkor ej klara och tidpunkt för en godkänd miljödom kan påverka start av
produktionen

· Detaljplaner ej antagna och tidpunkter för i laga kraftvunna detaljplaner kan påverka start av
produktionen.

· Inga kostnader eller utrymme i tidplan för Götatunnelns framtida ventilationstorn är medräknat då
det ligger utanför delprojektets kontroll.

· Inga kostnader eller utrymme i tidplan för flytt av färjeläge vid Lindholmen är medräknat då det
ligger utanför delprojektets kontroll.

· Anpassning av station Västra Ramberget till utbyggnad av Campus Lundby.
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8 Bortvalda alternativ
Under utredningen har stationernas utformning bearbetats och den föreslagna lösningen har arbetats fram
genom kontinuerliga förändringar. Det är därför svårt att peka på alternativa utformningar som har valts bort.
En större förändring som har gjorts jämfört med tidigare förslag är att depån på Västra Ramberget har lagts i
samma plan som perrongen istället för i källarplan. Källarplanslösningen skulle innebära större mängder
bergschakt och en mer komplicerad lösning för att hantera gondolerna till och från depån.

För tornen har flera olika förslag studerats och valts bort enligt nedanstående.

8.1 Alptorn
Vanligtvis utförs torn för liftar i bergsområden som fackverkstorn, se
Figur 50. För stadslinbanan skulle, med de höga torn som krävs för
denna anläggning, denna konstruktion innebära en alltför stor
tornbas. Basen skulle inte rymmas i stadsmiljön på flertalet av de
platser där tornen är tänkta att placeras.

8.2 Betongtorn
Ett alternativ till betongtorn har studerats. Tornet utgörs av en
betongkonstruktion som glidgjuts till torntoppen. Alternativet är
visserligen kostnadseffektivt i själva tornkonstruktionen men blir
relativt tungt vilket innebär en omfattande grundläggning för de
högsta tornen. Dessutom blir de massiva tornen väldigt dominerande
i området där de står.

8.3 Vindkrafttorn
Ett torn liknande de som görs för vindkrafttorn bedöms inte vara
möjligt eftersom rörelsetoleranserna för linbanan är mycket små
jämfört med de för ett vindkrafttorn. Tornet skulle behöva stagas på
sådant sätt att det får stor inverkan på stadsmiljön.

8.4 Utförande med två linsektioner
Enligt dokumentet ”System Specifications” [6] föreslog GFS-teamet en systemkonfiguration med två separata
linsektioner. Fördelarna med denna konfiguration var följande:

· Möjlighet till separat drift av de två sektionerna för t.ex. underhållsändamål
· Möjlighet att driva de två sektionerna med olika färdhastigheter
· Möjlighet att bygga anläggningen i två utbyggnadssteg.

Figur 50 Exempel på fackverkstorn från Voss
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Figur 51 Anläggningskoncept med två linsektioner

PoB-teamet har studerat detta systemförslag i detalj och konstaterat vissa nackdelar som har betydande
inverkan på investeringskostnader och löpande drift- och underhållskostnader:

· Kort livslängd för draglinan på den relativt korta sektionen mellan Västra Ramberget och
Wieselgrensplatsen

· Ökat underhållsbehov på grund av två draglineskarvar
· Vid olika nominella färdhastigheter är ingen genomfartsdrift möjlig i mellanstation Västra Ramberget
· På grund av den separata stationsbanan får mellanstation Västra Ramberget avsevärt större

byggnadsvolym.

Förutsatt att stadslinbanan mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen utförs i en enda byggfas skulle ett
anläggningskoncept med endast en draglina för alla tre sektionerna ge betydande fördelar jämfört med det av
GFS-teamet valda anläggningskonceptet.

8.5 Stopp av gondoler för på- och avstigning vid stationerna
För ett säkert och smidigt trafikflöde i området för på- och avstigning är följande faktorer avgörande och måste
beaktas vid konstruktionen av anläggningen:

· På- och avstigning på plattformsnivå
· Låg hastighet hos fotstegen
· Tillräckligt med tid för på- och avstigning
· Generöst dimensionerade stationsområden för att undvika människoansamlingar
· I möjligaste mån hinderfri inredning av gondolerna, för att tillåta snabb på- och avstigning.

Generellt är två driftsätt tänkbara:

1. Kontinuerlig rörelse hos gondolerna i på- och avstigningsområdet, med låg hastighet inom stationerna
2. Stopp av gondolerna för att underlätta på- och avstigning.

Utredning har gjorts av hur ett stopp skulle påverka kapacitet, passagerarkomfort och kostnad. Resultatet av
utredningen visar den tydliga fördelen hos varianten med kontinuerlig färd med konstant hastighet, sett till
det totala antalet gondoler och den genomsnittliga restiden mellan de två ändstationerna, se Figur 46.
Eftersom det nödvändiga totala antalet gondoler har stor inverkan på investeringskostnaderna och de löpande
underhållskostnaderna, valdes varianten med stopp av gondoler på stationerna bort.
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Figur 52 Sammanställning av skillnaderna mellan kontinuerlig rörelse och stopp på stationerna
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9 Slutsatser
Delprojektets mål har varit att ta fram och verifiera lösningar för sex olika alternativ av stadslinbana som
innebär en kraftigt minskad kostnad jämfört med tidigare utformning. Anläggningen ska utgöra en
kollektivtrafiklänk där inget avkall på säkerhet för varken passagerare eller driftpersonal får göras. Verifiering
har gjorts utifrån ett kostnads-, funktions- och byggbarhetsperspektiv. I uppdraget har även ingått att se över
möjligheterna för en tidigareläggning av trafikstart.

Sammanfattningsvis är tre stationer med torn enkelt stål det alternativ som har lägst kostnad. Det är också
detta alternativ som har kortast byggtid med möjlig trafikstart Q2 2024, enligt den tidplan som har tagits fram.
Fyra stationer med torn UNS fyrkant är det alternativ som har högst kostnad. Detta alternativ har också längst
byggtid, med möjlig trafikstart Q2 2025. Den höga kostnaden kopplat till alternativen med torn UNS fyrkant
beror dels på den höga tillverkningskostnaden men också på den komplexa konstruktionen som försvårar
byggbarheten.

Av de tre alternativ som har utretts för stationen på Västra Ramberget, så är det utbyggbara alternativet det
som innebär störst osäkerhet. I uppdraget har det inte ingått att ta reda på vad en utbyggnad till fyra stationer
skulle kosta, varken i investeringskostnad eller i drift- och underhållskostnad. Det är dock med all säkerhet så
att det innebär en högre kostnad både för investering och framförallt drift och underhåll jämfört med att bygga
hela sträckan på en gång i enlighet med fyrstationsalternativet.

De lösningar som har utretts är inte förankrade med intressenter som t ex SBK, Västtrafik, Volvo m fl och detta
gör att det finns en osäkerhet i de framtagna alternativen. Det kommer krävas ett välfungerande samarbete i
kommande skede för att få till en anläggning som blir godtagbar för alla parter. Viss höjd har dock tagits för
de synpunkter som kan antas komma från intressenterna.

En viktig aspekt avseende torn enkelt stål är att dess design, till skillnad från torn UNS fyrkant, inte är
förankrad och förmedlad till staden via arbetet med detaljplanerna. Detta skulle kunna innebära en längre
förankringsprocess än för UNS fyrkant i kommande skede.

Arbetet med miljödomsansökan är pausat sedan i maj och detta gör att det råder osäkerhet både gällande tid
för när dom kan förväntas föreligga och vad villkoren får för konsekvenser för de antaganden som har gjorts i
detta skedet.

För samtliga alternativ har anläggningarna nu slimmats så mycket att det inte går att komma längre
kostnadsmässigt utan att göra avkall på viktiga förutsättningar och krav (t ex detaljplaner, segelfri höjd, höjd
över byggnader med avseende på brand och insyn). I och med detta kan delprojektet anses ha nått sina mål.
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Sammanfattning 
Konsekvensbeskrivningen är en delrapport i uppdraget är att ta fram alternativa utformningar 
av en stadslinbana i stråket Järntorget – Wieselgrensplatsen med tids-, kostnads- och 
nyttobedömningar. Dokumentet syftar till att redovisa vilka konsekvenser en förenklad 
anläggning ger på uppfyllelsen av ställda krav och mål samt redovisa vilken påverkan de olika 
alternativen ger på pågående myndighetsprocesser och översiktligt identifiera osäkerheter i 
genomförbarheten av en förenklad anläggning. 

Konsekvensbeskrivningen utgår ifrån styrande dokument, mål, myndighetskrav och 
policydokument som varit gällande under arbetet med stadslinbanan och beskriver i vilken mån 
den nu föreliggande lösningen för Göteborgs stadslinbanan avviker från dessa. Konsekvenserna 
har i arbetet med att analysera kategoriserats utifrån vilka områden så som till exempel resenär, 
gestaltning och tillgänglighet som påverkas.  

Ingen av de föreliggande lösningarna uppfyller samtliga av projektets 12 planeringsinriktningar 
eller de mål och krav som tidigare ställts inom projektet och på projektet utifrån styrande 
dokument, lagar och policys. Dock uppfylls projektets huvudsyfte, att fungera som en tvärlänk 
integrerad i kollektivtrafiksystemet i det fall som hela sträckan byggs, en 3-stationslösning gör 
inte det.  

Konsekvensbeskrivningen har identifierat tre huvudfrågor där störst och mest betydande 
konsekvenser bedöms uppstå där inriktning för fortsatt arbete behöver ges från projektets 
beslutsfattare. Dessa är sträckning och öppettider, gestaltning av torn och funktioner i 
stationerna.   

Brister och osäkerheter finns i denna bedömning utifrån att underlaget har varit på en 
översiktlig nivå och uppdraget har varit begränsat till att inte inkluderar förankring med externa 
parter. Fortsatt utredning krävs därför för att verifiera dragna slutsatser och omarbetning av 
utformningsförslagen kommer att behövs göras i kommande skede.   

 

Revisionshistorik 

Revision Beskrivning av införda ändringar Ansvarig Giltig från 

1.0 Dokument godkänt JvZ 2019-09-27 
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1 Bakgrund 
I enlighet med ”Uppdragsdirektiv Göteborgs stadslinbana – utredning av alternativ B enligt 
TN-beslut 2019-04-25”, har projektets uppdrag varit att arbeta fram alternativa utformningar 
och inriktningar av en stadslinbana i stråket Järntorget – Wieselgrensplatsen med målet av en 
halverad investeringsvolym jämfört med nuvarande prognos (4 080 mnkr). Vidare har 
projektets uppdrag varit att se över möjligheterna för en kraftig minskning av driftskostnad 
samt en tidigarelagd trafikeringsstart än vad som bedömdes i den fördjupade 
lägesrapporteringen som gjordes av projektet i mars 2019. Uppdraget har pågått från maj till 
oktober 20191.  

Konsekvensbeskrivningen är en delrapport inom detta uppdrag.  

 

1.1 Syftet med uppdraget 
Syftet med uppdraget är att ta fram alternativa utformningar av en stadslinbana i stråket 
Järntorget – Wieselgrensplatsen med tids-, kostnads och nyttobedömningar. Detta möjliggör en 
jämförelse med hittills framarbetat alternativ samt med andra möjliga kollektivtrafiklösningar i 
stråket.  

Målet är att definiera, utreda och beskriva alternativ utformning av linbanan, som underlag för 
nytt beslut om projektets fortsättning. 

Utdrag ur projektdirektiv dat 190614 

 

1.2 Omfattning av uppdraget 
Uppdraget omfattar följande delar av beslutssats 1 i trafiknämndens beslut: 

Att, tillsammans med Västtrafik: 

 Studera alternativa utformningar och inriktningar för en alternativ linbana med 
minst en halvering av investeringsvolym jämfört med nuvarande prognos (4 
080 MSEK) och kraftig minskning av driftskostnad 

 Genomföra en översyn av tidplanen för en möjlig tidigarelagd trafikeringsstart. 

Ett sätt att uppnå halverad investeringsvolym (dvs. halverad kostnadsbelastning på parterna) är 
att öka den externa finansieringen, antingen genom bidrag eller genom exempelvis 

                                                 
1 Uppdragsplan Göteborgs stadslinbana – utredning av alternativ B enligt TN-beslut 2019-04-25 v2.0 
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exploateringsintäkter. Uppgiften skall därför betraktas som att ”kostnad minus förväntad annan 
finansiering / intäkt” skall bli mindre än 2 040 mnkr i 2016 års penningvärde.  

 

Följande utredningsalternativ skall belysas: 

 Förenklad 4-stationslösning på sträckan Järntorget till Wieselgrensplatsen.  

 Förenklad 3-stationslösning Järntorget – Västra Ramberget med Västra 
Ramberget som ändstation utan utbyggnadsmöjlighet, 

 Förenklad 3-stationslösning Järntorget – Västra Ramberget med Västra 
Ramberget som ändstation med utbyggnadsmöjlighet. 

Alternativen ska beräknas med tornalternativen:  

 Enkelt stål 

 UNS förslag till torn med fyrkantsprofil  

Till dessa varianter av alternativ ska följande tas fram och sammanställas: 

 En ny kostnadsbedömning av investeringskostnader för respektive variant av 
ovan alternativ. 

 En ny tidplan för trafikstart för respektive variant av ovan alternativ. 

 En ny bedömning av drift- och underhållskostnader för respektive variant av 
ovan alternativ. 

Vidare ska en konsekvensbeskrivning utföras av ovan alternativ, baserat på de krav och 
förutsättningar för anläggningen som arbetats fram i projektet till och med 2019-04. 
Dessa har arbetats fram som konkretiseringar och tolkningar av 
planeringsinriktningarna, designtävlingen, detaljplaneprocessen mm, samt utifrån av de 
styrande dokument och policys som stad och region har. (detta dokument) 

Uppdraget omfattar också en enkel omvärldsanalys, med avseende på kostnader för andra 
linbanor samt deras jämförbarhet. Dessutom ingår att utföra en nyttoanalys av de studerade 
förslagen, med utgångspunkt i nyttoanalysen för nuvarande alternativ. 

Utdrag ur projektdirektiv dat 190614 
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2 Syfte med detta dokument 
Syftet med detta dokument är att redovisa vilka konsekvenser en förenklad anläggning ger på 
ställda krav och tydliggöra i vilken mån de alternativa utformningarna uppfyller projektets, 
stadens och regionens mål. Syftet har inte varit att väga negativa och positiva konsekvenser 
mot varandra utan att tydliggöra påverkan på måluppfyllelse.  

Syftet är också att redovisa vilken påverkan dessa alternativ ger på pågående 
myndighetsprocesser och översiktligt identifiera osäkerheter i genomförbarheten av en 
förenklad anläggning. Detta dokument syftar till att ge en samlad övergripande bild, för 
specifika kravavvikelser se därför bilaga 1. 

Dokumentet ska fungera som del i underlag för beslut om projektets fortsatta inriktning i 
trafiknämnden i november 2019 och vidare hantering inom staden och regionens beslutande 
organ.  

 

3 Metod för konsekvensbeskrivning 
Konsekvensbeskrivningen har dels genomförts genom att projektets projekterings- och 
byggorganisation kontinuerligt dokumenterat avvikelser från uppställd kravlista och styrande 
dokument. En granskning av framtagna lösningar har också skett från genomförandestudiens 
organisation med hjälp av representanter från stadsbyggnadskontoret. Möten har även 
genomförts med arkitekterna UNS som står bakom den programhandling som arbetades fram 
under 2018-2019 till följd av designtävlingen. Avvikelser har dokumenterats i en matris som 
finns som bilaga 1. till detta dokument.   

 

3.1 Parametrar  
Utformningsförslagen har granskats och konsekvensbeskrivits utifrån nedanstående parametrar. 

Lagar, förordningar, föreskrifter avser de krav som kommer från olika typer av lagstiftning 
och andra förordningar/föreskrifter som är relevant för projektet.  

Myndighetsutövning avser de krav som kommer i och med tex. detaljplaner, miljödom och 
andra juridiska processer.  

Styrande dokument avser de inom staden och regionen beslutade dokument som gäller vid 
planering och byggnation tex. policydokument för utformning som Västtrafiks 
arkitekturmanual och Stadens tekniska handbok.    

Krav (List of Requirements) avser de projektspecifika kraven på anläggningen som projektet 
sammanställde 2018 i samband med att UNS kontrakterades som arkitekt för framtagningen av 
programhandlingar.    
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Planeringsinriktningar avser de 12 punkter som beslutades i samband med godkännandet av 
åtgärdsvalsstudien.   

Externa förväntningar avser vad omkringliggande fastighetsägare, projekt eller intressenter 
förväntar sig av stadslinbanan avseende utformning, service etc. Detta inkluderar bland annat 
yttranden som inkommit i samråds- och granskningsprocesser och annat dialogarbete.  

Fysiska förutsättningar avser förutsättningar så som tex fastighetsgränser, markåtkomst och 
fysiska begränsningar som påverkar omgivningen och genomförbarheten.   

Kvalité avser vad som i tidigare arbete har identifierats som värdeskapande men som ej finns 
definierat i specifika krav. Som tex stationernas bidrag till att skapa mötespunkter och hur 
anläggningens design fungerar i stadsbilden.     

 

3.2 Påverkansområden  
Med syfte att kunna göra en samlad bedömning har de identifierade avvikelsernas 
konsekvenser kategoriserats utifrån nedanstående påverkansområden. Vissa avvikelser kan ge 
påverkan på ett flertal olika områden.  

Resenär avser om konsekvenser uppstår på resenärernas komfort, restider eller möjligheter att 
resa vidare med annan kollektivtrafik och tillgänglighet till service. 

Kapacitet avser om konsekvenser uppstår gällande hur stort antal personer stadslinbanan kan 
transportera och på vilken tid.  

Gestaltning avser konsekvenser för den fysiska utformningen och dess arkitektoniska uttryck 
och kvalité.  

Personal avser om konsekvenser uppstår för personalens arbetsmiljö.  

Drift & Underhåll avser om konsekvenser uppstår för drift- och underhåll. 

Kollektivtrafik avser om konsekvenser uppstår för upplevelsen av en attraktiv kollektivtrafik 
och värden som kollektivtrafik i stråket för med sig.  

Tillgänglighet avser om konsekvenser uppstår för allas möjlighet att nyttja stadslinbanan 
utifrån tex. funktionsvariation. 

Extern part avser om konsekvenser uppstår som påverkar extern part såsom boende och 
arbetande längs stadslinbanans sträckning, företag eller fastighetsägare som finns i områden 
längs sträckningen, skolor etc.  

Miljö avser om konsekvenser uppstår på de miljömål och krav som ställs i projektets 
miljöprogram. 

Trafik (väg, spår, gång- och cykel) avser om konsekvenser uppstår för trafiklösningar och/eller 
allmän plats samt om konsekvenser uppstår för dimensionering gällande påkörning etc.  



Göteborgs stadslinbana, Järntorget-Wieselgrensplatsen 
Dokumenttyp: Rapport 

 

Dokument-ID: 

 

Bilagor: 

 

Antal sidor: 

Sida 9 av 25 

Författare:  

Elisabet Ejeborn 

 

Godkännare:  

Jeanette van Zalingen 

 

Utgåva nr: 

1.0 

Godkänd och giltig 
från och med: 

190927 

 
 

 

Stadsutveckling avser om konsekvenser uppstår för omkringliggande planering och utveckling 
kring stationerna samt vad stadslinbanan eventuellt tillför till platserna.  

Juridiska processer avser om konsekvenser uppstår för juridiska processer såsom detaljplaner, 
miljödom etc. 

Tidplan avser om konsekvenser uppstår på projektets tidplan och/eller tidplaner för andra 
processer så som detaljplan eller miljödom. 

 

3.3 Avgränsning 
I arbetet med denna konsekvensbeskrivning har huvudfokus legat på att analysera vilka mål 
och krav som ej uppfylls om stadslinbanans investeringsvolym minskas och vad konsekvensen 
av det ger. Konsekvensbeskrivningen behöver därför läsas tillsammans med delrapporten 
Göteborgs stadslinbana - Utformning enligt alternativ B för att få en samlad bild av 
anläggningen eftersom konsekvensbeskrivningen ej lyfter alla de mål som anläggningen 
faktiskt uppfyller. Projektet har även genomfört en kvalitativ nyttoanalys. För att få en total bild 
av de slutsatser som dragits gällande projektets värdeskapande för staden, bör delrapporten 
Kvalitativa nyttor PM och detta dokument läsas tillsammans då de kompletterar varandra. 

Då det inte ingått i uppdraget att samverka med externa parter och med anledning av de 
begränsade kostnads- och tidsramarna, har denna konsekvensbeskrivning tagits fram inom en 
mindre arbetsgrupp än tidigare arbeten inom projektet. Slutsatserna som dras är därför ej 
heltäckande och förankring har ej skett med externa parter eller tidigare projektmedlemmar i 
samma utsträckning som gjorts under tidigare arbete. Med anledning av beslut i 
regionstyrelsen2 att Västtrafik ej ska vara en part i detta utredningsskede har samverkan, dialog 
och förankring med VGR/Västtrafik inte skett kring annat än utifrån uppdragets uppkomna 
behov av svar på frågor och för information. 

Det underlag som konsekvensbedömts i denna fas har ej den detaljeringsnivån att det fullt ut 
går att bedöma måluppfyllelsen då verifieringen av många krav, främst de av teknisk karaktär 
eller detaljkaraktär har förflyttats till kommande skede. I de fall som mål och krav inte hanteras 
eller verifierats i denna fas, har fokus i bedömningen legat på om nu framtaget underlag 
omöjliggör något av de uppställda målen eller kraven. Att avvikelser eller konsekvenser inte är 
lyfta här är därmed inte en garanti för att dessa mål kommer att uppfyllas, utan innebär att det 
ej bedöms som omöjliggjort i och med den nu presenterade anläggningen och vidare utredning 
av om/hur de kan uppfyllas, hanteras i kommande fas. 

Med anledning av uppdragets tids- och kostnadsram har arbete med kalkylen för anläggningen 
skett parallellt, något underlag från denna har därför inte gått att inhämta till denna rapport.  

                                                 
2 Dnr: 4256/19 2019-05-14 Beslut i Regionstyrelsen, §139 Lägesrapport Göteborgs stadslinbana 
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Konsekvenserna har därför ej kvantifierats i kostnader, utan bedömningarna i detta dokument 
utgår från kvalitativa värden. 

Tidigare föreliggande utformning som presenterades i konceptanläggningen i maj har ej heller 
uppfyllt de planeringsinriktningar som berör tid och kostnad. Därav lyfts inte dessa aspekter här 
då den nuvarande lösningen inte bedöms göra större avsteg än vad som tidigare presenterats.   

 

4 Konsekvenser 
I detta kapitel beskrivs de konsekvenser som de nu föreliggande anläggningslösningarna 
bedöms medföra. Bedömningen baseras på det underlag som framgår i rapporten Göteborgs 
stadslinbana - Utformning enligt alternativ B samt tillhörande modeller och bilder.  

 

4.1 Kollektivtrafiksystem  

4.1.1 Förkortad sträckning  
En lösning där linbanas sträckning kortas ned och avslutas vid Västra Ramberget istället för vid 
Wieselgrensplatsen, bedöms ge konsekvenser för Resenär, kollektivtrafik, externa 
förväntningar och stadsutveckling. Vid ett val att ej bygga sträckan Västra Ramberget-
Wieselgrensplatsen, förloras den nytta som stadslinbanan skulle kunna tillföra i arbetet med att 
bättre knyta samman stadsdelarna längre ut på Hisingen med centrum och överbrygga 
socioekonomiska barriärer. Stationen vid Wieselgrensplatsen fyller en viktig funktion för 
kopplingen till övrig kollektivtrafik då den har anslutning till ett flertal bussar och spårvagnar. 
Västra Rambergets station å andra sidan har en svag koppling till det övriga 
kollektivtrafiknätet. Stadslinbanan skulle därmed inte längre bli ett alternativ för den som ska 
färdas vidare i systemet och funktionen som tvärlänk – vilken är en av projektets 
planeringsinriktningar – blir starkt påverkad.  Planeringsinriktningen om att knyta ihop 
Järntorget-Lindholmen-Västra Ramberget-Wieselgren uppfylls inte heller.  

Wieselgrensplatsen är tillsammans med 8 andra platser utpekat av staden som ett 
kraftsamlingsområde i den strategiska utbyggnadsplaneringen. Det innebär att platsen ses som 
strategiskt viktig att satsa på och att den har en stark utvecklingspotential som är beroende av 
en prioritering av tillgången till ett högklassigt stomkollektivtrafikssystem som starkare kopplar 
till stadens övriga tyngdpunkter (se bild på nästa sida). 

Stadslinbanan är en viktig del i detta och har bedömts kunna vara en katalysator som kan lyfta 
utvecklingen runt Wieselgrensplatsen. Ett beslut att inte bygga ut den sista sträckningen eller 
att senarelägga skulle därför också kunna riskera att ge negativ påverkan på övrig utveckling i 
området. 
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Utdrag ur Göteborgs stads strategi för utbyggnadsplanering 

4.1.2 Gondoler stannar ej regelmässigt vid stationerna 
Projektets planeringsinriktning som gör gällande att gondolerna ska stanna vid på- och 
avstigning uppfylls ej. Det ger påverkan på resenären och tillgängligheten. För de flesta 
resenärer bedöms detta avsteg från krav som positivt då restiden förkortas och de två stoppen 
som gondolerna annars skulle göra på varje station kan upplevas som tidsödande. Om 
gondolerna rör sig i en jämn takt genom stationen skapar detta också en förutsägbarhet för 
resenärerna för hur lång tid de har på sig att kliva på och av. Rådgivning har hämtats från en 
arkitekt med tillgänglighetsexpertis för att bedöma påverkan, ett utdrag från dennes reflektion 
följer:  

”Den lägsta hastigheten gondolen kan nå utan att påverka övriga gondoler för mycket är 0,1 
m/s vilket gör att de allra flesta med ett funktionshinder klarar att på ett säkert sätt både ta sig 
på och av gondolerna. Normalhastigheten på mellan 0,2 och 0,3 m/s borde fungera även den i 
många fall. Möjligheten att stanna gondolen helt finns alltid att ta till och med personal på 
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varje på och avstigningsplats ökar möjligheten till personlig anpassning av skeendet. Statistik 
är svårt att hitta men ”Resvanor och funktionsnedsättningar – statistik ur 
resvaneundersökningen Rapport 2018:16” visar att det borde vara väldigt sällan gondolerna 
måste stannas helt för att hantera funktionshindrade. Det unika i det här fallet är att man vill 
klara av och påstigning där gondolen rör sig. Även om hastigheten är väldigt låg finns alltid ett 
riskmoment. Möjligheten att stoppa helt finns och troligen hanterar de flesta en låg hastighet." 

Med stöd i ovanstående bedöms avvikelsen kunna vara acceptabel, men dessa slutsatser 
behöver i kommande skede verifieras med praktiska tester samt förankras med Västtrafik för att 
säkerställa tillgänglighetsaspekten uppfylls. 

4.1.3 Sänkt kapacitet  
Med stöd i den nya resandeprognosen som tagits fram inom ramen för projektets 
samhällsekonomiska analys, har kapaciteten i systemet sänkts från tidigare 2000 
resenärer/riktning i timmen till 1000, med möjlighet att utöka till 1500 om fler gondoler köps 
in. Detta medför att två av projektets planeringsinriktningar avseende kapacitet och turtäthet, 
inte uppfylls. Avvikelsen bedöms inte ge någon stor negativ påverkan då systemets kapacitet 
ändå uppfyller det resandebehov som bedöms finnas. Det ger en viss negativ påverkan på 
resenären då den maximala väntetiden stiger från ca var 45e sekund till var 99:e sekund. Detta 
bedöms ändå vara en hög turtäthet och en acceptabel väntetid som kan motiveras med att 
systemet bör optimeras och inte gå på överkapacitet.  

4.1.4 Förkortad öppettid  
Med syfte att minska drifts-, underhålls- och trafikeringskostnader har den nu föreliggande 
lösning utgått ifrån en trafikering med 16 timmar/dygn, vilket är en minskning ifrån tidigare 19 
timmar. Föreslagen öppettid är 06-22. Detta medför positiva konsekvenser för drift och 
underhåll, ett skift kan tas bort och drift- och underhållsarbete kan troligen ske mer löpande de 
timmar som stadslinbanan är stängd under ett dygn. Vilket i förlängningen också kan innebära 
att antalet dagar som stadslinbanan behöver hållas stängd för underhåll kan minskas. Detta ger 
dock stor påverkan på resenär och kollektivtrafik då möjligheten att resa med stadslinbanan 
kvällstid minskas. Exempelvis finns i anslutning till Wieselgrensplatsen idrottsanläggningar 
och flera verksamheter planeras för i kommande detaljplan, vilka är målpunkter som även 
nyttjads kvällstid och många av besökarna är beroende av kollektivtrafik för att ta sig dit och 
ifrån. Tiderna avviker också från de trafikeringstider som finns för buss- och spårvagn i staden, 
som är ca 20 timmar om dygnet.  

Öppettiderna bör därför analyseras utifrån ett systemperspektiv tillsammans med övrig 
kollektivtrafik för att påverkan fullt ut ska kunna bedömas.  
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4.2 Stationsutformning  

4.2.1 Generell 
 

4.2.1.1 Funktioner i stationerna 
Utgångspunkt i den nya utformningen är att stationerna hanteras som hållplatser och inte som 
stationsbyggnader/resecentrum. Stationerna har inte getts något kommersiellt innehåll så som 
butiks- eller cafélokaler. Inte heller några publika toaletter. Denna inriktning för med sig ett 
antal konsekvenser för resenären med påverkan på service, trygghet och komfort. Lokaler har 
tidigare varit ett krav med motivering att dessa utöver att tillföra service till resenärerna också 
fungerar trygghetsskapande och bidrar till den sociala övervakningen. Den nya inriktningen är 
ett avsteg från det lokalprogram som togs fram av Västtrafik i arbetet med att förtydliga 
kravställningen i programhandlingsskedet under 2018-2019.   

Utöver påverkan på resenärensupplevelse ger det också påverkan på stadsutveckling då 
stationernas potential att fungera som mötesplatser minskas. Stationerna tillför inte några 
funktioner utöver kollektivtrafik som ger personer anledning av att uppehålla sig på platserna. 
Inte heller ger de det tillskott av service som det hade inneburit för närboende om butik, kiosk 
eller café hade kunnat etablera sig i stationerna. Byggrätterna som finns i detaljplanerna för 
stationslägen nyttjas inte fullt ut. En teoretisk möjlighet finns att på sikt fylla ut utrymmet under 
plattformarna med verksamhetslokaler, det nu aktuella förslaget är dock ej framtaget med 
hänsyn till detta. Om en inriktning väljs där verksamhet ska integreras, bör stationerna arbetas 
om. En lösning där lokaler läggs till i efterhand i en redan befintlig station riskerar att bli 
suboptimerad då placeringen begränsas utefter var det är tekniskt möjligt med hänsyn till 
pelarplacering snarare än var verksamheten får bäst läge och skapar mest mervärde.  

Stadsbyggnadskontoret har bedömt att den alternativa stationsutformningen generellt inte är ur 
detta hänseende eftersom den inte innehåller funktioner i markplanet, och eftersom den inte är 
förberedd för att det ska kunna läggas till i efterhand. 

 

4.2.1.2 Gestaltning 
Att funktioner skalas bort från stationerna ger även konsekvenser på stationernas gestaltning. I 
och med att lokaler inte längre planeras i bottenplan lämnas större ytor under plattformen 
tomma. I tidigare dialoger inom ramen för den social- och barnkonsekvensanalys som 
genomförts i detaljplanearbetet, har detta framförts som en risk för otrygghet då oövervakade 
uppehållytor skapas.  

I kombination med att stationerna givits en annan mer kostnadseffektiv grundläggningsprincip 
med fler pelare, medför det att ytorna är svåra att utforma på ett tryggt sätt, en utmaning som nu 
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föreliggande utformning ej har löst fullt ut. Detta ger olika konsekvenser vid de olika 
stationerna och beskrivs därför vidare under de platsspecifika kapitlen nedan.    

Gestaltningen av stationerna i detta skede är ej genomarbetad. Inspiration har tagits från 
utformningen i designtävlingen och de vinnande arkitekterna UNStudio som i tidigare fas 
arbetade fram programhandlingen har rådfrågats under arbetet med denna 
konsekvensbeskrivning. Arkitekterna har lyft farhågor kring att stationen inte längre har en 
sammanhållen utformning i och med att taket minimeras till att enbart täcka plattform och 
rulltrappor och tekniska anläggningar får ett annat skydd och inte inkorporeras i byggnaden på 
samma vis som i konceptanläggningens utformning. Andra delar som påverkar designen som 
de flaggar för och som behöver arbetas vidare med är glasfasadernas utformning. Stationernas 
öppenhet och transparens bedöms påverkas om små glaspartier med många avdelande element 
väljs. Val av grundläggningsmetod med flera pelare som följd har också lyfts ur perspektivet att 
det ger påverkan på stationens upplevda lätthet och hur stationerna förhåller sig till 
omkringliggande stadsmiljö. Stationerna har ej bedömts som acceptabla av arkitekterna då 
designen anses vara en förvanskning av det koncept som tidigare tagits fram. Projektets 
kontrakt som skrevs inför framtagande med programhandlingen med UNStudio innehåller en 
klausul om att betydande förändringar och avvikelser från designkonceptet ska förankras och 
medgivande måste inhämtas. Baserat på de synpunkter som inhämtats bedöms att stationerna 
måste bearbetas eller arbetas om för att ett sådan medgivande ska kunna inhämtas och projektet 
behöver därmed utreda vidare i vilken mån nu föreliggande lösning kan användas.   

 

4.2.1.3 Personalutrymmen 
Stationernas utrymmen för personal har optimerats med grund i linbaneleverantörens kunskap 
om vilka personalkategorier som krävs. Detta har lett till att stationerna ej längre är anpassade 
för att personal med rörelsehinder ska kunna arbeta i systemet. Motiveringen bakom denna 
avvikelse är bedömningen att personer som arbetar i systemet behöver ha full rörlighet för att 
kunna hantera arbetsuppgifterna som krävs. Denna avvikelse har därför i detta skede bedömts 
som acceptabel. Dock har denna bedömning gjorts utan Västtrafiks medverkan och risk finns 
att andra krav kan komma att ställas i det fall som Västtrafik ser behov av andra 
personalkategorier i stationerna.   
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4.2.2 Platsspecifikt 
 

4.2.2.1 Järntorget 
Stationerna har getts en annan mer kostnadseffektiv utformning för grundläggning vilken 
medför att antalet pelare under plattformen blir fler. Denna utformning ger påverkan på trafik 
och juridiska processer då lösningen står i konflikt med underliggande trafikförslag och 
pelarplaceringarna ej har stöd i gällande detaljplan. I tidigare arbete har en lösning där stationen 
bärs upp av de större centrala pelarna förankrats med trafikkontorets arbete med allmän plats 
samt med stadsbyggnadskontorets arbete med detaljplanen och kommande bygglovshantering. 
Genomförbarheten för denna lösning är därför osäker och justeringar kommer troligen att 
krävas för att pelarstruktur och trafik ska kunna lösas (se bild på nedan).  

 

 
Bilden redovisar i magenta avtrycken för stationsbyggnaden och visar på att pelarplaceringarna står i konflikt med 
underliggande trafikförslag. Som bas har programhandlingen för Masthuggskajen, koncepthandling 190705, använts. 

I och med det generella ställningstagandet att ej inrymma några verksamheter i stationerna 
lämnas ytan under plattformen tom. I arbetet med detaljplanen för Masthuggskajen där 
stationen ingår har ett inriktningsdokument tagits fram som för hur man bör arbeta med att 
levandegöra gatuplanen i området. En station där verksamheter saknas bidrar inte till att 
uppfylla det målet.  
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4.2.2.2 Lindholmen 
Lindholmen får likt övriga stationer en yta under plattform som inte utnyttjas. För Lindholmen 
får detta stora konsekvenser då ytan under stationen är väldigt stor. För att undvika att ytan 
under stationen ska upplevas som en otrygg plats föreslås en landskapsutformning med en 
vattenspegel för att förhindra att personer vistas där. Ur ett stadsutvecklingsperspektiv har inte 
detta bedömts som en god lösning, utformningen uppfattas som tillfällig och ett dåligt nyttjande 
av platsen. Och det finns en risk att detta upplevs som en barriär. En omarbetning av den 
allmänna platsen behöver därför ske i kommande skede för att säkerställa att det blir en trygg 
yta som bidrar till platsen.   

Stationen vid Lindholmen kommer i förlängningen att få betydelse som kollektivtrafiknod när 
projektet Brunnsbo-Linné genomförs med spårväg i Lindholmsallén och koppling över/under 
älven bort mot Stigberget och Linnéplatsen kommer på plats. Avvägning av vilka funktioner 
som ska inkluderas i stationen bör därför även göras med denna utveckling i åtanke. Även om 
en utbyggnad av kommersiella ytor har en negativ påverkan på stadslinbanans 
investeringskostnad, det kan även utöver värdeskapande för platsen finnas en intäktsmöjlighet i 
att bygga ut bottenvåningen. 

 

4.2.2.3 Västra Ramberget 
Utformningen vid Västra Ramberget har konsekvenser som ger påverkan på externa 
förväntningar. Staden har tecknat en avsiktsförklaring med Volvo för att tydliggöra parternas 
intention med område. Av denna framgår att: ”Linbanestationen och dess närområde ska 
utformas på ett attraktivt sätt som är förenligt med Volvos behov och ambition för 
verksamheten. Volvos byggnation ska på motsvarande sätt utformas med hänsyn till 
linbanestationens behov och förutsättningar.” Den lösning som nu föreligger uppfyller ej de 
önskemål som Volvo uttryckt tidigare i processen gällande flöde mellan kontorshusen och 
stationen. I och med att utformningen ej längre har depån i källarplan utan i samma nivå som 
plattformen, är en koppling direkt in i stationsbyggnaden från angränsande kontorshus i väster 
ej längre möjlig i det läge som önskats.  

Stationen och depån håller sig inom den byggrätt som är avsedd för linbanestation. Dock är 
staden ej markägare och en överenskommelse om markköp med Volvo krävs vilket innebär att 
lösningen behöver förankras och bearbetas så att båda parter kan acceptera den. En stor risk 
finns att stora, eventuellt kostnadsdrivande omarbetningar kan komma att krävas i nästa skede 
när lösningen ska förankras och knytas ihop med Volvos angränsande planering.  

Föreslagen lösning för Västra Ramberget innebär att den södra entrén till stationen inte byggs i 
detta skede utan kan byggas ut när angränsande utvecklig i Volvos område kommer till och 
flödet av resenärer från söder ökar. Bakgrunden är att i ett första skede bedöms de flesta 
resenärer komma från norr då det finns fåtal målpunkter söder om stationen. Att ej bygga ut 
den södra entrén påverkar resenär och tillgänglighet.  
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I första skede föreslås endast en hiss från söder som ansluter till den södergående plattformen, 
detta innebär att de resenärer som kommer från söder och ska resa norrut behöver ta en lång 
omväg antingen via den södergående plattformen eller gå runt kvarteret för att komma till 
entrén i norr. Detta bedöms ej som godtagbart ur tillgänglighetssynpunkt, även om antalet 
resenärer från söder är få i ett första skede så ska stadslinbanan ha hög tillgänglighet enligt 
projektets planeringsinriktningar. Vidare studier och omarbetning krävs därför i nästa skede för 
att få en fungerande station.    

En placering av depån i samma nivå som plattformen ger också påverkan på drift och underhåll 
då tillgängligheten för servicefordon i samma plan inte finns säkerställd. Detta innebär att 
leveranser behöver göras via en hisslösning. I kommande skede bör det utredas vidare om en 
lösning kan hittas via Volvos område för att nå depån i samma plan. Genomförbarheten för en 
sådan lösning är dock oklar då området är kvartersmark där Volvo har möjlighet att bygga 
kontor och verksamheter.   

 

4.2.2.4 Wieselgrensplatsen 
Wieselgrensplatsens station byggs likt tidigare lösning ovan den befintliga vändslingan och 
spårvagnshållplatsen. Stationens placering innebär likt tidigare lösning att den gångtunnel som 
idag kopplar ihop spårvagnshållplatsen med torget tas bort, vilket ger en påverkan på 
tillgängligheten. För att säkerställa tillgängliga kopplingar föreslås en hiss och en ramp upp, 
vilket är en avvikelse från det krav om redundans som funnits i programhandlingsskedet. 
Konsekvenser av detta är en mindre pålitlig lösning då antalet tillgängliga kopplingar minskas 
och om en hiss är ur funktion behöver den som ej kan gå i trappor ta en omväg via rampen för 
att komma upp till torget.  

Wieselgrensplatsen bedöms i övrig få ett mer luftigt intryck än tidigare då ytan nere vid 
spårvägsvändslingan inte längre blir täckt av entréplanets kommunikationsytor, utformningen 
bedöms därför ur den aspekten ge bättre förutsättningar vid spårvägsplanet ur ett 
trygghetsperspektiv. 

 

4.3 Tornutformning 
Tornens skala gör att de ger både stor lokal påverkan på de platser i staden som de ska placeras 
samt att de ger en stor påverkan på hela stadsbilden, då de kommer bli ett nytt inslag som syns 
från stora delar av staden. Att stor påverkan sker är oundvikligt oavsett vilken typ av 
utformning som väljs för tornen, det som skiljer alternativen åt är i vilken omfattning påverkan 
uppfattas som ett positivt tillskott eller uppfattas som ett negativt intrång. 
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En viktig bakgrundsaspekt från när den tävlingsvinnande designen utsågs, är möjligheten att 
Göteborg kan komma att fortsätt bygga ut linbanor som kollektivtrafiksystem. Designen av 
tornen behöver därmed vara av hög arkitektonisk kvalité då de kan bli ett påtagligt inslag i 
stadsbilden, inte bara längs med den sträcka som nu planeras utan över större delen av staden. 
Bedömningen av gestaltningens vikt och påverkan kan därmed inte begränsas till enbart den 
sträckning som nu är aktuell.   

4.3.1 Generell – Enkelt Stål 
En utformning i enkelt stål ger stor påverkan på gestaltning, juridiska processer och lever ej 
upp till de externa förväntningar som finns på projektet.  

Den enkla stålkonstruktionen är ej förenlig med de detaljplaner som varit på granskning under 
våren 2019. Detaljplanerna reglerar tornutformningen med en bestämmelse om att den 
tävlingsvinnande designen ska agera förebild. Den process som detaljplanerna för sträckan på 
Hisingen är i skulle därför behöva backas om projektet ska gå vidare med en enkel 
stålkonstruktion. Beslut om detta ska genomföras ligger ej inom projektets befogenhet att fatta.  

En enkel stålkonstruktion har i arbetet med denna konsekvensbeskrivning ej bedömts som en 
acceptabel gestaltning av stadsbyggnadskontorets representanter. Konsekvensen av att gå 
vidare med ett enkelt ståltorn bedöms därför som mycket stor och likaså är genomförbarheten 
utifrån plan- och bygglovsreglering och högst osäker.  

Motiveringen till bedömningen att de enkla ståltornen ej är acceptabla är att ett byggnadsverk 
av den storleken, som kommer synas över staden, kräver att det tillför arkitektoniska kvalitéer 
till stadsbilden, vilket ett enkelt ståltorn ej bedöms göra. Tornet uppfattas istället som ett 
intrång och en förfulning. Tornens fundament ger också en stor lokal påverkan, ett element av 
den skalan som placeras ned i stadsmiljö kräver en omsorgsfull gestaltning för att fungera i 
trafik, vid ett kajstråk, på en skolgård, något som den enkla stålkonstruktionen inte har.   

4.3.2 Platsspecifik - Enkelt Stål 
För platsspecifik påverkan har endast placeringen av torn C och F bedömts ge betydande 
konsekvenser. Därför lyfts inte övriga tornplaceringar här då deras konsekvenser bedömts som 
hanterbara.  

 

4.3.2.1 Torn C 
Basen för enkelt stål ser annorlunda ut jämfört med den design som togs fram i 
programhandlingsskedet. Lösningen med fyra fundament placerade i en rektangel innebär ett 
ökat intrång på skolgården vid Herrgårdsskolan.  
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Tornen avviker också från krav om att bottenplattan ska förläggas på 1 meters djup och ligger 
nu generellt i stället på 0,3 meter, vilket i detta fall ytterligare begränsar möjligheten att anlägga 
planteringar eller utrustning på skolgården. Lösningen ryms inom vad som är tillåtet i 
detaljplanen, men ger en ökad negativ påverkan på skolelevernas utemiljö. 

  

 
Jämförelse mellan tornfundamentens utbredning och placering på Herrgårdsskolans skolgård (Enkelt ståls fundament 
markerade med svarta kvadrater, programhandlingens med röda cirklar). 

 

4.3.2.2 Torn F 
Vid torn F innebär tornutformningen av enkelt stål att tornets grundläggning går in något i 
angränsande fastighet, vilket ger påverkan på extern part och på juridiska processer då detta 
ligger utanför stadslinbanans detaljplan där rådighet över marken inte i finns i dagsläget. Viss 
osäkerhet finns därför gällande genomförbarheten för den nu framtagna lösningen. Frågan 
behöver hanteras tillsammans med stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret i kommande 
skede för att verifiera om projektet kan gå vidare med denna lösning, om inte, behöver 
grundläggningen och eventuellt tornets placering justeras något.   
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4.3.3 Generell - UNS design fyrkantsprofil 
En förenklad utformning av UNS design ger även den en påverkan på gestaltning. Dock 
bedöms utformningen ligga inom de bestämmelser som finns i detaljplanerna och den juridiska 
processen påverkas därmed inte på samma sätt som om en annan torndesign skulle väljas.  

Den förenklade utformningen bedöms inte ha samma elegans som den ursprungliga från 
programhandlingsskedet. Förenklingen gör att tornet uppfattas som klumpigare och ger ett 
instabilt intryck. Logiken i det tillvridna fackverket tappas då det inte länge sammankopplas 
med balkarnas unika design. Den ljusdesign som framarbetats för att förstärka tornets 
konstruktion behöver även den arbetas om då den baseras på och samspelar med balkens 
konstruktion. Ett anpassat koncept utifrån de nya balkarnas utformning krävs därför för att 
förstärka tornens gestaltning.   

Arkitekterna från UNS som ligger bakom det ursprungliga tornet, har tillfrågats att inkomma 
med synpunkter för att komplettera stadens bedömning. Arkitekterna är eniga i att en förenklad 
utformning av balkarna är ett logiskt besparingsalternativ som kan fungera. Arkitekterna 
betonar dock att vidare studier krävs innan det går att bedöma fullt ut vilken påverkan den 
förenklade utformningen ger på tornens designkvalitéer. De punkter som har kommit upp i 
deras återkoppling om farhågor är att tornens dimensioner kommer att bli kraftigare då den 
ursprungliga balkkonstruktionen optimerades utifrån vindlaster. Samt att knutpunkterna där 
balkarna möts även med en förenklad balkprofil bli mycket komplexa.  

4.3.4 Platsspecifik - UNS design fyrkatsprofil  
Någon platsspecifik påverkan för UNS design fyrkantsprofil har ej lyfts då dessa har samma 
avtryck som tidigare utredd design och bedöms därför inte ge några ökade konsekvenser annat 
än de som beskrivs som generella ovan.  
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5 Slutsatser 
 

5.1 Måluppfyllelse   

5.1.1 Samlad bedömning 
Ingen av de föreliggande lösningarna uppfyller samtliga av projektets 12 planeringsinriktningar 
eller de mål och krav som tidigare ställts inom projektet och på projektet utifrån styrande 
dokument, lagar och policys. Planeringsinriktningar avseende tid och kostnad uppfylls inte med 
någon av lösningarna som nu presenterats men då det ej heller uppfylldes med tidigare lösning 
har dessa avvikelser inte analyserats vidare.  

Dock bedöms projektets huvudsyfte i det fall som stadsinbanans sträckning behålls som en 4-
stationslösning uppnås: ”som ett nytt och fullt integrerat kollektivtrafikobjekt i staden, syftar 
Göteborgs stadslinbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen till att utgöra en tvärlänk 
som överbryggar barriärer och möjliggör en mer sammankopplad stad på ett innovativt och 
resurseffektivt sätt. Linbanan skapar nya resmöjligheter som avlastar kollektivtrafiken i 
centrala Göteborg. På så sätt skapas förutsättningar för ett ökat hållbart resande.”  

Samtliga kravavvikelser har sin grund i det arbete som gjorts med syfte att minska 
investeringsvolymen och drift- och underhållskostnader. Vilket innebär att även om 
förändringarna i anläggningen medför att måluppfyllelsen för de kvalitativa målen minskas, har 
förändringarna å andra sidan en positiv påverkan på måluppfyllelsen beträffande kostnad och 
kan därav vara motiverade utifrån projektet som helhet. Då enskilda avvikelser inte har 
kvantifierats i kostnader inom detta uppdrag, på grund av uppdragets begränsade tid och 
budget, har möjligheten att göra den avvägningen varit begränsad.  

Arbetet med konsekvensbeskrivning har identifierat tre huvudfrågor (beskrivna nedan) där 
störst och mest betydande konsekvenser bedöms uppstå och där måluppfyllelser eller nyttor blir 
så pass påverkade att det inte kan falla inom projektorganisationen att ta ställning till dessa, 
utan att principiella ställningstaganden från projektets beslutsfattare krävs inför fortsatt arbete.  
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5.1.1.1 Sträckning och öppettider 
En 4-stationslösning har en högre måluppfyllelse gentemot projektets planeringsinriktningar än 
vad en 3-stationslösning har. Projektet uppnår inte sina två första planeringsinriktningar i det 
fall hela sträckan ej byggs ut, a) syftar till att utgöra en tvärlänk som på ett innovativt och 
resurseffektivt sätt möjliggör en tätare och mer sammankopplad stad, b) binder samman 
Järntorget, Lindholmen, Lundby och Wieselgrensplatsen som en helt integrerad del av 
stomkollektivtrafiken. 

Utöver projektets egna planeringsinriktningar medför en förkortning av sträckan också att 
projektet inte längre bidrar i samma utsträckning till stadens långsiktiga mål och strategiska 
utbyggnadsplanering där Wieselgrensplatsen finns utpekat. Att inte bygga en station vid 
Wieselgrensplatsen medför att stadslinbanan tappar sin koppling till övrig stomkollektivtrafik 
på Hisingen då Västra Ramberget ej är någon bytespunkt.  

Vidare har projektet räknat på en förkortning av stadslinbanans öppettider i syfte att uppnå 
målet om minskade drift- underhålls- och trafikeringskostnader. Detta ger också en påverkan på 
inriktning b) om helt integrerad del i stomkollektivtrafiken då öppettiderna blir andra än de för 
övriga trafiksystemet med en begränsning till 16 tim/dygn istället för ca 20 tim/dygn som övrig 
trafik körs.  

 

5.1.1.2 Gestaltning av torn 
I utredningen har två möjliga tornutformningar studerats. Båda ger konsekvenser på 
gestaltning, dock bedöms det enkla ståltornet medföra betydligt större påverkan. En 
tornutformning i enkelt stål uppfyller inte Stadens krav och ambitioner gällande gestaltning. 
Tornen uppfattas som ett stort intrång i stadsbilden och bedömts som oacceptabla ur 
gestaltningshänseende. Tornen är inte förenliga med de detaljplaner och är därmed inte 
förenliga med de myndighetskrav som ställs på projektet utifrån plan- och bygglagen.  

 

5.1.1.3 Funktioner i stationerna 
De nya stationsutformningarna bidrar till att komma närmare målet om minskad 
investeringsvolym och uppfyller de grundläggande behoven som finns för att vara en fungerade 
kollektivtrafiklösning. Att stationerna hanteras som hållplatser och inte stationer medför att de 
inte längre ger ett mervärde utöver kollektivtrafikfunktionen för resenärerna och påverkar även 
deras upplevelse av trygghet. Stationerna integreras inte heller lika väl i stadsmiljön när 
byggnadens publika funktioner endast finns en våning upp. Stationerna bidrar inte heller till att 
skapa mötesplatser eller att tillföra service till närboende och andra som vistas i området.  
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Stationerna behöver ha en viss höjd på plattformarna för att anläggningen inte ska komma i 
konflikt med trafik, omkringliggande bebyggelse etc. Detta medför att ytor under tak utan 
funktionell användning uppstår i gatuplan. Byggrätter finns för att utveckla dessa ytor till 
publika lokaler och verksamheter vilka inte nyttjas i detta förslag. Stationerna används därmed 
inte till sin fulla potential, med de attraktiva lägen de har finns förutsättningar för att utveckla 
dem till mer än kollektivtrafikhållplatser.  

 

5.2 Risker och osäkerheter  
Oavsett vilken inriktning projektet ges i ett eventuellt fortsatt arbete, krävs omarbetning i nästa 
skede då ingen av lösningarna i dagsläget bedöms som fullt genomförbar utifrån de avvikelser 
från krav och de konsekvenser som har identifierats. Vid val av inriktning är det därför viktigt 
att vara medveten om att vidarearbetning kräver tid och att kostnader kan tillkomma om 
funktioner behöver tillföras eller lösningar omarbetas. Nedan redovisas de främsta risker som 
har identifierats, för att detta ska ske. 

5.2.1 Underlagets detaljeringsnivå 
Underlagets detaljeringsnivå i detta skede har inte varit sådan att en komplett granskning mot 
samtliga uppsatta mål och krav har gått att göra. Konsekvensbeskrivningen är därför på en 
övergripande nivå och det finns en risk att de mål och krav som ej gått att granska mot i detta 
skede kan påverka utformningen på ett kostnadsdrivande sätt i nästa.  

5.2.2 Detaljplaneprocess och acceptans av förenklad design 
Det råder stor osäkerhet om en tornutformning i enkelt stål kommer att accepteras av Staden. 
Då detta är en fråga för myndighetsutövning är det inte ett beslut som ligger inom projektet att 
fatta. Utformningen är inte förenlig med de detaljplaner som nu föreligger. Om denna lösning 
ska arbetas vidare med krävs att detaljplaneprocesserna på Hisingssidan backas och en ny 
granskning genomförs. Om detta påverkar den totala tidsplanen är svårbedömt då ett omtag av 
processen bland annat kan resultera i en förändrad opinion och ökade risker för överklaganden.  

Under arbetet med denna konsekvensbeskrivning har stadsbyggnadskontorets bedömning varit 
att man inte är villiga att göra ett sådant omtag och acceptera en enklare tornutformning. Det är 
därför högst osäkert om den enkla torndesignen är genomförbar. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att projektets huvudsyfte kan anses nåbart 
med en förenklad utformning, men det innebär en hel del avsteg från de krav och 
kvaliteter som ställts på projektet. 
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5.2.3 Avsaknad av förankring  
Då det inte ingått i uppdraget att förankra lösningarna med externa parter råder stor osäkerhet i 
om det kommer att accepteras av de parter som projektet är beroende av. Detta gäller såväl 
omkringliggande fastighetsägare som tidigare deltagare i projektet. I kommande skede behöver 
dialoger med dessa återupptas och lösningar bearbetas.  

 

5.2.3.1 Omkringliggande fastighetsägare, verksamheter och projekt 
Projektet har i tidigare skede samrått med angränsande fastighetsägare och verksamhetsutövare 
för att förankra framtagna lösningar och hitta justeringar och anpassningar för att anläggningen 
ska passa in och inte skapa för stora olägenheter. Det har inte skett i arbetet med alternativ 
utformning, vilket innebära att osäkerhet råder i hur nu framtagna lösningar kommer att tas 
emot och accepteras. Exempel på detta är Volvo som i dagsläget är ägare av marken vid Västra 
Ramberget, som också planerar för en stor utvecklig i området med kontor och verksamheter.  

Samordning och eventuellt en stor bearbetning av stationen i kommande skede krävs då den 
skiljer sig mycket från det material som tidigare varit presenterat och projektet ser att den nu 
framtagna lösningen troligen inte motsvarar de förväntningar som finns.  

Övriga exempel på detta är skolgården vid Torn C som påverkas samt trafiklösningar kring 
Järntorgets station.  

 

5.2.3.2 UNStudio 
Stor risk finns att arkitekterna bakom programhandlingen som presenterades våren 2019 inte 
kommer att acceptera de förändringar som gjorts i designen då de anses vara förvanskningar. 
Projektet har en skyldighet att om den vinnande designen ska användas stämma av och inhämta 
godkännanden från arkitekterna för de förändringar som gjorts. Huruvida den nu framtagna 
utformningen kan anses vara en förändring av deras design eller om det kan ses som en ny 
utformning utan koppling till tidigare är osäkert och inget som projektet har haft möjlighet att 
dra några definitiva slutsatser om i detta skede.  

  

5.2.3.3 Västtrafik 
Efter att projektet fick uppdraget om att titta på kostnadsbesparingar har Västtrafik ej varit 
delaktiga. I framtagandet att denna anläggning har ett antal krav kopplade till Västtrafiks 
uppdrag frångåtts. Bedömningen av hur dessa avvikelser påverkar riskerar därför innehålla 
brister och risk finns att Västtrafik inte bedömer att den lösning som nu presenteras är 
acceptabel.     
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5.3 Behov av fortsatt utredning 
Oavsett vilken inriktning som projektet ges i ett eventuellt fortsatt arbete krävs vidare utredning 
för att säkerställa genomförbarheten. Utöver att lösningarna måste förankras och acceptans fås 
från externa parter och stadens övriga förvaltningar, har nedanstående utredningsbehov 
identifierats. Detta är avgränsat till att inte inkludera de vidare tekniska utredningar som 
behöver genomföras av projektets projekterings- och byggorganisation.  

5.3.1 Trafikutformning 
Tornens och stationernas konstruktioner och avtryck behöver studeras närmare tillsammans 
med trafikutformningen. Detta gäller främst Järntorgets station, access till verkstad och depå 
vid Västra Ramberget samt torn F i enkel stålkonstruktion kopplat till plangränser.  

5.3.2 Tillgänglighet 
Föreslagen lösning där gondolerna ej stannas vid på- och avstigning behöver testas i praktiken 
för att verifiera att lösningen lever upp till tillgänglighetskraven. 

 

6 Bilagor 
1. Avvikelselista dat. 190925 

2. Kravlista v6.0 dat. 190624 

3. Lista över styrande dokument dat. 190815 
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Sammanställd kostnadsbedömning ‐ investering för Göteborgs stadslinbana 2019‐10‐08

Poster
Koncept‐

anläggning*
4‐station
enkelt stål

4‐station
UNS fyrkant

3‐station
enkelt stål

3‐station
UNS fyrkant

3‐station utb
enkelt stål

3‐station utb
UNS fyrkant

Projektledning, projektering mm  540

Tidigare nedlagt 129 129 129 129 129 129

Återetablering av projektorganisation 7 7 7 7 7 7

Återstående av Fas 1 Planering, förprojektering, beställarfunktioner, 

detaljplaner, miljödom
88 86 81 79 81 79

varav Fas 2 Projektledning, kommunikation, kravorganisation 27 27 27 27 27 27

varav Fas 2 TK Byggorganisation 103 108 73 79 73 79

varav Fas 2 Detaljprojektering 100 120 75 91 75 91

Stationer inkl grundläggning 670 363 363 275 275 275 275

Torn inkl grundläggning 910 467 738 331 510 331 510

Linbaneteknik (maskineri, linor, betong, stål, gondoler, linsadlar, etc.) 910 780 780 570 570 600 600

Ledningsomläggningar 130 92 92 75 75 75 75

Anpassningar av omkringliggande trafiklösningar och gaturumsfunktioner 140 99 99 68 68 68 68

Privat mark och fastighetsinlösen 220 220 220 185 185 185 185

Kommersiella lokaler 25 0 0 0 0 0 0

Summa exkl riskreserv, mnkr i prisnivå 2016‐01 3 545 2 475 2 769 1 897 2 095 1 927 2 125

Riskreserv 15% 530 352 396 265 295 270 299

Summa inkl riskreserv, mnkr i prisnivå 2016‐01 4 080 2 827 3 165 2 162 2 390 2 196 2 425

* Konceptanläggningens kostnadsbedömning beräknad och presenterad i mars 2019.

De övergripande förutsättningarna för beräkningarna är:
‐ Fortsatt arbete med fördjupad genomförandestudie startar den 7 januari 2020 efter beslut om ett av ovan alternativ.

‐ Anläggningen planeras och byggs i enlighet med redovisat utformningsförslag utan att större justeringar och/eller omtag görs i framtagna anläggningsutformningar.

‐ Investeringsbeslut fattas under Q1 2021.

‐ Prisnivån är 2016‐01 i enlighet med prisnivån i Sverigeförhandlingens avtal.

‐ Kostnadsbedömningen är beräknad i prisnivå 2019‐10 och sedan bakåträknad med index till prisnivå 2016‐01.

Förklaring till kostnadsposterna
Tidigare nedlagt ‐ Avser de kostnader som projektet lagt ned hittills under arbetet med fördjupad genomförbarhetsstudie och framtagande av riktkostnad.

Anpassningar av omkringliggande trafiklösningar och gaturumsfunktioner  ‐ I posten ligger tillfälliga trafikomläggningar och iordningsställande av allmän plats i anslutning till 

stationer och torn. Allmän plats bekostas med projektmedel och med exploateringsmedel som i alla utbyggnadsprojekt kopplade till detaljplaner.

Privat mark och fastighetsinlösen ‐ Kostnader för att lösa in fastigheter samt kostnader för lantmäteriförrättningar och servitut med mera.

Kommersiella lokaler ‐ Avser merkostnaden för att anlägga kommersiella lokaler i stationerna.

Torn inkl grundläggning ‐ Kostnader för tornen inkl markarbete och grundläggning.

Stationer inkl grundläggning ‐ Kostnader för stationerna inkl markarbete och grundläggning.

Ledningsomläggningar ‐ Avser kostnader för att i byggfasen flytta på befintliga ledningar vid stationer och torn.
Linbaneteknik ‐ Avser de kostnaderna som tillhör själva linbaneanläggningen. 

Fas 2 Detaljprojektering ‐ Kostnader för att slutföra projekteringen av anläggningen.
Fas 2 TK Byggorganisation ‐ Avser kostnader kopplade till trafikkontorets byggorganisation inkl projektledare och byggledare med mera.

Fas 2 Projektledning, kommunikation, kravorganisation  ‐ Avser kostnader för huvudprojektledning inklusive kommunikation och kravorganisation som är länken mellan 

genomförandestudien och byggfasen.

Återstående av Fas 1 Planering, förprojektering, beställarfunktioner, detaljplaner, miljödom  ‐ Avser de kostnader som projektet beräknat per alternativ från 7 januari fram till 

investeringsbeslut. Innefattar slutförande av genomförandestudie och framtagande av riktkostnad samt kostnader för detaljplaner och miljödom etc.

Återetablering av projektorganisation ‐ Avser kostnader som följer av de återetableringsaktiviteter som projektet måste genomföra innan projektet kan tas vidare.



Göteborgs stadslinbana, Järntorget-Wieselgrensplatsen 
Dokumenttyp: Rapport 

 

Dokument-ID: 

 

Bilagor: 

 

Antal sidor: 

Sida 1 av 19 

Författare: Pierre Glans 

 

Godkännare: Jeanette van Zalingen 

 

Utgåva nr: 

1.0 

Godkänd och giltig 
från och med: 

2019-10-09 

 
 

 

 
Drift-, underhålls- och 

trafikeringskostnader PM 
 

En delrapport till Göteborgs stadslinbana – 
Utredning alternativ B enligt TN-beslut 2019-04-25 

Alt B 

 

 

Diarienummer:  2367/15    

  



Göteborgs stadslinbana, Järntorget-Wieselgrensplatsen 
Dokumenttyp: Rapport 

 

Dokument-ID: 

 

Bilagor: 

 

Antal sidor: 

Sida 2 av 19 

Författare: Pierre Glans 

 

Godkännare: Jeanette van Zalingen 

 

Utgåva nr: 

1.0 

Godkänd och giltig 
från och med: 

2019-10-09 

 
 

 

Sammanfattning 
I projekt Göteborgs stadslinbanas uppdrag till oktober ingår det att ”kraftigt minska drift- och 
underhållskostnaden” jämfört med den rapportering som var i trafiknämnden i mars 2019. 
Minskningen sker dels genom att alternativa utformningar av anläggningen har arbetats fram 
vilket påverkar både investerings- och drift- och underhållskostnaden. Dels har andra 
förutsättningar som påverkar drift-, underhålls- och trafikeringskostnaden setts över, och till 
viss del justerats, som exempelvis öppettider och resenärskapacitet 

De poster som ingår i beräkningen är samma poster som ingick i rapporteringen i mars - 
personalkostnader samt drift- och underhållskostnad för linbaneteknik, stationer och torn. 

Beräkningen utgår bland annat ifrån att Göteborgs stadslinbana är i trafik 16 timmar per dygn, 
tidigare var det 19 timmar per dygn.  

Beräkningen av drift-, underhålls och trafikeringskostnaden visar på en markant minskning 
jämfört med konceptanläggningen, oavsett vilket alternativ som jämförs. Den kraftiga 
minskningen av DUT-kostnader för samtliga alternativ beror främst på en minskad 
personalkostnad, specifikt uträknad linbaneteknik samt väsentligt mindre stationsytor.  

 

Beräkningen av personalkostnaden utgår från det antal resurser som behövs för att ”köra” och 
sköta om stadslinbanan. Det är främst personalkostnaden som påverkas av att öppettiden är 16 
timmar eftersom det då behövs två skift för att ”köra” stadslinbanan. Ökar tiden behövs ett 
ytterligare skift. 

Drift och underhåll av linbaneteknik är gjord utifrån Göteborgs stadslinbanas specifika 
anläggning till skillnad från tidigare då det var en standardlinbana som beräknades. 

De kraftigt minskade stationsytorna förändrar drift- och underhållskostnaden markant. 

Beräkningen av drift och underhåll av torn är en schablon, 2,0% på konstruktionens 
investeringskostnad. Bedömningen är att det skiljer sig i komplexitetsgrad mellan de två olika 
tornalternativen vilket ger olika investeringskostnader och avspeglar sig i drift och underhåll. 

En preliminär beräkning av kapitaltjänstkostnaden visar en genomsnittlig årskostnad från 66,8-
94,1 mnkr per år beroende på vilket av de sex alternativen som beräknas. 

Kostnadstäckningsgraden för de sex olika utformningsalternativen bedöms vara runt 60% för 
samtliga alternativ vilket är över genomsnittet för ”övrig stadstrafik”. 



Göteborgs stadslinbana, Järntorget-Wieselgrensplatsen 
Dokumenttyp: Rapport 

 

Dokument-ID: 

 

Bilagor: 

 

Antal sidor: 

Sida 3 av 19 

Författare: Pierre Glans 

 

Godkännare: Jeanette van Zalingen 

 

Utgåva nr: 

1.0 

Godkänd och giltig 
från och med: 

2019-10-09 

 
 

 

 

 

Innehåll 
1  Syfte med detta dokument ................................................................................................................ 4 

2  Bakgrund ............................................................................................................................................ 4 

2.1  Syftet med en översyn av DUT‐kostnaden ................................................................................. 4 

2.2  Beräkningens omfattning, förutsättningar och avgränsningar .................................................. 4 

2.3  Metod ......................................................................................................................................... 6 

3  Resultat .............................................................................................................................................. 6 

3.1  Personalkostnad ......................................................................................................................... 7 

3.2  Drift och underhåll av linbaneteknik .......................................................................................... 9 

3.3  Drift och underhåll av stationer ............................................................................................... 11 

3.4  Drift och underhåll av torn ....................................................................................................... 13 

3.5  Preliminär beräkning av kapitaltjänstkostnad ......................................................................... 14 

3.6  Kostnadstäckningsgrad ............................................................................................................ 15 

4  Slutsatser.......................................................................................................................................... 16 

4.1  Behov av fortsatt utredning ..................................................................................................... 17 

5  Bilagor .............................................................................................................................................. 18 

 

 
 

Revisionshistorik 

Revision Beskrivning av införda ändringar Ansvarig Giltig från 

1.0 Dokument godkänt JvZ 2019-10-09 

    

  



Göteborgs stadslinbana, Järntorget-Wieselgrensplatsen 
Dokumenttyp: Rapport 

 

Dokument-ID: 

 

Bilagor: 

 

Antal sidor: 

Sida 4 av 19 

Författare: Pierre Glans 

 

Godkännare: Jeanette van Zalingen 

 

Utgåva nr: 

1.0 

Godkänd och giltig 
från och med: 

2019-10-09 

 
 

 

1 Syfte med detta dokument 
Syftet med detta dokument är beskriva beräkningar av drift-, underhålls- och 
trafikeringskostnader (DUT1-kostnader) som har genomförts inom projekt Göteborgs 
stadslinbanas uppdrag2 mellan maj och oktober 2019. 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Syftet med en översyn av DUT-kostnaden 

En del i projekt Göteborgs stadslinbanas uppdrag är att ”kraftigt minska drift- och 
underhållskostnaden” jämfört med den rapportering som skedde till trafiknämnden i mars 
2019. Det sker dels genom att arbeta fram alternativa utformningar av anläggningen med målet 
att halvera investeringskostnaden. Det sker också genom att se över andra förutsättningar som 
påverkar DUT-kostnaden som exempelvis öppettider och anläggningens kapacitet. 

 

2.2 Beräkningens omfattning, förutsättningar och 
avgränsningar 

De anläggningar som vi beräknar DUT-kostnader på är: 

 Fyrstationslösning Järntorget-Wieselgrensplatsen med Enkelt stål. 

 Fyrstationslösning Järntorget-Wieselgrensplatsen med UNS fyrkantsprofil. 

 Trestationslösning Järntorget-Västra Ramberget med Enkelt stål, ändstation. 

 Trestationslösning Järntorget-Västra Ramberget med UNS fyrkantsprofil, ändstation 

 Trestationslösning Järntorget-Västra Ramberget med Enkelt stål, utbyggbar. 

 Trestationslösning Järntorget-Västra Ramberget med UNS fyrkantsprofil, utbyggbar. 

                                                 
1 Med drift‐, underhålls och trafikeringskostnader avses i detta fall ett löpande, felavhjälpande/förebyggande 
arbete för att driva och upprätthålla en säker och tillförlitlig stadslinbaneanläggning. 
2 Se Uppdragsplan Göteborgs stadslinbana – utredning av alternativ B enligt TN‐beslut 2019‐04‐25 v2.0 
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De poster som redovisas i beräkningen är samma poster som var med i rapporteringen till 
trafiknämnden i mars3. Posterna är: 

 Personaldrift 

 Drift och underhåll av linbaneteknik 

 Drift och underhåll av stationer 

 Drift och underhåll av torn 

I arbetet har projektet även gjort en preliminär beräkning av kapitaltjänstkostnader för de olika 
utformningsalternativen. 

Det har gjorts en beräkning av kostnadstäckningsgraden på samma sätt som gjordes i 
marsrapporteringen. Det är ett nyckeltal som Västtrafik använder för att bedöma trafikens 
lönsamhet. Beräkningen görs genom att ställa biljettintäkterna i relation med trafikkostnaden. 

Allt eftersom projektet arbetar vidare med anläggningen har förutsättningarna för att beräkna 
DUT-kostnaden blivit bättre. Beräkningen utgår ifrån de anläggningar och de förutsättningar 
som kommer att presenteras för trafiknämnden i oktober 2019. 

För att göra kostnaderna jämförbara med tidigare beräkning från marsrapporteringen räknas 
kostnaderna om till prisnivå 2018-06. 

Utgångpunkten för beräkningarna är att öppettiderna för stadslinbanan är 16 timmar per dygn, 
vardagar som helg, 355 dagar om året. Tidigare utgångspunkt var 19 timmar per dygn. 
Personalkostnaden blir en tröskel för DUT-kostnaden eftersom en öppettid över 16 timmar 
genererar ett ytterligare skift. I det befintliga kollektivtrafiksystemet har spårväg och buss en 
medeltrafikeringstid på ca 20 timmar/dygn. Gratisfärjan Älvsnabbare mellan Stenpiren och 
Lindholmen går från 06.30 till 19.00 på vardagar och kortare tid på helgerna. Älvsnabben-
färjan går mellan 06.30 och 00.30 på vardagarna och kortare på helgerna. Turtätheten för 
samtliga kollektivtrafikslag varierar beroende på vilken tid på dygnet det är. Från 4-
minuterstrafik med buss 60 i högtrafik upp till timtrafik på kvällen med Älvsnabben. 

Utifrån den samhällsekonomiska nyttoberäkningens resenärsprognos är antalet resenärer satt 
till 1 000 per timme och riktning, med en möjlig kapacitetsökning till 1 500 resenärer per 
timme och riktning på sikt4. Den tidigare utgångspunkten var 2 000 resenärer per timme per 
riktning. 

                                                 
3 I den tidigare beräkningen ingick posten ”Fastighetsreinvesteringar i stationer”. Reinvesteringskostnader ska 
inte ingå i en beräkning för drift‐ och underhåll. 
4 Se delrapport Samhällsekonomisk analys Göteborgs stadslinbana alternativ B v1.0 
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Det saknas jämförbara anläggningar i Sverige och det påverkar möjligheten att verifiera de 
ingående beräkningsfaktorerna för drift- och underhållskostnaderna för linbaneteknik, stationer 
och torn. Under ”Metod” och under ”Resultat” nedan beskrivs hur projektet arbetat med 
kostnadsbedömningen av DUT-kostnaden. 

Bedömningarna i denna beräkning kommer att behöva verifieras i ett senare skede. Om det sker 
förändringar på omfattning, materialval, ökade öppettider och andra faktorer kommer det att 
påverka DUT-kostnaden. 

 

2.3 Metod 

Personalkostnaden är uträknad genom att beräkna de resurser som behövs för att ”köra” och 
underhålla anläggningen. Vidare är personalkostnaden och påslag per resurs beräknad och 
tillsammans ger det den sammanlagda personalkostnaden.  

Kostnaden för drift och underhåll av linbanetekniken är framtagen av linbaneleverantören och 
är baserad på deras erfarenhet av vilka moment/aktiviteter som krävs för att sköta om 
stadslinbanan. Beräkningen är gjord i euro och är omräknad med en kurs på 10,70 kr/euro. 

Drift- och underhållskostnaden för stationer är framtagen av entreprenören baserad på dennes 
erfarenhet av motsvarande anläggningar. Utgångspunkten för stationerna är att en del av 
momenten som krävs beräknas utifrån ytorna i stationerna och en del av momenten är 
beräknade utifrån med vilken frekvens som momenten behöver ske. 

För beräkningen av drift och underhåll av torn används en schablon på den beräknade 
anläggningskostnaden för konstruktionerna exklusive grundläggningskostnaden. 

Utöver ovanstående fyra poster har projektet också gjort en preliminär beräkning av 
kapitaltjänstkostnaden för anläggningen. Kapitaltjänstkostnaden utgår ifrån stadens mall för 
avskrivningstider för offentliga byggnader och konstruktioner. Eftersom det saknas 
komponenter för linbaneanläggningar i stadens mall har detta kompletterats med bedömningar 
framtagna av linbaneleverantören. 

 

3 Resultat 
I avsnittet sammanfattas de olika beräkningarna för DUT-kostnaden och den preliminära 
kapitaltjänstkostnaden. 
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3.1 Personalkostnad 

Linbaneleverantören har gjort en bedömning av de roller som behövs för att köra och 
underhålla linbaneanläggningen. Utifrån öppettiderna har antalet resurser beräknats. För att 
beräkna för frånvaro på grund av sjukdom, semester, arbetsplatsträffar eller annan orsak räknas 
varje resurs upp med en faktor på 1,3. Det ger det totala antalet resurser som beräknas. 

De årslöner per roll som används är framtagna av Västtrafik och har sitt ursprung i 
lönekostnader på motsvarande roller inom järnväg. På varje resurslönekostnad läggs ett tillägg 
på 18 000 kr/år/resurs för att täcka obekväm arbetstid. Sedan läggs ett ytterligare påslag på 50% 
för att täcka arbetsgivaravgifter, semestertillägg, tjänstepension, arbetskläder och andra 
tillkommande kostnader för personalen. Det ger nedanstående uträkningsmodell. 

(Antal resurser * 1,3) * ((årslön + 18 000) * 1,5) = totalkostnad per roll   

Nivån på de uppräkningar och påslag som görs i beräkningen av personalkostnaden utgår från 
diskussioner med Göteborgs Spårvägar och avdelning Serviceresor på trafikkontoret samt 
gängse beräkningsmodeller för personalkostnader.  

Beräkningen för personalkostnaden utgår ifrån att stadslinbanan är öppen 16 timmar, mellan 
06-22 varje dag, vardagar som helg, 355 dagar om året. Tidigare utgångspunkt var 19 timmar. 
Att använda 16 timmar som öppettid innebär att det kommer behöva vara två skift som ”kör” 
stadslinbanan. Går öppettiderna över 16 timmar per dygn behöver ett ytterligare skift sättas in 
för att ”köra” stadslinbanan.  

I beräkningen ingår det minsta antalet personal som krävs för att köra och sköta om 
anläggningen. Det krävs inte någon ytterligare personal för att stadslinbanan ska kunna ”köras”. 
Den personal som finns på stationerna kommer att ha sina fasta grunduppgifter men hjälps åt då 
behovet uppstår. Personalen hjälper också resenärer med särskilda behov ombord på 
gondolerna. I en uppstartsfas kan det krävas ytterligare personal i anslutning till stationerna 
som hjälper resenärer att hitta rätt. Det är samma tillvägagångssätt som tillämpas i andra 
sammanhang som till exempel tillfälliga trafikavstängningar eller liknande. Kostnaden för 
dessa resurser belastar normalt inte respektive trafikslag och ska rimligen heller inte räknas 
med i kostnaden för stadslinbanan. De som arbetar i depån med att underhålla gondolerna och 
andra anläggningsdelar arbetar under vardagarna och inte på helgerna. Under den dygnstid som 
stadslinbanan är stängd kommer ett drift- och underhållsteam att arbeta med linbaneunderhåll 
utmed sträckningen samt köra in/ut gondolerna på linan. 

I tabellen nedan visas bara kostnaden för en fyrstationslösning och för en trestationslösning. 
Kostnaden är densamma oavsett om anläggningen är utbyggbar eller ej samt att tornlösningen 
inte påverkar personalkostnaden.  
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Tabell 1 Personalkostnader för en fyrstationslösning och för en trestationslösning. 
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Förändringar jämfört med beräkning i mars 2019 

Totalt beräknas personalkostnaden för fyrstationslösningarna till ca 18,6 mnkr per år. I 
trestationslösningarna beräknas personalkostnaden till ca 15,0 mnkr. I uträkningen som 
presenterades för trafiknämnden i mars 2019 uppgick kostnaden till 35-40 mnkr per år. 

Det som skiljer i beräkningen från mars jämfört med denna är bland annat att öppettiderna är 
ändrade från 19 timmar till 16 timmar. Det innebär att ett tredje skift inte behövs som var fallet 
i den tidigare beräkningen. I beräkningen av resurserna är det framförallt plattformsvärdarna 
som skiljer. De var tidigare beräknade till 12,8 mnkr/år. Bedömningen i nuläget är att 
funktionen hanteras av den befintliga personalen. Vidare gör linbaneleverantören bedömningen 
att den personal som arbetar i depån med underhåll av gondoler och maskindelar, bara behöver 
arbeta i ett skift varför antal halverats. Uppgifterna de gör är planerbara och innefattar inte 
akuta insatser under stadslinbanans drift. Vidare har två resurser kopplade till löpande 
punktinsatser flyttats och ingår i posten för drift och underhåll av linbaneteknik. 

Sättet att beräkna personalkostnaden skiljer sig mellan beräkningarna i mars och nu. Den 
tidigare beräkningen var baserad på generella schabloner medan den nya beräkningen är 
uträknad med mer specifika schabloner beroende på vilket påslag det avser. 

 

3.2 Drift och underhåll av linbaneteknik 

För att beräkna drift och underhåll av linbaneteknik har linbaneleverantören utgått ifrån de 
faktorer som påverkar beräkningen av drift och underhåll av linbanetekniken. Det handlar om 
öppettider, hastighet på stadslinbanan osv. Utifrån detta har de beräknat kostnaden för drift- 
och underhåll av linbaneanläggningen genom att identifiera delarna i anläggningen och beräkna 
drift- och underhållskostnaden för respektive del. 

Den tidigare presenterade kostnaden för drift och underhåll av linbaneteknik var baserad på en 
standardlinbana och att anläggningen trafikerades 19 timmar per dygn och skulle hållas öppen 
för trafik 355 dagar per år, samt en kapacitet av max 2 000 resenärer per timme och riktning5. 
Den beräkning som är gjord nu baseras specifikt på Göteborgs stadslinbana, utformad efter de 
förutsättningar som råder här och att anläggningen trafikeras 16 timmar per dygn och är öppen 
för trafik 355 dagar per år, samt en kapacitet av max 1 500 resenärer per timme och riktning. 

Förändringen av öppettid och reducering av kapacitet ger påverkan på de styrande parametrarna 
för kostnadsberäkningen som är: 

 
 

                                                 
5 Den tidigare beräkningen för drift och underhåll av linbaneteknik var framtagen av den linbanekonsult som 
bistod projektet i framtagandet av Åtgärdsvalsstudien. 
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 Energikostnader för driften 

 Förbrukning av förslitningskomponenter 

 Renovering av vissa mekaniska och elektriska linbanekomponenter 

Det är framförallt elförbrukningen som står ut i kostnaderna, ca 60% av kostnaden. Den el som 
linbanetekniken förbrukar kommer att upphandlas med trafikkontorets avtal och där är kravet 
100% grön el. 

I tabellen nedan visas bara kostnaden för en fyrstationslösning och för en trestationslösning. 
Linbanetekniken är oberoende av om anläggningen är utbyggbar eller ej samt vilket 
tornlösningen det blir.  

 

 
Tabell 2 Drift och underhållskostnad för linbaneteknik för en fyrstationslösning resp en trestationslösning. 

 

Förändringar jämfört med beräkning i mars 2019 

Totalt beräknas kostnaden för drift- och underhåll av linbanetekniken till 7,5 mnkr per år för en 
fyrstationslösning och 5,5 mnkr per år för en trestationslösning. I uträkningen som 
presenterades för trafiknämnden i mars 2019 uppgick kostnaden till 10-16 mnkr per år. 

Skillnaden mellan beräkningarna är att den tidigare beräkningen som gjordes 2015, utgick ifrån 
en standardlinbana och från 19 timmars trafikering. Nuvarande beräkning är gjord utifrån den 
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specifika anläggning som gäller för Göteborgs stadslinbana och 16 timmars trafikering. Det slår 
exempelvis på elförbrukningen och på slitaget på anläggningen. 

I den tidigare beräkningen anges att reinvestering har ingått. Dessa är borttagna då detta inte är 
en DUT-kostnad. Reinvesteringar bekostas med investeringsmedel och blir en faktor in i den 
beräkningen av kapitaltjänstkostnaden för anläggningen. 

 

3.3 Drift och underhåll av stationer 

Entreprenören har beräknat drift och underhåll av stationerna genom att identifiera de moment 
och aktiviteter som behöver ske och sedan satt kostnad på respektive moment/aktivitet. 
Kostnaderna är baserade på entreprenörens erfarenhet av motsvarande anläggningar. 

I arbetet med att optimera stationerna har ytorna minskats eftersom att kommersiella lokaler 
och offentliga toaletter har utgått samt att antalet hissar och trappor minimerats. Detta ger att 
stationsytan minskar markant och därmed även kostnaden för drift och underhåll. 

Kostnadsdrivande faktorer kan delas in i kostnader som styrs av ytornas storlek och dess 
användning samt kostnader som inte är kopplade till storlek på yta. Faktorer som styrs av 
storlek på yta är exempelvis uppvärmning, lokalvård och fastighetsskötsel. I framtagande av 
bedömningen har hänsyn tagits till användningsområde av respektive yta för att bedöma 
kostnad per kvm för dessa poster. Faktorer som inte styrs av storlek på yta är exempelvis tillsyn 
av hissar, rulltrappor, bevakning och larm. Här är kostnader baserade på bedömning av 
frekvens, omfattning och erfarenheter från likvärdiga anläggningar. 

En ytterligare faktor som minskar kostnaden är att denna beräkning baseras på att stadslinbanan 
trafikeras 16 timmar per dygn, till skillnad från tidigare bedömning som baserades på 19 
timmar per dygn. 

Personalstyrkan har minskats och därigenom har utrymmen för personalen också minskat i 
jämförelse med konceptanläggningen som presenterades i mars. 

Sammanfattningsvis innebär detta att utrymmen som kräver uppvärmning kraftigt har minskat i 
de optimerade stationsalternativen. 

I tabellen nedan visas bara kostnaden för en fyrstationslösning och för en trestationslösning. 
Kostnaden är densamma oavsett vilken tornlösning det blir samt att skillnaden i drift och 
underhållskostnad mellan en trestationslösning med Västra Ramberget som ändstation eller 
som utbyggbar är marginell. 
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Tabell 3 Drift och underhållskostnad för en fyrstationslösning resp en trestationslösning. 

 

Förändringar jämfört med beräkning i mars 2019 

Totalt beräknas drift- och underhållskostnaden för en fyrstationslösning till 13,7 mnkr per år 
och för trestationslösningen 11,0 mnkr per år. I uträkningen som presenterades för 
trafiknämnden i mars 2019 uppgick kostnaden till 50-60 mnkr per år. 

Det är framförallt ytorna i stationerna som genererar den stora förändringen jämfört med 
beräkningen i mars. I marsrapporteringen uppgick ytorna för fyra stationer till ca 17 000 kvm 
och nu beräknas ytorna till ca 5 600 kvm för en fyrstationslösning. Förändringen av ytorna 
beror delvis på att det saknas kommersiella lokaler samt att andra funktioner som exempelvis 
trappor har förändrats som ger följdeffekter på hela stationens bredd och därigenom minskar 
ytorna. Stationen vid Västra Ramberget står ut i sammanställningen. Det beror på att garage, 
verkstad och förvaringen av gondolerna är placerad där. Det gör att ytorna blir större än vid de 
övriga stationerna. 
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Då funktionerna i stationerna har förändrats i de optimerade stationsförslagen kan stationerna 
betraktas som en ny företeelse mellan ett ”resecentrum” och en ”hållplats”, eftersom det saknas 
funktioner som butik och kiosk men samtidigt är bemannad och till viss del inomhus. 

Vidare kan modellen och á-priser som har använts för att beräkna drift och underhåll skilja sig 
och det kan ha gett effekter på kostnaderna. I den tidigare beräkningen användes 3100 kr per 
kvm som generell kostnad. Den nya beräkningen räknar en andel utifrån stationernas ytor och 
en andel utifrån frekvens och det innebär att kvm-kostnaden mellan stationerna skiljer sig. För 
fyrstationslösningen är det från 2 630 kr per kvm vid Wieselgrensplatsen och drygt 5 000 kr per 
kvm vid Västra Ramberget. Det beror på att garage med verkstad och gondolförvaring ökar upp 
ytorna och kostnaden. Används marsberäkningens kvm-kostnaden, 3 100 kr, med de nya 
alternativens ytor och man använder en fast kostnad på de moment som sker med en reglerad 
frekvens skiljer sig bedömningarna mycket mindre.  

Den största posten i sammanställningen är den löpande driften av stationerna som står för ca 
knappt 70% av kostnaden i både fyrstations- och trestationslösningen. 

Den el som förbrukas inom stationerna kommer att upphandlas med trafikkontorets avtal och 
där är kravet 100% grön el. 

 

3.4 Drift och underhåll av torn 
Kostnaden för drift och underhåll av torn styrs av två parametrar. Den första är den procentsats 
som används som schablon. Den andra parametern är investeringskostnaden för konstruktionen.  

Eftersom det saknas jämförbara anläggningar har en motsvarande konstruktion använts som 
utgångspunkt, i detta fall brokonstruktioner. Då är det brukligt att använda 1,0-2,0% av 
investeringskostnad. I samråd med avdelning Stadens användning, enhet Byggnadsverk på 
trafikkontoret utgår beräkningen ifrån en procentsats på 2,0%. Investeringskostnaden kommer 
ifrån de beräkningar som projektet har gjort till rapporteringen i oktober. I drift- och 
underhållsberäkningarna ingår inte kostnaden för grundläggningen då dessa delar av 
konstruktionerna, som ligger under mark, inte är tillgängliga för drift och underhåll. 

Bedömningen av de två aktuella tornalternativen är att det är mer kostsamt att drifta och 
underhålla UNS-tornen. Investeringskostnaden för UNS fyrkantsprofil bedöms som högre 
eftersom konstruktionen är väsentligt mycket mer komplex än konstruktionen av Enkelt stål. 
Eftersom investeringskostnaden mellan tornalternativen skiljer sig kommer även kostnaden för 
drift och underhåll att skilja sig. Det blir effekten av att använda investeringskostnaden som en 
ingående parameter i beräkningen. 

Att använda en schablon ger en fingervisning av vad en standardkonstruktion kan kosta att 
sköta om. I stadslinbanans fall finns det stora osäkerheter i bedömningen eftersom det inte finns 
motsvarande konstruktioner att verifiera schablonen mot. I nästa skede av projektet behöver 
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drift och underhåll av tornen undersökas mer noggrant genom att lägga upp en tidplan när olika 
moment och aktiviteter behöver göras. Tidplanen behöver sedan kostnadsberäknas.  

Det blir missvisande att titta på drift och underhållskostnaden för ett enskilt år. Bedömningen 
ska mer ses som ett årligt medelvärde. Tornen kommer behöva ett löpande underhåll och vid 
vissa tillfällen under livslängden kommer större, mer kostsamma, insatser behöva göras. Det 
innebär att den årliga kostnaden också innehåller behovet av att göra större punktinsatser vid 
några tillfällen under konstruktionens livslängd som t ex tvättning och målning. 

 

 
Tabell 4 Drift- och underhållskostnad för torn i utredningens alla sex olika alternativ. 

 

Förändringar jämfört med beräkning i mars 2019 

Drift- och underhållskostnaden för tornutformning Enkelt stål beräknas till 7,2 mnkr per år för 
en fyrstationslösning med sex torn och 5,0 mnkr per år i en trestationslösning med fyra torn. 
För UNS fyrkantsprofil är motsvarade beräkningar 12,0 mnkr per år för fyrstationslösningen 
med sex torn och 8,2 mnkr per år för tre stationer och fyra torn. I uträkningen som 
presenterades för trafiknämnden i mars 2019 redovisades kostnaden i spann och uppgick till 5-
10 mnkr per år. 

Bägge ingående parametrar är annorlunda i denna beräkningen. I rapportering i mars var 
schablonen satt till 1,5%. I den nuvarande beräkningen är schablonen satt till 2,0%. Det beror 
på att det finns osäkerheter i hur drift och underhåll av tornen ska göras samt att det inte går att 
bedöma eventuella fördelar och kostnadsbesparingar genom stordriftsfördelar. I den tidigare 
beräkningen var investeringskostnaden felaktigt satt till 500 mnkr när den faktiska 
bedömningen av investeringskostnaden var ca 900 mnkr i marsrapporteringen. Det beror 
troligen på att beräkningen var gjord innan investeringsbedömningen till mars var framtagen. I 
den nuvarande beräkningen av drift och underhåll av tornen kommer investeringskostnaden 
från projektet redovisning till oktober. 

 

3.5 Preliminär beräkning av kapitaltjänstkostnad 

Utöver ovanstående fyra poster som ingår i beräkningen av DUT-kostnaden har projektet också 
gjort en första preliminär beräkning av kapitaltjänstkostnaden för de sex olika 
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utformningsalternativen. Kapitaltjänstkostnaden är anläggningens värdeminskning över tid 
samt den räntekostnad som tillkommer. 

Staden tillämpar komponentavskrivning och projektet har gjort ett förslag på ekonomisk 
livslängd för de olika komponenterna som ingår i anläggningen. Förslaget är framtaget 
tillsammans med trafikkontorets redovisningsenhet, avstämt med stadsledningskontoret och 
utgår ifrån stadens mall för avskrivningstider för offentliga byggnader och konstruktioner. Den 
ekonomiska livslängden för komponenter kopplade till själva linbaneanläggningen är 
framtagna av linbaneleverantören eftersom dessa saknas i stadens mall. 

Beräkningen nedan avser ett årligt genomsnitt av kapitaltjänstkostnaden över hela 
anläggningens livslängd. Beräkningen är gjord utifrån investeringskostnaden för de sex olika 
alternativen i prisnivå 2016-01 inklusive riskreserven på 15%. 

 
Tabell 5 Årligt genomsnitt av kapitaltjänstkostnaden för de sex utformningsalternativen. 

Beräkningen av kapitaltjänstkostnaden varierar för de sex alternativen eftersom den ingående 
investeringskostnaden skiljer sig. Det högsta genomsnittsvärdet är för en fyrstationslösning 
med UNS fyrkantsprofil där kapitaltjänstkostnaden beräknas till 94,1 mnkr per år. Det lägsta 
genomsnittsvärdet är för en trestationslösning med Enkelt stål. Genomsnittet beräknas till 66,8 
mnkr/år.   

Den slutliga kapitaltjänstbelastningen på stadens ekonomi beror på andelen medfinansiering. 
Desto högre medfinansiering desto lägre belastning på staden. 

 

3.6 Kostnadstäckningsgrad 

I marsrapporteringen ingick det en beräkning av kostnadstäckningsgraden. Det är ett nyckeltal 
som Västtrafik använder för att bedöma trafikens lönsamhet. Beräkningen görs genom att ställa 
biljettintäkterna i relation med trafikkostnaden. I Västtrafiks yttrande på Åtgärdsvalsstudien 
2016 skriver Västtrafik att ”en förutsättning för linbana som kollektivtrafik att totalkostnaden 
blir likvärdig övrig stadstrafik”. Genomsnittet för ”övrig stadstrafik” beräknar Västtrafik till ca 
50% i kostnadstäckningsgrad. 
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I bedömningen i mars beräknades intäkten till ca 34 mnkr och trafikkostnaden till ca 113 mnkr 
vid 2024 som öppningsår. Det ger en kostnadstäckningsgrad på ca 30%.  

Beräkningarna för de sex utredningsalternativen beräknas till ca 60% för en fyrstationslösning 
och ca 65% för en trestationslösning med öppningsår 2024. 

Motsvarande kostnadstäckningsgrad för andra kollektivtrafikslag 2018 är - spårväg är ca 58%, 
buss ca 48% och båt ca 32% för 2018. 

 
Tabell 6 Beräkning av kostnadstäckningsgrad för de sex utformningsalternativen. 

Blir det ett ökat/minskat resande eller en ökad/minskad DUT-kostnad kommer det att påverka 
kostnadstäckningsgraden uppåt eller nedåt. 

 

4 Slutsatser 
Projektet har beräknat DUT-kostnaden för de olika alternativen. I den beräkning som 
presenterades för trafiknämnden i mars 2019 uppgick de årliga drift-, underhålls- och 
trafikeringskostnaderna till 100-126 mnkr. I tabellen nedan anges medelvärdet för 
konceptanläggningen. 

 
Tabell 7 DUT-kostnader för utredningens alla sex olika alternativ samt konceptanläggningen som redovisades i mars. 



Göteborgs stadslinbana, Järntorget-Wieselgrensplatsen 
Dokumenttyp: Rapport 

 

Dokument-ID: 

 

Bilagor: 

 

Antal sidor: 

Sida 17 av 19 

Författare: Pierre Glans 

 

Godkännare: Jeanette van Zalingen 

 

Utgåva nr: 

1.0 

Godkänd och giltig 
från och med: 

2019-10-09 

 
 

 

 

Den beräkning som är gjord utgår från de förslag till utformningar som kommer att presenteras 
för trafiknämnden i oktober. Beräkningarna utgår också ifrån de förändringar som är gjorda i 
anläggningsutformningarna för de förenklade alternativen och de förutsättningar som har 
förändrats som exempelvis öppettider. 

Det är en markant skillnad mellan beräkningarna gjorda i mars och de nya beräkningarna. För 
fyrstationslösningarna är minskning ca 55% och för trestationslösningarna är det runt 65%. 

Vad gäller personalkostnaden har öppettiderna en stor påverkan. Öppettiden är satt till 16 
timmar per dygn och det innebär att det krävs två skift för att ”köra” stadslinbanan. Ökar 
öppettiderna kommer det krävas ett ytterligare skift vilket kommer att öka kostnaderna. För en 
fyrstationslösning innebär det en ökad kostnad på ca 9,0 mnkr per år och för 
trestationslösningen ca 7,0 mnkr per år. 

Förändringarna i drift och underhåll av linbaneteknik kommer främst ifrån att beräkningen nu 
är gjord på en specifik anläggning till skillnad från tidigare då det var en standardlinbana som 
beräknades. 

För stationerna är ytorna den stora förändringsfaktorn. Ytorna har minskat från ca 17 000 kvm 
till ca 5 600 kvm för en fyrstationslösning.  

När det gäller beräkningen av drift och underhåll av torn är den fortfarande beräknad utifrån en 
schablon på 2% och konstruktionens investeringskostnad. I kommande skede behöver en mer 
specifik beräkning att göras. Bedömningen är att det skiljer sig i investeringskostnaden för de 
två olika torntyperna på grund av konstruktionerna komplexitetsgrad. Det avspeglas i 
kostnaderna för drift och underhåll. 

Den första preliminära beräkningen av kapitaltjänstkostnaden visar en genomsnittlig årskostnad 
från 66,8-94,1 mnkr per år beroende på vilket av de sex alternativen som beräknas. 

Kostnadstäckningsgraden för de sex olika utformningsalternativen bedöms vara runt 60% för 
samtliga alternativ vilket är över genomsnittet för ”övrig stadstrafik”. 

 

4.1 Behov av fortsatt utredning  

I kommande fas behöver kostnaden återigen beräknas och justeras utifrån de beslut som tas i 
förestående beslutsprocess. 

Tornens beräknade drift och underhållskostnad behöver bli mer specifik och inte utgå ifrån en 
schablon på investeringskostnaden. 

I nästa fas av projektet behöver öppettiden fastställas. 
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Sammanfattning 
En samhällsekonomisk analys har genomförts för alternativa utformningar och inriktningar 
av Göteborgs stadslinbana i stråket Järntorget till Wieselgrensplatsen.  

I en samhällsekonomisk analys görs en ekonomisk värdering av en åtgärds framtida 
årliga effekter som därefter summeras till ett så kallat nuvärde. Genom att jämföra 
nuvärdet av effekterna med investeringskostnaden fås ett nettonuvärde fram som därefter 
kan användas för att, utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, rangordna olika 
alternativ. 

Alternativ med fyra respektive tre stationer har analyserats. Fyra stationer innebär 
trafikering av Järntorget, Lindholmen, Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen medan 
3-stationsalternativen innebär att station Wieselgrensplatsen utgår och Västra Ramberget 
blir nordlig ändstation. För såväl 4- som 3-stationsalternativen gäller att stadslinbanans 
kapacitet halveras gentemot den konceptanläggning som tidigare arbetats fram inom 
projektet Göteborgs stadslinbana. 

Vid tre stationer delas stadslinbanan upp i alternativ beroende på om ändstation Västra 
Ramberget uppförs med eller utan utbyggnadsmöjlighet. Ytterligare uppdelning görs även 
utifrån tornen som ges två olika utformningar; dels med enklare fackverkskonstruktion 
benämnt ”enkelt stål”, dels enligt samma form som konceptanläggningen men med 
enklare ”fyrkantsprofil”. Sammantaget innebär detta att sex olika alternativ analyseras. 

Analysen har genomförts enligt samma metod och baserats på samma prognos-
förutsättningar som tidigare genomförd analys för stadslinbanans utformning enligt 
konceptanläggning. Två prognosscenarier med 1,4 % respektive 1,9 % årlig ökning av 
det generella kollektivtrafikresandet har använts som underlag. 

Den enskilt största positiva effekten är tidsbesparing för kollektivtrafikresenärer som för 
alternativen med fyra stationer beräknas generera ett samhällsekonomiskt nuvärde på ca 
1 miljard kronor. För 3-stationsalternativen blir tidsbesparingen något mindre. Övriga 
positiva beräknade effekter genererar sammantaget nyttor i samma storleksordning som 
restidsnyttan, något under 1 miljard kronor i nuvärde, med små skillnader mellan 
alternativen. Stadslinbanans kostnader för trafikering, drift och underhåll generar ett 
negativt nuvärde från ca minus 0,7 till minus 1,1 miljarder kronor beroende på alternativ. 

Vid summering av ovanstående positiva och negativa effekter fås ett samlat nuvärde 
mellan ca 0,7 till ca 1,1 miljarder kronor beroende på alternativ samt framtida scenario för 
kollektivtrafikresande. 

Den samhällsekonomiska investeringskostnaden varierar från ca 2,0 miljarder kronor i 
3-stationsalternativ med tornutformning ”enkelt stål” till ca 3,0 miljarder kronor för 
4-stationsalternativ med ”fyrkantsprofil”.  

Nettonuvärdet fås genom att nuvärdet av de samlade effekterna minskas med 
investeringskostnaden. 3-stationsalternativen med tornutformning ”enkelt stål” genererar 
nettonuvärden på mellan minus 1,0 till minus 1,2 miljarder kr. Med tornutformning 
”fyrkantsprofil” hamnar nettonuvärdet mellan minus 1,2 och minus 1,5 miljarder kronor. 
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4-stationsalternativen är, sett till de beräknade effekterna, minst fördelaktiga med 
nettonuvärden mellan minus 1,5 till minus 2,1 miljarder kr. Jämfört med 
konceptanläggningen, som ger ett nettonuvärde mellan minus 3,1 till minus 3,4 miljarder 
kronor, är dock samtliga alternativ fördelaktigare ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Bland de ej beräknade effekterna har minskade förseningar till följd av avlastning av linjer 
över Hisingsbron tidigare identifierats som en potentiellt stor nytta. 4-stationsalternativen 
är, utifrån denna effekt, att föredra framför 3 stationer, dock bör stadslinbanans 
avlastande effekter relateras till effekter från ändringar inom övriga älvförbindelser och 
framförallt Lindholmsförbindelsen. Intrång respektive upplevd stadsmiljö är effekter som 
påverkas i särskilt hög utsträckning av skillnaden mellan fyra respektive tre stationer. Tre 
stationer innebär ett mindre intrång men ger samtidigt en minskad utbredning av de 
positiva effekter på stadsmiljön som stadslinbanan bedöms medföra.  

Vid jämförelse gentemot ett urval av andra större investeringar i spårtrafik finns flera 
exempel på objekt där nettonuvärdet understiger stadslinbanans alternativ med en 
förenklad 4- eller 3-stationslösning. Avväganden gentemot ej beräknade effekter, 
måluppfyllelse eller fördelningseffekter kan dock bidra till ett bredare beslutsunderlag och 
därmed påverka helhetsbedömningen. Många åtgärder genomförs trots att den 
samhällsekonomiska kalkylen genererar ett negativt nettonuvärde. Beroende på politiska 
inriktningar och avväganden kan de ej beräknade effekterna eller värdering gentemot 
måluppfyllelse och fördelningseffekter väga tyngre än de ekonomiskt värderade 
effekterna i det samlade beslutsunderlaget. 
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1 Inledning 
Göteborgs stad utreder förutsättningarna för en stadslinbana mellan Järntorget – 
Wieselgrensplatsen med mellanliggande stationer vid Lindholmen respektive Västra 
Ramberget. Stadslinbanan utgör ett av fyra kollektivtrafikobjekt inom Sverige-
förhandlingens storstadsavtal för Göteborg och planeras som en del av kollektivtrafik-
systemet med biljettpris och öppettider i enlighet med övrig kollektivtrafik.  

Under pågående planeringsfas har projekt Göteborgs stadslinbana, genom trafikkontoret, 
fått i uppdrag från trafiknämnden och Västra Götalandsregionen att titta på alternativa 
utformningar och inriktningar av en stadslinbana i stråket Järntorget till Wieselgrens-
platsen. Målet med utredningen är en anläggning med en halverad investeringsvolym, en 
kraftig minskning av driftskostnad samt en tidigarelagd trafikeringsstart, gentemot vad 
som bedömdes för den konceptanläggning som arbetats fram sedan 2016, och som 
redovisades i den fördjupade lägesrapporteringen i mars 2019. Uppdraget, utifrån den 
nya inriktningen, har pågått mellan maj och oktober 20191.  

Som en del i projektets uppdrag har nya samhällsekonomiska analyser tagits fram, 
baserat på de utredningsalternativ som projektet har utrett. Detta för att bedöma och 
ekonomiskt värdera utredningsalternativens effekter i relation till dess investerings-
kostnader. Effekterna jämförs även med resultatet från den samhällsekonomiska analys 
som genomförts för konceptanläggningen under 2018–20192.  

I denna PM beskrivs, i sammanfattande form, resultat, metod och förutsättningar för 
beräkningar och beskrivningar som gjorts i den samhällsekonomiska analysen för de 
olika utredningsalternativen. 

Den samhällsekonomiska analysen utgör en av flera delar i stadslinbanans 
beslutsunderlag och syftar till att svara på i vilken utsträckning investeringen kan 
motiveras utifrån samhällsekonomiska beräkningsbara nyttor enligt gällande statliga 
riktlinjer3.  

 

 

 

  

                                                      
1 Uppdragsdirektiv Göteborgs stadslinbana – utredning av alternativ B enligt TN-beslut 2019-04-25 
v2.1 och Uppdragsplan Göteborgs stadslinbana – utredning av alternativ B enligt TN-beslut 2019-
04-25 v2.0 
2 Sammanfattande PM, Samhällsekonomisk analys av Göteborgs stadslinbana, Järntorget – 
Wieselgrensplatsen, 2019-06-28 v1.0. 
3 Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.1, Trafikverket 
2018-04-01. 
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2 Metod och förutsättningar 
Den samhällsekonomiska kalkylen, inklusive tillhörande analys av resande, har 
genomförts enligt samma metod och baserats på samma förutsättningar4, som tidigare 
genomförd kalkyl för stadslinbanans utformning enligt konceptanläggning. Detta innebär i 
korthet: 

• Effekter på resande beräknas med Trafikverkets prognosmodell Sampers 

• Samhällsekonomisk kalkyl genomförs med Trafikverkets verktyg Samkalk eller 
genom separata beräkningar enligt statliga riktlinjer i ASEK 6.15.  

• Linbanan öppnas 1: a januari 2025 

• 60 års kalkylperiod 

• Prognosår: 2040 

• Trafikutveckling fram till 2040: 1,42 % per år. 

• Trafikutveckling 2040–2060: 0,78 % per år 

• Ingen trafikutveckling efter 2060 

Kalkylen genomförs för två prognosscenarier med samma förutsättningar som använts 
vid analys av konceptanläggningen: 

• Prognosscenario A – innehållande markanvändning enligt Göteborgs Stads 
utbyggnadsplanering, beslutad utbyggnad av infrastruktur inklusive 
Lindholmsförbindelse samt bibehållna kostnadsnivåer för att resa med bil 
(parkering, körkostnad etc.)    

• Prognosscenario B – innehållande markanvändning enligt Göteborgs Stads 
utbyggnadsplanering, beslutad utbyggnad av infrastruktur inklusive 
Lindholmsförbindelse samt ökade kostnadsnivåer för att resa med bil. Ökad 
kostnad för bilresa inkluderar höjda nivåer för parkering, trängselskatt samt ökad 
kilometerbaserad körkostnad. Dessutom ingår en minskning av bilinnehav samt 
minskad hastighet på delar av gatunätet. Prognosscenario B innebär att 
kollektivtrafik-, cykel- och gångresandet ökar medan bilresande minskar jämfört 
med Scenario A. Scenario B går därmed i riktning mot målen i Göteborgs stads 
trafikstrategi.  

Lindholmsförbindelsen har stor inverkan på stadslinbanans effekter och förutsätts i 
kalkylen tas i drift år 2035. I de båda prognosscenarierna, A respektive B, ingår 
Lindholmsförbindelsen i och med att dessa avser 2040. För att klargöra 

                                                      
4 Med ”samma förutsättningar” avses den samhällsekonomiska kalkylens resandeprognos, 
trafikutveckling, räntor etc. Beräkningar bakom ingående underlag till den samhällsekonomiska 
kalkylen för drift, underhåll, trafikerings- och investeringskostnad har delvis baserats på ny kunskap 
om kostnadsnivåer, se inledning avsnitt 5. 
5 Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.1, Trafikverket 
2018-04-01. 
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Lindholmsförbindelsens inverkan görs dock känslighetsanalyser även för scenarier utan 
Lindholmsförbindelsen. Dessa benämns scenario A2 respektive B2. 

För djupare beskrivning av metod och förutsättningar hänvisas till Sammanfattande PM6 
samt Teknisk dokumentation7 för samhällsekonomisk analys av konceptanläggning. 

  

                                                      
6 Sammanfattande PM, Samhällsekonomisk analys av Göteborgs stadslinbana, Järntorget – 
Wieselgrensplatsen, 2019-06-28 v1.0. 
7 PM Teknisk dokumentation - samhällsekonomisk analys av Göteborgs stadslinbana, Järntorget – 
Wieselgrensplatsen, 2019-08-14 v1.0. 
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3 Beskrivning av åtgärden  
Den samhällsekonomiska analys som har genomförts för projekt Göteborgs stadslinbana 
baseras på tre olika utredningsalternativ: 

• Förenklad 4-stationslösning på sträckan Järntorget till Wieselgrensplatsen.  

• Förenklad 3-stationslösning Järntorget – Västra Ramberget med Västra 
Ramberget som ändstation utan utbyggnadsmöjlighet. 

• Förenklad 3-stationslösning Järntorget – Västra Ramberget med Västra 
Ramberget som ändstation med utbyggnadsmöjlighet. 

Utredningsalternativen har beräknats med två olika utformningar av torn:  

• Enkelt stål - torn utformade med enklare fackverkskonstruktion 

• Torn med fyrkantsprofil - förenklad variant av designtävlingens mer komplexa 
vinnartorn som har en åttakantsprofil. 

Sammantaget innebär ovanstående att totalt sex olika alternativ utvärderas i den 
samhällsekonomiska kalkylen.  

Restid mellan stadslinbanans respektive stationer framgår av Tabell 1.  

Tabell 1: Restider mellan stadslinbanans stationer. 

Sträcka Restid mellan stationer 

Järntorget - Lindholmen 4,5 min 

Lindholmen - Västra Ramberget 3,5 min 

Västra Ramberget - Wieselgrensplatsen 3,5 min 

 

Utöver restiden mellan stationer tillkommer en uppehållstid på 30 sekunder vid respektive 
station, vilket innebär en total restid på 12,5 min för hela sträckan mellan Järntorget – 
Wieselgrensplatsen. 

Gondoler beräknas avgå med 99 sekunders mellanrum, vilket ger en kapacitet på 1000 
resenärer per timme och riktning. 

Beroende på alternativ uppförs stadslinbanan med fyra till sex torn.  

Utredningsalternativen har tre eller fyra stationer vilka har utformats utan några 
servicefunktioner så som publika toaletter eller café. Utredningsalternativens fokus är på 
funktionen att resa med stadslinbana.  

Beroende på tre eller fyra stationer är stadslinbanans sträckning ca 2 respektive ca 3 km. 

Investeringskostnaden för de olika utredningsalternativen redovisas i avsnitt 7. 
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4 Resande 
I avsnittet redovisas resandeutveckling med kollektivtrafiken fram till år 2040 för scenario 
A respektive B, samt stadslinbanans effekter på resandet givet förutsättningarna i 
respektive scenario. Stadslinbanans effekter redovisas även för de båda scenarierna för 
känslighetsanalys, A2 respektive B2, där Lindholmsförbindelsen inte finns med.  

4.1 Prognos för resandeutveckling i kollektivtrafiken 
I prognosscenario A ökar resorna8 med kollektivtrafiken i Göteborg med ca 43 % mellan 
år 2014 – 2040 vilket innebär en årlig ökning på ca 1,4 %.  I prognosscenario B är 
motsvarande ökning ca 65 % vilket innebär en ökning på ca 1,9 % per år (Figur 1). 

 

 
Figur 1 Resandeutveckling för prognosberäknat resande med kollektivtrafik inom samt till och från 
Göteborgs kommun mellan år 2014 - 2040. Antal resor per årsmedeldygn (åmd), dvs. årligt resande 
genom 365. 

Resandeutvecklingen, på övergripande nivå, påverkas endast marginellt av enskilda 
åtgärder och blir därmed i stort sett samma som ovan i Scenario A2 respektive B2. 

 

4.2 Stadslinbanans effekter på resande i kollektivtrafiken 
Nedan redovisas resande med stadslinbanan enligt beräkningar med prognosmodellen 
Sampers. Observera att upplevelserelaterat resande, dvs. resande som enbart sker för 
stadslinbanan som attraktion, inte ingår i redovisade siffor. Se avsnitt 5.5 för redogörelse 
av resande och nytta för denna resenärsgrupp.  

                                                      
8 Avser ”helresor”, dvs. från dörr till dörr. 
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När stadslinbanans kapacitet minskas, från konceptanläggningens ca 2000 resenärer per 
timme och riktning till 1000 resenärer per timme och riktning, ökar restiden något till följd 
av längre väntetid vid påstigning. Även om förändringen i restid blir liten ger den enligt 
beräkningarna ett visst genomslag på stadslinbanans resande som, sett till antalet 
påstigningar, minskar med ca 7 % jämfört med konceptanläggningen (Figur 2).  

 

 
Figur 2 Beräknat antal påstigningar (exklusive upplevelserelaterat resande) på stadslinbanan år 
2040 för Scenario A respektive B (årsmedeldygn, åmd). 

När även station Wieselgrensplatsen utgår, inklusive kapacitetsminskningen, blir antalet 
påstigande jämfört med konceptanläggningen ca 30–35 % lägre.  

Utan Lindholmsförbindelse blir effekten av kapacitetsminskningen liknande som i 
Scenario A respektive B.  Borttagandet av station Wieselgrensplatsen ger i detta fall en 
något mindre påverkan och antalet påstigningar beräknas bli ca 25 % lägre jämfört med 
konceptanläggningen (Figur 3). 
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Figur 3 Beräknat antal påstigningar (exklusive upplevelserelaterat resande) på stadslinbanan år 
2040 för känslighetsanalyser utan Lindholmsförbindelsen, Scenario A2 respektive B2 
(årsmedeldygn, åmd). 

Det totala resandet, för båda riktningar, på respektive sträcka mellan stadslinbanans 
stationer redovisas nedan (Figur 4).  

 

 
 
Figur 4 Beräknat antal resor (exklusive upplevelserelaterat resande) mellan respektive 
stadslinbanestation år 2040, Scenario A respektive B, sammanslaget för båda riktningar 
(årsmedeldygn, åmd).  

Kapacitetsminskningen ger liknande effekter sett till resenärsbelastningen mellan 
stationer som för påstigande. Resandet per sträcka minskar, gentemot 
konceptanläggningen, med ca 6–8 % förutom för sträcken Västra Ramberget – 
Wieselgrensplatsen där minskningen blir något större, ca 11–12 %. 
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När Wieselgrensplatsen utgår minskar resandet ytterligare, ca 16 – 20 %, gentemot 
konceptanläggningen.  

Utan Lindholmsförbindelsen blir den procentuella skillnaden gentemot koncept-
anläggningens effekter något mindre, 5–9 % vid halverad kapacitet samt 10–15 % då 
Wieselgrensplatsen utgår (Figur 5).  

 
 

 
Figur 5 Beräknat antal resor (exklusive upplevelserelaterat resande) mellan respektive 
stadslinbanestation år 2040, Scenario A2 respektive B2, sammanslaget för båda riktningar 
(årsmedeldygn, åmd).  

Omfördelningen från andra kollektivtrafiklinjer påverkas i motsvarande utsträckning som 
det förändrade resandet med stadslinbanan. Vid 4-stationsalternativ med halverad 
kapacitet avlastas Hisingsbron med ca 1500 resor per dygn (1,7 %) vilket är något mindre 
än för konceptanläggningen där avlastningen tidigare beräknats till ca 1600 resor per 
dygn (Figur 6).  
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Figur 6 Omfördelning av kollektivtrafikresande i prognosscenario A till följd av stadslinbanan för 
alternativ med 4 stationer. Röd markering visar på ökning av resande, grön markering innebär en 
minskning (åmd 2040).  

Omfördelningen av resande till stadslinbanan innebär för de flesta linjer en minskning av 
resandet. I några fall kan dock ökningar uppstå. Ett exempel på detta är ökningen på den 
nya förbindelsen mellan Linnéplatsen och Stigbergstorget vilket är en följd av den 
förbättrade bytesmöjlighet som stadslinbanan ger vid Lindholmen. På själva 
Lindholmsförbindelsen över Göta älv sker även en minskning för resande i andra 
relationer vilket gör att minskningar och ökningar tar ut varandra på denna sträcka. 

I 3-stationsalternativen, när Wieselgrensplatsen utgår, blir avlastningen av Hisingsbron ca 
1200 resenärer per dygn (1,3 %) (Figur 7). 
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Figur 7 Omfördelning av kollektivtrafikresande i prognosscenario A till följd av stadslinbanan för 
alternativ med 3 stationer. Röd markering visar på ökning av resande, grön markering innebär en 
minskning (åmd 2040).  
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5 Beräknade effekter 
I nedanstående avsnitt, 5.1 - 5.6, redogörs för stadslinbanans beräknade effekter som 
ingår i den samhällsekonomiska kalkyldelen. I efterföljande avsnitt, 6.1 - 6.6, beskrivs 
effekter som inte ingår i kalkylen utan enbart beskrivs kvalitativt. 

Utöver redovisning av de beräknade effekterna, i absoluta tal, beskrivs även den relativa 
skillnaden jämfört med konceptanläggningens nyttoberäkning för varje effekt. 
Nyttoberäkningar för restid, komfort, trängsel, biljettintäkt, upplevelseresenärer samt 
minskad biltrafik är för både konceptanläggning och de nya alternativen baserad på 
samma underlag avseende den samhällsekonomiska kalkylens resandeprognos, 
trafikutveckling, räntor etc. och är därmed fullt ut jämförbara. För trafikerings-, drift- och 
underhållskostnad har dock ny kunskap om kostnadsnivåer tillkommit efter presentation 
av konceptanläggningen i mars/april 2019 vilket gör att de nya alternativen inte är helt 
jämförförbara med konceptanläggningen för denna del. Motsvarande kan även antas 
gälla för investeringskostnaden där ny kunskap om kostnadsnivåer tillkommit och som 
använts för kostnadsberäkning av de nya alternativen. 

5.1 Minskad restid för kollektivtrafikresenärer 
Nytta till följd av minskad restid i kollektivtrafiken innefattar de tidsbesparingar som 
resenärer som väljer att resa med stadslinbanan erhåller9. Genom att applicera ett så 
kallat tidsvärde på varje resenärs inbesparade tid erhålls en nytta över kalkylperioden 
som kan räknas om till ett nuvärde. 

Restidsnyttan beräknas för de förenklade alternativen med fyra stationer bli ca 14 % lägre 
jämfört med konceptanläggningen. Restidsnyttan beräknas för alternativ med fyra 
stationer till ca 1 miljard i Scenario A respektive ca 1,1 miljard i Scenario B (Figur 8). 

 

 
Figur 8 Alternativ med fyra stationer, nuvärdesberäknad nytta till följd av minskad restid i 
kollektivtrafiken.  

                                                      
9 I och med att stadslinbanan avlastar hårt belastade linjer kring Brunnsparken/Nordstan-
/Hisingsbron kan även resenärer som inte väljer stadslinbanan få minskad restid till följd av 
minskade förseningar. Restidsbesparingen för dessa resenärer ingår dock inte i kalkylen (se avsnitt 
6.1 och 6.2). 
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När station Wieselgrensplatsen utgår blir restidsnyttan ca 0,7 miljarder i Scenario A 
respektive 0,9 miljarder i Scenario B, vilket är ca 34 % lägre jämfört med 
konceptanläggningen (Figur 9). 

 
 

 
Figur 9 Alternativ med tre stationer, nuvärdesberäknad nytta till följd av minskad restid i 
kollektivtrafiken. 

 

5.2 Ökad komfort till följd av stadslinbanans stationer 
I de alternativ som ingår i aktuell utredning förändras stationerna jämfört med koncept-
anläggningen och ges en enklare utformning med färre servicefunktioner samt minskat 
antal hissar och trappor.  

Toaletter och café kommer inte att ingå i de nya stationerna. Beräkningar har gjorts 
genom att dra bort värderingen för toalett resp. café från den komfortvärdering som 
använts för konceptanläggningen. Komfortvärderingen minskar därmed från tidigare 2,7 
kr/resa till 1,6 kr per resa10. 

Den minskade antalet hissar och trappor bedöms inte påverka komforten så länge 
tillräcklig kapacitet finns för att samtliga resenärer, efter behov, skall kunna nyttja dessa. 
Trappor och hissar kommer i den förenklade stationsutformningen kunna hantera 1500 
resenärer per timme och riktning och komforten bedöms därmed inte påverkas annat än 
vid enstaka överbelastade tillfällen, vilket inte påverkar nyttoberäkningen mer än 
marginellt. 

För fyrstationsalternativen beräknas i Scenario A den ökade komforten innebära en nytta 
med ca 150 miljoner kr medan komfortnyttan beräknas till ca 160 miljoner kr i Scenario B 
(Figur 10).   

 

                                                      
10 Baseras på 1,1 min per resa enligt TRL( 2004), The demand for public transport: a practical 
guide, TRL report TRL593 (2004). Omräkning med tidsvärden enligt ASEK 6.1. 
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Figur 10 Alternativ med fyra stationer, nuvärdesberäknad nytta till följd av ökad komfort vid 
stadslinbanans stationer.  

Vid alternativ med tre stationer blir antalet resenärer som drar nytta av komforten färre 
jämfört med 4-stationsalternativen. Komfortnyttan för 3-stationsalternativen blir ca 120 
miljoner kr i Scenario A respektive ca 130 miljoner kr i Scenario B (Figur 11). 
 

 
Figur 11 Alternativ med tre stationer, nuvärdesberäknad nytta till följd av ökad komfort vid 
stadslinbanans stationer. 

Komfortnyttan för stadslinbanans stationer har för konceptanläggningen beräknats till ca 
250 – 300 miljoner kr i nuvärde. Jämfört med konceptanläggningen blir stationernas 
komfortnytta ca 45 % lägre i alternativen med fyra stationer och ca 55 % lägre i 
alternativen med tre stationer. 

Endast ordinarie kollektivtrafikresenärer ingår i ovanstående beräkning. ”Upplevelse-
resenärer” (se avsnitt 5.5) samt andra resenärer och trafikanter som kan komma att nyttja 
stationerna ingår ej.   

 

5.3 Minskad trängsel ombord på bussar och spårvagnar över Hisingsbron 
Linbanan innebär att kollektivtrafiken i ett av Göteborgs mest belastade snitt, över 
Hisingsbron, avlastas. Avlastningen innebär att resenärer som fortsätter att färdas över 
Hisingsbron, efter det att stadslinbanan tagits i bruk, får en minskad trängsel ombord på 
bussar och spårvagnar. Den minskade trängseln har ett värde som genererar en 
samhällsekonomisk nytta. 
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För alternativ med 4 stationer beräknas den minskade trängseln för resenärer på 
Hisingsbron generera ett nuvärde på ca 170 miljoner kr i Scenario A och ca 190 miljoner 
kr i Scenario B (Figur 12). 

 
Figur 12 Alternativ med fyra stationer, nuvärdesberäknad nytta (miljoner kr) till följd av minskad 
trängsel för kollektivtrafikresenärer på Hisingsbron.  

3-stationsalternativen innebär en trängselnytta på ca 140 miljoner kr i Scenario A och ca 
170 miljoner kr i Scenario B till följd av mindre avlastning av Göta Älvbron än i 4-
stationsalternativen. (Figur 13). 

 

 
Figur 13 Alternativ med tre stationer, nuvärdesberäknad nytta (miljoner kr) till följd av minskad 
trängsel för kollektivtrafikresenärer på Hisingsbron.  

Jämfört med konceptanläggningen beräknas nyttan till följd av minskad trängsel ombord 
bli ca 6–8 % lägre vid alternativ med fyra stationer och ca 20 % lägre vid alternativ med 
tre stationer. 

 

5.4 Ökad biljettintäkt från tillkommande kollektivtrafikresenärer 
Stadslinbanan innebär att restiden med kollektivtrafik minskar mellan vissa start- och 
målpunkter. Den minskade restiden leder till att fler människor väljer att, i högre 
utsträckning, resa med kollektivtrafiken för att utföra sina ärenden vilket ökar 
kollektivtrafikens biljettintäkt. Den ökade biljettintäkten, baserat på ökat antal 
kollektivtrafikresor, tillgodoräknas som en nytta i kalkylen. 

Varje tillkommande resa med kollektivtrafiken antas generera en snittintäkt på ca 16 kr 
per helresa från dörr till dörr. Tillkommande resenärer beräknas, i alternativen med fyra 
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stationer, utifrån detta generera en nytta på ca 80 miljoner kr i Scenario A respektive ca 
90 miljoner kr i Scenario B (Figur 14).  

 
Figur 14 Alternativ med fyra stationer, nuvärdesberäknad nytta (miljoner kr) till följd av ökade 
biljettäkter från kollektivtrafikresenärer.  

I alternativen med tre stationer beräknas ökade biljettintäkter generera en nytta på ca 65–
70 miljoner kr (Figur 15). 
 

 
Figur 15 Alternativ med tre stationer, nuvärdesberäknad nytta (miljoner kr) till följd ökade biljettäkter 
från kollektivtrafikresenärer. 

Jämfört med konceptanläggningen beräknas nyttan från biljettintäkter bli ca 8 % lägre vid 
alternativ med fyra stationer och ca 25 % lägre vid alternativ med tre stationer.  

 

5.5 Ökad biljettintäkt och nytta för ”upplevelseresenärer” 
Med upplevelseresenärer avses den grupp som väljer att resa med stadslinbanan enbart 
för upplevelsen av stadslinbanan som åkattraktion.  

Upplevelseresenärerna ingår inte i kalkylen för de ordinarie kollektivtrafikresenärerna som 
enbart nyttjar stadslinbanan som transportmedel till specifika ärenden. Detta innebär att 
biljettintäkter från denna grupp skall adderas till den samhällsekonomiska kalkylen. 
Utöver biljettintäkter finns även ytterligare nytta för denna resenärsgrupp i form av 
skillnaden mellan det pris upplevelseresenärer är beredda att betala och det verkliga 
priset. 
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Nyttan för upplevelseresenärer har för konceptanläggningen beräknats till ca 425 miljoner 
kr, uppdelat på ca 125 miljoner kr i ökade biljettintäkter samt ca 300 miljoner kr i 
konsumentnytta till följd av skillnaden i biljettpris gentemot betalningsvilja (Figur 16).  

 
Figur 16 Nuvärdesberäknad nytta (miljoner kr) till följd av resenärer som nyttjar stadslinbanan som 
upplevelseinriktad åkattraktion.  

Den förändrade utformningen gentemot konceptanläggningen, med minskad kapacitet 
samt borttagande av station Wieselgrensplatsen, bedöms inte påverka upplevelse-
resenärernas nytta. Bedömningen baseras på att färden över Göta Älv avgör betalnings-
viljan hos denna resenärsgrupp. Så länge denna länk bibehålls, samt att tillräcklig 
kapacitet finns, antas därmed inte nyttan förändras av förändringarna gentemot koncept-
anläggningen.  

Det totala resandet inklusive upplevelseresenärer, jämt fördelade på årets 365 dagar, för 
sträckan Järntorget – Lindholmen framgår av Figur 17. Figuren ger en uppfattning om 
andelen upplevelseresenärer i respektive scenario. Variationen mellan veckodagar och 
tid på året kommer dock att vara mycket stor för denna resenärsgrupp. 

 

 
Figur 17 Resande på stadslinbanan för sträckan Järntorget-Lindholmen, alternativ med 4 stationer, 

inklusive den skattade mängden upplevelseresenärer fördelat jämnt på årets samtliga dagar.  
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5.6 Effekter till följd av minskad biltrafik 
Stadslinbanan innebär en överflyttning av resande från bil, gång- och cykel- till 
kollektivtrafik. Minskningen i biltrafik innebär att trängsel, olyckor, utsläpp och buller från 
vägtrafiken minskar.  

Minskade olyckor och utsläpp beräknas generera ett nuvärde på ca 10–11 miljoner kr för 
4-stationsalternativen (Figur 18) och ca 8–9 miljoner kr för 3-stationsalternativen (Figur 
19). 

 

 
Figur 18 Alternativ med fyra stationer, nuvärdesberäknad nytta (miljoner kr) till följd av minskad 

biltrafik.  

 

 
Figur 19 Alternativ med tre stationer, nuvärdesberäknad nytta (miljoner kr) till följd av minskad 

biltrafik.  
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Jämfört med konceptanläggningen blir nyttan till följd av minskad biltrafik ca 8 % lägre vid 
alternativ med fyra stationer och ca 25 % lägre vid alternativ med tre stationer.  

 

5.7 Trafikerings- samt drift- och underhållskostnad 
I Figur 20 redovisas stadslinbanans drift-, underhålls- och trafikeringskostnad för 
respektive alternativ samt för konceptanläggningen11. 

 

 
Figur 20 Stadslinbanans årliga drift-, underhålls- och trafikeringskostnad för alternativ samt 
jämförelse med konceptanläggningens kostnader enligt underlag från mars 2019 (miljoner kr, 
prisnivå 2018). (Observera att alternativens kostnader är baserade på ett delvis ändrat underlag, se 
fotnot 11). 

Detaljerad redovisning av stadslinbanans drift-, underhålls- och trafikeringskostnad, 
uppdelat på personal, stadslinbanedrift, fastighetsdrift av stationer samt drift- och 
underhållskostnad för torn återfinns i Bilaga 1. 

Stadslinbanan och stationernas trafikerings-/driftskostnad förutsätts, i brist på annat 
underlag, att vara fast och därmed oberoende av antalet resenärer. Kostnader kopplade 
till avskrivning och kapitaltjänster ingår ej.   

                                                      
11 Observera att konceptanläggningens drift-, underhålls- och trafikeringskostnad avser kostnader 
enligt utredning presenterad i mars 2019. Ny kunskap om kostnadsnivåer gör att de alternativa 
utformningarna kostnadsberäknats med delvis ändrade förutsättningar. 
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I och med att linbanan avlastar övrig kollektivtrafik erhålls en viss minskning av 
trafikeringskostnader för de linjer där antalet resenärer minskar. Minskningen är dock 
betydligt lägre än de ökade trafikeringskostnader som stadslinbanan innebär. Samman-
taget blir den nuvärdesberäknade ”nyttan” för drift, underhåll och trafikering negativ. 
Nuvärdesnyttan varierar beroende på antal stationer respektive utformning av torn och 
framgår av Figur 21. 

 

 
Figur 21 Nuvärdesberäknad samhällsekonomisk nytta för drift, underhåll och trafikering för 
alternativ samt jämförelse med konceptanläggning (prisnivå 2014). Observera att alternativens 
kostnader är baserade på ett delvis ändrat underlag gentemot konceptanläggningen. Skillnaden 
mellan konceptanläggning och alternativ skall därmed endast betraktas som indikativ. 
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6 Ej beräknade effekter 
I nedanstående avsnitt, 6.1 - 6.6, redogörs för de av stadslinbanans effekter, som 
identifierats som viktiga att beakta, men som inte beräknats och därmed inte ingår i den 
samhällsekonomiska kalkylen enligt föregående avsnitt 5. 

Ej beräknade effekter beskrivs enligt samma indelning som använts vid analys av 
stadslinbanans konceptanläggning och bedöms i förhållande till konceptanläggningen i 
syfte att klargöra de effekter som är alternativskiljande gentemot konceptanläggningen 
samt mellan respektive alternativ. 

 

6.1 Minskad försening för bussar och spårvagnar över Hisingsbron  
Minskad försening är en positiv effekt som uppstår när kollektivtrafik i det hårt belastade 
området på och i anslutning till Hisingsbron avlastas. Färre resenärer i detta område 
innebär att på- och avstigning vid hållplatser går smidigare samt att färre fotgängare 
korsar buss- och spårvägar i området vilket kan minska förseningstiden för linjer som 
passerar området.  

Effekten blir något lägre jämfört med konceptanläggningen i och med att avlastningen av 
Hisingsbron blir något mindre.  

För alternativ med fyra stationer är skillnaden gentemot konceptanläggningen liten i och 
med att stadslinbanans avlastande effekt endast blir marginellt mindre. 

När station Wieselgrensplatsen utgår blir stadslinbanan mindre attraktiv för resenärer 
med mål, start eller byte kring denna station. För alternativ med tre stationer blir den 
avlastande effekten därmed påtagligt lägre än för konceptanläggningen.  

Oavsett alternativ för stadslinbanan är dock avlastningens storlek mer beroende av hur 
omgivande kollektivtrafiknät ser ut. Lindholmsförbindelsen ger betydligt större påverkan 
än skillnader mellan tre respektive fyra stadslinbanestationer.  

 

6.2 Minskad försening till följd av ökad robusthet i kollektivtrafiksystemet 
Fler resmöjligheter över Göta Älv innebär att robustheten i kollektivtrafiksystemet ökar 
vilket kan innebära minskade förseningar vid tillfälliga stopp i buss-, spårvagns- eller 
färjetrafiken. 

Den halverade kapaciteten, gentemot konceptanläggningen, innebär ökad risk för över-
belastning och köer vid påstigning av stadslinbanan i de situationer då en stor mängd 
resenärer vid samma tidpunkt kan vilja välja alternativ väg. Stadslinbanans möjlighet att 
avlasta övrig kollektivtrafik vid tillfälliga stopp i buss-, spårvagns- eller färjetrafiken 
bedöms därmed bli något mindre jämfört med konceptanläggningen.  

För 3-stationsalternativen minskar möjligheten till avlastning ytterligare, dock bedöms 
kapaciteten över Göta Älv som mest betydelsefull för denna effekt varför skillnaden 
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gentemot fyra stationer inte bedöms som lika avgörande som för förseningseffekten enligt 
föregående avsnitt 6.1. 

 

6.3 Intrång 
Intrång bedöms i relation till i vilken utsträckning stadslinbanans fysiska utformning 
påverkar landskaps- eller stadsbild.  

Genom halveringen av antalet gondoler bedöms stadslinbanan bli något mindre 
framträdande i stadsmiljön, vilket minskar intrånget gentemot konceptanläggningen. 

I och med att tornens höjd bibehålls bedöms intrånget från tornen, för alternativ med fyra 
stationer, som likvärdigt gentemot konceptanläggningen. Det kan övervägas om den 
enklare utformning med fyrkansprofil, och framförallt enkelt stål, innebär att intrånget ökar 
jämfört med konceptanläggningen. Detta resonemang bygger i sådana fall på att 
alternativ med arkitektoniskt utformade torn i högre utsträckning smälter in i stadsbilden 
jämfört med en enklare mer funktionsinriktad utformning. Det saknas dock under-
sökningar och forskning som kan påvisa om det finns generella samband mellan graden 
av arkitektonisk utformning och människors upplevelse av intrång.  

Intrånget är mindre i alternativ med 3 stationer i och med att anläggningen begränsas till 
en mindre yta.  

 

6.4 Indirekta effekter utanför transportsektorn 
Stadslinbanan kan innebära positiva nettoeffekter, så kallade ”Wider economic impacts” 

(WEI), för produktion, konsumtion och arbetsmarknad inom specifika branscher och för 
näringar som kan dra nytta av ökad tillgänglighet till personal och kunder. 

Exploateringseffekter kan uppstå om kostnaden för exploatering av mark, för t.ex. 
bostäder och arbetsplatser, påverkas av om linbanan byggs eller inte. Det kan t.ex. vara 
så att vissa bostäder och arbetsplatser som planeras uppföras kräver andra investeringar 
i infrastruktur om linbanan inte byggs. Om linbanan även innebär att befintliga eller 
planerade buss- och spårutbyggnader minskas kan detta ge möjlighet till exploatering på 
den mark som frigörs. 

Både ”Wider ecenomic impacts” och exploateringseffekter är starkt kopplade till 

tillgänglighet och restidsnytta och bedöms därmed påverkas i samma riktning som 
restidsnyttan. Jämfört med konceptanläggningen så blir restidsnyttan något lägre för 4-
stationsalternativen och påtagligt lägre för 3-stationsalternativen.  

Om stadslinbanan skulle öka Göteborgsregionens internationella attraktionskraft kan 
detta innebära ett positivt tillskott. Enligt samma antagande som för 
upplevelseresenärerna (se avsnitt 5.5) bedöms denna effekt kvarstå så länge som 
stadslinbanans sträckning över Göta Älv bibehålls. 
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6.5 Hälsa och upplevd stadsmiljö 
Hälsoeffekten, dvs. förändringar i människors hälsa baserat på ökat eller minskat resande 
med cykel och gång, är svårbedömd. Den nya utformningen bedöms inte medföra 
alternativskiljande effekter för denna del. 

Den för konceptanläggningen bedömda positiva påverkan som stadslinbanan ger på 
upplevd stadsmiljö bedöms till största delen kvarstå i alternativ med fyra stationer. Den 
enklare stationsutformningen bedöms dock innebära en viss försämring gentemot 
konceptanläggningen till följd av att kommersiella lokaler för café eller liknande funktioner 
inte ingår. Tornens enklare utformning kan, framförallt i alternativ med enkelt stål, 
innebära ytterligare en försämring i den upplevda stadsmiljön gentemot koncept-
anläggningen.  

I alternativ med 3 stationer bedöms effekterna gentemot konceptanläggningens påverkan 
på stadsmiljön bli lägre till följd av att de förbättrande åtgärderna vid Wieselgrensplatsen 
faller bort. 

I båda alternativen kvarstår dock länkar som överbryggar barriärerna Götaleden/Göta Älv 
respektive Hamnbanan/Lundbyleden. Påverkan på upplevda avstånd och bidrag till 
upplevelsen av en mer sammanhållen stad bedöms därmed kvarstå oavsett alternativ. 

 

6.6 Buller  
Minskat antal gondoler bedöms innebära minskat buller vid torn i samband med 
gondolpassage gentemot konceptanläggningen. 

För alternativ med 3 stationer blir bullret koncentrerat till en mindre yta i och med att två 
torn samt en station utgår. 
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7 Samhällsekonomisk investeringskostnad 
I Figur 22 redovisas den samhällsekonomiska investeringskostnaden för respektive 
alternativ samt för konceptanläggningen. 

 

 
Figur 22 Samhällsekonomisk investeringskostnad för stadslinbanans alternativ samt för 
konceptanläggning. 

Samhällsekonomisk investeringskostnad beräknas i enlighet med gällande nationella 
riktlinjer för samhällsekonomisk kalkyl (ASEK 6.1) genom att på den i projektet framtagna 
investeringskostnaden applicera: 

• omräkning med skattefaktor 1,3  

• omräkning till prisnivå 2014  

• omräkning för att ta hänsyn till att investering fördelas ut på 2–3 års byggtid 
mellan 2022 - 2024 

Detaljerad redovisning av investeringskostnaden återfinns i Bilaga 2. 
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8 Sammanställning 

8.1 Nuvärde för effekter 
I Figur 23 redovisas summan av nuvärdet för beräknade effekter enligt avsnitt 5 för 
respektive alternativ.  

 

 
Figur 23 Sammanställning av nuvärde för beräknade effekter per alternativ samt för 
konceptanläggning. 

För samtliga alternativa utformningar överstiger nuvärdet av framtida effekter 
konceptanläggningens nuvärde. I Scenario A ger samtliga alternativ med enkelt stål en 
fördubbling av effekternas nuvärde jämfört med konceptanläggningen.  

 

8.2 Nettonuvärde  
I Figur 24 redovisas nettonuvärdet, dvs effekter enligt avsnitt 8.1 minus den 
samhällsekonomiska investeringskostnaden enligt avsnitt 7 för respektive alternativ.  
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Figur 24 Sammanställning av nettonuvärde (dvs. nuvärdet av effekter minus samhällsekonomisk 

investeringskostnad) per alternativ samt för konceptanläggning. 

Samtliga alternativ genererar negativa nettonuvärden. Jämfört med konceptanläggningen 
är dock nettonuvärdet bättre för samtliga alternativ. De alternativa utformningarna får 
nettonuvärden i intervallet minus 2,1 miljarder kr till minus 1,0 miljarder kr vilket kan 
jämföras12 mot konceptanläggningens nettonuvärde på mellan minus 3,4 miljarder kr till 
minus 3,1 miljarder kr. 

 

8.3 Sammanställning - ej beräknade effekter  
För de ej beräknade effekterna bedöms den halverade kapaciteten i 4-stations-
alternativen främst påverka robustheten i kollektivtrafiksystemet. I och med minskad 
kapacitet minskar möjligheten att ta hand om stora resenärsvolymer som vid tillfälliga 
stopp och kraftiga förseningar behöver alternativ till spårvagn, buss eller färja för att 
passera Göta älv. Övriga ej beräknade effekter bedöms endast påverkas i liten 
utsträckning gentemot konceptanläggningen.  

Vid alternativ med tre stationer påverkas samtliga ej beräknade effekter gentemot 
konceptanläggningen. Intrång och upplevd stadsmiljö bedöms påverkas i särskilt hög 
utsträckning i och med att anläggningens fysiska utbredning minskar väsentligt. Intrånget 

                                                      
12 Observera att vissa kostnader, främst avseende drift, underhåll och trafikering har baserats på 
ett delvis ändrat underlag för de nya alternativen. Se inledning till avsnitt 5. 
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blir därmed mindre samtidigt som de positiva effekterna av förbättrad stadsmiljö minskar. 
Även buller minskar på motsvarande sätt som intrånget då utbredningen minskar.  

Stadslinbanans bidrag till minskad försening för bussar och spårvagnar över Hisingsbron 
reduceras när station Wieselgrensplatsen utgår.  

  

8.4 Osäkerheter i beräknade effekter 
I arbetet med samhällsekonomisk analys av konceptanläggningen lyftes osäkerheter som 
kvarstår även i föreliggande analys av förenklade alternativ. 

Stadslinbanans restid i förhållande till restid med linjer på övriga älvförbindelser framhölls 
inom analysen av konceptanläggningen som en osäkerhet att beakta. Restidsnyttan har 
beräknats med trafikmodell för en rad olika scenarier och känslighetsanalyser med 
ändrad trafikering för omgivande kollektivtrafiklinjer. Presenterad analys bygger på att 
Lindholmsförbindelsen införs år 2035 samt att restiden för linjer över Hisingsbron kan 
bibehållas. Ändras dessa förutsättningar kan det ge stora effekter på restidsnyttan.   

När analys och jämförelse görs mellan olika alternativ för stadslinbanan blir det tydligt att 
kollektivtrafikresandet i snittet över Göta älv är känsligt för förändringar. Små förändringar 
i restid kan ge förhållandevis stora förändringar i resande på respektive linje eller 
förbindelse vilket även kan påverka restidsnyttan. Känsligheten kan dels bero på 
trafikmodellens känslighet (som inte väger in mjuka faktorer som t.ex. komfort eller 
skillnader i hur olika individer värderar t.ex. väntetid gentemot gångtid), dels på utbudet 
av linjer över Göta älv som ger många alternativa färdvägar (framförallt efter det att både 
Lindholmsförbindelsen och stadslinbanan öppnats). 

Ju mer detaljerad en analys blir desto större blir kraven på kalibrering och klargörande av 
hur väl trafikmodellen återspeglar de detaljer som skall utvärderas. I stadslinbanans 
förenklade alternativ med fyra stationer halveras kapaciteten gentemot koncept-
anläggningen. Detta innebär ökad väntetid till följd av ca 50 sekunders längre tid mellan 
respektive gondol. Stadslinbanans resande minskar i och med detta med ca 7 % 
samtidigt som restidsnyttan minskar med ca 14 %. Nyttominskningen kan ställas mot 
kostnadsförändringen till följd av den minskade kapaciteten vilket visar att det 
samhällsekonomiskt sett, och utifrån hittills genomförda analyser, är lönsamt att minska 
anläggningens kapacitet. Analysen riskerar dock att bli mer detaljerad än vad befintlig 
beskrivning av kollektrafiksystemet i trafikmodellen tillåter. Kollektivtrafiksystemet i 
trafikmodellen kan därmed behöva beskrivas mer detaljerat om en korrekt avvägning 
skall kunna göras. 

Stadslinbanans minskade kapacitet, som i samtliga alternativ minskas från koncept-
anläggningens 2000 till 1000 personer per timme och riktning, innebär även ökad risk för 
överbelastning. Genomförda analyser bygger på att resenärerna betraktar stadslinbanan 
som likvärdig med övrig kollektivtrafik och att enbart restiden avgör valet mellan buss, 
spårvagn, färja eller stadslinbana. Om stadslinbanan av andra skäl skulle visa sig mer 
attraktiv skulle kapacitetsproblem kunna uppstå. Anläggningen är dock dimensionerad för 
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att kunna utökas till 1500 personer per timme och riktning genom inköp av fler gondoler. 
Att utöka kapaciteten från 1000 till 1500 personer per timme och riktning uppskattas 
innebära en engångsinvestering på ca 31 miljoner kr (2016 års prisnivå) samt ökning av 
de årliga drift- och underhållskostnaderna. Om köer uppstår kan det bli lönsamt att utöka 
kapaciteten vilket i sådana fall bör utredas i en fördjupad analys. 

Stadslinbanans trafiköppning har i samtliga analyser satts till 1 januari 2025 vilket innebär 
en förenkling. Trafiköppning är egentligen beroende av vilket alternativ som väljs och kan 
därmed variera från juni 2024 till april 2025. För effekter som är konstanta över tid, som 
t.ex. stadslinbanans trafikeringskostnad, kan ett års tidigare-/ eller senarelagd 
trafiköppning påverka nuvärdet med 3–4 %. För restid, komfort och trängsel är dessutom 
den årliga nyttan som störst innan Lindholmsförbindelsen öppnas vilket gör att tidpunkt 
för trafiköppning skulle kunna inverka än mer på dessa nyttor. 

Osäkerhet avseende biljettintäkter och konsumentnytta från upplevelseresenärer kvarstår 
på samma sätt som för konceptanläggningen. Grova antaganden om framtida resenärer 
gör denna post mycket osäker. Om dessa resenärer skulle bli fler än vad som antagits i 
beräkningarna kan ett betydande nyttotillskott genereras och i motsvarande utsträckning 
riskerar nyttan minska om upplevelseresenärerna blir färre än vad som antagits. 

 

8.5 Jämförelse med andra investeringar 
I Figur 25 återges nettonuvärden för stadslinbanans alternativ i jämförelse med ett urval 
av andra spårinvesteringar.  

Jämförelsen visar enbart skillnaden för de beräknade effekterna och det kan alltså finnas 
ej beräknade effekter, som t.ex. stadlinbanans potential att bidra till minskade förseningar 
i kollektivtrafiken, som skulle kunna förändra jämförelsen. 

Av jämförelsen framgår heller inte vilka osäkerheter som ingår i respektive kalkyl eller 
vilka avvägningar och antaganden som gjorts om t.ex. framtida prognosscenarier eller 
trafikering. 
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Figur 25: Nettonuvärde för Göteborgs Stadslinbana (med kalkyl baserat på Scenario A) samt 
exempel från spårinvesteringar. 

I några av exemplen (Göteborgs hamnbana samt två exempel för Västra stambanan) 
överstiger nyttorna investeringskostnaden vilket innebär att dessa åtgärder får ett positivt 
nettonuvärde och därmed blir samhällsekonomiskt lönsamma. Att Göteborgs Hamnbana 
genererar ett positivt nettonuvärde beror främst på att gods flyttas från väg till järnväg 
vilket förutom sänkta transportkostnader också ger minskade vägtrafikolyckor och 
utsläpp. Kapacitetsförstärkningen Skövde-Göteborg innebär en kraftigt minskad restid 
vilket genererar stora restidsvinster. 

För stadslinbanan och övriga exempel når den samlade nyttan, för beräknade effekter, 
inte upp till investeringskostnaden vilket innebär negativa nettonuvärden och åtgärderna 
blir alltså inte samhällsekonomiskt lönsamma. Stadslinbanans alternativa utformningar 
visar på ett nettonuvärde i liknande storleksordning som investering i dubbelspårig 
järnväg Strängnäs-Härad och genom Varberg. 

Många åtgärder genomförs trots att den samhällsekonomiska kalkylen genererar ett 
negativt nettonuvärde. Beroende på politiska inriktningar och avväganden kan de ej 
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beräknade effekterna eller värdering gentemot måluppfyllelse och fördelningseffekter 
väga tyngre än de ekonomiskt värderade effekterna i det samlade beslutsunderlaget.  
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9 Bilaga 1: Drift-, underhålls- och trafikeringskostnader 
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10 Bilaga 2: Investeringskostnad 
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Sammanfattning 
I arbetet med att utvärdera förutsättningar för en stadslinbana i Göteborg har projektet önskat 
en fördjupad kunskap om hur olika intressenter ser på det värdeskapande som en stadslinbana 
kan generera på sträckan Järntorget till Wieselgren. Syftet med att titta på så kallade kvalitativa 
nyttor är att komplettera den samhällsekonomiska analys som genomförts för projektets olika 
utformningsalternativ, för att möjliggöra en samlad bedömning av stadslinbanans nyttor. 
Nyttobedömningarna i sin helhet utgör en del av det totala beslutsunderlag som projektets 
beslutsfattare behöver ta hänsyn till inför beslut om väg framåt.  

I arbete med att identifiera och analysera intressenters syn på det värdeskapande som en 
stadslinbana kan generera på sträckan, har en serie gruppintervjuer genomförts med 35 
respondenter från 24 organisationer som på olika sätt berörs av en eventuell stadslinbana. 
Under intervjuerna diskuterades stadslinbanans värde ur kollektivtrafiks-, stadsutvecklings- och 
konkurrenskraftsperspektiv.  

Stadslinbanans ansågs ha ett flertal kvaliteter som gör den till en väl lämpad lösning för de 
utmaningar som respondenterna ser i relation till kollektivtrafikssituationen längs med sträckan. 
Stadslinbanan knyter samman staden över barriärer och erbjuder en unik 
kollektivtrafikupplevelse. Med detta sagt var den rådande uppfattningen att andra alternativ, så 
som ökad busstrafik eller en ny spårvagnslinje, mycket väl kunde fylla samma 
kollektivtrafikbehov men då till betydande alternativkostnad, så som ökade ytor för vägar, spår 
och hållplatser samt en ökad trafikvolym i gatuplan. 

Ur ett stadsutvecklingsperspektiv ansågs stadslinbanan möjliggöra en annan typ av 
markanvändning och fastighetsutveckling, då speciellt i Lindholmsområdet, än existerande 
alternativ. Stadslinbanan förväntades matcha flera av de mål som Göteborgs Stad har i fråga 
om att bygga blandstad och skapa en inkluderande gatumiljö för oskyddade trafikanter. 
Respondenterna hade dock gärna sett att stadslinbanan integrerades mer i stadsbilden för att på 
så sätt ytterligare kapitalisera på de potentiella värden som den skulle kunna generera.  

Stadslinbanan sågs som ett starkt tillskott i frågor kopplade till attraktions- och konkurrenskraft 
för berörda organisationer, stadsdelar, staden och regionen. Stadslinbanan presenterades som en 
möjlig ny och gemensam symbol för staden och områdena längsmed sträckningen. Det fanns 
därtill en enighet om stadslinbanans positiva värden i dessa frågor men samtidigt sågs 
kostnadsnivån som problematisk.  

Sammanfattningsvis sågs stadslinbanan som en lösning på flera av de kollektivtrafiks- och 
stadsplaneringsrelaterade problem som finns längs den berörda sträckan. Respondenternas 
medskick till beslutsfattare var en uppmaning att noggrant definiera och diskutera alternativen 
för att få en tydligare bild av vad en lösning med liknande nyttor skulle innebära 
kostnadsmässigt.  



Göteborgs stadslinbana, Järntorget-Wieselgrensplatsen 
Dokumenttyp: Rapport 

 

Dokument-ID: 

 

Bilagor: 

 

Antal sidor: 

Sida 3 av 20 

Författare:  

Jon Williamsson, Anders Sandoff 

 

Godkännare:  

Jeanette van Zalingen 

 

Utgåva nr: 

1.0 

Godkänd och giltig 
från och med: 

190925 

 
 

 

Innehåll 
1  Syfte med detta dokument ................................................................................................................ 4 

2  Bakgrund ............................................................................................................................................ 4 

2.1  Syftet med en kvalitativ nyttoanalys .......................................................................................... 4 

2.2  Omfattning ................................................................................................................................. 4 

2.3  Metod ......................................................................................................................................... 5 

3  Resultat .............................................................................................................................................. 8 

3.1  Kollektivtrafiksperspektiv ........................................................................................................... 8 

3.2  Stadsbyggnadsperspektiv ........................................................................................................ 11 

3.3  Konkurrensperspektiv .............................................................................................................. 13 

4  Diskussion och Slutsats .................................................................................................................... 14 

4.1  Behov av fortsatt utredning ..................................................................................................... 16 

5  Bilagor .............................................................................................................................................. 16 

5.1  Lista över deltagande organisationer ...................................................................................... 16 

5.2  Intervjutillfällen och deltagare ................................................................................................. 17 

5.3  Följebrev .................................................................................................................................. 19 

 

 
 

Revisionshistorik 

Revision Beskrivning av införda ändringar Ansvarig Giltig från 

1.0 Dokument godkänt JvZ 2019-09-25 

    

  



Göteborgs stadslinbana, Järntorget-Wieselgrensplatsen 
Dokumenttyp: Rapport 

 

Dokument-ID: 

 

Bilagor: 

 

Antal sidor: 

Sida 4 av 20 

Författare:  

Jon Williamsson, Anders Sandoff 

 

Godkännare:  

Jeanette van Zalingen 

 

Utgåva nr: 

1.0 

Godkänd och giltig 
från och med: 

190925 

 
 

 

1 Syfte med detta dokument 
Syftet med detta dokument är beskriva resultatet från genomförd analys om hur olika 
intressenter ser på det värdeskapande som en stadslinbana kan generera på sträckan mellan 
Järntorget och Wieselgrensplatsen. Analysen har genomförts av projektets följeforskare inom 
projekt Göteborgs stadslinbanas uppdrag1 som pågått mellan maj och oktober 2019. 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Syftet med en kvalitativ nyttoanalys 

I arbetet med att utvärdera förutsättningar för en stadslinbana i Göteborg har projektet önskat 
en fördjupad kunskap om hur olika intressenter ser på det värdeskapande som en stadslinbana 
kan generera på sträckan. Syftet med att titta på så kallade kvalitativa nyttor är att komplettera 
den samhällsekonomiska analys som genomförts för projektets olika utformningsalternativ, för 
att möjliggöra en samlad bedömning av stadslinbanans nyttor. Nyttobedömningarna i sin helhet 
utgör en del av det totala beslutsunderlag som projektets beslutsfattare behöver ta hänsyn till 
inför beslut om väg framåt.  

 

2.2 Omfattning  

Som en del i projekt Göteborgs stadslinbanas uppdrag med att titta på alternativa utformningar 
av en stadslinbana i stråket mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen, har projektet dels 
färdigställt arbetet med den samhällsekonomiska analys2 som pågått från hösten 2018 till 
sommaren 2019. Dels tagit fram nya samhällsekonomiska analyser baserat på de 
utredningsalternativ som projektet utreder mellan maj till oktober 20193. Den första 
samhällsekonomiska analysen baseras på den konceptanläggning som i början av 2019 
beräknades till ca 4 miljarder kronor (2016 års prisnivå).  

De samhällsekonomiska analyserna har ekonomiskt värderat effekterna av en stadslinbana och 
relaterat dessa till åtgärdens kostnader för investering, trafikering samt drift och underhåll. 

                                                 
1 För vidare information om uppdraget se Uppdragsdirektiv Göteborgs stadslinbana – utredning av alternativ B 
enligt TN‐beslut 2019‐04‐25 v2.1 samt Uppdragsplan Göteborgs stadslinbana – utredning av alternativ B enligt 
TN‐beslut 2019‐04‐25 v2.0 
2 Samhällsekonomisk analys av Göteborgs stadslinbana Järntorget‐Wieselgrensplatsen, Sammanfattande PM 
v1.1. 
3 Samhällsekonomisk analys av Göteborgs stadslinbana alternativ B v1.0 
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Syftet har varit att analysera den samhällsekonomiska lönsamhet som åtgärden innebär och 
sätta analysens resultat i relation till andra stora infrastruktursatsningar.  

Ett flertal effekter är emellertid svåra att värdera i ekonomiska termer och får istället beskrivas 
och värderas utifrån kvalitativa egenskaper och blir komplement till de beräknade effekterna. 
Ett antal ej beräkningsbara effekter är beskrivna på en övergripande nivå i analyserna för de 
olika stadslinbanealternativen som utretts, men de är inte värderade i pengar.  

Som ett komplement till de samhällsekonomiska analyserna, för att möjliggöra en samlad 
bedömning stadslinbanans nyttor, har projektet därför genomfört ett arbete med att identifiera 
och beskriva de kvalitativa nyttor som ett antal intressenter inom staden, regionen och 
näringslivet lyft som följd av en eventuell stadslinbana mellan Järntorget och 
Wieselgrensplatsen.  

 

2.3 Metod 

Baserat på delrapportens syfte – att kartlägga och beskriva kvalitativa värden som 
stadslinbanan förväntas påverka eller skapa – har studien en explorativ, dvs. utforskande, 
ansats. En undersökning av denna typ utförs ofta för att bilda underlag för vidare studier, då 
exempelvis enkätbaserade undersökningar eller mer omfattande intervjustudier, där de 
ursprungliga resultaten kan förfinas eller förkastas. Då tidsramarna för delrapporten har varit 
snäva har projektgruppen dock valt att enbart genomföra en explorativ studie som tar fasta på 
utvalda nyckelintressenters åsikter och perspektiv.  

Kvalitativa värden är av naturen subjektiva och föränderliga, både över tid och beroende på 
kontext. Det är därmed svårt att separera förståelsen av kvalitativa värden från den kontext i 
vilka de beskrivs. Att systematiskt undersöka kvalitativa värden innebär att kontextualisera och 
beskriva subjektiva perspektiv på kvaliteter hos ett specifikt fenomen eller objekt. Studier av 
kvalitativ och explorativ karaktär utförs oftast genom att aktörer intervjuas om deras 
perspektiv. Då syftet i detta fall är att utforska respondentens perspektiv får inte intervjuns 
struktur eller frågor cementeras i förväg utan respondenten måste ges möjlighet att utrycka 
åsikter som intervjuaren inte haft i åtanke. Intervjuerna i denna studie är därmed av en så 
kallade semi-strukturerad typ vilket öppnar upp för inspel från respondenten.  

Den subjektiva karaktären i studiematerialet ställer krav på transparens och tydlighet för att 
möjliggöra för läsaren att själv bedöma rimligheten i studiens resultat. Utrymmesbegränsning 
och respondenternas intressen måste dock ställas mot dessa krav och i fallet med denna rapport 
har inga direkta citat använts för att på så sätt ge respondenterna möjligheten att utrycka sig 
öppet och frispråkigt.  
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Utifrån en kunskapsgenererade ambition anses transparens gällande metod och analys borga för 
pålitlighet och användbarhet av resultaten. Det är därför författarnas ambition att vara öppna 
med hur studien genomförts och hur slutsatserna nåtts. Efter studiens syfte formulerats 
tillsammans med företrädare för trafikkontoret, var nästa steg att identifiera relevanta 
intressenter som kunde ge perspektiv på de kvalitativa värden som en stadslinbana kan skapa 
eller förstöra i den aktuella sträckningen. I urvalsprocessen låg därför fokus på att bjuda in de 
organisationer vars omedelbara närmiljö eller direkta intressen påverkas av linbanan. Baserat 
på en kartläggning av intressenter i berörda områden, samt en genomgång av organisationer 
som direkt eller indirekt varit inblandade i stadslinbanans planering, identifierades tre, för 
studien centrala, intressentgrupper:4 

 Staden och regionen. Vilka representeras av förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad 
och Västra Götalandsregionen, samt andra organisationer och grupperingar med uppgift att 
bevaka medborgarnas intressen, främja stadens utveckling och stödja dess näringsliv. 

 Fastighetssektorn. Denna grupp innehåller representanter för den privata sektorn som 
svarar för att bygga och förvalta i stadsmiljön. D.v.s. olika typer av fastighetsbolag, så som 
förvaltare och utvecklare.  

 Arbetsgivare. Främst större arbetsgivare inom både tjänste- och produktionssektorn, som är 
aktiva i stadslinbanans närområde och berörs direkt, i fråga om omedelbar tillgänglighet, och 
indirekt, genom områdets attraktivitet, av staden- och kollektivtrafikens utformning.   

I dessa tre grupper identifierades en rad organisationer och möjliga individuella respondenter 
vilka kontaktas av trafikkontoret för deltagande i gruppintervjuer. Flertalet av de som 
kontaktades valde att delta men under denna process kunde lämpliga representanter från 
verksamheter aktiva i det direkta närområdet runt Wieselgrensplatsen inte inkluderas. Detta är 
beklagligt men samtidigt bör det omfattande deltagandet av representanter från Göteborgs 
Stads olika organisationer anses borga för att perspektiv kopplade till Wieselgrensplatsen 
fångats in under arbetet. Flera av de organisationer som deltagit har även någon form av 
koppling till Wieselgrensplatsen vilket även det minskar betydelsen av denna brist i urvalet. I 
urvalet fanns inga organisationer från civilsektorn, såsom föreningar eller 
intresseorganisationer. Ej heller deltog representanter för universiteten, eller verksamheter 
inom samhälleliga funktioner såsom vård, skola, socialtjänst eller polis. Därtill deltog ej heller 
detaljhandelsföretag, restauranger eller kulturinstitutioner. Delvis kan denna brist uppvägas av 
det faktum att deltagarna delvis representerar dessa gruppers intressen då de ofta står i nära 
kontakt med dem och förstår deras behov. 

För att spara tid och möjliggöra för fler intressenter att delta ordnades intervjuerna i grupper. 
Nackdelen med gruppintervjuer är att det potentiellt kan finnas perspektiv som inte yttras på 
grund av att respondenten inte känner sig bekväm att utrycka dem, alternativt att någon 
                                                 
4 En komplett lista på respondenter återfinns i slutet av rapporten. 
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respondent dominerar intervjun. För att minimera risken för detta separerades offentliga och 
privata organisationer, därtill modererades gruppintervjuerna aktivt av forskargruppen. 
Förutom forskarna, som agerade samtalsledare, fanns även en representant från trafikkontoret 
med och gav en kort introduktion till studiens syfte. Representanten kunde även svara på 
detaljfrågor om själva projektet. I de intervjuer där stadens förvaltningar deltog var inte 
representanten med, dels för att deltagarna hade en djupare kunskap om projektet, dels för att 
säkerställa ett öppet samtalsklimat. Då inte alla av de önskade intressenterna kunde delta i 
gruppintervjuerna genomfördes dessutom två enskilda intervjuer. I dessa deltog inte heller 
representanter från trafikkontoret.  

Inför varje gruppintervju skickades ett följebrev vilket presenterade syftet med studien, 
projektets status och intervjufrågorna. Missivbrevet återfinns i bilaga 5.3. Intervjuerna spelades 
in utifrån förutsättningen att respondenterna inte skulle kunna knytas till något specifikt 
uttalande eller ståndpunkt. Parterna har dock varit införstådda i att deras deltagande i studien är 
offentligt. Därtill ombads deltagarna att innan interaktionen med forskargruppen diskutera 
frågeställningarna med sina egna organisationer för att på så sätt förankra svaren i 
hemorganisationen. Utifrån studiens syfte formulerades tre frågeställningar: 

Vilka nyttor skapar stadslinbanan för er? 

Är det viktigt att det blir just en stadslinbana? 

Vilka andra nyttor kan en stadslinbana möjliggöra om projektets omfattning breddas? 

Varje gruppintervju tog mellan en till en och en halv timma. I kontakten med högre 
beslutsfattare i den privata sektorn var tiden begränsad till tjugo minuter. Det genomfördes fyra 
gruppintervjuer varav en var av den kortare typen och två intervjuer med enskilda företag. 
Totalt deltog 35 respondenter från 9 offentliga och 15 privata organisationer i studien. 
Organisationerna listas i bilaga 5.1. och deltagarna listas efter tillfälle i bilaga 5.2.  

Analysen av materialet har skett utifrån två perspektiv; den fysiska indelningen av 
stadslinbanan och dess komponenter, samt de kvalitativa dimensionerna tillgänglighet, kvalitet 
och attraktivitet. De kvalitativa dimensionerna kommer ur tre funktionsbaserade perspektiv på 
stadslinbanan nämligen dess funktion som kollektivtrafik, dess stadsbyggnadsfunktion och dess 
funktion i förhållande till stadens, eller de specifika områdenas, förmåga att konkurrera. Valet 
att använda dessa tre begreppen: tillgänglighet, kvalitet och attraktivitet, grundades i viljan att 
uppmuntra till en öppen och bred diskussion och styra bort från mer laddade begrepp så som 
stadsbyggnad och istället få respondenterna att fokusera på stadslinbanan.  

Den fysiska indelningen av stadslinbanan och dess komponenter kan i korthet beskrivas som de 
komponenter som stadslinbanan består av (gondol, torn, stationer och sträckningen av kablar 
mellan tornen) samt den geografiska indelningen utav dess påverkan (stationsnära, stadsdel, 
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stad och region). Aktörernas perspektiv på kvalitativa värden har således kategoriserats först 
utifrån tre kvalitativa kategorier (tillgänglighet, kvalitet och attraktivitet) och därefter 
associerats med de underkategorier som kopplats till den fysiska indelningen.   

 

3 Resultat 
I detta avsnitt sammanfattas resultaten från intervjuerna och en analys baserad på dessa. 
Respondenternas svar har strukturerats utifrån tre breda perspektiv för att fånga de kvalitativa 
nyttorna. Dessa tre perspektiv har identifierats som viktiga i interaktionen mellan den byggda 
miljön, transportflöden och övrig urban aktivitet, och perspektiven utgör i diskussionerna 
underlag för tre utvärderingsgrunder: 

 Kollektivtrafikperspektivet, dvs. förmåga att skapa tillgänglighet. 

Stadsbyggnadsperspektivet, dvs. förmåga att skapa specifika kvaliteter i staden så som 
god stad, blandstad eller levande bottenvåningar. 

Konkurrensperspektivet, dvs. förmåga att i konkurrens skapa attraktivitet för Göteborg 
eller specifika stadsdelar. 

Precis som de tre begreppen (tillgänglighet, kvalitet och attraktivitet) samspelar och överlappar 
de tre perspektiven vilket gör att vissa faktorer och argument återkommer i texten.   

 

3.1 Kollektivtrafiksperspektiv 

Tillgänglighet är en av de viktigaste egenskaperna hos ett kollektivtrafiksslag och det är också 
något som nämnts av samtliga respondenter som en central poäng med stadslinbanan. När 
respondenterna diskuterade stadslinbanan associerades den med en rad egenskaper vilka kan 
sorteras in under begreppet tillgänglighet. Återkommande associationer var: snabbhet, turtäthet, 
korta väntetider, låg trängsel, korta gångavstånd, avsaknad av byten på en annars bytesintensiv 
sträcka, hög trygghet, kontinuerlig trafikering på kvällar och helger, cykelvänlighet samt skydd 
mot väder och vind. Tillgänglighet diskuterades utifrån de olika fysiska och geografiska 
dimensioner som tagits upp ovan men speciellt i fråga om själva gondolens utformning, 
stationsplacering i stadsdelen och stadens övergripande struktur.  

När det gäller gondolen så bedömdes stadslinbanans kapacitet att hantera cyklar och underlätta 
cykelpendling som en viktig egenskap. Detta pekar i sin tur på betydelsen av gondolens 
utformning och stationernas kapacitet att fungera oproblematiskt i trafikflöden bestående både 
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av gångare och cyklister.  

Respondenterna förutsätter och förväntar sig att en stadslinbana blir väl integrerad med övriga 
kollektivtrafikslag. En hög grad av integration skulle innebära en förstärkning av 
kollektivtrafiken i området och förväntas innebära ett samspel mellan stadslinbanans sträckning 
och existerande trafikstråk. Det fanns således en önskan om att olika trafikstråk skulle hanteras 
på ett sätt som gjorde att de gav knutpunkter där flera trafikslag och flöden möts. Som planerna 
presenterats för respondenterna ansågs stadslinbanan bidra till ett mer sömlöst resande i den 
föreslagna dragningen utan att negativt påverka andra flöden på Lindholmen. I anslutning till 
Järntorget och Lindholmens ytterområden fanns dock farhågor om att stadslinbana kommer att 
innebära att antalet färjeturer kommer att minskas eller flyttas om, utan att hänsyn tas till om 
luckor uppstår i kollektivtrafiken.  

För närvarande är tillgängligheten, framförallt på och till Lindholmen, något som oroar 
respondenterna. Dagens kollektivtrafiksituation anses vara ansträngd. Belastningen i speciellt 
Lindholmsallén är hög. Det är tätt mellan avgångarna och bussarna – då framförallt linje 16 – 
är fulla stora delar av dygnet. Det finns även en betydande störningskänslighet, inte bara vid 
broöppning utan vid exempelvis köer, olyckor, mekaniska fel och trafikomläggningar. Därtill 
ansågs trafiksituationen bitvis kaotisk under rusningstid och det påpekades att det skett 
allvarliga olyckor p.g.a. trafiksituationen.  

Samtliga respondenter bedömer det som kostsamt att öka busstrafiken i redan utnyttjade lägen. 
En expansion av busshållplatserna förväntades kräva betydande ombyggnationer. Samtidigt 
skulle en högre exploateringsgrad göra det svårt att hitta utrymme för nya och breda 
kollektivtrafikstråk. Dessa skulle därtill bilda nya barriärer som inte gagnar tillgängligheten 
lokalt och motarbetar visionen om en attraktiv blandstad med låg trafikbelastning.  

Tillgänglighet på en övergripande, strukturell, nivå diskuterades i termer av att stadslinbanan 
kopplar ihop, och helar, staden. Då främst genom att stärka kopplingen mellan norra och södra 
Älvstranden, dvs. det är älven som mångt och mycket fångade speciellt de Lindholmsbaserade 
respondenternas intresse när det gäller frågor om tillgänglighet. Betydelsen av tillgänglighet 
norrut mot Wieselgrensplatsen var inte något som accentueras i lika stor utsträckning av dessa 
respondenter. Noteras bör dock av Volvo Group ser det som viktigt med någon form av lösning 
som möjliggör en bättre pendlingsmiljö för det ökade antalet anställda (11 000) i Lundby. Detta 
då de anser att nuvarande situation med svag infrastruktur över, och få avfarter från, 
Lundbyleden är ohållbar i längden. Representanter för staden, å andra sidan, lyfte den ökade 
tillgängligheten mot Wieselgrensplatsen som en av de viktigare nyttorna med projektet. Att 
knyta samman området med såväl Volvo, Lindholmen som södra Älvstranden är för staden en 
av de bärande nyttorna med hela investeringen.  
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Att stadslinbanans planerade sträckning korsar två riksintressen, dvs sjöfarten på älven och 
tågtrafiken på Hamnbanan, och en större trafikled (Lundbyleden), ansågs viktigt då prövningen 
av andra lösningar förväntades ta lång tid och omfattande investeringar troligtvis skulle krävas 
för att uppnå liknande effekter på stadsdels och kommunnivå. Dock ansågs det viktigt att ta i 
beaktande att även om stadslinbanan skulle komma på plats så skulle det krävas fortsatt 
utveckling av området som en del i helheten. Detta då det uppfattades som tidvis svårt att 
behålla politiskt fokus för en så komplex fråga efter det att beslut om en större 
infrastruktursatsning väl fattats. Det ansågs därför viktigt att stadslinbanan inte endast sågs som 
ett trafikprojekt utan att arbetet med barriärerna Hamnbanan och Lundbyleden fortsätter, samt 
att det planerades för ett gatunät som kan komplettera eller ersätta dagens bristande 
trafiksystem. På så sätt kan den expansion av stadskärnan som sker på norra sidan älven 
fortsätta och i förlängningen generera fastighetsvärden som ligger mer i linje med de som 
återfinns i innerstaden vilket skulle säkerställa en positiv utveckling baserat på systematiska 
mervärden. Sammanfattningsvis menades således att en stadslinbana skulle ge tid till planerare 
och exploatörer att ta ett helhetsgrepp i arbetet med barriärerna, men att denna chans inte fick 
tappas bort genom att fokus förflyttas till andra utvecklingsfrågor i området.  

I ett regionalt perspektiv så beskrivs en nytta vara stadslinbanans koppling till en framtida 
järnväg till Landvetter. Det skulle underlätta både för inresande och utresande, med särskild 
bäring på alla de globalt närvarande verksamheterna på Hisingssidan. Även kopplingarna till en 
regional arbetsmarknad nämnes som intressanta, både avseende målpunkten Järntorget men 
även Wieselgrensplatsens möjliga koppling till förstärkt kollektivtrafikstråk norrut mot 
Kungälv och Stenungssund.  

Även om enskilda aktörer uttryckte önskemål om att placeringen av stationerna borde ske mer i 
linje med deras intressen uppfattades den nuvarande sträckningen som acceptabel. Parterna 
visade förståelse inför det faktum att existerande sträckning hade arbetats fram för att minimera 
potentiella hinder. I sammanhanget uttrycktes dock oro över att avståndet mellan den framtida 
Hagastationen och stadslinbanestationen på södra sidan älven skulle kunna utgöra ett problem. 
Därutöver uttrycktes önskemål om att stationen på Lindholmen skulle kunna placeras mer 
centralt för att bättre ansluta till redan existerande kollektivtrafikknutpunkter samt skapa större 
nytta för stadsdelen. Placeringen av stationen på Västra Ramberget ansågs vara väl vald och ge 
en god access för de betydande flöden av pendlare som förväntas. Placeringen på 
Wieselgrensplatsen diskuterades i mindre utsträckning då det framstod som att detta område 
har en mer oklar framtida struktur och status. 

Även om det inte fanns någon bestämd uppfattning att enbart stadslinbanan kan erbjuda 
tillgänglighet så finns det heller inte någon bestämd uppfattning om att något annat 
kollektivtrafikslag skulle vara bättre eller att föredra. I diskussioner om alternativa lösningar 
nämndes färjor, cykel- och gångbro, spårvagnsbro eller tunnel, samt reguljär låg bro för bil- 
och kollektivtrafik. Det framhölls att framförallt färjetrafiken utgör ett utmärkt och viktigt 
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komplement till en framtida stadslinbana. Särskilt då för organisationer med ett längre avstånd 
till den tänkta stationen på Lindholmen samt organisationer söder och norr om Järntorget.  

 

3.2 Stadsbyggnadsperspektiv 

Ett aktivt val av ett transportmedel, eller för den delen kollektivtrafikslag, sker utifrån en 
övervägning av dess specifika kvaliteter. I diskussionerna om vilka kvaliteter som en 
stadslinbana ger upphov till så nämndes att de tillgänglighetsrelaterade aspekterna listade ovan 
skapar ett kollektivtrafikslag som på många sätt blir unikt ur ett stadsupplevelseperspektiv. 
Därtill beskrevs hur den höga turtätheten och bevakade stationer sågs som positiva ur ett 
trygghetsperspektiv, särskilt kvälls- och nattetid, då det ger resenärer möjlighet att under 
lågtrafik välja en egen gondol eller vid problem be om assistans vid på eller avstigning.  

Stadslinbanan förväntas påverka kvalitéer både i stationsnära läge, i stadsdelarna och i 
Göteborg överlag. Därtill förväntades stadslinbanan skapa följdeffekter över tid genom att 
möjliggöra en form av stadsutveckling som annars skulle vara svåruppnåelig. En av de 
egenskaper som beskrivs som unik och effektfull med stadslinbanan i förhållande till 
stadsutveckling är det begränsade fysiska fotavtrycket som nuvarande konstruktion har i 
gatuplan. I en tät stadsmiljö som präglas av en hög exploateringsgrad och med en betydande 
blandstadskaraktär är flöden av gång- och cykeltrafik ett viktigt inslag. Respondenterna lyfte 
därför linbanans möjlighet att bidra till en sådan trafikmiljö då den inte tar stora ytor i anspråk i 
gatuplan. Stadslinbanan möjliggör för planerare att undvika intensiva transportstråk för buss 
och spårvagn vilket annars kan försämra gaturummets kvalitet genom partikelutsläpp, buller, 
olyckor och otrygghet. Till skillnad från traditionella transportlösningar trycker inte 
stadslinbanan bort andra typer av aktiviteter i gatunivå såsom gång- och cykeltrafik, levande 
bottenvåningar, uteserveringar eller skyddade områden så som grön- och rekreationsytor. Det 
påpekades i detta sammanhang att staden delar in mark i tre kategorier: gatumark, parkmark 
och kvartersmark. Det normala för Göteborg är att gatumark tar upp ungefär 25 procent av ytan 
och kvartersmarken minst 50 procent, men i området Älvstaden täcks upp till 47 procent av 
ytan av gatumark. Att implementera lösningar, så som stadslinbanan, som möjliggör en 
minskning av andelen gatumark är därför en kvalitet i sig. En uppfattning kopplad till 
markanvändningen var att erfarenhet visar att större städer måste förr eller senare ta ett vertikalt 
perspektiv på kollektivtrafiken för att undvika allt för stora negativa konsekvenser vid gatuplan. 
Detta då det helt enkelt blir för trångt i knutpunkterna för att inte bygga under eller över jord. 

En stationsrelaterad kvalitetsaspekt som lyftes var nyttan med att integrera stationerna eller det 
omedelbara stationsnära området med lämpliga verksamheter. Bekvämlighet, social samvaro 
och trygghet var några av de kvaliteter som kopplades till en väl integrerad stationslösning. 
Kaféer, kiosker, mötesplatser, livsmedelsbutiker var några exempel på verksamheter som 
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nämndes. Även möjligheten att inkludera aktiviteter för kvällsbesökare (restauranger, barer 
etc.) skulle kunna vara värda att beakta vid en ökad exploatering. Speciellt viktigt sågs 
möjligheten att snabbt och kontinuerligt kunna resa mellan stadsdelarna norr och söder om 
älven. Något som nu, på grund av bristande färjetrafik under kvällar och helger, ansågs svårt. 
Dessa kvaliteter påpekade deltagare med insyn i processen, har varit svårt att beakta givet de 
tidsramar som sattes på grund av ambitionen att göra stadslinbanan till ett jubileumsprojekt. 
Samtliga deltagare från privat sektor var positiva till och förordade att exploateringsmöjligheter 
i anslutning till stationerna beaktas på ett bättre sätt, även om detta innebär ett senarelagt 
färdigställande. Det framkom även åsikter om att kvaliteten i stationslägena skulle kunna öka 
om torn istället konstruerades som byggnader. En sådan lösning driver inte bara 
exploateringsgraden utan ansågs även bidra till att göra området mer attraktivt och spektakulärt. 
Det påpekades dock att ingen exploatering skulle kunna ske utan att de aktörer som gått med på 
att upplåta mark åt stadslinbanan skulle kompenseras för de värden som exploatörerna skulle 
erhålla i en ny process. 

En kvalitet som poängterades av flera respondenter är den positiva effekten av spårbunden 
kollektivtrafik på fastighetsvärdet. Ett spårbundet trafikslag, dit stadslinbanan räknas, är 
långsiktig till sin karaktär och minskar därmed fastighetsägarens upplevda osäkerhet i frågor 
kopplade till kollektivtrafik. Detta påverkar inte bara typen av verksamheter som nyttjar 
lokalerna utan även lokalens utformning och i förlängningen fastighetens värde. Närhet till 
kollektivtrafik ses som klart positiv för värdet på fastigheten. Särskilt tydligt syns detta värde 
för handeln i stadslinbanans absoluta närhet och för bostäder och kontor med en radie på upp 
till ett par hundra meter. Ett resultat av ett beslut om en stadslinbana är att det även skapar 
tydligare planeringsförutsättningar för stadens förvaltningar att skapa blandstad på Lindholmen. 
Ökade fastighetsvärden i sig är ingen kvalitativ nytta men det ökar möjligheterna till en 
framgångsrik exploatering och bidrar till att skapa en levande blandstad. Särskilt viktigt är det 
för Wieselgrensplatsen, där staden inte bara äger mycket mark, utan även bär betydande 
kostnader för en utebliven utveckling. 

Olika dimensioner av hållbarhetsrelaterade kvaliteter lyftes fram under intervjuerna. Förutom 
en låg påverkan på gaturummet (yta, buller, partiklar, trafikskador etc.) så lyftes också 
linbanans förmodat höga energieffektivitet och eldrift samt dess möjlighet till att bidra till 
social integration. Stadslinbanan ansågs även hjälpa Göteborgs Stad att leverera på flera av de 
mål som satts upp för stadens framtida utveckling. På en lång rad områden så som hållbara 
livsstilar, barnperspektiv på transport och stadsrum, lokal mobilitet som drivande för 
integration, öppenhet för innovation och potentiella nyttor för besöksnäringen, ansågs 
stadslinbanan kunna bidra till en gynnsam utveckling. 
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3.3 Konkurrensperspektiv 

Det tredje perspektivet består av trafikslagets påverkan på attraktionskraften för Göteborg, 
Hisingen, områdena vid stationerna, och verksamheter i stadslinbanas närhet. Samtliga dessa 
nämndes i dialogerna i olika sammanhang och framstår, vid sidan av en ökad tillgänglighet, 
som en av de vanligast förekommande nämnda nyttorna med en linbana. Även om 
attraktiviteten, och därmed konkurrenskraften, kopplades ihop med en ökad tillgänglighet och 
ökad kvalitet i berörda områden så var attraktivitet en nytta som uttryckligen prioriterades i sig 
själv. Attraktivitet på stadsnivå associerades med möjligheten för stadslinbanan att sätta 
Göteborg på kartan genom att bidra med ett unikt och omedelbart igenkänningsbart landmärke 
och en stadssiluett vilket skulle bidra till stadens varumärke. Detta perspektiv var nära kopplat 
till stadslinbanan som en attraktion för besökare. Stadslinbanan förväntades accentuera 
Göteborg som resmål och bli något relativt unikt som tillresta använder för att få en överblick 
över staden. Samma nytta förmodades vara attraktiv för näringslivets besökare och skulle 
därmed kunna hjälpa att göra en lokalisering av företag till Lindholmen än mer unik och 
konkurrenskraftig.  

Utifrån ett kulturlandsskapsperspektiv ansågs stadslinbana visserligen påverka stadens 
kulturvärden men samtidigt förväntades den ge upphov till nya kopplingar mellan 
kulturområden och möjliggöra att stadens kulturarv upplevs från ett perspektiv som annars är 
relativt svårfångat. I detta sammanhang nämndes att stadslinbanan även ansågs ha ett kulturellt 
signalvärde som ligger i linje med, och därmed förstärker, Göteborgs långa tradition som en 
ingenjörsstad med fokus på innovation och med en särskild koppling till teknologiklustret vid 
Lindholmen. Stadslinbanan föreslogs utgöra en testbädd för teknikutveckling inom nya 
områden så som augmented reality eller urbana transporter. Potential vars realisering bygger på 
samverkan mellan aktörer så som Green Gothenburg där Göteborg redan har en rad 
systemlösningar att visa upp. Sammankopplingen mellan de olika delarna av Hisingen i en 
bredare mening och Wieselgrensplatsen i synnerhet, ansågs utgöra potential att dra nytta av 
dessa värden och bidra till en ytterligare inkorporering av detta arv i stadsmiljön. Kopplat till 
detta diskuterades även effekten av stadslinbanan på stadskärnans expansion. Det förväntades 
att byggnationen skulle ytterligare förstärka en centrumvandring mot nordväst men att en 
förankring av stadslinbanan vid Järntorget skulle skapa en motpol till den exploatering som 
sker i området runt centralstationen. Att stärka Järntorgets centrumfunktion och att gradvis 
utvidga innerstadens gränser var därmed något som skulle komplettera nuvarande 
utvecklingsplaner. Därtill fördes ett resonemang om att stadslinbanan skulle kunna ge 
överskjutande konkurrenseffekter på regionen genom att stärka attraktiviteten i dess nav.  

En kvalitet som framkom i flera av samtalen är att linbanan är en populär infrastrukturåtgärd 
och det i sig är en kvalitet att genomföra åtgärder som har ett starkt stöd hos de kringliggande 
boende och verksamheterna. En speciellt generell kvalitet som är framkom i flera av samtalen 
var att stadslinbanan blivit en symbolfråga trots att den ter sig vara en fördelaktig lösning i 
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mångas ögon. Flera av deltagarna med mångårig erfarenhet av stadens planeringsarbete och 
infrastrukturprojekt menade att de aldrig upplevt att ett projekt stött på så lite motstånd. Ingen 
av deltagarna i diskussionerna framförde heller att de ställde sig negativa till satsningen som 
sådan utan det var just kostnaden som gav upphov till tveksamhet. En annan relaterad kvalitet 
är att linbanan är sprungen som ett medborgarförslag inom ramen för jubileumsarbetet. Det 
noterades vid flera tillfället att det skulle vara problematiskt att inte utföra en åtgärd som har ett 
relativt starkt stöd bland såväl förvaltning som berörda intressenter. 

Att linbanan skapar kvaliteter för tillresta i form av en möjlighet att testa ett ovanligt trafikslag, 
få en översikt över Göteborg och även pröva på en upplevelseattraktion nämndes i samtliga 
dialoger. En respondent tryckte särskilt på den sistnämnda kvaliteten där en linbanefärd inom 
ramen för kollektivtrafikens biljettsystem ger en billig nöjesupplevelse som är tillgänglig för 
alla. En linbana skulle mer än andra kollektivtrafiklösningar bidra till attraktiviteten för 
Göteborg som evenemangsstad och skulle öka intresset att ta sig över älven och men även röra 
sig västerut från området runt Svenska Mässan till Järntorget och sedermera Lindholmen. Den 
bidrar till att göra hela sträckningen till en målpunkt. Det framfördes också att linbanan 
troligtvis har en bred attraktivitet och kan likt evenemang som Göteborg Culture Festival 
attrahera och stötta utbytet mellan människor i ungefär lika stor utsträckning i samtliga delar av 
staden.   

 

4 Diskussion och slutsats 
En central slutsats som kan dras är att respondenterna har en mycket positiv bild av de 
kvalitativa nyttor som en stadslinbana skulle skapa för resenärer, boende, besökare, 
verksamheter, områdena i stadslinbanans närhet, för Hisingen och för Göteborg. Den breda 
representationen i dialogerna skapade insiktsfulla samtal mellan parter som besitter en 
mångfacetterad och detaljrik bild av de kvalitativa nyttor som en stadslinbana kan skapa. I vår 
redogörelse strukturerade vi insikterna under de tre rubrikerna, tillgänglighet, kvalitet och 
attraktivitet. En struktur som fungerade väl för att fånga respondenternas perspektiv på 
stadslinbanan. De tre rubrikerna kan i en mer allmän menings sägas spegla önskemål och krav 
avseende de kvalitativa nyttor ny kollektivtrafikinfrastruktur skall ge upphov till.  

När stadslinbanan har diskuterats utifrån ett kollektivtrafiksperspektiv har alternativa lösningar 
så som färja, buss, cykel och spårvagn fungerat som referenspunkter. Inget av dessa alternativ 
fungerar dock som ett fullödigt substitut i sig. Vid diskussioner avseende färjeförbindelser som 
ett alternativ till linbanan framfördes svårigheten att koppla samman dem med kollektivtrafiken 
på framförallt norra sidan älven. Det poängterades även att om stadslinbanan inte realiserades 
förväntades det krävas betydande kompromisser avseende stadsbyggnadskvaliteter för att säkra 
tillräckliga ytor för framtida busstrafik. Överlag framstod även fasta förbindelser av typ cykel- 
och gångbro som enbart delvis önskvärd. Fasta förbindelser uppfattades som tidskrävande i 
fråga om planering och känsliga för störningar från sjöfarten. Att ytterligare öka 
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trafikkapaciteten genom en bro för flera transportslag förväntades bidra till ökad biltrafik på 
framförallt Lindholmen vilket skulle utgöra ett problem i förhållande till ambitionen att 
utveckla en blandstad. Baserat på detta kompletterades en av de viktigare kvalitativa nyttorna, 
nämligen den barriärbrytande förmågan hos stadslinbanan, av en möjlighet att använda 
stadslinbanan för att sortera bort oönskade transportmedel i de berörda områdena. Svårigheten 
att jämföra linbanan med andra lösningar bör därmed ses som speciellt viktig vid 
kostnadsjämförelser. En bro har större nyttjandemöjligheter för flera trafikslag 
(godstransporter, kollektivtrafik, privatbilism, cykel och gångtrafik) och framstår i jämförelse 
med en stadslinbana ̶̶ som endast kan transportera cyklar och gångtrafikanter ̶̶ som en mer 
kraftfull infrastruktur. Detta är dock en begränsad analys av de båda infrastrukturerna då en 
traditionell bro får långtgående konsekvenser för trafikflödena på båda sidor om älven medan 
en linbana har en väldigt marginell påverkan på desamma. En linbana har därmed en lägre 
trafikflödesrisk och vid utvärderingen av stadslinbanan bör detta perspektiv tas i beaktande.  

Även jämförelsen med en spårvagnförbindelse med tillhörande broar över älven, hamnbanan 
och Lundbyleden haltar då den tar betydande ytor i gatunivå i anspråk samt har en betydande 
risk för störningar för Vänersjöfarten. Ur ett kollektivtrafiksperspektiv är det snarare en 
tunnelbana som kan sägas utgöra den mest likvärdiga jämförelsen. En tunnelbana med den 
begränsade sträckningen som föreslagits för stadslinbanan kan inte sägas ha en lika stor effekt 
på konkurrenskraften då tunnelbanor är vanligt förekommande, och förutom i större städer så 
som London, Tokyo eller New York, utgör enbart en undanskymd del av stadens karaktär. 
Därtill uppgavs att en tunnelbana längs med den aktuella sträckan skulle vara det absolut 
dyraste sättet att skapa en helhetslösning för den aktuella sträckan. 

Med tanke på att stadslinbanan kommer att utgöra ett helt nytt inslag i den svenska trafikmiljön 
är det även nödvändigt att ta ett helhetsgrepp om kunskapsbildning och kunskapsspridning, 
vilket i sig kan vara en möjlig kvalitet med stadslinbanan. Genom att komplettera bilden av 
projektet som ett rent kollektivtrafikuppdrag med att även se det som ett innovationsprojekt 
med betydande hållbarhetskopplingar, finns möjlighet att bidra till andra städers kunskap inom 
området. Integreras stadslinbanan i en testbäddsmiljö för test och demonstration kan den 
kopplas till andra typer av utvecklingsprojekt vilket i sin tur kan innebära möjligheter och 
värden för staden. I detta sammanhang är det även viktigt att ta i beaktande hur processer och 
strukturer bör utformas i framtiden för att säkerställa att kvalitativa nyttor med stor bäring på 
stadens visioner, strategier och måldokument får en tydlig roll i beslut avseende 
infrastrukturinvesteringar. Särskilt viktigt är detta när betydande kopplingar till såväl 
stadsbyggnadskvaliteter och konkurrenskraft föreligger. I sådana fall bör beslut motiveras 
utifrån en diskussion om hur dessa kvalitativa nyttor påverkas, samt hur de skall hanteras och 
säkerställas. 

Sammanfattningsvis ter det sig som att en stadslinbana kan generera kvalitativa nyttor vilka är 
intimt förknippade med ambitioner som återfinns i Göteborgs Stads visions- och styrdokument, 
så 
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som ambitionerna att hela staden, skapa blandstad och levande bottenvåningar. I jämförelse 
med de alternativ som diskuterats så framstår det tydligt att ingen annan lösning har liknande 
möjligheter att uppfylla alla dessa kravspecifikationer. Således ter det sig som stadslinbanan är 
unik ur ett kvalitativt nyttoperspektiv.  

 

4.1 Behov av fortsatt utredning  

Till följd av uppdragets omfattning, förutsättningar, avgränsningar och resultat rekommenderas 
följande förslag till tillägg:  

Ett komplement till denna analys skulle kunna vara att bredda analysen till att fler intressenter 
inkluderas i beskrivningen av de kvalitativa nyttorna. Exempel på intressentgrupper är vård, 
skola, ordningsmakt, mindre verksamheter och kulturinstitutioner i berörda områden. 
Avslutningsvis noteras dock att för beslut om fortsatt arbete med projektet anses genomförd 
analys som tillräckligt underlag för att visa på de kvalitativa värden som stadslinbanan 
genererar. 

 

5 Bilagor 
 

5.1 Lista över deltagande organisationer 
 

Offentlig sektor 

Business Region Göteborg 

Fastighetskontoret 

Göteborg&Co 

Parkeringsbolaget 

Stadsbyggnadskontoret 

Trafikkontoret 

Västra Götalandsregionen 

Västsvenska Handelskammaren 

Älvstranden Utveckling AB 
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Privat sektor 

Atrium Ljungberg 

Castellum 

Chalmersfastigheter 

Consat 

Elof Hansson Fastigheter AB 

Ericsson 

Geely Innovation Centre 

Lindholmen Science Park 

Husvärden 

NCC Property Development AB 

Platzer 

Serneke 

Sigma IT Consulting 

Urbanista Stad 

Volvo Real Estate 

 

5.2 Intervjutillfällen och deltagare 
 

Gruppintervju kommunala och regionala organisationer 2/9 -19. 

Max Falk, Infrastrukturstrateg nationell och regional infrastrukturplanering, Västra 
Götalandsregionen.  

Gunilla Grahn Hinnfors, Ansvarig för stadsutvecklingsfrågor, Västsvenska Handelskammaren.  

Magnus Ståhl, Trafikplanerare, Trafikkontoret. 

John Wedel, Ansvarig infrastruktur och logistik, Kluster och Innovation, Business Region 
Göteborg. 

Birgitta Lööf, Biträdande stadsbyggnadsdirektör, Stadsbyggnadskontoret. 

Rune Arnesen, Projektchef, Älvstranden Utveckling AB. 

Björn Siesjö, Stadsarkitekt. 
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Lars Isacson, Strategisk rådgivare, Göteborg&Co.  

 

Andra gruppintervjun kommunala och regionala organisationer 12/9 -19. 

Lukas Memborn, Miljöstrateg, Fastighetskontoret. 

Ulf Täng, Fastighetskontoret. 

Inger Bergström, Projektledare, Stadsbyggnadskontoret. 

Jörn Engström, Strateg, Västra Götalandsregionen. 

 

Gruppintervju fastighetsägare och verksamheter på Lindholmen 13/9 -19 

Cecilia Persson, Senior vice president Volvo Real Estate. 

Morgan Westlund, Fastighetschef Göteborg, Atrium Ljungberg 

Anna Uhrbom, Planeringsarkitekt, Urbanista Stad. 

Annica Tisell, Chef fastighet, Älvstranden Utveckling AB. 

Åsa Östlund, Strategisk fastighetsutveckling, Chalmersfastigheter. 

Håkan Lundqvist, Uthyrningsansvarig, Husvärden. 

Henrik Nordqvist, Kommersiell förvaltare, Platzer. 

Victoria Tisell, Kommersiell förvaltare, Castellum.  

Magnus Koch, Head Of Operations, Geely Innovation Centre.  

Martin Bergström, Fastighetsutvecklare, Serneke. 

Gunnar Ohlin, Project Leader, Lindholmen Science Park. 

Maria Stenström, VD., Parkeringsbolaget. 

Johan Olofsson, Key Account Manager, Parkeringsbolaget. 

Maria Fuxborg, v.VD., Lindholmen Science Park. 

Tord Hermansson, VD., Lindholmen Science Park.  

 

Gruppintervju NCC Property Development 16/9 -19. 

Johanna Hult-Rentsch, Regional Manager, NCC Property Development AB. 

Ola Hansson, Fastighetsutvecklare, NCC Property Development AB.  
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Gruppintervju verksamheter på Lindholmen 18/9 -19. 

Lars Florander, Deputy site head, Ericsson. 

Dan Jonsson, Division Manager Consulting Services, Sigma IT Consulting. 

Martin Wahlgren, VD., Consat. 

 

Gruppintervju Elof Hansson 18/9 -19. 

Lennart Hedström, VD., Elof Hansson Fastigheter AB. 

Daniel Holmén, Fastighetsutveckling, Elof Hansson Fastigheter AB. 

Cecilia Apelgren, Marknad & Kommunikation, Elof Hansson Fastigheter AB. 

 

5.3 Följebrev 

Hej, 

I arbetet med att utvärdera förutsättningar för en stadslinbana i Göteborg önskar 
projekt ”Göteborgs stadslinbana, Järntorget – Wieselgrensplatsen” en fördjupad kunskap om 
hur olika intressenter ser på det värdeskapande som en linbana kan generera på sträckan.  

De intressenter som projektet fokuserar på kan delas in i tre grupper: 

1. Fastighetsbolag (förvaltare och utvecklare). 
2. Större arbetsgivare i linbanans närområde. 
3. Förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen samt andra 

organisationer och grupperingar med uppgift att främja stadens utveckling och dess 
näringsliv. 

Vi avser att genomföra intervjuer med representanter för dessa tre intressenttyper och diskutera 
värdeskapandet kopplat till fastighetsutveckling, områdets tillgänglighet och kvalitet samt 
stadens attraktivitet. Intervjuerna kommer att utgå från följande tre frågeställningar: 

 Vilka nyttor skapar linbanan för er? 
 Är det viktigt att det blir just en linbana? 
 Vilka andra nyttor kan en linbana möjliggöra om projektets omfattning breddas? 

Intervjuerna sker i form av ett guidat samtal som leds av forskare vid Handelshögskolan. I 
huvudsak genomförs intervjun i grupp och i vissa fall enskilt, beroende på vad som är möjligt 
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att organisera i närtid. Intervjuerna spelas in och är endast tillgängligt för forskarna som även är 
ansvariga för att analysera materialet. Alla svar behandlas konfidentiellt och presentationen av 
resultaten görs i anonymiserad form där enskilda respondenters svar inte går att urskilja. 
Intervjun tar ca 1,5 timma. Arbetet i sin helhet ska genomföras under september månad och är 
en del av det beslutsunderlag som ska redovisas för Trafiknämnden i oktober. 

Du och din organisation har identifierats som viktiga deltagare för denna nyttoanalys och kallas 
härmed till en gruppintervju. Förbered gärna ditt deltagande genom att fundera igenom de tre 
frågeställningarna ovan. Kanske är det relevant att tala med andra i din organisation före 
intervjun. I denna inbjudan finner du även en kortare historie- och lägesbeskrivning av projekt 
Göteborgs stadslinbana. Läs gärna igenom den så får du en djupare förståelse för projektet inför 
samtalet.  

Väl mött, 

Anders Sandoff och Jon Williamsson genom 

Jeanette van Zalingen 
Projektledare Göteborgs stadslinbana, Järntorget – Wieselgrensplatsen 
Avd. Stora projekt 

GÖTEBORGS STAD 
Trafikkontoret 

 

Referenser 
Niland, C.  Uppdragsdirektiv Göteborgs stadslinbana – utredning av alternativ 

B enligt TN-beslut 2019-04-25 v2.1 

van Zalingen, J.  Uppdragsplan Göteborgs stadslinbana – utredning av alternativ B 
enligt TN-beslut 2019-04-25 v2.0 

Sandbeck mfl. Samhällsekonomisk analys av Göteborgs stadslinbana Järntorget-
Wieselgrensplatsen, Sammanfattande PM v1.1 
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Uppdraget

Som en del i fortsatt utredning kring möjligheterna att bygga ut en linbana på sträckan 
Järntorget – Lindholmen - Ramberget (Volvo Lundby) – Wieselgrensplatsen, har 

fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, Älvstranden utveckling AB och 
stadsledningskontoret genomfört denna studie. 

Uppdraget är att identifiera möjliga byggrättsvolymer och bedöma möjliga intäkter från 
försäljning av kommunal mark utmed Linbanan på kort och lång sikt.

Studien är gjord på nyckeltalsnivå. Inga enskilda byggrätter har pekats ut eller definierats.
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Antaganden och förutsättningar
- Att investeringsbeslut för Linbanan är fattat samt att Dp Linbanan är gällande. 

- Bedömda exploateringsområden, exploateringstal och volymskisser är grovt uppskattade. Material 
har tillhandahållits av SBK och sedan sammanställts och bearbetats. 

- Intäktsbedömningen förutsätter att den översiktligt bedömda exploateringspotentialen är 
genomförbar och säkerställd med nya detaljplaner. I uppdraget ingår inte att utreda genomförbarhet. 

- Uppskattade värdenivåer förutsätter att marken är avröjd och sanerad. Kommunen har kostnader för 
att iordningsställa marken samt att bygga ut allmän plats för att kunna realisera bedömda intäkter. 
Dessa kostnader beaktas inte i denna analys. 

- Bostadsvolymen förutsätts fördelas enligt 50/50% hyresrätt och bostadsrätt

- Värdenivåerna är grovt uppskattade med hänsyn tagen till exploateringens omfattning. 
Utbyggnadsordning och utformning kan komma att ändras kraftigt.
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Två källor till markintäkter
• Gällande byggrätter inom Dp Linbanan (direkta intäkter)

• Framtida byggrätter i områden i anslutning till och i närheten av Linbanan 
(indirekta intäkter)
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Exploatering i stationslägen
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Bedömd exploateringspotential - stationslägen
Station Möjlighet att exploatera

Järntorget 3 100 kvm BTA totalt
• Gatuplan – 200 kvm + 100 kvm mezzanin
• Ovanför stationen (4 vån.) – 2 800 kvm

Lindholmen 2 900 kvm BTA totalt
• Entréplan 700 kvm
• Ovanför stationen (1 vån.) – 2 200 kvm

Ramberget 400 kvm BTA totalt i källarplan
• Ovanför stationen (4 vån.) – 17 000 kvm (Volvo)

Wieselgrensplatsen 6 300 kvm BTA totalt
• Egen byggnad bredvid station – 5 000 kvm
• Ovanför stationen (1 vån.) – 1 300 kvm

12 700 kvm BTA totalt
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Bedömning av byggrätterna vid stationslägena
• Byggrätterna möjliggör kommersiellt mycket intressanta lokalytor i unika, exklusiva och starkt 
kommunikativa lägen. Bäst marknadsförutsättningar har lokaler vid Järntorget och Lindholmen.

• För 3D-utrymmen i stationshusen är det troliga att kommunen bär kostnaden för att 
grundlägga, tillgängliggöra och anpassa underliggande konstruktion för en påbyggnad. En köpare 
av ett 3D-utrymme får därmed grundläggning betald men behöver å andra sidan anpassa 
påbyggnaden efter underliggande konstruktion. Hur stora grund- och anpassningskostnaderna är 
för att möjliggöra en påbyggnad beaktas inte i denna analys. 

• Byggrättsvolymen är i två fall relativt låg, omkring 3000 kvm BTA, vilket är lägre än normala 
kontorsbyggrätter på marknaden. Låg volym medför normalt en hög genomsnittlig 
produktionskostnad. Vid Wieselgrensplatsen finns en större intilliggande byggrätt om 5000 kvm 
BTA som kan ha bättre byggnadsekonomiska förutsättningar. 

• Byggrätterna bedöms lämpliga för handel (bottenvåning) samt kontor/centrumfunktioner. 
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Exploatering i stationsnära lägen 
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Grov uppskattning av exploateringspotential –
stationsnära lägen
Station Möjlighet att exploatera – kommunens mark (exkl. ÄU, inkl. tomträtter)

Järntorget -

Lindholmen Ca 70 000 kvm BTA totalt
• Kontor och verksamheter – 20 300 kvm TA x 2 = ca 40 000 kvm BTA
• Bostäder – 13 600 kvm TA x 2 = 27 000 kvm BTA
• + 3 000 kvm BTA bostäder i punkthus vid station

Ramberget Ca 80 000 kvm BTA totalt
• Kontor och verksamheter – 23 800 kvm TA x 1,6 = ca 38 000 kvm BTA
• Bostäder – 28 100 kvm TA x 2 = 45 000 kvm BTA

Wieselgrensplatsen (vid ny Hjalmar Brantings 
gata)

Ca 70 000 kvm BTA totalt
• Bostäder – 65 000 kvm BTA
• Verksamheter – 3 000 kvm BTA

Wieselgrensplatsen (EJ ny Hjalmar Brantings 
gata)

Ca 35 000 kvm BTA totalt
• Bostäder – 34 000 kvm BTA
• Verksamheter – 1 000 kvm BTA

Ca 180 000 – 220 000 kvm BTA totalt
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Osäkerheter i bedömd exploateringspotential
• Uppskattningarna är översiktligt gjorda i mycket tidigt skede.

• Exploateringstalet för de olika områdena är enbart översiktliga och kan komma 
att ändras under arbete med program och detaljplaner. 

• Exploateringsområdena är mycket översiktligt bedömda utifrån faktorer som 
skyddsavstånd, markägoförhållanden o.d. 

• Uppskattning av exploaterbar yta/ändamål tar inte hänsyn till att kommunens 
mark kan komma att användas för andra ändamål än bostäder och kontor, t.ex. 
skola, park, parkering etc. Även utrymme för infrastruktur, gator m.m. kan 
komma att ianspråkta ytterligare utrymme. 
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Exploaterbar yta norr om 
Lundbyleden. Endast 
kommunal mark.
55 000 kvm * 1,6 (e-tal) = 
88 000 BTA

Exploaterbar yta inom 
”Propellerområdet” 
(enl. program för Lindholmen). 
100 000 kvm * 2 (e-tal) = 200 000 BTA
53 % kommunal mark 
13 % ÄUAB
34 % privatägd mark
40% bostäder
60% verksamheter

Lindholmen
och Ramberget

Möjlig höghusexploatering 
vid linbanestationen. 
Kommunal mark.
Ca 3 000 BTA

Chalmers fastighet som 
troligen ligger i startplan 
2020. Möjlig exploatering 
50-80 000 BTA

Pågående detaljplan på  
ÄUAB:s fastigheter.
Ca 80 000 BTA

Hamnbana och Lundbyled
= bostäder möjligt först efter 
70-80 meter, vård/skola möjligt 
med ytterligare skyddsåtgärder.
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Röda områden = 
kommunal mark
Övrigt = privat

Möjligt område för 
bostadsexploatering 

(m.m.)

Ej bostäder, möjlig 
exploatering 

verksamheter m.m.

Lindholmen
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Bedömning av framtida byggrätter vid Lindholmen
• Utmed Hamnbanan norr om Karlastaden finns potential för kontor/verksamheter m.m. ca 40 000 
kvm BTA och bostäder ca 27 000 kvm BTA på kommunens mark grovt uppskattat. 

• Efterfrågan på kontorsbyggrätter beror av hur övriga delar av Lindholmen utvecklas och efterfrågan 
på kontorslokaler i Göteborgsområdet. Utbudet av kontorsbyggrätter i Karlastaden och i övriga delar 
av Lindholmen är stort och bedöms omsättas före aktuellt område. Även om starka klustereffekter 
föreligger är vår bedömning att en exploatering, tillika markförsäljning, är aktuellt först om 10-15 år 
och att marken säljs etappvis med hänsyn till utbudet av byggbar mark i området. 

• Även efterfrågan på bostadsbyggrätter beror av hur övriga delar av Lindholmen utvecklas och då 
främst Karlastaden. Bostadsbyggrätterna kan vara beroende av att verksamheter uppförs mot 
leden/hamnbanan. En exploatering för bostäder bedöms sannolik först i slutet av Karlastadens 
utbyggnad. 

• Linbanan bidrar till bättre förbindelser främst till Järntorget. Restiden förkortas från ca 15-20 minuter 
till 6-7 minuter. Detta bedöms kunna öka efterfrågan för möjliga byggrätter
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Röda områden 
= kommunal mark
Övrigt = privat

Möjligt område för 
bostadsexploatering 

(m.m.) ca 45 000 kvm 
BTA

Ej bostäder, möjlig 
exploatering 

verksamheter m.m. ca 
38 000 kvm BTA

Ramberget
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Bedömning av framtida byggrätter vid Ramberget
• Ca 38 000 kvm BTA kontor/verksamheter och 45 000 kvm BTA bostäder bedöms, men omfattning och fördelning 
är mycket osäker eftersom exploateringspotentialen är översiktligt bedömd i ett mycket tidigt skede. Eventuellt 
ombyggt trafikmot, genomfartsväg, spårväg m.m. kan minska tillgänglig yta. 

• I likhet med Lindholmen beror efterfrågan på kontorsbyggrätter av hur övriga delar av området utvecklas, 
särskilt Lindholmen och Volvos exploatering strax norr om området, samt efterfrågan på kontorslokaler i 
Göteborgsområdet. Utbudet av kontorsbyggrätter i närområdet är stort liksom i övriga delar av staden. Området 
har ett starkt kommunikativt läge med närhet till befintliga kontorskluster. Vår bedömning är att en exploatering, 
tillika markförsäljning, är aktuell först om 7-10 år då en ny detaljplan kan förväntas vunnit laga kraft. En etappvis 
försäljning/exploatering bedöms pågå efterföljande 5-7 år. 

• Även efterfrågan på bostadsbyggrätter beror av hur övriga delar av Lindholmen och centrala Hisingen utvecklas 
och då främst Karlastaden. Bostadsbyggrätterna kan vara beroende av att verksamheter uppförs mot leden. 

• Efterfrågan på dessa byggrätter beror till stor del på Linbanan och/eller Gropegårdslänken. 
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Möjlig förtätning på olika platser kring 
Wieselgrensplatsen. Till stor del på kommunal 
mark, även kommunala bolag samt privata 
fastighetsägare. 
(vilande program)
ca 120 000 m2 BTA bostäder
ca 4000 m2 BTA verks (C)
8 avd F-skola

Nytt sjukhus (pågående detaljplan)
ca 20 000 m2 BTA

Wieselgrensplatsen

1 250 bostäder vid ny Hjalmar Brantingsgatan (125 000 BTA)
825 bostäder vid EJ ny Hjalmar Brantingsgatan (82 500 BTA)

Antagande: Det som är ”delägt” är 50% kommunen / 50% övriga  
50% av ytan försvinner vid de byggrätter som ligger ut mot leden 
idag om den nya inte byggs. Följande volymer erhålls på 
kommunens mark:

675 bostäder vid ny Hjalmar Brantingsgatan (67 500 BTA)
350 bostäder vid EJ ny Hjalmar Brantingsgatan (35 000 BTA)
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Bedömning av framtida byggrätter vid Wieselgren
• Ca 67 000 kvm BTA bostäder på kommunal mark vid ombyggd Hjalmar Brantingsgatan (35 000 kvm om gatan 
inte byggs om). I intäktsanalysen antas att gatan inte byggs om

• De föreslagna byggrätter ligger i anslutning till ett etablerat stadsdelscentrum med matbutik, service och 
bostäder. Ett nyetablerat bostadsområde finns i närheten (Lundbypark) och detaljplanearbete för ett nytt 
närsjukhus om 20 000kvm pågår.

• De kommunikativa förutsättningarna för bostäder stärks med ny länk till Lindholmen. Tillgängligheten till 
Järntorget förbättras i och med ökad turtäthet och restiden minskar från 18 till 12 minuter. 

• Bostadsändamål vid Wieselgrensplatsen bedöms ha stor nytta av ny förbindelse till Lindholmen/Järntorget 
(Gropegårdslänken och/eller linbana). 
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”Linbaneeffekten”
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”Linbaneeffekten” – finns den?
• Forskning på hur infrastruktur påverkar priset på mark är relativt omfattande

• Flertalet internationella forskningsstudier visar på en positiv påverkan av 
infrastruktur på markvärdet

• För kontor är effekten oftast något större än för bostäder men omfattar ett 
mindre område än bostäder, för vilka effekten är spridd över ett större område
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”Linbaneeffekt” – markvärde
• Linbanan bedöms påverka markvärdet i olika grad för de fyra stationerna och dess 
respektive närområde

• Linbanan i sig bedöms föra med sig en ”infrastruktureffekt” som höjer värdet på 
marken

• ”Linbaneeffekten” bedöms som störst vid 
Södra Ramberget och Wieselgrensplatsen avseende bostäder
Södra Ramberget och Lindholmen avseende kontor
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”Linbaneeffekt” – utöver markvärde
Utöver den mer direkta påverkan på markvärdet har linbanan två effekter som är 
svårare att mäta:

• att linbanan har potential att bidra till en stark placemaking-effekt som kraftigt ökar 
attraktiviteten för de olika områdena och därmed värdet på marken

• att linbanan bidrar till en tidigareläggning av stadsutvecklingen än vad som annars 
hade varit fallet. Vår bedömning är:

Utvecklingen av området vid Södra Ramberget förväntas påbörjas senare i tiden om inte 
linbanestationen och/eller Gropegårdslänken blir av.

Utvecklingen av området kring Wieselgrensplatsen bedöms till viss del också senareläggas utan en 
linbanestation
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Värdebedömning - totalt
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Sammanfattande värdebedömning (värdetidpunkt 2019) 
exkl. utbyggnadstid och volymrabatter, kr/kvm

Wieselgren (ej utbyggd gata)
Bostäder  (BR) 8 000       
Bostäder  (HR) 4 250       
Kontor 2 500       
BV kommersiellt 2 000       
BV intvingad 1 000       

Stationer
Wieselgren - BV -            
Wieselgren - ovanpåliggande 2 000       
Wieselgren - intilliggande 2 500       
Lindholmen - BV 4 000       
Lindholmen - ovanpåliggande 5 000       
Järntorget - BV 7 500       
Järntorget - ovanpåliggande 10 000     

Nivåerna avser normalbyggrätter utan hänsyn till volym, utbyggnadsordning eller värdeökning till följd av linbana, 
spårväg etc. Med ”BV Kommersiellt” avses byggrätt för lokaler i bottenvåning med ett kommersiella läge. Med ”BV 
intvingad” avses motsatsvis byggrätter utan direkt kommersiellt läge. 

Norra Lindholmen
Bostäder  (BR) 12 000    
Bostäder  (HR) 5 000      
Kontor 6 000      
BV kommersiellt 3 500      
BV intvingad 1 500      

Södra Ramberget
Bostäder  (BR) 7 000      
Bostäder  (HR) 4 250      
Kontor 3 500      
BV kommersiellt 2 500      
BV intvingad 1 000      
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Årlig volym kvm BTA vid successiv försäljning
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Bedömning av totala intäkter vid successiv försäljning:   
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Bedömning av totala intäkter vid successiv försäljning   

• Exploateringsscenariot bedöms under perioden 2020 – 2035 generera intäkter om ca 1,7 miljarder SEK 
(fasta priser).

• Att intäkterna beräknas i fasta priser innebär att intäkterna inte räknas upp med inflationen.

• I bedömningen beaktas en sannolik utveckling på fastighetsmarknaden, värdeökning till följd av linbana 
och andra värdepåverkande faktorer. 

• Med hänsyn till nuvarande planläge och marknadsförutsättningar bedöms mark i anslutning till 
stationslägena genera intäkter först från och med 2026 då de första byggrätterna vid 
Wieselgrensplatsen förutsätts exploaterbara. 

• Störst intäktspotential över tid observeras inom delområde Ramberget och Lindholmen. 
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Värdebedömning – Linbanans 
bidrag
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Linbanans bidrag - markvärde
• Linbanans bidrag delas upp i två delar:

Byggrätter som är direkt beroende av linbanestation, dvs. inom pågående 
planarbete för linbanan (totalsumma)
Byggrätter som är indirekt beroende av linbanestation, dvs. i närliggande 
områden till linbanestation (endast summan av ”linbaneeffekt” som del av
markvärdet)

• Storleken på effekten bedöms till:
Direkt bidrag: ca 60 Mkr
Indirekt bidrag: ca 200 Mkr
Totalt bidrag: ca 260 Mkr
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Slutsatser
• Totala exploateringsintäkter bedöms till ca 1,7 Mdkr i fasta priser under perioden 2020 – 2035 

• Det bedöms föreligga en ”linbaneeffekt” på markvärdet. Kvantitativt sett bedöms dess bidrag till de totala intäkter till totalt ca 
260 Mkr

• Linbanan påverkar också när byggrätter kan realiseras på flera av platserna. Detta är svårt att kvantifiera i framtida intäkter

• Störst värde på marken återfinns om en successiv försäljningsstrategi genomförs

• Wieselgrensplatsen bedöms ha en stor värdepotential avseende bostäder vid byggandet av en linbanestation

• Ramberget bedöms ha den största värdepotentialen avseende både kontorsetableringar och bostadsbyggnation vid byggandet av 
en linbanestation 

• Byggandet av linbanan har potential att bidra till en postiv placemaking-effekt och öka värdet på marken kraftigt över tid i flera av 
områdena

• Bedömda exploateringsintäkter förutsätter att kommunen bär kostnader för att iordningsställa marken (rivning, sanering m.m.) 
samt står för samtliga gatukostnader (allmän plats). Kommunens exploateringskostnader beaktas ej i denna intäktsanalys. 
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Kontakt

Marcus Gyllestål & Daniel Bergqvist
Fastighetsvärdering, Fastighetskontoret
Jörgen Hermansson 
Stadsledningskontoret
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Avdelning kollektivtrafik  

och infrastruktur 

Ulrika Bokeberg 

Linbana genom Göteborg 
Trafiknämnden i Göteborg började 2013 att utreda möjligheterna för att bygga en 

linbana som en del av Göteborgs kollektivtrafik. Detta projekt har, mot bakgrund 

av Västra Götalandsregionens och kommunens delade ansvar för 

kollektivtrafikfrågor, givit upphov till ett antal juridiska frågor från avdelningen 

för kollektivtrafik och infrastruktur: 

 

- Skulle resor med linbana kunna subventioneras på samma sätt som övrig 

kollektivtrafik? 

 

- Kan linbaneprojektet förväntas komma i konflikt med EU:s lagstiftning 

gällande statsstöd? 

 

- Behöver kollektivtrafiklagen ändras för att linbana ska kunna anses utgöra 

kollektivtrafik? 

 

Relevanta bestämmelser och bedömning 

För svaret på de aktuella frågorna är det i första hand kollektivtrafiklagen1, EU:s 

kollektivtrafikförordning2 och EU:s funktionsfördrag3 som är av intresse.  

 

Kollektivtrafiklagstiftningen 

Kollektivtrafiklagen och EU:s kollektivtrafiksförordning är tillämplig på väg, 

järnväg, vatten och tunnelbana respektive på järnväg och väg. Detta innebär att de 

regler som kommer till uttryck i lagen respektive förordningen är tvingande när 

det gäller kollektivtrafik inom de utpekade trafikslagen. Det innebär dock inte att 

andra trafikslag än de utpekade inte skulle kunna vara kollektivtrafik. 

 

Definitionen av kollektivtrafik är mycket bredare än tillämpningsområdet för 

kollektivtrafiklagen och EU:s kollektivtrafikförordning och framgår av lagens 1 

kapitel 5§ respektive förordningens artikel 2a: persontransporttjänster av allmänt 

ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan 

                                                 
1 Lag (2010:1065) om kollektivtrafik 
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EEG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om 

kollektivtrafik på järnväg och väg 
3 Fördrag om Europeiska Unionens Funktionssätt 
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diskriminering. Inom denna definition ryms alla typer av transporter, även 

linbana. Det ligger således inom Västra Götalandsregionens kompetensområde att 

bedriva kollektivtrafik med linbana även om detta inte är en skyldighet.  

 

EU:s statsstödsregler 

EU-rättens definition av statsstöd återfinns i EU:s funktionsfördrag 

(funktionsfördraget) artikel 107: 

 

Om inte annat förskrivs i fördragen, är stöd som ges av en 

medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, 

som snedvrider eller riskerar att snedvrida konkurrensen genom att 

gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den inre 

marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan 

medlemsstaterna. 

 

Det finns således fem förutsättningar (rekvisit), som alla måste vara uppfyllda, för 

att ett stöd ska bedömas vara ett statsstöd:  

1. Det ska vara ett stöd 

2. Stödet ska ges av en medlemsstat och bestå av statliga medel4 

3. Stödet ska gynna vissa företag eller sektorer framför andra 

4. Stödet ska ha en potentiell påverkan på konkurrensen och handeln mellan 

medlemsstater 

 

Stöd 

Begreppet stöd är ett vitt begrepp som bedöms utifrån den förväntade effekten av 

den aktuella stödåtgärden och inte givarens syfte. Avgörande för bedömningen är 

huruvida mottagaren har fått en ekonomisk fördel av stödet som denna inte skulle 

fått under så kallat normala marknadsmässiga förhållanden.  

 

Begreppet stöd innefattar således både direkta subventioner och överföring av 

medel, men också andra åtgärder om dessa på något sätt minskar de kostnader 

som normalt belastar en verksamhet. 

 

Stat och statliga medel 

I förenklade termer är alla offentliga organ och företag som förfogar över 

offentliga medel och är underställda det offentligas kontroll att betrakta som 

medlemsstater i funktionsfördragets mening. Till dessa hör staten, landstingen, 

kommunerna och offentliga bolag. De medel som denna typ av organ förfogar 

över räknas som statliga medel. 

 

Företag eller viss produktion 

Företag i funktionsfördragets mening är ett vitt begrepp som innefattar varje 

verksamhet som genomför ekonomiska aktiviteter på en marknad för varor och 

tjänster. Vad verksamheten har för form, eller huruvida den är vinstdrivande eller 

ej har ingen betydelse, inte heller om aktiviteterna inkluderar betalning. 

Avgörande för bedömningen är istället om aktiviteterna sker på en marknad där 

                                                 
4 I PreussenElektra avgörandet (C-379/98) 2001 slog EU-domstolens fast att ett stöd både måste 

utges av en medlemsstat och utgå med statliga medel för att det ska betraktas som statsstöd. 
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ett (vanligt) privat företag skulle kunna bedriva sin verksamhet i syfte att uppnå 

vinst.  

 

Stöd till viss produktion, innebär stöd riktade ensidigt till vissa 

näringslivssektorer, som exempelvis el-subventioner till textilindustrin.  

 

Konkurrenspåverkan  

Kraven för när en stödåtgärd bedöms innebära en risk för snedvridning av 

konkurrensen är mycket lågt ställda. Det krävs egentligen bara att stödet innebär 

att mottagaren hamnar i en mer förmånlig finansiell ställning jämfört med 

liknande verksamheter. 

 

Bedömningen av risken görs alltid utifrån de förhållanden som gällde vid tiden då 

stödet beviljades. Det spelar alltså ingen roll om det sedan skulle visa sig att 

stödet inte hade eller skulle ha haft någon konkurrenspåverkan.  

 

Påverkan på handeln – samhandelskriteriet  

Det så kallade samhandelskriteriet handlar om huruvida en stödåtgärd riskerar att 

påverka handeln mellan EU:s medlemsländer. En bedömning som har sin 

utgångspunkt i om mottagaren genom åtgärden får fördelar som stärker dennes 

ställning på den europeiska marknaden jämfört med verksamheter från andra 

medlemsländer.  

 

Detta bedöms vara fallet om stödmottagaren: 

1. själv ägnar sig åt gränsöverskridande aktiviteter i sin verksamhet eller  

2. bedriver verksamhet inom en sektor som normalt sett ägnar sig åt ett stort 

mått av gränsöverskridande handel eller 

3. agerar på en marknad med stor överskottskapacitet och är lokaliserad nära 

en gräns mellan två medlemsländer  

 

Särskilda statsstödsbestämmelser gällande kollektivtrafik 

När det gäller kollektivtrafikfrågor är också funktionsfördragets artikel 93 viktig, 

där stadgas: 

Stöd är förenligt med fördragen, om det tillgodoser behovet av 

samordning av transporter eller om det innebär ersättning för allmän 

trafikplikt. 

 

Artikeln reglerar hur EU-kommissionen ska bedöma statsstöd som innebär en 

ersättning för allmän trafikplikt för sådana trafikslag som inte omfattas av 

kollektivtrafikförordningen. Observera alltså att artikeln inte är ett undantag från 

statsstödsreglerna och notifieringsplikten (se nedan) utan en 

bedömningsanvisning för EU-kommissionen när den prövar mål om statsstöd till 

kollektivtrafik. 

 

Definitionen av allmän trafikplikt återfinns i sin tur i EU:s 

kollektivtrafikförordning artikel 2e (Sveriges kollektivtrafiklag 1 kap. 5§):  

 

krav som behörig myndighet definierar eller fastställer för att sörja 

för kollektivtrafik av allmänt intresse som ett kollektivtrafikföretag 

inte skulle ha något eget kommersiellt intresse av att bedriva utan att 
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få ersättning, eller åtminstone inte i samma omfattning eller på 

samma villkor. 

 

Behörig myndighet i Sverige är de regionala kollektivtrafikmyndigheterna 

(kollektivtrafiklagen 3 kap. 1§), där Västra Götalandsregionen är en. 

 

Notifieringsplikt 

Om alla fem förutsättningar som beskrivits ovan är uppfyllda så är den planerade 

stödåtgärden ett statsstöd. Åtgärden måste då enligt funktionsfördragets artikel 

108.3 anmälas till EU-kommissionen för godkännande innan den får genomföras 

s.k. notifiering. Kommissionen görs sedan en bedömning av huruvida åtgärden är 

förenlig med den inre marknaden eller ej. Det är Näringsdepartementet som 

formellt har i uppdrag att skicka över notifieringdokument till kommissionen för 

Sveriges räkning. Detta innebär dock inte att näringsdepartementet också skriver 

dokumenten och svarar på eventuella frågor, det måste stödgivaren själv göra. 

 

Det finns några undantag från notifieringsplikten, det som är intressant för den nu 

aktuella frågan är undantaget för finansiering av tjänster av allmänt ekonomiskt 

intresse. Finansieringen av sådana tjänster anses förenliga med EU:s inre marknad 

och undantagna notifieringsplikten om de s.k. Altmarkkriterierna är uppfyllda.5 

 

Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 

Varje medlemsstat har själv att bedöma vilka tjänster som utgör tjänster av 

allmänt ekonomiskt intresse i det egna landet. Någon formell definition finns inte, 

men utgångspunkten för bedömningen är att tjänsten ska vara till allmänhetens 

nytta och att medlemsstaten på grund av detta har kopplat särskilda skyldigheter 

till tillhandahållandet av den. Ett exempelvis på sådana särskilda skyldigheter är 

icke-diskriminering, det vill säga att alla medborgare garanteras likvärdig tillgång 

på lika villkor till tjänsten i fråga.6 Tjänsten ska också vara ekonomisk, det vill 

säga att det finns en marknad för den där vinstdrivande företag skulle kunna 

agera. Klassiska exempel på tjänster av allmänt ekonomiskt intresse är 

avfallshantering, postdistribution och ambulanstransporter.  

 

Sverige, liksom många andra medlemsländer i EU, definierar sin kollektivtrafik 

som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Något som också EU:s 

kollektivtrafikförordning (som Sveriges kollektivtrafiklag bygger på) tillstår.  

 

Altmarkkriterierna 

Altmarkkriterierna återfinns i EU-kommissionens beslut om ersättning av 

allmännyttiga tjänster beaktandesats 4 och ställer upp villkoren för när 

finansiering av sådana tjänster inte är notifieringspliktig: 

 

1. Medlemsstaten ska ha ålagt mottagaren en skyldighet att tillhandahålla de 

aktuella tjänsterna. Det ska vara tydligt och klart definierat vad skyldigheterna 

innebär. 

 

                                                 
5 Kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om ersättning för allmännyttiga 

tjänster artikel 3 
6 Kommissionens meddelande KOM(2011) 900 slutlig av den 20 december 2011 en kvalitetsram 

för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i Europa  
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2. Den ekonomiska uträkningsgrund som används för att beräkna ersättningen 

för tjänsterna ska vara fastställd på förhand på ett objektivt och öppet sätt.   

 

3. Ersättningen får inte överstiga de kostnader som mottagaren har för att 

tillhandahålla tjänsterna med tillägg för en rimlig vinst. 

 

4. Om den som tillhandahåller tjänsterna inte har valts ut genom offentlig 

upphandling så ska ersättningen beräknas utifrån en objektiv undersökning av 

de kostnader och en rimlig vinst som ett genomsnittligt, välskött företag 

sannolikt skulle ha haft för detta. 

 

Förenklat innebär kriterierna, utifrån vad som är av intresse för den aktuella 

frågan, att; uppdraget till den som i praktiken driver kollektivtrafiken ska vara 

tydligt och klart definierat, den ersättning som utgår ska vara fastställd på förhand 

utifrån objektiva kriterier och inte överstiga företagets kostnader, plus en rimlig 

vinst.  

 

Juridiska enhetens bedömning är att samtliga Altmarkkriterier kommer att 

uppfyllas om en eventuell framtida drift av kollektivtrafik med linbana 

upphandlas enligt LUF.7  

Slutsats 

Juridiska enheten gör bedömningen att det aktuella linbaneprojektet:  

- Kan definieras som kollektivtrafik enlig kollektivtrafiklagen och EU:s 

kollektivtrafikförordning 

- Kan finansieras på samma sätt som annan kollektivtrafik 

- Inte kommer att komma i konflikt med EU:s statsstödsregler 

- Inte behöver notifieras till EU-kommissionen innan genomförandet 

Detta under förutsättning att Västra Götalandsregionen, om man beslutar att driva 

kollektivtrafik med linbana: 

1. Belägger den med allmän trafikplikt 

2. Prissätter den gentemot resenärerna på samma sätt som all annan kollektivtrafik  

3. Upphandlar den enligt LUF 

För att uppfylla detta är det juridiska enhetens rekommendation att 

Regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen ska tillämpa 

kollektivtrafiklagens regler på linbanetrafiken. Anledningen till detta är att 

försäkra sig om att linbanetrafiken inte kommer särbehandlas gentemot annan 

kollektivtrafiken och därmed riskera att bryta mot EU:s statsstödsregler.  

 

Kollektivtrafiklagen behöver inte ändras till att bokstavligen omfatta linbana för 

att förutsättningarna för dessa slutsatser ska föreligga. Definitionen av 

kollektivtrafik är nämligen det som är den springande punkten och denna är 

mycket vidare än lagens tillämpningsområde.  

                                                 
7 Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 

(den s.k. försörjningssektorn)  
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Slutsatserna i denna PM bygger på scenariot att linbanetrafiken är en integrerad 

del av Västra Götalandsregionens kollektivtrafik. För det fall exempelvis andra 

varianter på finansiering eller andra användningsområden än renodlad 

kollektivtrafik aktualiseras så kommer en förnyad juridisk bedömning att behöva 

göras. 

 

Juridiska enheten  

 

 

Johanna Svensson 

Regionjurist  
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PM: Alternativ till stadslinbanan 
Sammanfattande rapport för Västtrafiks och Trafikkontorets gemensamma uppdrag  

att utreda alternativa kollektivtrafiklösningar i stråket för den planerade stadslinbanan 

Godkänd av styrgrupp 2019-11-04 

1 Sammanfattning 
Västtrafik har i samverkan med Trafikkontoret och med stöd av Stadsbyggnadskontoret samt Volvo 

utrett alternativ till stadslinbanan med fokus på tiden fram till år 2040, innan en eventuell 

Lindholmsförbindelse finns i drift. Arbetet har bedrivits under kort tid, varför resultaten ska ses som 

visioner eller utkast. Huvudalternativet för att lösa kollektivtrafikförsörjningen i stråket om 

stadslinbana ej byggs, är att skapa två färjeskyttlar över älven – från Rosenlund/Järnvågen till 

Lindholmen samt från Stenpiren till Pumpgatan, samt ny busstrafik från Pumpgatan via Västra 

Ramberget till Eketrägatan och från Lindholmen via Västra Ramberget till Wieselgrensplatsen. 

Färjorna angörs så att byten till buss kan göras så attraktiva och effektiva som möjligt. Nya 

bytespunkter skapas vid Rosenlund/Järnvågen, Lindholmen (till väster om dagens färjeläge) och 

Pumpgatan.  

Dessa nya bytespunkter ger med Stenpiren möjligheter till mer flexibel kollektivtrafik med färjor än 

vad som är möjligt idag. Bytespunkterna ska även fungera som knutpunkter genom att erbjuda 

mervärden för både resenärer och de människor som vistas i områdena kring färjelägena. För den som 

bor eller arbetar i det nya område som byggs vid Masthugget ligger Lindholmen bara några minuters 

båtresa bort. Utvecklade knutpunkter med närhet till vattnet bidrar till attraktiva stadsmiljöer och ger 

nya mötesplatser för människor i staden, vilket går i linje med målen i Vision Älvstaden, särskilt 

strategin ”Möta vattnet”. Arbetspendling från centrala staden till Hisingen och vice versa underlättas 

genom dessa nya båt-buss-förbindelser. En eventuell ny bro över Lundbyleden och Hamnbanan skulle 

korta körtiden för buss och även underlätta för cykelpendlaren (vilket även utökad båttrafik gör). En 

sådan bro skulle även bidra till att knyta ihop stadsdelarna på var sida om Lundbyleden. Det nya 

bussnätet på Hisingssidan kopplar det utvecklade Volvo-området till Wieselgrensplatsen och 

Lindholmen men även till Eketrägatan och Pumpgatan.  

Restid med huvudalternativet blir något längre än med stadslinbana men något kortare än med dagens 

kollektivtrafik. Förbindelsen i linbanestråket, mellan Rosenlund/Järnvågen och Lindholmen samt 

vidare mot Wieselgrensplatsen, kan ge viss avlastning på det framtida resandet på Hisingsbron om res- 

och bytestider hålls låga. Tidiga analyser visar dock att avlastningen blir betydligt mindre än vad 

stadslinbanan skulle avlasta Hisingsbron. Stadslinbanan våren 2019 (konceptanläggning med 4 

stationer, avgångar var 45:e sekund) avlastar enligt dessa med omkring 4 % (5100 resor per dygn) av 

resandet på Hisingsbron medan huvudalternativet avlastar med omkring 1 % (900 resor per dygn). 

Den andra länken, färja mellan Stenpiren-Pumpgatan och buss till Eketrägatan, attraherar, enligt 

analyserna, inte lika många resenärer men ökar kapaciteten, robustheten och flexibiliteten i stråket. 

De bedömda investeringskostnaderna är framtagna i tidigt skede och innehåller påslag för både 

osäkerhet i detaljeringsgrad och för risk. För jämförbarhet med stadslinbanan presenteras siffrorna i 

2016 års prisnivå. Kostnaden för alternativet i linbanestråket har uppskattats till 160–370 mnkr, med 

en uppskattad driftskostnad på 3–42 mnkr. Huvudalternativet, då även Stenpiren-Pumpgatan-

Eketrägatan läggs till, har uppskattats till 290–570 mnkr i investering och 31–84 mnkr i drift. En enkel 

bro över Hamnbana och Lundbyleden för kollektivtrafik, gång och cykel uppskattas till 430–870 

mnkr. I rapporten presenteras investering i tre möjliga nivåer: grundinvestering – som innehåller den 

infrastruktur som krävs för att klara trafikstart samt två färjor, utvecklade bytespunkter – som 

innehåller de förbättrade väderskydd, skärmtak och väntrum med inomhusklimat som krävs för att få 
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attraktiva byten och stadsmiljöer, samt enkel bro för kollektivtrafik, gång och cykel – en dubbelriktad 

bro för kollektivtrafik, gång och cykel över Lundbyleden och Hamnbanan.  

Huvudalternativet klarar av det för år 2040 beräknade resandebehovet i stråket. Kombinationen av båt 

och buss är, jämfört med stadslinbanan, inte lika strukturerande eller barriärbrytande men det är 

skalbart över tid, flexibelt och har lägre investeringskostnad. Nästa steg i arbetet bör vara att vidare 

utreda trafikering och uppbyggnad av kollektivtrafiksystemet, men tydligare utifrån Målbild Koll2035. 

Flera andra delar behöver också fördjupas, såsom placering och utformning av färjelägen/ 

bytespunkter, större förändringar av infrastrukturen och finansieringen. 

2 Inledning  
Uppdraget har varit att utreda behov och föreslå kollektivtrafiklösningar i stadslinbanestråket om 

stadslinbanan ej byggs. Uppdraget gavs av Trafiknämnden i Göteborgs Stad och Regionstyrelsen i 

Västra Götalandsregionen våren 2019 till trafikkontoret och Västtrafik. Denna rapport är författad av 

Torvald Asplund (Västtrafik, projektledare) och Joachim Karlgren (Trafikkontoret, Göteborgs Stad). 

Styrgrupp för detta uppdrag har utgjorts av Camilla Holtet (Västtrafik, ordförande för styrgrupp), 

Martin Giöbel (Västtrafik), Jenny Adler (Trafikkontoret, Göteborgs Stad), Alexander Danilovic 

(Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad) och Jurong Li (Volvo). Västtrafik har haft huvudansvaret 

för uppdraget och finansierat merparten av konsultinsatserna. 

Detta är en sammanfattning av det arbete som gjorts och de underlag som tagits fram inom ramen för 

detta uppdrag (Alternativ till stadslinbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen i Göteborg, 

SWECO och Västtrafik, 2019-11-06 och Sampersprognos – Resenärsflöden för alternativ till 

stadslinbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen, PM, SWECO, 2019-10-15). Arbetet har varit 

inriktat mot att klargöra övergripande möjligheter och utmaningar, varför flera detaljer återstår att 

utreda. Fokus har varit på tiden fram till år 2040, eftersom den planerade Lindholmsförbindelsen 

bedöms vara i drift då (Lindholmsförbindelsen är en kollektivtrafikförbindelse över älven mellan 

Lindholmen och Stigberget som enligt rådande planering kan stå färdig 2035), och den förväntas lösa 

merparten av det då uppkomna kollektivtrafikbehovet i stråket. Årtalet 2040 har också valts utifrån att 

det är för detta år som redan befintliga analysmodeller är framtagna. De närmaste åren kommer 

resandebehovet till och från Lindholmen, Lundby, Norra Masthugget och andra närliggande områden 

ha ökat markant jämfört med idag. Den nyligen laga kraftvunna Detaljplan för verksamheter m.m. vid 

Volvo Lundby, medger 5000 nya arbetsplatser i området väster om Gropegårdsgatan. På Lindholmen 

planeras för tillkomst av omkring 10 000 nya arbetsplatser och omkring 5000 nya boende de närmaste 

åren. Detaljplan för Järnvågsgatan, m. fl. kan ge omkring 5000 nya arbetsplatser eller invånare. För 

att klara denna ökning av resandebehovet behövs tydlig ökning av kollektivtrafiken i stråket. 

Inom utredningen har även översiktligt studerats vad som kan vara i drift från år 2021 och framåt. Ett 

viktigt mål med de studerade lösningarna har varit att avlasta den framtida Hisingsbron och 

Brunnsparken, vilket var ett av målen i Åtgärdsvalsstudie: Linbana över älven år 2021 (se sid 19 i den 

rapporten). Behovet av dessa avlastningar beskrivs tydligare i Målbild Koll20351. Då tiden har varit 

mycket knapp har arbetet även varit inriktat mot kända former av kollektivtrafik, och därmed har mer 

icke traditionella transportsätt, såsom amfibiebuss, buss som körs på färja, ej utretts närmare. En gång- 

och cykelbro över älven någonstans i närheten av Stenpiren/Järnvågen skulle också kunna avlasta 

kollektivtrafiksystemet. Dock har inte funnits utrymme för fördjupning i den frågan inom detta 

                                                           
1 Se Målbild Koll2035 Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille, april 2018, sid 24, 
där avlastning av Brunnsparken är en av 9 utvecklingsprinciper. Se även Appendix: Fördjupning och 
planeringsstatus avseende åtgärder, sid 3: ”Ökad robusthet i spårvägsnätet: Älvsnittet i Göteborg är en 
flaskhals som påverkar både pålitlighet och robusthet i stadstrafiken, och där är flera olika förstärkningar 
nödvändiga. En ny fast älvförbindelse är helt nödvändig. En linbana går relativt snabbt att bygga och kan 
väsentligt avlasta Hisingsbron innan en Lindholmsförbindelse kan vara på plats.” 



3 

uppdrag, samtidigt som gång- och cykelförbindelser över älven utreds inom ett parallellt uppdrag. 

Motsvarande gäller kollektivtrafikförbindelser över älven där stort fokus ligger på att få klarhet i hur 

Lindholmsförbindelsen ska utformas. 

Arbetet har bedrivits från slutet av maj till slutet av oktober 2019, vilket är för kort tid för djupare 

utredningar eller analyser. Resultaten ska därför också ses mer som visioner eller utkast. Både 

trafikering och nya färjelägen bedöms vara möjliga, men exakt var trafiken ska gå, var färjelägena ska 

placeras eller var och hur bytespunkterna ska utformas behöver utredas vidare.  

Följande tre övergripande mål har tagits fram inom denna utredning och har varit vägledande för 

arbetet:  

1. Åtgärden bör etablera en effektiv tvärlänk i den göteborgska kollektivtrafiken. 

2. Åtgärden bör avlasta kollektivtrafiksstråket i det centrala älvsnittet och området kring 

Brunnsparken, framförallt till år 2040. 

3. Åtgärden bör knyta samman stadsdelar och bidra till fler attraktiva stadsmiljöer. 

 

3 Alternativ  

3.1 Utformning – huvudalternativ  
Huvudalternativet, med arbetsnamnet Lundby X City i rapporten ”Alternativ till stadslinbana mellan 

Järntorget och Wieselgrensplatsen i Göteborg” (SWECO och Västtrafik, 2019-11-06), bygger på två 

stråk över älven där färjor går i skytteltrafik mellan Järnvågen/Rosenlund och Lindholmspiren samt 

mellan Stenpiren och Pumpgatan. På Hisingssidan skapas två nya busslinjer som kopplar Lindholmen 

till Wieselgrensplatsen och Pumpgatan till Eketrägatan, så att busslinjerna möts som i ett ”X” vid 

Västra Ramberget. Busslinjen från Lindholmen kan dras ungefär som röd heldragen/streckad 

markering i figuren nedan, där bred streckad röd linje indikerar en bro över Hamnbanan och 

Lundbyleden, som skulle korta restiden med upp till 2 minuter. Busslinjen från Pumpgatan kan, om 

framkomligheten på Lindholmsallén är begränsad, köras på Herkulesgatan norr om Lundbyleden, via 

Inlandsgatan till Västra Ramberget och vidare (tunn röd streckad linje i figur nedan). 
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Figur 1. Huvudalternativets utformning omkring år 2025, när Pumpgatans färjeläge och spår i 

Lindholmsallén är på plats, tillsammans med ett nytt färjeläge vid Rosenlund/Järnvågen. En möjlig 

framtida bro över Hamnbanan och Lundbyleden är markerad med streckad bred röd linje (bron 

bedöms dock inte vara möjlig att färdigställa till år 2025). 

3.2 Bytespunkter och reseupplevelse 
Utvecklade bytespunkter eller knutpunkter med närhet till vattnet bidrar till attraktiva stadsmiljöer och 

ger nya mötesplatser för människor i staden, vilket går i linje med målen i Vision Älvstaden, särskilt 

strategin ”Möta vattnet”.  

Inom ramen för denna utredning har tre nya eller förändrade bytespunkter översiktligt studerats. Dessa 

är Rosenlund/Järnvågen, Lindholmen och Pumpgatan, vilka samtliga illustreras schematiskt nedan. 

Dessa bytespunkter har bedömts som genomförbara men fördjupade studier behövs och dessa kommer 

sannolikt resultera i ändrade utformningar och ändrade placeringar.  

Vid Västra Ramberget behövs också en bytespunkt, men denna behöver utredas vidare innan 

ytterligare information kan presenteras. Alla bytespunkter behöver utformas så att bytet mellan buss 

och båt blir så smidigt som möjligt, så väderskyddat som möjligt och med så korta avstånd som 

möjligt. Vid bytespunkten behöver även skapas utrymme för framtida eldrivna mobilitetslösningar och 

smarta fordon, samt för mindre handel, cykelparkering o s v.  

Lindholmen 

Vid Lindholmspiren behövs ett mer kapacitetsstarkt färjeläge då dagens är nära sitt kapacitetstak. Det 

nya färjeläget bör anläggas på västra sidan av bassängen för att möjliggöra bättre koppling till 

busstrafiken. Avsikten är att skapa en attraktiv bytespunkt mellan färja och elbuss där Lärdomsgatan 

möter kajen. Vid denna plats finns idag en park, där Chalmers har en outnyttjad byggrätt som i bästa 

fall kan bli en inomhushållplats för elbuss på markplanet som ger ett attraktivt byte från färja till 

bussen som går vidare norrut mot Västra Ramberget (eller Campus Lundby som det ibland kallas) och 

Wieselgrensplatsen eller Eketrägatan.  

Lindholmen 

Pumpgatan 

Eketrägatan 

Västra Ramberget 

Wieselgrensplatsen 

Rosenlund/

Järnvågen 

Stenpiren 



5 

 
Figur 2. Tidig skiss av önskade rörelser och relationer vid studerad ny bytespunkt vid Lindholmen, 

(PM Alternativutredning stadslinbana, White och Västtrafik, 2019-10-25). 

Pumpgatan 

För området kring Pumpgatan finns lagakraftvunnen detaljplan2 med ett nytt färjeläge som en viktig 

del i hur det nya verksamhetsområdet ska kollektivtrafikförsörjas. I denna utredning har fokuserats på 

att skapa en attraktiv och nära koppling mellan buss och båt, se figur 3 nedan.  

 
Figur 3. Tidig skiss av önskade rörelser och relationer vid studerad ny bytespunkt vid Pumpgatan (PM 

Alternativutredning stadslinbana, White och Västtrafik, 2019-10-25). 

Ett problem som inte kunnat studeras närmare inom ramen för denna utredning gäller var det är mest 

lämpligt eller möjligt att låta en buss i linjetrafik vända – precis vid färjeläge Pumpgatan 

(utrymmesmässigt svårt), i dess närhet – eller om bussen ska köras vidare inom Lundbystrand för att 

också kunna försörja ett större område. Den ovan nämnda detaljplanen och övrig pågående planering 

för området har inte tagit höjd för att buss i linjetrafik ska köras genom området eller vändas vid 

färjeläget varför dessa planer kan behöva ändras om detta ska bli möjligt. Ett alternativ, som ej vidare 

studerats eller kostnadsbedömt, är att vända bussen längre västerut, närmare Sveriges Televisions 

byggnad, men då blir bytet mellan buss och båt inte lika attraktivt. 

                                                           
2 Detaljplan för verksamheter vid Pumpgatan inom stadsdelen Lundbyvassen, Laga kraft 2019-07-09. 
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Rosenlund/Järnvågen 

Vid Rosenlund/Järnvågen finns idag ett färjeläge som inte kommer vara tillgängligt då anläggning av 

den framtida halvön som ingår i Detaljplan för Järnvågsgatan m.fl. snart börjar. I denna plan finns ett 

nytt färjeläge, men placerat längst ut på halvön, varför avståndet till övrig kollektivtrafik gör att bytet 

inte blir tillräckligt attraktivt. Inom ramen för denna utredning föreslås därför ett nytt färjeläge på 

västra delen av halvön, så nära Emigrantvägen och Järnvågen som möjligt (se illustration i figur 4 

nedan). 

 
Figur 4. Tidig skiss av önskade rörelser och relationer vid studerad ny bytespunkt vid 

Rosenlund/Järnvågen (PM Alternativutredning stadslinbana, White och Västtrafik, 2019-10-25). 

Då det inte är möjligt att få tillträde till platsen för ett eventuellt nytt färjeläge enligt figur ovan, innan 

halvön och vissa byggnader färdigställts (år 2025 enligt rådande planering) bör möjligheten att skapa 

ett tillfälligt färjeläge strax väster om utpekad plats utredas. Denna plats kommer dock delvis i konflikt 

med Stenas nuvarande verksamhet vid Masthuggskajen.  

3.3 Restider  
Då utredningen har haft till uppgift att utreda hur kollektivtrafik kan lösas i stråket för stadslinbanas 

tänkta stationer studerats. Restidsexemplen nedan kan illustrera hur huvudalternativet i denna 

utredning står sig mot dagens system och mot den planerade stadslinbanan. Restiderna utgår i 

huvudsak ifrån Västtrafiks Reseplanerare medan de för stadslinbanan kommer från rapporten 

Samhällsekonomisk analys av Göteborgs stadslinbana, Järntorget – Wieselgrensplatsen.  

För att få ett stort resande är utformning av bytespunkter och tiden det tar för ett byte centralt. I 

tabellen nedan antas 2 min bytestid (utom för kolumnen ”Med dagens utbud” där vi använt den 

bytestid Reseplaneraren ger). I tabellen nedan har ingen bytestid angivits för stadslinbanan (ej gått att 

inhämta). Av denna anledning, och för att göra restiderna mer överskådliga, har därför Järntorget och 

Rosenlund/Järnvågen likställts i sammanställningen nedan. Detsamma gäller med hållplats 

Lindholmen och den nya Lindholmspiren.  

Restiderna är uppskattade för det system som beskrivs ovan i avsnitt 3.1, utan Lindholmsförbindelsen 

och utan någon bro över Hamnbanan/Lundbyleden och de gäller för när trafiken inte påverkas av yttre 

störningar, såsom köbildning. Med en ny bro uppskattas restiden för buss kunna minskas med cirka 

två minuter. 
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Tabell 1. Restider med dagens utbud, med möjlig framtida stadslinbana samt restider med möjligt 

framtida huvudalternativ som trafikeras med båt och buss. 

                          Restider 

 

Sträcka 

Dagens utbud Huvudalternativ år 
2021 till ca 2025, 
båt via Stenpiren 

Huvudalternativ 
efter år 2025, båt 

via Järnvågen 

Stadslinbanan 

Järntorget-Lindholmen 10 min 

(spv 2min, byte 2min, 

båt 6min) 

10 min 

(spv 2min, byte 2min, 

båt 6min) 

5 min 

(båtresa) 
4,5 min 
(linbana) 

Järntorget-Västra 

Ramberget  

20 min 
(spv 5min, byte 3min, 

spv 8min, byte 2min, 

buss 2min) 

19 min 

(spv 1min, byte 2min, 

båt 6min, byte 2min, 

buss 8min) 

15 min3 

(båt 5min, byte 

2min, buss 8min) 

8,5 min 
(linbana) 

Järntorget-

Wieselgrensplatsen 

16 min 
(spv) 

22 min 
(spv 1min, byte 2min, 

båt 6min, byte 2min, 

buss 11min) 

18 min 

(båt 5min, byte 

2min, buss 11min) 

12,5 min 

(linbana) 

 
I huvudsak konstateras att huvudalternativen erbjuder en något förbättrad restid i jämförelse med 

dagens utbud i linbanestråket, men en sämre restid än stadslinbanan. Den huvudsakliga orsaken till 

huvudalternativets längre restid än stadslinbanan är bytestiden, samt bussens framkomlighet. Ett nytt 

färjeläge vid Rosenlund/Järnvågen är centralt för jämförelser i ”linbanestråket” och ger förbättrade 

restider. Om restiden för buss kunna minskas med några minuter, vilket en bro över Hamnbana och 

Lundbyleden skulle bidra till, så kommer restiderna ytterligare närmare restiderna för stadslinbanan.  

Innovation 

Utredningens inriktning är att den nya trafiken ska kunna etableras som en del av en ny demoarena 

inom ElectriCity – ett framgångsrikt samarbete mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv som 

bland annat tagit fram linje 55 med nya elbussar. En ny demoarena inom ElectriCity möjliggör för de 

nya båtarna och bussarna samt bytespunkterna att få en ElectriCity-paketering med egen design men 

också på att skapa ett multimodalt resande och fokus på statsutveckling med integration mellan 

fastigheter och närliggande funktioner. Demoarenan kan även utgöra en testarena för forskning samt 

utveckling av nya tjänster och produkter, inom områden som elektromobilitet, autonomitet, 

trafiksäkerhet, energilagring och laddning.  

3.4 Andra utredda alternativ 
0-alternativ 

Utöver huvudalternativet har även ett nollalternativ översiktligt beskrivits som visar att befintligt 

kollektivtrafiksystem blir överbelastat om utbyggnadsplanerna genomförs utan kompletterande 

kollektivtrafik. Här kan också nämnas att några av planerna omkring stadslinbanan har formuleringar 

som kräver kraftigt ökad kollektivtrafikförsörjning, mer än vad som kan betraktas som den ökning 

som kan inrymmas i ett nollalternativ. Om inte kollektivtrafik i den omfattning som utlovats 

tillkommer kan en detaljplan som ännu inte vunnit laga kraft bli föremål för överprövning av 

Länsstyrelsen (beslutet att anta planen prövas och planen kan hävas). Exempelvis finns följande 

formulering i en påskriven avsiktsförklaring i den gröna res- och transportplanen för Norra 

Masthugget4:  

                                                           
3 Om så kallad takttrafik kan skapas, där buss där buss och båt inväntar varandra för att minimera bytestiden, 
samt att bussen går direkt från det nya läget vid Lindholmen till Västra Ramberget, skulle restiden från 
Järnvågen till Västra Ramberget komma ner till cirka 12 minuter. Detta resonemang kan till viss del även gälla 
för Pumpgatan och resande från Hisingen till Rosenlund/Järnvågen. 
4 Grön transportplan för Norra Masthugget. Granskningshandling, 2017-06-07 
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”Göteborgs Stads förvaltningar ska: 

• I samarbete med Västtrafik verka för att säkra en tillräckligt hög kapacitet i 

kollektivtrafiksystemet. Åtgärden innebär att man säkerställer att kollektivtrafiksystemet 

klarar av både dagens och framtida kollektivtrafikresenärer. 

• Verka för att stärka kollektivtrafikförbindelsen till Norra Älvstranden. Åtgärden innebär att 

tillgängligheten med kollektivtrafik till Hisingen förbättras. Ett exempel på en sådan 

förbindelse är linbanan över Göta Älv.” 

 
Alternativ i stadslinbanans stråk 

Vidare har ett alternativ med tillkommande kollektivtrafik och infrastruktur enbart i stadslinbanans 

direkta närhet studerats. Detta alternativ motsvarar delar av det som presenteras i huvudalternativet, 

men utan anslutning via Pumpgatan eller Eketrägatan. Att bara förstärka i linbanestråket gör det svårt 

få tillräcklig attraktivitet jämfört med att även trafikera via Eketrägatan och Pumpgatan. Dock blir 

kostnaden lägre och analyserna visar att resandet i stråket från Rosenlund/Järnvågen, via Lindholmen, 

Västra Ramberget till Wieselgrensplatsen är tydligt större än från stenpiren, via Pumpgatan till 

Eketrägatan. 

4 Stegvis införande – skalbarhet  
För att de nya föreslagna kollektivtrafikförbindelserna ska kunna göra nytta redan innan ett nytt 

system är fullt utbyggt, föreslås ett stegvis införande som anpassas efter behov men även efter när det 

är möjligt att anlägga exempelvis nytt färjeläge.  

Förstärkt trafik redan år 2021 bedöms vara möjligt under förutsättning att en överenskommelse om 

finansiering kan göras i närtid. Större investeringar med syfte att göra resorna mer attraktiva, såsom 

utvecklade bytespunkter, nya platser för färjelägen och förbättrad framkomlighet för buss, bedöms ta 

längre tid och behöver utredas vidare.  

4.1 Trafikering  
Utredningen har haft till uppgift att föreslå trafik i stråket för stadslinbana. Vid ordinarie arbetsgång 

när Västtrafik etablerar ny kollektivtrafik studeras resandebehov i ett större geografiskt område. 

Således är det inte sannolikt att de korta busslinjer som föreslås i denna utredning helt kommer att 

överensstämma med vad som föreslås i senare utredningsskede. 

På kort sikt, fram till år 2021, är det möjligt att utöka busstrafiken med nya linjer och vid behov 

förstärka skytteltrafiken med båt mellan Lindholmen och Stenpiren. Ett nytt färjeläge vid Pumpgatan 

kan vara färdigställt till 2021, vilket är en nödvändighet för att starta trafikering med båt och buss via 

den platsen. Alternativet i linbanestråket har tagits fram i en version som skulle klara cirka 1500 

resenärer per timme i högtrafik, vilket skulle ge en driftskostnad på cirka 41 mnkr/år.  

När ett färjeläge etableras vid Rosenlund/Järnvågen (omkring år 2025 enligt tidplan framtagen inom 

detaljplanearbetet) skulle en ny skyttel mellan Rosenlund/Järnvågen och Lindholmen kunna etableras, 

under förutsättning att nytt färjeläge vid Lindholmen färdigställts. 

Om resandet med färjor över älven avtar då en Lindholmsförbindelse är på plats (vilket framtagna 

analyser pekar mot) finns det möjlighet att skala ned en båt- och busslösning genom att minska på 

turtätheten och därmed även driftskostnaderna. 

4.2 Infrastruktur 
Flera mindre och några större ändringar av infrastrukturen kommer att behövas för att 

huvudalternativet eller alternativet i linbanestråket ska gå att genomföra. Några av dessa ändringar ska 
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göras oavsett om stadslinbanan ska byggas eller inte och några behöver göras enbart för att det ska gå 

att köra buss och båt enligt de alternativ som här beskrivs. 

Anslutning mellan Eriksbergsmotet och Inlandsgatan, som ger smidigare körväg mellan 

Gropegårdsgatan och Lindholmen, är en konsekvens av flera redan antagna planer och kan vara 

färdigställd år 2022. I samband med detta kommer sannolikt Lundbyledens signalreglerade korsning 

med Inlandsgatan att stängas. 

För närvarande är planen att spårvägsspåren i Lindholmsallén ska vara färdiga år 2023 och i anslutning 

till detta kommer området i första hand att kollektivtrafikförsörjas med spårvagn. Söder om 

cirkulationsplatsen där Karlavagnsgatan och Ceresgatan möter Lindholmsallén kommer ett vändspår 

behöva anläggas. Med detta ändras utformningen av korsningen mellan Plejadgatan och Lärdomsgatan 

vilket kan göra det tidvis eller permanent svårt att köra buss på Lärdomsgatan. Annan väg än vad som 

visas i figur 1 ovan kan behövas för att koppla busstrafiken till det framtida färjeläget vid Lindholmen. 

Det nya färjeläget vid Pumpgatan kan vid gynnsamma förhållanden vara redo för färjetrafik under 

2021 men Lindholmsallén är då och ytterligare något år framåt under ombyggnad, varför det kan vara 

svårt att köra buss till Pumpgatan då. Vidare behövs ytterligare studeras om hur buss i linjetrafik kan 

vända vid Pumpgatans färjeläge eller köra en slinga på Lundbystrand för att få med sig fler 

passagerare. 

Sommaren 2021 ska den nya Hisingsbrons spår kopplas med befintliga spår i Hjalmar Brantingsgatan. 

Detta kommer ta några veckor och under den tiden kan inga spårvagnar passera över Göta Älv. För att 

underlätta för resenärerna kan båttrafiken behöva förstärkas denna period. 2022 är Hisingsbron helt 

klar och då påbörjas rivning av Göta Älvbron. 

Omkring år 2025 beräknas den nya halvön vid Norra Masthugget, inom Detaljplan för Järnvågsgatan 

m.fl. vara färdigställd och redo för färjetrafik, men under gynnsamma förhållanden och med 

samordnad planering kan det planerade färjeläget börja trafikeras tidigare. För att det ska vara möjligt 

att anlägga ett väl fungerande färjeläge med bra bytesmöjligheter till buss på den halvön, så nära 

Järntorget som möjligt, behöver detaljplaneringen och projekteringen av halvön och dess bebyggelse 

omgående få nya direktiv gällande kajerna så att planerat färjeläge på nocken av halvön kan flyttas till 

nytt önskat läge. För att klara tiden fram till 2025 vore det önskvärt att anlägga ett tillfälligt färjeläge 

vid Järnvågen, strax väster om där halvön ska byggas. Många frågor kvarstår att lösa innan det kan 

vara möjligt. 

Västlänken ska vara i drift 2026 och då kommer resandet till och från Haga att öka. Förhoppningen är 

att de som ska vidare mot Lindholmen finner bra resvägar utan att behöva passera Hisingsbron. 

Planering av Lindholmsförbindelsen, som är en del av Sverigeförhandlingens kollektivtrafikobjekt 

Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen, är i ett skede där bro eller tunnel ska väljas. 

Oavsett val kommer Plejadgatan vid Lindholmen att påverkas. Tidiga utredningar pekar mot att 

Lindholmsförbindelsen kan vara färdig år 2035.  

I detta utredningsarbete har även diskuterats en bro över Hamnbanan och Lundbyleden, som förbinder 

Polstjärnegatan med Inlandsgatan, som initialt skulle vara avsedd för kollektivtrafik, gång- och 

cykeltrafik. Den bro som avses i denna utredning är för busstrafik med gång och cykel, men om en bro 

i detta läge ska studeras ytterligare så kommer en utformning som även medger spårvägstrafik att 

utredas. En sådan bro behöver också utredas tillsammans med övriga kollektivtrafikåtgärder som 

hanteras inom ramen för Koll2035 för att samhällsnyttan ska optimeras. Oavsett om en sådan bro får 

spår eller inte så skulle den ge en barriärbrytande effekt och tydligare koppla ihop Lindholmen med 

Lundby, dels för kollektivtrafikresenärer men även för gång- och cykeltrafik. 
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4.3 Kostnader 
Kostnaderna delas nedan upp i infrastruktur och drift. Kostnaderna för infrastruktur hamnar i 

huvudsak på Göteborgs Stad, medan kostnaderna för drift i huvudsak hamnar på Västtrafik. 

Infrastruktur, investering 

De bedömda investeringskostnaderna är framtagna i tidigt skede varför påslag gjorts för osäkerhet i 

detaljeringsgraden och för risker. Investeringen presenteras i tre nivåer: grundinvestering, utvecklade 

bytespunkter och med enkel bro för kollektivtrafik, gång och cykel. Kostnaderna redovisas i tabell 2 

nedan. 

I investeringskalkylen för grundinvestering ingår flytbryggor, cykelparkeringar, förberedelse av 

ytskikt torg/gata, och enklare väderskydd. Ett påslag på 20 procent för detaljeringsgrad har använts, ett 

påslag på 35 procent för byggherrekostnader och projektering, samt ett påslag på 40 procent för risk 

har lagts till för alla kalkyler (inköp av färja har inget riskpåslag). Kostnaden bedöms till 290 mnkr 

med 2016 års prisnivå, varav 165 mnkr är en kostnad som ingår i Göteborgs Stads kostnader och 125 

mnkr är en kostnad som ingår i Västtrafiks kostnader.  

I investeringskalkylen för utvecklade bytespunkter ingår nya byggnader som utgör väntrum med 

inomhusklimat, bättre och mer skyddande skärmtak samt bättre väderskydd för buss och större 

flytbryggor med väntkurar. Vid Lindholmen ingår även en kostnadsbedömning för ny utbyggd kaj i 

befintligt vattenområde med grundläggning. Ett påslag på 20 procent för detaljeringsgrad har använts, 

ett påslag på 30 procent för byggherrekostnader och projektering, samt ett påslag på 30 procent för risk 

har lagts till för alla kalkyler. Kostnaden bedöms till 280 mnkr med 2016 års prisnivå, varav 130 mnkr 

är en kostnad som ingår i Göteborgs Stads kostnader och 125 mnkr är en kostnad som ingår i 

Västtrafiks kostnader.  

I investeringskalkylen för enkel bro för kollektivtrafik, gång och cykel ingår en första bedömning av 

infrastrukturkostnad för en bro över Lundbyleden och Hamnbanan. Uppskattningen baseras på en 

dubbelriktad bro för kollektivtrafik, gång och cykel. Bron bedöms kosta mellan 430 mnkr och 870 

mnkr. Ett påslag på 20 procent för detaljeringsgrad har använts, ett påslag på 35 procent för 

byggherrekostnader och projektering, samt ett påslag på 40 procent för risk (30 procent för den lägre 

kostnaden) har lagts till för alla kalkyler. 

Tabell 2. Bedömda investeringskostnader i 2016 års prisnivå.  

Investeringsnivå Kommentar Delsumma Summa 

Grundinvestering Infrastruktur för att klara 

trafikstart med enklaste 

hållplatsutföranden. Inklusive 2 

elhybridfärjor à 70 mnkr 

+ 290 mnkr 

(165 för Gbg) 

290 mnkr 

Utvecklade 

bytespunkter 

Attraktiva stadsmiljöer. Bättre 

väderskydd, skärmtak och väntrum 

med inomhusklimat. 

+ 280 mnkr 

(130 för Gbg) 

570 mnkr 

Med enkel bro för 

kollektivtrafik, gång och 

cykel 

Enkel dubbelriktad bro med 

utrymme för gång och cykel. 

+ 430-870 mnkr 1000-1440 mnkr 

 
Bedömd kostnad för markåtkomst (privat mark- och fastighetsinlösen) redovisas nedan i tabell 3 i 

2019 års prisnivå (dessa kostnader brukar inte indexeras). 
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Tabell 3. Bedömd kostnad för markåtkomst (privat mark- och fastighetsinlösen) i 2019 års prisnivå. 

Markåtkomst Delsumma Summa 

Markåtkomst grundinvestering 4-38 mnkr (bara 

Gbg) 

4-38 mnkr  

Markåtkomst utvecklade bytespunkter 7-51 mnkr (6-42 för 

Gbg) 

11-89 mnkr  

Markåtkomst för bro för kollektivtrafik, gång och cykel 0 (bara kommunal 

mark) 

11-89 mnk 

 
Drift 

Västtrafik har i tidigare arbete uppskattat driftskostnaden, för att klara ett resande om cirka 1500 

resande i timmen under rusningstid, till cirka 42 mnkr/år (inklusive driftskostnader för ny bytespunkt 

vid Lindholmen). Föreliggande utredning visar dock på ett kostnadsspann för driftkostnader från 3 

mnkr/år (för endast viss bussförstärkning från Lindholmen till Wieselgrensplatsen) till 84 mnkr för 10 

min trafik under hela trafikdygnet för huvudalternativet med två nya båtskyttel-linjer och två nya 

busslinjer (inklusive driftskostnader för Lindholmens, Pumpgatans och Rosenlund/Järnvågens 

bytespunkter). Detta stora spannet illustrerar att driftskostnaden varierar kraftigt beroende på vilken 

trafikering som erbjuds.  

Tabell 4. Exempel på bedömda kostnader för drift. 

Driftskostnader Summa 

Förstärkning i linbanestråket (buss 31) med 3 bussar 3 mnkr 

1500 resande i timmen under rusningstid, något lägre trafikering utanför rusningstid (i 
ett stråk). Drift av ny bytespunkt (1,5 mnkr) 42 mnkr 

5-10 min trafik över hela trafikdygnet i två stråk, samt drift av tre nya bytespunkter 
(3*1,5 mnkr) 84 mnkr 

 
I en lösning med förstärkt buss- och båttrafik anpassas trafikeringen till en rimlig 

kostnadstäckningsgrad. Prognoser om förväntat resande har inte tagits fram inom ramen för 

utredningen, varför det inte är möjligt att i detta skede ge en uppskattning om kostnadstäckningsgrad. 

Vilken trafikering Västtrafik kan erbjuda inom ordinarie driftsbudget beror på vilket resandeunderlag 

som finns på sträckan och är ännu inte utrett. I sammanhanget är det viktigt att nämna att linje 286, 

som går mellan Stenpiren och Lindholmens färjeläge, idag är en ”gratisfärja” med mycket högt 

resande. Dessa gratisturer erbjuds av Västtrafik med delfinansiering ifrån Göteborgs Stad. För att 

Västtrafik ska kunna erbjuda nya skyttlar krävs troligen antingen ett stort antal betalande resenärer, 

eller ett nytt avtal liknande det som idag finns för linje 286.  

5 Risker och osäkerheter  
En så här tidig bedömning om hur kollektivtrafiken skulle kunna förstärkas i linbanestråket är förenat 

med osäkerheter. Det har inte funnits tid för utredningar och överenskommelser som krävs för att med 

säkerhet kunna säga att det går att etablera föreslagna nya bytespunkter, ny infrastruktur, förbättrad 

kollektivtrafikprioritering eller klargöra detaljer kring ny trafikering. Markåtkomst, möjliga 

framkomlighetsåtgärder för bussar, finansiering och tidplaner med hänsyn tagen till de politiska 

överenskommelser som behöver träffas, är några av de lite större risker som identifierats. 

Flytt av Lindholmens färjeläge och etablering av nytt bussläge närmare vattnet behöver utredas vidare. 

En flytt av befintliga nattlägen för dagens färjor skulle kunna vara nödvändig och medför i sådana fall 

en ökad kostnad.  
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När det gäller möjligt färjeläge vid Rosenlund/Järnvågen så behövs snarast en tydlighet i stadens och 

Västtrafiks vilja i denna fråga för att det ska gå att ändra utformningen av halvön. Men tiden fram tills 

den halvön är färdig blir påfrestande för resenärer till Lindholmen då de är hänvisade till Stenpiren. 

Förhoppningen är därför att det kan gå att finna en temporär lösning för byte mellan buss och färja 

strax väster om den planerade halvön. Antal resenärer som väljer färja istället för Hisingsbron kommer 

påverkas av hur snabbt en skyttel mellan Rosenlund/Järnvågen och Lindholmen kan starta. 

För flera av bytespunkterna vid vatten saknas kunskap om kajernas skick. Således ingår inga kostnader 

för eventuellt behov av att förstärka kajerna. 

6 Måluppfyllelse och slutsatser  
Slutsatsen från utredningen är att det är svårt att finna restidsmässigt konkurrenskraftiga alternativ till 

stadslinbanan. Det är möjligt att förstärka trafiken längs linbanestråket med båtskyttlar och en utökad 

busstrafik men för att göra restider och byten attraktiva behövs nya bytespunkter mellan båt och buss 

och eventuellt ny infrastruktur i form av bro över Hamnbanan och Lundbyleden. Analyser visar att 

huvudalternativets avlastning på den framtida Hisingsbron i bästa fall blir 1 % (900 resor per dygn) av 

det resande som förväntas över bron år 2040, under förutsättning att Lindholmsförbindelsen inte är i 

drift. Motsvarande avlastning från stadslinbanan är 4 % (5100 resor per dygn)5 men då i det utförande 

som presenterades våren 2019 (konceptanläggning med 4 stationer, avgångar var 45:e sekund). 

Jämfört med de versioner av stadslinbanan som redovisas hösten 2019 blir skillnaden mindre eftersom 

stadslinbanans kapacitet minskats för att hålla nere kostnaderna. Vidare är det också möjligt att båt-

buss-alternativet skulle kunna ge större avlastning med en annan linjesträckning. Fördjupade analyser 

krävs för att optimera alternativen med avseende på hur de avlastar Hisingsbron. 

Huvudalternativet är i viss mån barriärbrytande med avseende på Göta Älv. Med en ny bro över 

Hamnbana och Lundbyleden skulle även dessa barriärer bryggas över. Dock skulle en stadslinbana ha 

en tydligare barriärbrytande effekt i att inga byten behövs och samtliga ovan nämnda barriärer 

överbryggas av ett kollektivtrafikslag. Stadslinbanan skulle även fungera som en ny tvärlänk i den 

göteborgska kollektivtrafiken på ett mer tydligt sätt än vad kombinationen av buss och båt kan göra. 

En stadslinbana skulle få en tydlig strukturerande effekt, likt spårväg, som är svår att uppnå med buss 

och båt. Andra fördelar med stadslinbanan som huvudalternativet saknar är den dragningskraft som ett 

helt nytt kollektivtrafikslag skulle ha (”wow-faktor”) och tornen skulle bli nya landmärken i Göteborg. 

Wieselgrensplatsen skulle sannolikt få ett uppsving som inte kan skapas med utökad busstrafik, vilket 

delvis kan gälla för området vid den planerade hållplatsen Västra Ramberget. 

Fördelen med huvudalternativet, jämfört med stadslinbana, är att buss- och båttrafik är skalbar över 

tid, flexibel och har en tydligt lägre investeringskostnad. Kollektivtrafikutbudet kan över tid anpassas 

till ökning eller minskning av efterfrågan. Ökad färjetrafik över älven ger också fler resmöjligheter och 

förbättringar för cykeltrafiken. Analyser visar att när Lindholmsförbindelsen öppnar för trafik så 

flyttar stora delar av stadslinbanans förväntade resande mellan Järntorget och Lindholmen över till 

Lindholmsförbindelsen (resandet mellan Lindholmen och Wieselgrensplatsen påverkas dock inte 

nämnvärt)6. Båt-buss-lösningens flexibilitet ger också möjligheten att ta kostnader för en utökning av 

trafiken först då behovet finns, vilket ger ett mer effektivt resursutnyttjande. Skulle inte 

bebyggelseutbyggnad ske i den takt som planeras, kan trafikutbudet anpassas till det med en båt-buss-

lösning. Huvudalternativet handlar också om etablerade former av kollektivtrafik med kända 

                                                           
5 Se PM ”Sampersprognos – Resenärsflöden för alternativ till stadslinbana mellan Järntorget och 
Wieselgrensplatsen” 2019-10-15. 
6 Se sid 15 i ”Samhällsekonomisk analys av Göteborgs stadslinbana, Järntorget – Wieselgrensplatsen”, 2019-06-
28. 
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driftskostnader. De nya bytespunkterna kan också skapa mervärden för de vattenrum som idag kanske 

inte utnyttjas som de skulle kunna. 

Tre övergripande mål angavs inledningsvis för detta arbete:  

1. Åtgärden bör etablera en effektiv tvärlänk i den göteborgska kollektivtrafiken,  

2. Åtgärden bör avlasta kollektivtrafiksstråket i det centrala älvsnittet och området kring 

Brunnsparken, framförallt till år 2040,  

3. Åtgärden bör knyta samman stadsdelar och bidra till fler attraktiva stadsmiljöer. 

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att mål nummer 2 är svårt att nå med det här beskrivna 

huvudalternativet även om viss avlastning av Hisingsbron erhålls enligt översiktliga analyser. Mål 1 

kan till viss del uppfyllas och mål 3 kan med satsningar på bytespunkterna uppfyllas. 

7 Fortsatt utredningsbehov 
Om det finns önskemål att ha förstärkt trafik etablerad redan år 2021, vilket näringslivet tydligt önskat 

och signalerat behov för, behövs skyndsamt ett tydligt uppdrag att arbeta vidare med något av 

alternativen, förslagsvis genom samarbete i ElectriCity. Mer omfattande analyser av resande behöver 

göras, eventuell flytt av färjelägen och nya busslinjer/bussförstärkning behöver utredas och förberedas.  

Även om inte en första etablering behöver ske till 2021 bör ändå de utredningar som nämns ovan 

genomföras. Alternativen bör även utredas utifrån ett mer övergripande perspektiv (utifrån Målbild 

Koll2035), utifrån vilket trafikarbete alternativen gör i Göteborg, hur de ska anpassas till övrig 

kollektivtrafik och framtida planer för kollektivtrafikens utbyggnad. På motsvarande sätt behöver 

föreslagna bytespunkter studeras utifrån var de bidrar mest till pågående stadsutveckling, planerade 

förändringar och framtida resandebehov. 



 

 

 

Alternativ till stadslinbana mellan 
Järntorget och Wieselgrens-

platsen i Göteborg 
 
 

2019-10-07 

Revideringar 

2019-10-16 

2019-11-06 

 

Detta är en underlagsrapport till PM: Alternativ till stadslinbanan. 
I denna rapport finns några områden där vidare bearbetning av uppgifter gjorts i senare 

skede, dessa har markerats med röda rutor. Det kan finnas fler uppgifter i denna rapport 
som inte stämmer med vad som framkommit i senare skede, som återges i PM: 

Alternativ till stadslinbanan. Om dessa det finns olika uppgifter i dessa båda rapporter så 
gäller PM: Alternativ till stadslinbanan framför denna underlagsrapport. 



 

 

Sammanfattning 
I denna utredning föreslås två möjliga alternativ till trafikering som ska erbjuda nya 

resmöjligheter över älven och vidare till Lindholmen och Lundby. Den centrala staden 

och kollektivtrafiken genom Brunnsparken och över Hisingsbron ska avlastas. 

Alternativen är inte och ska heller inte motsvara en stadslinbana över älven utan vara just 

något annat, med andra nyttor och fördelar. 

De två alternativ som har tagits fram i utredningen är Linbanestråket och Lundby X City. 

Det som talar för de två alternativa kollektivtrafiklösningarna är etableringstid, skalbarhet 

och ekonomi. Alternativen kan införas till viss del redan år 2021 och erbjudandet kan 

utökas i etapper i takt med vad stadens utbyggnadsplaner medger. 

Såväl de två alternativa kollektivtrafiklösningarna som stadslinbanan har möjlighet att 

avlasta kollektivtrafiken i den centrala staden och erbjuda nya resmöjligheter. För att peka 

ut riktningen framåt behöver de olika parametrarna och nyttorna vägas mot varandra; 

etableringstid, investeringskostnad, driftskostnad, restid, kapacitet mm.  

Alternativ Linbanestråket 

Alternativ Linbanestråket kan etableras redan år 2021, med befintlig infrastruktur och 

med färjetrafik mellan nuvarande färjelägen vid Stenpiren och Lindholmspiren. 

Kapaciteten i färjeläget vid Lindholmspiren behöver förstärkas om fler angöringar per 

timme ska vara möjliga. Med ett nytt framtida färjeläge, placerat vid 

Järnvågen/Rosenlund, kan färjorna angöra geografiskt närmare Järntorget vilket ger 

möjligheter till en genare resväg.  

När den planerade infrastrukturåtgärden som bildar en gata mellan Eriksbergsmotet och 

Inlandsgatan står klar kan restiden för alternativ Linbanestråket minskas tack vare en 

genare linjesträckning.  

 



 

 3 (64) 

Alternativ Linbanestråket 

Noder Järntorget, Stenpiren (2021), Järnvågen/Rosenlund (2027), 

Lindholmspiren, Lindholmen, Västra Ramberget, Wieselgrensplatsen 

Beräknat resande per 

dygn år 2040 

1 600 personer i varje riktning över älven. 

600 personer i varje riktning mellan Lindholmen och Västra 

Ramberget. 

500 personer i varje riktning mellan Västra Ramberget och 

Wieselgrensplatsen. 

Kapacitet per timme 

år 2040 

1 800 personer i varje riktning över älven med färja var 10:e minut 

300 personer i varje riktning med buss var 10:e minut mellan 

Lindholmen och Wieselgrensplatsen 

Etableringstid 2021 initialt, full drift år 2027 

 

 

Huvudalternativ Lundby X City 

Alternativ Lundby X City har ett större utbud än alternativ Linbanestråket och ger fler 

resmöjligheter med kapacitetsstark kollektivtrafik. Alternativ Lundby X City ger fler 

kopplingar i kollektivtrafiksystemet och kan erbjuda två tvärlänkar som avlastar 

Hisingsbron. 

Etablering av alternativ Lundby X City kan ske med start redan 2021, med befintlig 

infrastruktur och med färjetrafik mellan nuvarande färjelägen vid Stenpiren och 

Lindholmspiren. Kapaciteten i färjeläget vid Lindholmspiren behöver förstärkas om fler 

angöringar per timme ska vara möjliga. Med ett nytt framtida färjeläge placerat vid 

Järnvågen/Rosenlund ges möjlighet att etablera resvägen längs stråk 1 över älven. Nytt 

färjeläge vid Pumpgatan ger motsvarande möjlighet att etablera resvägen över älven längs 

stråk 2. 

När den planerade infrastrukturåtgärden som bildar en gata mellan Eriksbergsmotet och 

Inlandsgatan står klar kan restiden för alternativ Lundby X City minskas tack vare en 

genare linjesträckning.  

Alternativ Lundby X City är tack vare sitt större utbud ett dyrare alternativ att hålla i drift 

än alternativ Linbanestråket. För alternativ Lundby X City föreslås investeringar i nya 

färjelägen samt fler fordon för att trafikera i två stråk istället för Linbanestråkets ett. För 

Västtrafik kvarstår möjligheter till effektiviseringar i och med optimering av trafiken vid 

upphandling och etablering, vilket kan minska driftkostnaderna för båda alternativen. 
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Alternativ Lundby X City 

Noder Stenpiren, Järnvågen/Rosenlund, Lindholmspiren, Pumpgatan, 

Lindholmen, Västra Ramberget, Wieselgrensplatsen, 

Gropegårdsgatan, Eketrägatan 

Beräknat resande per 

dygn år 2040 

1 800 personer i varje riktning över älven, varav 250 mellan 

Stenpiren och Pumpgatan och 1 550 mellan Järnvågen/Rosenlund och 

Lindholmspiren. 

1 050 personer i varje riktning mellan Lindholmen och Västra 

Ramberget. 

500 personer i varje riktning mellan Västra Ramberget och 

Wieselgrensplatsen. 

350 personer i varje riktning mellan Västra Ramberget och 

Eketrägatan. 

Kapacitet per timme 

år 2040 

3 600 personer i varje riktning med färjor var 10:e minut i två stråk; 

Järnvågen/Rosenlund-Lindholmspiren respektive Stenpiren-

Pumpgatan  

600 personer i varje riktning med buss var 5:e minut mellan 

Lindholmen och Västra Ramberget 

300 personer i varje riktning med buss var 10:e minut i två stråk; 

Västra Ramberget-Wieselgrensplatsen respektive  

Västra Ramberget-Gropegårdsgatan-Eketrägatan  

Etableringstid 2021 initialt, 2024 utökning och 2027 i full drift 
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Avvägningar och fortsatt arbete 

Kopplat till stadens utbyggnadsplaner i östra Lindholmen ger etableringen av ett nytt 

färjeläge vid Pumpgatan och vid Järnvågen/Rosenlund en geografisk och visuell närhet 

mellan områden på ömse sidor om älven.  

Att fördela färjetrafiken på fler färjelägen ger ett bredare utbud för dem som väljer att gå 

eller cykla till färjan. För dem som väljer att använda annan kollektivtrafik till och från 

färjan är ett kort gångavstånd vid bytespunkter att föredra.  

Bekväma byten mellan trafikslag ger en potential till ett mer attraktivt 

kollektivtrafiksystem och kan vara avgörande för valet av resväg och färdmedel. För att 

på längre sikt utveckla bytespunkter till en bättre resenärsupplevelse med till exempel 

inomhusmiljöer och utökad resenärsservice kan detaljplaner behöva ändras eller förnyas.  

I denna utredning visas alternativ på kollektivtrafiklösningar som kan utvecklas vidare i 

fortsatta utredningar där förbättrade bytespunkter vid färjelägen och genare resväg via 

framtida infrastrukturförbindelser kan erbjuda kollektivtrafikresenärer en bekvämare och 

mer tidseffektiv resa.  

Ett fortsatt utredningsarbete med utveckling av framtida förbättrade bytespunkter och 

genare resvägar för att tillvarata potentialen för ett ökat hållbart resande rekommenderas. 
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1 Inledning 
Förslaget till en stadslinbana längs sträckan Järntorget-Lindholmen-Lundby-

Wieselgrensplatsen har sitt ursprung från Jubileumsplanerna för Göteborgs 400-

årsfirande år 2021. Initialt var en av förutsättningarna att stadslinbanan skulle kunna vara 

i drift år 2021. Med en ökad kunskap inom projektet har nu trafikstarten bedömts till år 

2024. Kostnader för en stadslinbana i Göteborg beräknades schablonmässigt år 2016 i 

Göteborgs Stads Åtgärdsvalsstudie: Linbana över älven år 2021 till 1,1 miljard 

(Göteborgs Stad, 2016a). Underlaget inför beslut visade även på ett antal poster som då 

inte kunde kostnadsberäknas. Under år 2017 beslutades Sverigeförhandlingen där en 

gemensam finansiering från staten, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad på 

totalt 1,1 miljard kronor togs fram för objektet stadslinbana som en del av ramavtalet.  

Under 2019 har en ny kostnadsbedömning gjorts, baserad på preliminära 

programhandlingar, inklusive skisser och tekniska utkast med stöd av entreprenör och 

linbaneleverantör. Den nya bedömningen visar att de schablonmässiga beräkningarna 

som gjordes i åtgärdsvalsstudien 2016 var underskattade samt att de poster som inte 

beräknades har en betydande påverkan på totalkostnaden.  

2019-04-25 hanterades ärendet i Göteborgs Stads trafiknämnd (Göteborgs Stad, 2019a). 

Trafiknämnden gav trafikkontoret i uppdrag: 

1. Att, tillsammans med Västtrafik, studera alternativa utformningar och inriktningar 

för en alternativ linbana med minst en halverad investeringsvolym jämfört med 

nuvarande prognos (4 080 MSEK), och kraftig minskning av driftskostnad, samt 

genomföra en bedömning av möjlig annan finansiering (via exploatering, EU-bidrag, 

statsavtal m.m.), och en översyn av tidplanen för en möjlig tidigarelagd 

trafikeringsstart.   

2. Att, tillsammans med Västtrafik, utreda alternativa kollektivtrafiklösningar i 

stråket, och presentera detta senast i oktober 2019.  

3. Att tillsätta en referensgrupp till det arbete som utförs av trafikkontoret och 

Västtrafik. Referensgruppen ska bestå av intressenter och representanter från 

näringslivet i stråket.   

4. Att initiera en dialog mellan parterna som ingått avtalet om linbanan utifrån 

eventuellt förändrat innehåll i avtalet.  

5. Att genomföra en analys av den felberäkning i kostnadsuppskattningen som 

medförde att kostnader som uppskattades till 1,1 miljarder senare blev drygt 4 

miljarder 

2019-05-14 hanterades ärendet i Regionstyrelsen i Västra Götaland (Västra 

Götalandsregionen, 2019). De beslutade om följande: 

• Västtrafik får i uppdrag att skyndsamt ta fram alternativa lösningar för stråket i 

samverkan med trafikkontoret, Göteborgs Stad. 
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Uppdraget 

Västtrafik har i uppdrag att utreda införandet av minst två alternativa och genomförbara 

kollektivtrafikalternativlösningar med utgångspunkt att lösa de kollektivtrafikbehov som 

uppstår om en stadslinbana inte kommer att byggas.  

Föreliggande utredning genomförs av Västtrafik i samarbete med Göteborgs Stad och 

Volvo. 

 

Organisation 

Projektägare är utvecklingschef Camilla Holtet (Västtrafik). 

Styrgruppen består av Camilla Holtet (Västtrafik), Martin Giöbel (Västtrafik), Jenny 

Adler (Trafikkontoret, Göteborgs Stad), Alexander Danilovic (Stadsbyggnadskontoret, 

Göteborgs Stad) och Jurong Li (Volvo). 

Projektledare för Västtrafik är Torvald Asplund (Västtrafik). 

Utredande resurser har engagerats från Sweco med Margareta Lindeberg som 

uppdragsledare. 

Projektledningsgruppen består av Torvald Asplund (Västtrafik), Daniel Andersson 

(Västtrafik), Carolina Lundberg (Västtrafik), AnnTherese Johansson (Västtrafik), 

Joachim Karlgren (Trafikkontoret, Göteborgs Stad), Nina Galligani Vardheim 

(Trafikkontoret, Göteborgs Stad), Anders Svensson (Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs 

Stad), Peter Nordin (Volvo), Erik Samuelsson (Volvo), Fredrik Osbeck (Volvo), 

Margareta Lindeberg (Sweco), Arne Ingemansson (Sweco). 

 

Deltagarlista för gemensam idéverkstad den 26 juni: 

Västtrafik: Torvald Asplund, Daniel Andersson, Carolina Lundberg, Hanna Björk, Stefan 

Krafft, Fredrik Öhman, Maria Coulianos, Yulia Rokotova, AnnTherese Johansson. 

Trafikkontoret, Göteborgs Stad: Nina Galligani Vardheim, Mattias Sjöholm, David 

Palmqvist, Viveka Karlsson. 

Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad: Anders Svensson, Eva Tenow, Andréa Hulting 

Gustavsson, Stefan Rosén. 

Volvo: Peter Nordin, Martin Spjern. 

Sweco: Frida Karlge (moderator), Margareta Lindeberg, Arne Ingemansson, Javad 

Homayoun, Martin Swahn. 
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2 Inriktning och avgränsning för alternativen till 
stadslinbana 

Inriktningen för de alternativa kollektivtrafiklösningarna är att erbjuda nya resmöjligheter 

över två barriärer i Göteborg; Göta älv och Lundbyleden/Hamnbanan. Alternativen ska 

vara geografiskt belägna mellan Älvsborgsbron och Göta älvbron/Hisingsbron och 

försörja målpunkterna Järntorget/Linnéstaden, Lindholmen och Västra Ramberget med 

kollektivtrafik, se Figur 1.  

En nyckelfråga för den kollektivtrafik som föreslås inom ramen för utredningen är att den 

ska komplettera och avlasta trafiken över den framtida Hisingsbron. Det är även 

betydelsefullt om föreslagen kollektivtrafiklösning kan minska trafikbelastningen i 

Brunnsparken. 

 

 

Figur 1. Skiss över inriktningen för de alternativa kollektivtrafiklösningarna. Illustration: Sweco 2019. 
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Alternativen ska förhålla sig till mål, drifts- och investeringskostnader som är framtagna i 

arbetet med stadslinbanan. Inriktningen är att drifts- och investeringskostnaderna ska 

hållas nere. De sistnämnda bör inte överstiga 1,1 miljard kronor. Ett av alternativen ska 

motsvara stadslinbanans sträckning. 

Utredningen fokuserar på tiden fram till år 2040. Efter det förutsätts att 

Lindholmsförbindelsen är på plats och tar hand om en stor del av resandebehovet över 

älven. 

I Tabell 1 nedan redovisas de förutsättningar som alternativen till stadslinbanan ska 

uppfylla. 

Tabell 1. Förutsättningar för alternativen till stadslinbana. 

Förutsättningar för samtliga alternativ 

 
Förutsättningar för ett av alternativen 

 

• En ny förbindelse mellan 

Älvsborgsbron och Göta 

Älvbron/Hisingsbron 

• Ska erbjuda resor i två snitt:  

1) Över älven och 2) Vidare till 

Lindholmen och Lundby 

• Ska innehålla en viss 

innovationshöjd 

• Ska förhålla sig till mål och budget 

• Ska göra samma arbete som 

stadslinbanan och i stort 

motsvara stadslinbanans 

sträckning 

 

 

I utredningen presenteras kostnader för trafikering och infrastrukturåtgärder översiktligt. 

Dessa kostnader baseras på befintliga avtal och schabloner. Om utredningen fortsätter 

med fördjupade studier av valda alternativ behöver kostnaderna uppdateras. Kostnader för 

inköp, drift och underhåll av bussar och färjor baseras på dagens värden. Med nya 

upphandlingar kan kostnadsbilden förändras. 

I kostnadsbedömningarna som presenteras för infrastrukturåtgärder ingår ett riskpåslag. 

Markvärden presenteras inte. 

För att bidra till en bättre resenärsupplevelse och höja alternativens attraktivitet kan det 

bli aktuellt att höja kvaliteten på utformningen av stråk och bytespunkter och då förväntas 

kostnaderna öka.  

Västtrafik arbetar för närvarande med en studie om utformningen av nya bytespunkter där 

buss och färja kan mötas och där korta gångavstånd för byte mellan fordonsslag kan 

erbjudas. I studien är placeringen av färjelägen givna. Eventuella tillkommande kostnader 

som en följd av utformningen av bytespunkterna ingår inte i denna utredning, då arbetet 

fortfarande pågår. 
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2.1  Mål 
För att kunna väga alternativ mot varandra och mot andra kollektivtrafikåtgärder behöver 

ett antal utvärderingskriterier och mål definieras. En av de viktigaste parametrarna för alla 

investeringar är ekonomi. De alternativ som föreslås inom ramen för utredningen ska på 

en övergripande nivå kunna jämföras med stadslinbanan avseende kollektivtrafiknytta 

och schablonmässig kostnad för såväl investering som drift. 

För att beskriva vilka nyttor som alternativen kan skapa har tre mål definierats, se Tabell 

2. Dessa fungerar som vägledning för arbetet och pekar på vad som är viktigt att beakta i 

utformningen av alternativ för att dessa ska bli attraktiva och effektiva. Utöver de tre 

målen behöver det i utredningen beskrivas vilka andra nyttor som alternativen ger.   

Tabell 2. Mål. 

Mål 

1 Åtgärden bör etablera en effektiv tvärlänk i den göteborgska kollektivtrafiken 

2 Åtgärden bör avlasta kollektivtrafiksstråket i det centrala älvsnittet och området 

kring Brunnsparken, framförallt till år 2040 

3 Åtgärden bör knyta samman stadsdelar och bidra till fler attraktiva stadsmiljöer 
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3 Förutsättningar för stråket 
I detta kapitel beskrivs de förutsättningar som ligger till grund för framtagandet av 

alternativ till stadslinbana. I kapitlet beskrivs dagens trafik i stråket, utbyggnadsplaner, 

stadsutvecklingsprojekt, trafikpåverkan till år 2024 samt resandebehov. 

3.1  Dagens trafik  
Dagens kollektivtrafik som knyter ihop norra och södra älvstranden i det aktuella området 

består av såväl båt-, buss- som spårvagnstrafik. Ett urval av linjerna beskrivs närmare 

nedan och redovisas i Figur 2. Informationen i detta kapitel är hämtad från Västtrafiks 

reseplanerare (Västtrafik, 2019). 

 

Figur 2. Urval av befintliga kollektivtrafiklinjer inom utredningsområdet. Illustration: Sweco 2019. 

3.1.1 Älvsnabben, linje 285 

Utmed älven går linje 285, Älvsnabben med angöring vid Klippan, Eriksberg, 

Slottsberget, Lindholmspiren, Stenpiren och Lilla Bommen. Färjan går med minst en tur 

per timme under hela trafikeringsdygnet, vilket ökar till två turer per timme mitt på dagen 

och tre turer per timme under högtrafikperioderna på morgonen och eftermiddagen. Även 

under lördag och söndag trafikeras linjen med 1 – 3 turer per timme.  
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3.1.2 Älvsnabbare, linje 286 

Linje 286, Älvsnabbare är avgiftsfri och trafikerar i skytteltrafik mellan Stenpiren och 

Lindholmspiren. Måndag till fredag trafikeras linjen med tio turer per timme mellan kl 

06:30 och 19:30. Under lördag och söndag trafikeras linjen med tre turer per timme 

mellan kl 11:30 och 16:30.  

3.1.3 Linje 16 

Linje 16 är en stombusslinje som trafikerar sträckan Högsbohöjd-Sahlgrenska-

Eketrägatan via bland annat Lindholmen. Linjen förstärks under högtrafikperioderna 

måndag-fredag på sträckan Centralstationen-Lindholmen med linje 16X. Linjen trafikeras 

mycket tätt med sammanlagt upp till 20 turer per timme, vilket innebär att en buss avgår 

var tredje minut. Under lördag och söndag trafikeras med upp till 6 turer per timme (en 

buss var 10:e minut). 

3.1.4 Linje 31 

Linje 31 trafikerar Eketrägatan-Bjurslätt-Wieselgrensplatsen-Västra Ramberget-

Lindholmen-Pumpgatan-Hjalmar Brantingsplatsen. Linjen trafikeras med fyra turer per 

timme med något glesare trafik under kvällen under veckans alla dagar.  

3.1.5 Linje 55 

Linje 55, som är en del av Electricity, trafikerar sträckan Johanneberg-Lindholmen via 

Götaplatsen och Brunnsparken. Måndag till fredag trafikeras linjen med 6 turer per timme 

(en buss var 10:e minut) mellan kl. 06:30 och 19:00. 

3.1.6 Linje 99 

Linje 99 trafikerar sträckan Frölunda Torg-Hjalmar Brantingsplatsen via bland annat 

Lindholmen. Linjen trafikeras med en tur var femte minut under högtrafikperioderna och 

med en tur var tionde minut mitt på dagen. Morgon och kväll trafikeras med cirka två 

turer per timme. 

3.1.7 Spårvagn 

Från centrala staden och till Wieselgrensplatsen går fyra olika spårvagnslinjer.  

Linje 13 kommer från Sahlgrenska via Korsvägen och Centralstationen och vänder vid 

Wieselgrensplatsen. Linjen trafikeras endast måndag till fredag med som mest en tur var 

tionde minut. 

Linje 10 kommer från Guldheden via Vasaplatsen, Lilla Bommen och går vidare till 

Väderilsgatan (Biskopsgården) via bland annat Gropegårdsgatan och Eketrägatan. Linjen 

trafikeras med sex turer per timme med något glesare trafik under morgon och kväll samt 

på söndagar. 

Linje 5 kommer från Östra Sjukhuset via Korsvägen, Lilla Bommen och går vidare till 

Varmfrontsgatan (Länsmansgården) via bland annat Gropegårdsgatan och Eketrägatan. 

Linjen trafikeras med sex turer per timme med något glesare trafik under morgon och 

kväll samt på söndagar. 
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Linje 6 kommer från Kortedala via Redbergsplatsen, Korsvägen, Sahlgrenska, Järntorget, 

Nordstan och går vidare till Varmfrontsgatan (Länsmansgården) via bland annat 

Gropegårdsgatan och Eketrägatan. Linjen trafikeras med sex turer per timme med något 

glesare trafik under morgon och kväll samt på lördagar och söndagar. 

3.2  Nollalternativ 
Ett nollalternativ innebär att ingen ny infrastruktur eller trafik erbjuds inom 

utredningsområdet och att inga nya resmöjligheter därmed erbjuds. Den resenärskapacitet 

som finns i stråket består. 

Nollalternativet innefattar befintlig kollektivtrafik, som beskrivs övergripande i avsnitt 

3.1 Dagens trafik. För att resa kollektivt över älven finns därmed tre olika alternativ: Göta 

älvbron (som år 2021 ska ersättas av Hisingsbron), Älvsborgsbron och med färja. Dessa 

resvägar innefattar i sin tur en mängd olika linjer. Mellan Lindholmen, Campus Lundby 

och övriga Hisingen finns en mängd olika linjer och resmöjligheter, där linje 31 dock är 

den enda som knyter ihop de två målpunkterna Lindholmen och Campus Lundby med en 

direktlinje. 

Målpunkten Järntorget/Linnéstaden har idag ett omfattande trafikutbud med flertalet 

spårvagnslinjer, stombusstrafik och expresslinjer. Lindholmen trafikeras av linje 16, 58 

och ett flertal andra busslinjer därutöver. I Hjalmar Brantingsgatan går tre spårvagnslinjer 

som försörjer Campus Lundby norrifrån, linje 31 passerar området i söder och väster om 

området trafikerar linje 16. 

Göteborg med omnejd växer och antalet resor inom utredningsområdet ökar. Redan idag 

är det trångt både i gaturummet och på fordonen i högtrafik, framförallt är detta ett 

problem i stadens centrum. 

3.3  Stadsutvecklingsprojekt 
Göteborg och Göteborgsregionen växer. Om nuvarande ökning av invånarantalet 

fortsätter kommer Göteborg att ha cirka 700 000 invånare år 2035 (Göteborgs Stad, u.d.). 

En stor del av tillväxten bedöms ske inom ramen för stadsutvecklingsprojektet Älvstaden 

(Göteborgs Stad, 2019b). Årligen beslutar staden om en färdplan för utvecklingen av 

Älvstaden. Enligt liggande färdplan för Älvstaden ska staden skapa 25 000 bostäder, 50 

000 arbetsplatser och social infrastruktur för sju delområden i Älvstaden till år 2035 

(Göteborgs Stad, 2018a). 

Stadsutvecklingsprojektet Älvstaden är i dag inne i en intensiv genomförandefas, där 

många projekt pågår vilket ställer stora krav på samordning. Förutom stadsutveckling 

pågår också flera stora infrastrukturprojekt i den centrala staden. 
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3.3.1 Program för Wieselgrensplatsen m.m. 

Ett arbete med att ta fram ett nytt stadsutvecklingsprogram för Wieselgrensplatsen och en 

del av Hjalmar Brantingsgatan har just inletts i Program för Wieselgrensplatsen m.m. 

(Göteborgs Stad, 2019c). Planeringen av Göteborgs stadslinbana och flytten av Lundby 

sjukhus har inneburit nya förutsättningar jämfört med vad som gällde när tidigare 

program togs fram. Vad som kommer att hända runt Wieselgrensplatsen och nuvarande 

läge för Lundby sjukhus är ännu inte beslutat, men den framtida placeringen av Lundby 

sjukhus är viktig att beakta i utformningen av framtidens kollektivtrafik. 

3.3.2 Utbyggnadsplaner för verksamheter vid Volvo Lundby  

En detaljplan, Detaljplan för verksamheter m.m. vid Volvo Lundby, med laga kraft från 24 

september 2019 har arbetats fram för området kring Volvokoncernens huvudkontor i 

Lundby, kallat Campus Lundby (Göteborgs Stad, 2019d). Antalet anställda beräknas bli 

dubbelt så många, från dagens 5 000 till cirka 10 000 personer, när utbyggnaden är 

genomförd inom en tioårsperiod (Göteborgs Stad, 2019e).  

En attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik är en förutsättning som omnämns i 

beskrivningen för planens genomförande. Inom detaljplanens område ligger en ny 

vägsträckning mellan Eriksbergsmotet och Inlandsgatan. Gropegårdsgatan får genom 

detaljplanen ett reservat för framtida kollektivtrafik.

 

Figur 3. Illustration till detaljplan för verksamheter m.m. vid Volvo Lundby (Göteborgs Stad, 2019e). 
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I området kring Pumpgatan på Lindholmen finns två nyligen antagna detaljplaner, 

Detaljplan för verksamheter vid Pumpgatan (Göteborgs Stad, 2018b) samt Detaljplan för 

skola och verksamheter vid Pumpgatan. Den sistnämnda planen har delats efter samrådet, 

och arbetet med skolan fortsätter i separat detaljplan (Göteborgs Stad, 2019f). För 

området med skolan håller för närvarande nya samrådshandlingar på att tas fram 

(Göteborgs Stad, 2019g). 

Detaljplanerna innebär en omfattande exploatering av området jämfört med idag. Intill 

Lindholmsallén ska den första etappen av Geelys nya kontor byggas. Detaljplanerna 

medger även ett nytt färjeläge för älvskyttel. 

 

Figur 4. Illustration till detaljplan för verksamheter vid Pumpgatan inom stadsdelen Lundbyvassen 
(Göteborgs Stad, 2018b). 
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3.3.3 Utbyggnadsplaner vid norra Masthugget 

Söder om älven har en detaljplan för Masthuggskajen vunnit laga kraft, den 1 mars 2019, 

Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m.fl. (Göteborgs Stad, 2019h). 

Planen medger cirka 1 300 lägenheter samt handel, verksamheter, skolor och kontor 

(Göteborgs Stad, 2018c). Älven ska fyllas ut och en ny halvö byggas ungefär där 

Rosenlundspiren ligger idag. Utifrån utbyggnadsordningen i planen framgår det att 

Rosenlundspiren, så som den ser ut idag, inte kommer att kunna användas för ny 

färjetrafik igen då området tas i anspråk tidigt i genomförandefasen. När den nya halvön 

är utbyggd medger detaljplanen ett nytt färjeläge. 

 

Figur 5. Illustration till detaljplan för Järnvågsgatan m.fl. (Göteborgs Stad, 2018c). 

3.3.4 Planerad utbyggnadsordning 

Stadens utbyggnadsplaner inom utredningsområdet är omfattande. Den största 

utbyggnaden väntas ske i Lindholmen och i Frihamnen, där Lindholmen ligger närmare i 

tid. Campus Lundby kommer att växa som arbetsplats och söder om älven byggs 

Masthuggskajen ut. Resonemanget nedan baseras på antagna detaljplaner och dialog med 

stadsbyggnadskontoret i Göteborg. 

 



 

 18 (64) 

 

Figur 6. Karta över utbyggnadsområden inom utredningsområdet. Illustration: Sweco 2019. 

Fram till år 2021 kommer främst Lindholmen att växa, utifrån antagna detaljplaner. 

Utbyggnad sker mestadels utmed Lindholmsallén, bland annat utbyggnad av den så 

kallade Karlastaden (Göteborgs Stad, 2016b) och Geelys lokaler vid Pumpgatan 

(Göteborgs Stad, 2018b). Detaljplanerna för dessa områden är antagna år 2017 respektive 

2018. Utbyggnaden innebär att såväl befolkningen som antalet arbetande i området 

kommer att öka. 

Fram till år 2024 beräknas Lindholmen ha fått ett tillskott på drygt 10 000 arbetsplatser 

och en ökad befolkning på uppskattningsvis 5 000 personer, genom i första hand 

färdigställande av ovan nämnda detaljplaner. Öster om Lindholmen börjar Frihamnen att 

ta form med en tillkommande befolkning samt många nya arbetsplatser. Utbyggnaden av 

Campus Lundby har kommit igång ordentligt och området har vuxit med fler 

arbetsplatser. Söder om älven har stora delar av Masthuggskajen byggts ut, i enlighet med 

den detaljplan som antogs år 2019 (Göteborgs Stad, 2018c). 

Fram till år 2030 beräknas Frihamnen växa ytterligare och Masthuggskajen och Campus 

Lundby att stå färdiga. Utbyggnaden fram till år 2030 kommer alltså att vara omfattande 

men ske i lite olika områden. Inledningsvis sker utbyggnaden mest på Lindholmen och på 

sikt på Masthuggskajen, Campus Lundby och Frihamnen. 
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3.4  Angränsande infrastrukturprojekt 
Inom utredningsområdet finns både konkreta planer och idéer på olika 

infrastrukturinvesteringar. Dessa påverkar strukturer, resandebehov och kapacitet i 

kollektivtrafiksystemet och är därmed viktiga att känna till för att lägga fram en plan för 

hur kollektivtrafiken i området ska utvecklas framöver.  

På några års sikt ska spårväg anläggas i Lindholmsallén, vilket innebär att spårvagnar kan 

rulla utmed detta stråk och förstärka kapaciteten i relationen mellan centrum och 

Lindholmen (Göteborgs Stad, 2019i). Under byggtiden kommer detta sannolikt att 

innebära en minskad framkomlighet för busstrafiken i Lindholmsallén. Samtidigt utreds 

inom Sverigeförhandlingen en framtida fast förbindelse mellan Stigberget och 

Lindholmen i form av Lindholmsförbindelsen som även den ska rymma spårväg 

(Sverigeförhandlingen, 2017). Denna förbindelse möjliggör, i kombination med spårväg i 

Lindholmsallén, genomgående spårvagnstrafik inom utredningsområdet. 

När den nya tågtunneln Västlänken står klar år 2026 kommer det att öppnas en ny 

tågstation i Haga, i anslutning till utredningsområdet (Trafikverket, 2019a). Haga blir 

därmed en ny bytespunkt i kollektivtrafiksystemet som kan användas för vidare resor 

över älven till och från Lindholmen och Campus Lundby. Tågresenärerna har även 

möjlighet att byta vid Centralstationen till spårvagn och buss över älven. Resenärer på 

Kungsbackapendeln och en framtida Boråsbana bedöms kunna dra nytta av ett sådant 

byte, då dessa ankommer söderifrån och därmed anländer till Haga station före 

Centralstationen. 

Inom Göteborgs Stad finns tidiga tankar kring en bro eller överdäckning av Lundbyleden 

och Hamnbanan. Denna länk är ännu inte utredd och det finns ingen uppfattning om 

kostnader och möjligheter till genomförande. En sådan länk skulle kunna få funktionen 

att knyta ihop Biskopsgården, Campus Lundby och Lindholmen med en ny 

spårvagnslinje via Lindholmsförbindelsen till andra sidan älven. Detta skulle kunna bilda 

en effektiv tvärlänk som avlastar centrum med en hög resenärskapacitet. 

Inom ramen för Sverigeförhandlingen ligger det med en fortsättning av bussgatan i 

Lindholmsallén till Eriksberg och Vårväderstorget, vilket förstärker trafiken i väst-östlig 

riktning genom Norra Älvstranden (Sverigeförhandlingen, 2017). Ett nytt dubbelspår på 

Hamnbanan som förläggs i tunnel mellan Eriksberg och Pölsebo (Trafikverket, 2019b) 

ska byggas och kan påverka framkomligheten för linje 16 under byggperioden. 

Dubbelspåret på Hamnbanan väntas stå klart inom 5 år enligt Trafikverket (2019b) medan 

bussgatan ska stå färdig innan år 2031 enligt Sverigeförhandlingen 

(Sverigeförhandlingen, 2017). 
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3.4.1  Trafikpåverkan fram till 2024 

De kommande åren pågår byggnation av många stora infrastrukturprojekt samtidigt i 

Göteborg. Detta leder till att framkomligheten på de stora transportstråken påverkas. 

Avstängningar och kapacitetsbegränsningar kommer att påverka såväl utbud som restider 

inom utredningsområdet, framförallt för resor över älven till och från Hisingen. Nedan 

beskrivs några av de större projekten som påverkar trafiken inom utredningsområdet 

utifrån information från KomFram1 (KomFram: Göteborgs Stad, Trafikverket, Västtrafik, 

2019). 

Västlänken, Hisingsbron och E45 

På en begränsad yta mellan Göteborgs Centralstation och älven pågår för närvarande tre 

stora arbeten; byggnation av Västlänken och den nya Hisingsbron samt nedsänkning av 

E45. Redan idag påverkar arbetena kollektivtrafikens framkomlighet men 

begränsningarna kommer att bli än större de kommande åren och börjar lätta först då 

arbetena är färdiga. Nedsänkning av E45 prognostiseras enligt Trafikverket (2019c) att 

vara färdigt år 2021, Hisingsbron ska enligt Göteborgs Stad (2019j) öppnas år 2021 för 

trafik och Station Centralen står klar omkring år 2024–2026. Hela Västlänken ska enligt 

Trafikverket (Trafikverket, 2019d) vara klar år 2026. Utöver de konkreta 

infrastrukturåtgärderna planeras det för omfattande markarbeten under byggperioden och 

efteråt då ytorna ska återställas. 

Under vår och sommar år 2021 då den nya Hisingsbron ska kopplas ihop med 

omkringliggande trafiksystem kommer det att bli en period med särskilt stor 

trafikpåverkan. Spårvagnstrafiken över älven kommer att behöva stängas av under en 

period och framkomligheten för busstrafiken kommer också att vara begränsad. Detta ger 

följdeffekter i stora delar av stadens kollektivtrafik. Direkt efter att Hisingsbron öppnats 

upp behöver Göta Älvbron rivas vilket fortsatt kommer att påverka trafiken i området. 

Denna del av staden är sannolikt den med mest trafikpåverkan i Göteborg fram till år 

2024. Kollektivtrafiken över älven kommer att påverkas, mer i vissa perioder än i andra. 

Tingstadstunneln och Älvsborgsbron 

Underhållsarbeten planeras på de två största transportstråken för biltrafik över älven de 

kommande åren. På Älvsborgsbron väntar underhållsarbeten på sommaren år 2020 och 

sommaren år 2021, vilket medför att antalet körfält minskas under dessa perioder 

(Trafikverket, 2019e). När arbetena på Älvsborgsbron är färdiga tar underhållsarbeten på 

Tingstadstunneln vid år 2022 och 2023 (Trafikverket, 2019f). Även där kommer antalet 

körfält att begränsas för trafiken. Sammanfattningsvis kommer det således att vara 

begränsad framkomlighet på broar och tunnlar över älven fram till och med år 2023. På 

Älvsborgsbron finns ytterligare underhållsåtgärder planerade i ett senare skede. 

  

                                                      
1 KomFram är ett samverkansforum. Syftet med KomFram är att genom samordning och koordinering mellan parterna 

Trafikverket, Västtrafik och Göteborgs Stad och projekt främja framkomligheten och tillgängligheten till målpunkter i 

Göteborg. 
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Lundbyleden och Bohusbanan 

Lundbyleden ska byggas om mellan Brantingsmotet och Brunnsbomotet mellan år 2020 

och 2024 (Trafikverket, 2019g). Bohusbanan kommer att stängas av det andra halvåret år 

2021, då den påverkas av arbetena på Lundbyleden. Under denna period behöver 

busstrafik ersätta tågtrafiken. 

Investeringar som kan avlasta kollektivtrafiken 

I takt med att infrastrukturen byggs ut kommer kapaciteten i trafiksystemet att öka. I 

Lindholmsallén planerar staden att bygga spårväg (Göteborgs Stad, 2019i). Spårväg i 

Lindholmsallén beräknas vara färdigbyggd innan år 2024 och innebär att mer 

kapacitetsstarka fordon kan sättas in mellan centrum och Lindholmen (KomFram: 

Göteborgs Stad, Trafikverket, Västtrafik, 2019). Att Hisingsbron ersätter dagens Göta 

Älvbro medför däremot ingen ytterligare kapacitet i systemet i snittet över älven. När 

Marieholmstunneln öppnar för trafik år 2021 bidrar den till en ökad robusthet och 

kapacitet över älven (Trafikverket, 2019h). De första två åren med Marieholmstunneln 

pågår dock underhållsarbeten i Tingstadstunneln. Effekten av en ny förbindelse kommer 

därmed främst att synas framåt år 2024.  

På Bohusbanan kommer en ny bytesmöjlighet att skapas genom att en station i Brunnsbo 

öppnar, preliminärt 2024. Tågresenärer från Bohuslän med målpunkt på Hisingen kan då 

byta till lokal kollektivtrafik på Hisingen och behöver inte som idag åka tillbaka över 

älven från Centralstationen. När Västlänken står klar kan det även möjliggöra direktresor 

från andra stråk till Brunnsbo station för byte vidare ut på Hisingen. 

3.5  Resandebehovskartläggning 
En nyckelfråga för den kollektivtrafik som föreslås inom ramen för utredningen är att den 

ska komplettera och avlasta trafiken över den framtida Hisingsbron samt området kring 

Brunnsparken. Fokus i resandebehovskartläggningen riktas därmed mot de områden norr 

och söder om älven som i första hand betjänas av ny kollektivtrafik som förbinder dessa 

med de tre större målpunkterna för resenärerna inom utredningens område: Lindholmen 

(inklusive Frihamnen), Campus Lundby (vid Västra Ramberget) och 

Järntorget/Linnéstaden, se Figur 7. Kartläggningen visar på resor till dessa målpunkter 

från andra områden och inte returresor för till exempel boende inom målpunkternas 

områden. I dessa områden finns det omfattande utvecklingsplaner de kommande åren, 

som kommer att generera ett ökat resande. 
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Figur 7. Karta över målpunkternas utbredning inom utredningsområdet. Illustration: Sweco 2019. 

Kartläggningen utgår ifrån en prognos i analysverktyget Sampers, som har använts för att 

beräkna dagens resande och det prognosticerade resandet, utifrån år 2014 och år 2040. De 

data som ligger till grund för beräkningarna är samma som för de resandeberäkningar 

som har genomförts för stadslinbana i Göteborg, vilket innebär: 

• Markanvändning enligt Göteborgs Stads utbyggnadsplanering, 

• Beslutad utbyggnad av infrastruktur inklusive Lindholmsförbindelse 

• Bibehållna kostnadsnivåer för bilresa (parkering, körkostnad etc.) 

Resandebehovet påverkas endast i liten utsträckning av ny infrastruktur, däremot 

påverkas valet av resväg av ny infrastruktur. Det som i första hand påverkar 

resandebehovet är stadens utbyggnadsplaner. För de utpekade målpunkterna inom 

utredningsområdet finns det stora utbyggnadsplaner fram till år 2040.  

Göteborg förväntas ha en fortsatt stark tillväxt och de största utbyggnadsplanerna finns i 

stadens centrala delar i området kring älven. Utbyggnadsplanerna i området innefattar 

såväl fler bostäder som fler arbetsplatser. För en fördjupad beskrivning av tillväxten fram 

till år 2040 se Bilaga A. Tillväxt av befolkning och arbetstillfällen fram till år 2040. 
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3.5.1 Totalt resande till de utpekade målpunkterna 

 

Figur 8. Totalt resande per årsmedeldygn år 2014 och 2040 till de utpekade målpunkterna, 
exklusive returresor för till exempel boende i målpunkternas områden. 

Resandet till de tre målpunkterna beräknas öka kraftigt framöver. Redan idag är 

Lindholmen och Järntorget/Linnéstaden stora målpunkter inom Göteborgsområdet och 

Campus Lundby en stor arbetsplats. Framförallt till Lindholmen och Lundby kommer 

resandet att öka betydligt framöver, till följd av de utbyggnadsplaner som finns för 

områdena. I Järntorget/Linnéstaden är inte utbyggnadsplanerna lika omfattande och stora 

delar av området är redan idag tätbebyggt. Även om resandeökningen är omfattande 

fördelas den över flera stråk och på olika färdmedel. 
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3.5.2 Kollektivtrafikresande till de utpekade målpunkterna 

 

Figur 9. Kollektivtrafikresande per årsmedeldygn år 2014 och 2040 till de utpekade målpunkterna, 
exklusive returresor för till exempel boende i målpunkternas områden. 

Fram till år 2040 prognosticeras det bli cirka 8 000 fler kollektivtrafikresor dagligen till 

Lindholmen, cirka 1 500 fler till Campus Lundby och 5 500 till Järntorget/Linnéstaden, 

jämfört med dagens resande. Dessa ska i sin tur fördelas över olika stråk. Det är alltså i 

första hand ett ökat resande till Lindholmen som det behövs kapacitet för i 

kollektivtrafiken. 

Andelen kollektiva resor till områdena ökar fram till år 2040. Framförallt Lindholmen 

sticker ut, dit varannan resa sker med kollektivtrafik i modellen för år 2040. En förklaring 

till att kollektivtrafikresorna blir så många fler till Lindholmen kan vara att en fast 

förbindelse, Lindholmsförbindelsen, ligger med i trafikmodellen i 2040-perspektivet. Till 

Campus Lundby och Järntorget/Linnéstaden beräknas tre av tio resor ske med 

kollektivtrafik. 
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3.5.3 Fördelning av resor utifrån startområden 

Att resandebehoven totalt sett kommer att öka står klart och är en naturlig konsekvens av 

att staden utvecklas och förtätas. För att bedöma nyttan av de alternativa kollektivtrafik-

förbindelser som utredningen föreslår behöver framförallt två frågor ställas: Varifrån 

kommer resenärerna till de utvalda målpunkterna? Vilka kan tänkas dra nytta av de 

alternativa kollektivtrafikförbindelserna? 

För målpunkterna Lindholmen och Campus Lundby är resor som utgår ifrån Södra 

Älvstranden de som i första hand kan antas vara betjänta av en ny 

kollektivtrafikförbindelse. Även vissa av resorna med startpunkt i Centrum och Sydvästra 

Göteborg kan tänkas utnyttja förbindelsen. Därtill är det av intresse att beskriva hur stor 

del av de totala resorna som överhuvudtaget inte behöver passera Göta älv, vilket är resor 

med startpunkt på Hisingen. För övriga områden kommer de allra flesta resenärer att välja 

andra resvägar än de alternativ som föreslås i denna utredning. 

För målpunkten Järntorget/Linnéstaden är det av intresse att veta varifrån resorna på 

Hisingen utgår, särskilt de som startar i Lundby och Biskopsgården. 

 

Figur 10. Karta över startområden för resor till målpunkter inom utredningens geografi. Illustration: 
Sweco 2019. 
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Figur 11. Resor per årsmedeldygn till målpunkt Lindholmen år 2040, med samtliga färdmedel 
inklusive gång och cykel, exklusive returresor för till exempel boende i målpunkternas områden. 

Illustration: Sweco 2019. 

Knappt hälften av alla resor till Lindholmen utgår ifrån Hisingen. Södra Älvstranden, 

Centrum och Sydvästra Göteborg svarar för 7 procent vardera av resorna till Lindholmen. 

För respektive startområde innebär det knappt 3 000 resor om dagen.  

Det är i första hand de 2 900 resorna från Södra Älvstranden som betjänas av nya 

kollektivtrafiklösningar. Från Centrum kommer Hisingsbron att vara den snabbaste 

länken och från Sydvästra Göteborg kan Älvsborgsbron utgöra ett snabbare alternativ. 

För de resor som startar på Hisingen ger en ny älvförbindelse ingen nytta. 

Resterande av de totalt cirka 40 000 resorna till Lindholmen utgår ifrån andra delar av 

Göteborg, länet och landet. Dessa ankommer snabbast antingen via Hisingsbron, 

Älvsborgsbron eller transportstråk i nordliga och östliga väderstreck till målpunkten 

Lindholmen. 
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Figur 12. Resor per årsmedeldygn till målpunkt Campus Lundby år 2040, med samtliga färdmedel 
inklusive gång och cykel, exklusive returresor för till exempel boende i målpunkternas områden. 

Illustration: Sweco 2019. 

Majoriteten av resorna till Campus Lundby utgår från Hisingen. Andelen resor från Södra 

Älvstranden, Centrum och Sydvästra Göteborg är mindre till Campus Lundby än till 

Lindholmen, totalt knappt 15 procent. I antal resor handlar det om cirka 400 från Södra 

Älvstranden, 400 från Centrum och 700 från Sydvästra Göteborg. 
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Figur 13. Resor per årsmedeldygn till målpunkt Järntorget/Linnéstaden år 2040, med samtliga 
färdmedel inklusive gång och cykel, exklusive returresor för till exempel boende i målpunkternas 
områden. Illustration: Sweco 2019. 

För resor till Järntorget/Linnéstaden är det områdena på andra sidan Göta älv som främst 

är intressanta för de alternativa kollektivtrafikförbindelserna. Cirka var tionde resa till 

Järntorget/Linnéstaden har startpunkt på Hisingen, vilket innebär ungefär 5 800 resor.  

För många av dessa utgör Hisingsbron och i viss mån Älvsborgsbron alternativ för att ta 

sig till Järntorget/Linnéstaden. Av resorna från Hisingen till Järntorget/Linnéstaden har 

cirka 2 500 startpunkt i Lundby och 800 i Biskopsgården.  
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3.5.4 Biskopsgården eller Kvillebäcken? 

I stråkets norra ände finns tre möjliga ändpunkter för kollektivtrafiken inom 

utredningsområdet: Wieselgrensplatsen, Gropegårdsgatan och Eketrägatan. Dessa 

angränsar till Kvillebäcken och Biskopsgården. Såväl yta som befolkning är större i 

Biskopsgården än i Kvillebäcken.  

Från dessa områden är det i första hand resandet till målpunkterna Lindholmen och 

Järntorget/Linnéstaden som är av intresse att belysa ur kollektivtrafiksynpunkt, då 

Campus Lundby ligger för nära för att generera ett stort kollektivtrafikresande och 

dessutom är en mindre målpunkt. 

Lindholmen är enligt analysen en större målpunkt både år 2014 och 2040 i antal resor 

räknat, både för resor från Biskopsgården och Kvillebäcken, se Bilaga B. Biskopsgården 

eller Kvillebäcken?. Biskopsgården genererar fler resor i båda tidsperspektiven men 

skillnaden är mindre år 2040 än 2014. 

  



 

 30 (64) 

4 Föreslagna alternativ till stadslinbana 
I följande kapitel redovisas två alternativ till stadslinbanan, Linbanestråket respektive 

Lundby X City. Lundby X City utgör utredningens huvudalternativ. Alternativen innefattar 

inga förändringar för befintlig trafik inom utredningsområdet. 

Alternativ Linbanestråket innebär trafikering med färja och buss i ett stråk som i stort 

motsvarar stadslinbanans föreslagna sträckning. 

Alternativ Lundby X City innebär trafikering med färja och buss i två olika stråk. I det ena 

stråket förbinds Järnvågen/Rosenlund med Wieselgrensplatsen via Lindholmen och 

Västra Ramberget. I det andra stråket förbinds Stenpiren med Eketrägatan via Pumpgatan, 

Lindholmen, Västra Ramberget och Gropegårdsgatan. 

De alternativ som valts bort under utredningens gång presenteras i Bilaga C. Alternativ 

som inte utreds vidare. 

Metod 

De två alternativen har tagits fram av Västtrafik, Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret, 

Volvo och Sweco. Arbetet inleddes med en idéverkstad med bred representation från 

parterna. Alternativen har därefter stämts av och justerats i en iterativ process i dialog 

med utredningens styrgrupp, projektledningsgrupp, referenspersoner och 

områdesexperter. 

För alternativen har restider uppskattats utifrån tidtabeller för befintliga linjer, Västtrafiks 

reseplanerare, erfarenhetsvärden för kollektivtrafikens snittrestider på befintliga linjer i 

området samt platsbesök. På sträckor där resenärer förflyttar sig till fots har en gång-

hastighet på 5 km/tim använts. För summerade restider mellan noder ingår 2 minuters 

bytestid mellan till exempel buss och färja. Detta är en kort bytestid som förutsätter att 

bytet kan ske i en samlad bytespunkt där avståndet mellan buss och färja är kort. 

Kostnadsuppskattning för infrastrukturåtgärder kopplade till alternativen (exklusive 

markinlösen och avtalskostnader) har bedömts genom erfarenhetsvärden från liknande 

projekt. I summeringen har procentpåslag lagts till för byggherrekostnader (exempelvis 

projektledning, byggledning, projektering och diverse utredningar) och för generella 

risker. 

4.1  Utbyggnadsordning 
År 2021 

Till år 2021 bedöms en förstärkning av färjetrafiken, med en ny färja mellan Stenpiren 

och Lindholmspiren, vara möjligt om kapaciteten vid angöringsplatserna ökas alternativt 

genom omfördelning av befintlig trafik. En förstärkt busstrafik mellan Lindholmen och 

Wieselgrensplatsen eller Eketrägatan är möjlig men kräver en förhandling inom 

nuvarande trafikavtal. Befintliga busslinjer på sträckan ingår i Västtrafiks Hisingsavtal 

som upphandlas på nytt från år 2023.  

Framkomligheten för busstrafiken, mellan Lindholmen och Lundby, kan i detta 

tidsperspektiv ökas genom att trafikera Polstjärnegatan och Cronackersgatan. I 

korsningen Lundbyleden/Inlandsgatan skulle framkomligheten för busstrafiken kunna 



 

 31 (64) 

ökas genom signalprioritet och kollektivtrafikkörfält. Med tanke på att det finns planer på 

att stänga korsningen i samband med att Eriksbergmotet byggs om behöver nyttan av en 

sådan förändring utredas vidare. 

År 2024 

Omkring år 2024 kan två nya färjelägen etableras på norra sidan om Göta älv; ett nytt 

färjeläge vid Lindholmspiren och ett nytt färjeläge vid Pumpgatan. 

Det nuvarande färjeläget vid Lindholmspiren föreslås byggas om eller ersättas med ett 

läge där tre färjor kan angöra och där framtida idéer om ett nära byte mellan buss och 

färja kan bli möjliga. Det nya läget antas kunna bli placerat längs västra kajen mitt emot 

Lindholmspiren. Då kan bytestider mellan buss och färja antas minska, vilket ger en 

kortare restid för resenärerna i stråket. Föreslagen placering kan vid fortsatt utredning 

visa sig vara besvärlig med hänsyn till manövrering av tre färjor. 

Vid Pumpgatans förlängning kan ett färjeläge etableras för trafik omkring år 2024 i 

enlighet med Detaljplan för verksamheter vid Pumpgatan inom Lundbyvassen (Göteborgs 

Stad, 2018b).  

Inom Detaljplanen för verksamheter m.m. vid Volvo Lundby möjliggörs en ny gata mellan 

Eriksbergsmotet och Inlandsgatan/Gropegårdsgatan (Göteborgs Stad, 2019e). Denna 

beräknas utifrån planens utbyggnadsordning kunna tas i bruk omkring år 2024, vilket 

förbättrar framkomlighet och restiden för kollektivtrafiken i båda alternativen.   

Åren 2024 - 2040 

Under åren 2024–2040 kan ett nytt färjeläge etableras på södra sidan om Göta älv, vid 

Järnvågen/Rosenlund. Denna utredning föreslår att ett sådant läge förläggs invid den nya 

halvö som möjliggörs inom ramen för detaljplan för blandad bebyggelse vid 

Järnvågsgatan m fl. Enligt områdets utbyggnadsplaner bedöms det nya färjeläget kunna 

bli verklighet tidigast år 2027 eller när den nya halvön är byggd.  

När de kompletterande färjelägena har etablerats på båda sidor om älven möjliggörs nya 

linjesträckningar och tätare frekvens på färjetrafiken vilket ger en positiv effekt för 

resenärsupplevelsen, för pålitligheten och för restiden. 

Alternativen som föreslås i denna utredning kan nå full flexibilitet och kapacitet över 

älven i samband med att de nya färjelägena kan trafikeras, vilket kan bli möjligt tidigast 

år 2027. För kapaciteten i busstrafiken kan det bedömda resandebehovet mötas genom att 

förhandla om utbudet inom nuvarande avtal och genom ny upphandling av trafiken.  

Omkring år 2040 

Med en längre tidshorisont, omkring år 2040, finns det möjlighet att skapa fler 

resmöjligheter över älven samband med att Lindholmsförbindelsen förväntas stå klar.  

Inom samma tidshorisont kan en framtida förbindelse över Lundbyleden och Hamnbanan 

ge ytterligare positiv effekt för resenärsupplevelsen avseende pålitlighet och för restid.  

De båda långsiktiga infrastrukturåtgärderna som berör utredningsområdet är inte 

kostnadsbedömda i denna utredning. För Lindholmsförbindelsen pågår arbete inom 

Göteborgs Stad med en genomförbarhetsstudie, men för förbindelsen över Lundbyleden 

och Hamnbanan har inga utredningar påbörjats.  



 

 32 (64) 

4.2  Alternativ Linbanestråket 

 

Figur 14. Översikt alternativ Linbanestråket, år 2040. Illustration: Sweco 2019. 

Detta alternativ innebär trafikering med färja och buss i ett stråk som i stort motsvarar 

stadslinbanans föreslagna sträckning. I alternativet förbinds de fyra utpekade 

målpunkterna; Järntorget, Lindholmen, Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen.  

Trafikeringsförslaget omfattar en koppling mellan Södra Älvstranden och de centrala 

delarna av Hisingen, via ett nytt färjeläge i området kring Järnvågen/Rosenlund.  

Utbyggnaden av bostäder, arbetsplatser och service på Masthuggskajen förses genom 

föreslaget alternativ med kollektivtrafikförbindelser över älven.  

På Hisingen förstärks kopplingen mellan Lindholmen, Campus Lundby och 

Wieselgrensplatsen genom busstrafik som använder den genaste körvägen. 
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4.2.1 Trafikering 

I ett första skede nyttjar resenären färjetrafiken mellan Stenpiren och Lindholmspiren. 

När ett nytt färjeläge står klart i området kring Järnvågen/Rosenlund, tidigast år 2025, kan 

en ny färjelinje mellan Järnvågen/Rosenlund och Lindholmspiren etableras.  

Från Järntorget når resenärer Stenpiren med spårvagn eller buss och senare, när färjeläget 

Järnvågen/Rosenlund etableras, förutsätts en ny bytespunkt med en koppling mellan buss 

och färja kunna erbjudas. En studie om utformning av nya bytespunkter har nyligen 

inletts på initiativ av Västtrafik, där Järnvågen/Rosenlund ingår. 

Vid Lindholmspiren förutsätts en bussanslutning kunna erbjudas nära flytbryggan. Buss 

trafikerar Lindholmen -Wieselgrensplatsen via Västra Ramberget, med hållplatser endast 

vid noderna Lindholmen, Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen. 

Restiden från Järntorget till Wieselgrensplatsen blir enligt förslaget år 2021 cirka 28 

minuter inklusive bytestid, se Tabell 3. Omkring år 2024 kan restiden tack vare nya 

infrastrukturåtgärder minskas till cirka 23 minuter inklusive bytestid mellan färdmedel 

längs stråket. 

I högtrafik går det en tur var 10:e minut i hela stråket, vilket ger en resenärskapacitet på 

cirka 1 800 personer per timme och riktning med färja och cirka 300 personer per timme 

och riktning med buss (normalbuss med 50 passagerare). Anpassade och effektiva byten 

är en förutsättning för att trafikeringen enligt förslaget ska bli attraktivt. 

För illustrationer över Linbanestråket år 2021 respektive år 2024 se Bilaga D. 

Illustrationer Linbanestråket år 2021 och 2024. 

Tabell 3. Delsträckor och restider för Linbanestråket. 

Delsträckor från söder Färdmedel Restid Införande 

Järntorget - Stenpiren Spårvagn 1 min 2021 

Järntorget – Järnvågen/Rosenlund 

(senare) 

Buss 2 min 2025 

Stenpiren - Lindholmspiren Byte + Färja 8 min 2021 

Järnvågen/Rosenlund - Lindholmspiren 

(senare) 

Byte + Färja 7 min 2025 

Lindholmspiren - Lindholmen Byte + Gång 7 min 2021 

Lindholmspiren-Lindholmen (senare) Byte + Buss 4 min 2024 

Lindholmen – Västra Ramberget Buss 8 min 2021 

Lindholmen – Västra Ramberget 

(senare) 

Buss 6 min 2024 

Västra Ramberget - Wieselgrensplatsen Buss 4 min 2021 

Hela stråket  28/23/23 min 2021/2024/2025 

 

Busstrafiken i alternativet innebär i princip en förstärkning av dagens linje 31 med fler 

fordon, genare körväg och färre stopp. Förstärkningen sker endast på sträckan mellan 

Lindholmen och Wieselgrensplatsen med tre extra fordon. En ytterligare färja behöver 

sättas i drift över älven.  

Restider på denna sida har bearbetats vidare i PM: Alternativ till 
stadslinbanan, där de ersätts av motsvarande i avsnitt 3.3 Restider, sid 
6-7. 
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4.2.2 Beräknat resande 

En resandeprognos är framtagen genom verktyget Sampers för de olika 

trafikeringsalternativen. Analysen har målår 2040. Siffrorna nedan förutsätter att 

alternativet är fullt utbyggt.  

Det bedömda resandet över älven mellan Järnvågen/Rosenlund och Lindholmspiren är 

3 200 resor per dygn (ÅMD) motsvarande 1 600 resor per riktning och dygn.  

Mellan Lindholmen och Västra Ramberget beräknas antal resor till 1 200 per dygn 

(ÅMD) vilket motsvarar 600 resor per riktning och dygn. Mellan Västra Ramberget och 

Wieselgrensplatsen beräknas antal resor till 1 000 per dygn, vilket motsvarar 500 resor 

per riktning och dygn. 

Alternativ Linbanestråket beräknas avlasta Hisingsbron med 600 resor per dygn (ÅMD). 

Alternativet beräknas ge en överflyttning från befintlig färjetrafik mellan Stenpiren och 

Lindholmspiren med 1 300 resor per dygn. 

4.2.3 Driftskostnader 

Driftskostnaderna för alternativ Linbanestråket beräknas till 33,5 miljoner kronor per år 

inklusive kapitalkostnader för bussar och färja, se Tabell 4. Kapitalkostnad bedöms till 

0,5 miljoner kr per år per buss med en avskrivningstid på 10 år samt 2,5 miljoner kr per år 

per färja med en avskrivningstid på 25 år.  

Tabell 4. Driftskostnader för alternativ Linbanestråket. 

Driftskostnader/år, alternativ Linbanestråket 

Buss Lindholmen - Wieselgrensplatsen var 10 min 11,0 miljoner kr/år 

Färja Stenpiren - Lindholmspiren var 10 min 22,5 miljoner kr/år 

Summa driftskostnader 33,5 miljoner kr/år 

  

I driftskostnaderna för alternativen förutsätts följande ingångsvärden, enligt Västtrafiks 

uppskattning om kostnader för tillkommande trafik i nuvarande avtalsform. Vid en 

framtida upphandling kan kostnaderna bli förändrade. 

Buss: 

• Fordonsbehov 3 bussar (normalbuss, 50 passagerare) 

• Fordonskostnad per buss 500 000 kr per år i 10 år 

• Driftkostnad 11 kr per kilometer 

• Förarkostnad 400 kr per tidtabellstimme 

• Trafikeringstid 19 timmar per dygn 

• Incitament 4 kr per resa 

  

Kostnadsuppskattningarna på denna sida har bearbetats vidare i  
PM: Alternativ till stadslinbanan, där de ersätts av motsvarande i 
avsnitt 4.3 Kostnader, sid 10-11. 
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Färja: 

• Fordonsbehov 1 färja (300 passagerare) 

• Fordonskostnad per färja 2 500 000 kr per år i 25 år 

• Timkostnad (inklusive besättning, drivmedel, underhåll) 2 500 kr per timme 

• Trafikeringstid 19 timmar per dygn 

• Incitament 1,20 kr per resa  

För en ökad kapacitet på busstrafiken motsvarande kapacitet på 1 500 personer per timme 

och riktning, skulle trafikeringen med buss behöva ökas till 4-minuterstrafik med 

dubbelledade bussar som klarar 100 passagerare. En förutsättning för att en sådan 

trafikering skulle införas är att resandebehovet kan påvisas öka kraftigt och utöver vad 

som visas i genomförd resandebehovskartläggning. 

4.2.4  Infrastruktur 

För att trafikera Linbanestråket enligt förslaget kommer ett antal infrastrukturåtgärder att 

behövas. Genomförandet inom ramen för detaljplanen för verksamheter m.m. vid Volvo 

Lundby innebär att en genare körväg mellan Eriksbergsmotet och Inlandsgatan byggs 

(Göteborgs Stad, 2019e). Fram till dess att denna gata står klar trafikerar bussarna mellan 

Lindholmen och Västra Ramberget via Eriksbergsmotet och korsar Lundbyleden i 

befintlig plankorsning där en ny bussfil och signal ger bussen prioritet gentemot 

blandtrafiken i samma riktning. 

Två nya färjelägen föreslås etableras inom kostnadsbedömningen för alternativ 

Linbanestråket; ett vid Järnvågen/Rosenlund och ett vid Lindholmspiren. 

Kostnadsbedömningen för nytt färjeläge vid Järnvågen/Rosenlund (innefattar flytbrygga, 

väderskydd, cykelparkering) utgår från en placering i nära anslutning till Järnvågen. 

Kostnadsbedömningen för nytt färjeläge Lindholmspiren (innefattar flytbrygga, 

väderskydd, cykelparkering) utgår från en placering längs kajen i västra delen av 

bassängen.   

Tabell 5. Investeringskostnader för alternativ Linbanestråket. 

Investeringskostnader, tidig bedömning, alternativ Linbanestråket 

Järnvågen/Rosenlund, flytbrygga för 2 färjor, väderskydd, cykelparkering 

Lindholmspiren, muddring, flytbrygga för 3 färjor, väderskydd, cykelparkering 

Lindholmspiren rivning av befintlig flytbrygga och väderskydd 

Eriksberg/Lundbyleden, busskörfält och signalanläggning korsning Inlandsgatan 

Delsumma utan påslag 49 mkr 

Påslag detaljeringsgrad 20% 10 mkr 

Delsumma anläggningskostnad 59 mkr 

Påslag byggherrekostnad inkl. projektering 35% 21 mkr 

Påslag risker 40% 24 mkr 

Summa exklusive mark- och avtalskostnader 100 mkr 

 

Kostnadsuppskattningarna på denna sida har bearbetats vidare i  
PM: Alternativ till stadslinbanan, där de ersätts av motsvarande i 
avsnitt 4.3 Kostnader, sid 10-11. 
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Järntorget-Järnvågen/Rosenlund 

Från Järntorget förutsätts att gående och cyklister kan använda de befintliga och de inom 

detaljplanens genomförande planerade nya gång- och cykelvägar som förbinder 

Järntorget med Järnvågen/Rosenlund.  

Området kommer att vara en byggarbetsplats under de närmsta åren och ett nytt färjeläge 

kan bli verklighet tidigast år 2027 eller när den nya halvön är byggd.  

Placeringen av ett nytt färjeläge vid Järnvågen/Rosenlund kopplas direkt till buss, cykel 

och gång. Vid det nya färjeläget anläggs en flytbrygga med väderskydd för resenärer och 

med angöringsplatser för två färjor. Cykelparkering anordnas i närheten av flytbryggan. 

 

Figur 15. Nytt färjeläge vid Järnvågen/Rosenlund. Schematisk illustration av nytt färjeläge och 
cykelparkering. Illustration: Sweco 2019. 
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Lindholmspiren - Lindholmen 

Befintligt färjeläge på Lindholmspiren bedöms inte kunna hantera ökad färjetrafik varför 

ett nytt färjeläge behöver byggas med angöringsplatser för tre färjor.  

Förslaget som blir utgångspunkt för kostnadsbedömning och restidsbedömning i denna 

utredning utgår från en placering längs kajen i västra delen av bassängen (se Figur 16). 

Föreslagen placering kan dock visa sig vara besvärlig med hänsyn till manövrering av tre 

färjor. Fortsatt utredning förväntas därför behövas för att kunna välja lämplig placering av 

färjeläget. 

Färjeläget består av en flytbrygga med minst tre kajplatser, den befintliga flytbryggan 

rivs. Gående och cyklister använder befintliga hänvisningar. 

 

Figur 16. Nytt färjeläge vid Lindholmspiren. Schematisk illustration av nytt färjeläge och 
cykelparkering. Illustration: Sweco 2019.  
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Lindholmen – Västra Ramberget 

Från Lindholmen använder bussar befintligt hållplatsläge Lindholmen och når Västra 

Ramberget via Eriksbergsmotet.  

Med tidshorisont år 2021 trafikeras befintlig plankorsning på Lundbyleden som skulle 

kunna byggas om med busskörfält och bussprioriterade signaler (se Figur 17). När en 

planerad ny gata mellan Eriksbergsmotet och Inlandsgatan står klar (Göteborgs Stad, 

2019e) kan trafikering ske via denna nya infrastruktur, vilket ger kortare restid och genare 

körväg.  

Befintliga busshållplatser nyttjas på Inlandsgatan och inget stopp planeras vid 

Eriksbergsmotet. 

 

Figur 17. Ny bussfil och signal i korsningen Lundbyleden – Inlandsgatan föreslås. Illustration: 
Sweco 2019. 
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4.3  Huvudalternativ Lundby X City 

 

Figur 18. Översikt huvudalternativ Lundby X City, år 2040. Illustration: Sweco 2019. 

Alternativ Lundby X City innebär trafikering med färja och buss i två olika stråk som på 

delar av sträckan nyttjar samma infrastruktur. I det ena stråket förbinds 

Järnvågen/Rosenlund med Wieselgrensplatsen via Lindholmen och Västra Ramberget. I 

det andra stråket förbinds Stenpiren med Eketrägatan via Pumpgatan, Lindholmen, Västra 

Ramberget och Gropegårdsgatan. 

Trafikeringsförslagen skapar möjligheter till resor på tvären och ger en breddad 

kollektivtrafik över älven med fler färjor och nya resvägar.  

Resandebehovskartläggningen visar att antalet resor mellan Kvillebäcken och 

Järntorget/Linnéstaden förväntas öka till minst det dubbla år 2040 jämfört med år 2014. 

Det ger en potential för ökad efterfrågan längs stråk 1.  
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Antalet resor mellan Kvillebäcken och Lindholmen förväntas öka till minst det dubbla år 

2040 jämfört med år 2014. För reserelationen mellan Biskopsgården och Lindholmen 

visar resandebehovskartläggningen på ett motsvarande förväntat ökat resande med ett 

dubblerat antal resor per dygn. Det ger en potential för ökad efterfrågan längs stråk 1 och 

stråk 2 och motiverar förstärkt kapacitet med parallell trafikering längs båda stråken på 

delsträckan mellan Lindholmen och Västra Ramberget. 

I högtrafik trafikerar bussar var 10:e minut i båda stråken, vilket ger en resenärskapacitet 

på 600 personer per timme och riktning mellan Lindholmen och Västra Ramberget. 

4.3.1  Trafikering 

Trafikeringen inom alternativ Lundby X City ser olika ut för de två stråken. 

Trafiken i stråk 1 är till stora delar densamma som trafikeringen i alternativ 

Linbanestråket men startar vid färjeläget Järnvågen/Rosenlund istället för vid Järntorget. 

Anledningen till denna skillnad är att alternativ Lundby X City inte behöver följa 

Linbanestråkets trafikering till Järntorget och kan istället utgå ifrån att resan längs stråket 

har en annan startpunkt vilket ökar flexibiliteten för kollektivtrafikresenärerna. 

När ett nytt färjeläge möjliggörs vid Järnvågen/Rosenlund, tidigast år 2025, kan en ny 

färjelinje mellan Järnvågen/Rosenlund och Lindholmspiren etableras. 

Mellan Lindholmspiren och Lindholmen behöver resenärerna byta mellan färja och buss 

och omkring år 2021 antas att bytet sker med en gångsträcka mellan färjeläget och 

busshållplatsen. Ett nytt färjeläge, omkring år 2024, vid västra delen av bassängen 

medger ett kortare gångavstånd mellan färjeläget och busshållplatsen. 

Buss trafikerar Lindholmen -Wieselgrensplatsen via Västra Ramberget, med hållplatser 

endast vid noderna Lindholmen, Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen. 

Restiden för stråk 1 mellan Stenpiren, senare Järnvågen/Rosenlund och 

Wieselgrensplatsen blir år 2021 cirka 25 minuter, år 2024 cirka 20 minuter och år 2025 

cirka 19 minuter.  

Restiden för stråk 2 mellan Stenpiren och Eketrägatan är cirka 21 minuter med etablering 

i samband med att nytt färjeläge vid Pumpgatan står klart, omkring år 2024. 

Skillnaderna i restider beror dels på att ny infrastruktur kan ge en kortare restid tack vare 

genare körväg och dels på att nya bytespunkter förväntas kunna erbjuda ett kort avstånd 

för byte mellan buss och färja. 

För illustration över Lundby X City år 2024 se Bilaga E. Illustration Lundby X City år 

2024. 

  

Restider på denna sida har bearbetats vidare i PM: Alternativ till 
stadslinbanan, där de ersätts av motsvarande i avsnitt 3.3 Restider, sid 
6-7. 
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Tabell 6. Delsträckor och restider för stråk 1 i alternativ Lundby X City. 

Delsträckor från söder, stråk 1 Färdmedel Restid Införande 

Stenpiren – Lindholmspiren Färja 6 min 2021 

Järnvågen/Rosenlund – 

Lindholmspiren (senare) 

Färja 5 min 2025 

Lindholmspiren – Lindholmen Byte + Gång 7 min 2021 

Lindholmspiren – Lindholmen (senare) Byte + Buss 4 min 2024 

Lindholmen – Västra Ramberget Buss 8 min 2021 

Lindholmen – Västra Ramberget 

(senare) 

Buss 6 min 2024 

Västra Ramberget - 

Wieselgrensplatsen 

Buss 4 min 2021 

Hela stråket  25/20/19 min 2021/2024/2025 

 

Tabell 7. Delsträckor och restider för stråk 2 i alternativ Lundby X City. 

Delsträckor från söder, stråk 2 Färdmedel Restid Införande 

Stenpiren – Pumpgatan Färja 5 min 2024 

Pumpgatan – Lindholmen Byte + Buss 5 min 2024 

Lindholmen – Västra Ramberget Buss 6 min 2024 

Västra Ramberget – Gropegårdsgatan Buss 2 min 2024 

Gropegårdsgatan – Eketrägatan Buss 3 min 2024 

Hela stråket  21 min 2024 

 

4.3.2 Beräknat resande 

En resandeprognos är framtagen genom verktyget Sampers för de olika 

trafikeringsalternativen. Analysen har målår 2040. Siffrorna nedan förutsätter att 

alternativet är fullt utbyggt.  

Det bedömda resandet över älven är 3 600 resor per dygn (ÅMD) motsvarande 1 800 

resor per riktning och dygn. Resandet över älven fördelas i de två föreslagna stråken. I 

stråk 1 Järnvågen/Rosenlund-Lindholmspiren blir resandet över älven 3 100 resor per 

dygn motsvarande 1 550 resor per riktning och dygn. I stråk 2 Stenpiren-Pumpgatan blir 

resandet över älven 500 resor per dygn, motsvarande 250 resor per riktning och dygn. 

Både stråk 1 och 2 trafikerar Lindholmen-Västra Ramberget, där antal resor beräknas till 

2 100 per dygn (ÅMD) vilket motsvarar 1 050 resor per riktning och dygn. Stråk 1 

trafikerar därefter Västra Ramberget-Wieselgrensplatsen där antal resor beräknas till 

1 000 per dygn, vilket motsvarar 500 per riktning och dygn. Stråk 2 trafikerar Västra 

Ramberget-Eketrägatan där antal resor beräknas till 700 per dygn, vilket motsvarar 350 

per riktning och dygn. 

Alternativ Lundby X City beräknas avlasta Hisingsbron med 900 resor per dygn (ÅMD). 

Alternativet beräknas ge en överflyttning från befintlig färjetrafik mellan Stenpiren och 

Lindholmspiren med 1 400 resor per dygn. 

Restider på denna sida har bearbetats vidare i PM: Alternativ till 
stadslinbanan, där de ersätts av motsvarande i avsnitt 3.3 Restider, sid 
6-7. 
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4.3.3 Driftskostnader 

Driftskostnaderna för trafiken i alternativ Lundby X City beräknas till 69,5 miljoner 

kronor per år inklusive kapitalkostnader, se Tabell 8. Kapitalkostnaden bedöms till 0,5 

miljoner kr per år per buss med en avskrivningstid på 10 år samt 2,5 miljoner kr per år 

per färja med en avskrivningstid på 25 år. 

Busstrafiken i stråk 1 innebär i princip en förstärkning av dagens linje 31 med fler fordon, 

genare körväg och färre stopp. Förstärkningen sker endast på sträckan mellan 

Lindholmen och Wieselgrensplatsen med tre extra fordon.  

Busstrafik i stråk 2 innebär en helt ny busslinje mellan Pumpgatan och Eketrägatan, vilket 

kräver fyra fordon.  

Två ytterligare färjor behöver sättas i drift över älven för att försörja de två stråken. 

Tabell 8. Driftskostnader för alternativ Lundby X City. 

Driftskostnader/år, alternativ Lundby X City 

Buss Lindholmen – Wieselgrensplatsen var 10 min 11,0 miljoner kr/år 

Buss Pumpgatan – Eketrägatan var 10 min 13,5 miljoner kr/år 

Färja Stenpiren-Pumpgatan var 10 min 22,5 miljoner kr/år 

Färja Järnvågen/Rosenlund-Lindholmspiren var 10 min 22,5 miljoner kr/år 

Summa driftskostnader 69,5 miljoner kr/år 

 

I driftskostnaderna för alternativen förutsätts följande ingångsvärden, enligt Västtrafiks 

uppskattning om kostnader för tillkommande trafik i nuvarande avtalsform. Vid en 

framtida upphandling kan kostnaderna bli förändrade. 

Buss: 

• Fordonsbehov 7 bussar (normalbuss, 50 passagerare) 

• Fordonskostnad per buss 500 000 kr per år i 10 år 

• Driftkostnad 11 kr per kilometer 

• Förarkostnad 400 kr per tidtabellstimme 

• Trafikeringstid 19 timmar per dygn 

• Incitament 4 kr per resa 

Färja: 

• Fordonsbehov 2 färjor (300 passagerare) 

• Fordonskostnad per färja 2 500 000 kr per år i 25 år 

• Timkostnad per färja (inklusive besättning, drivmedel, underhåll) 2 500 kr per 

timme 

• Trafikeringstid 19 timmar per dygn 

• Incitament 1,20 kr per resa  

  

Kostnadsuppskattningarna på denna sida har bearbetats vidare i  
PM: Alternativ till stadslinbanan, där de ersätts av motsvarande i 
avsnitt 4.3 Kostnader, sid 10-11. 
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4.3.4 Infrastruktur 

För att trafikera Lundby X City enligt förslaget kommer ett antal infrastrukturåtgärder att 

behövas. Genomförandet inom ramen för Detaljplan för verksamheter m.m. vid Volvo 

Lundby innebär att en genare körväg mellan Eriksbergsmotet och Inlandsgatan byggs 

(Göteborgs Stad, 2019e). Fram till dess att denna gata står klar trafikerar bussarna mellan 

Lindholmen och Västra Ramberget via Eriksbergsmotet och korsar Lundbyleden och 

befintlig plankorsning där en ny bussfil och signal ger bussen prioritet gentemot 

blandtrafiken i samma riktning. Infrastrukturåtgärderna för alternativ Lundby X City 

beskrivs i följande stycken. 

Tre nya färjelägen föreslås etableras och därmed ingå i kostnadsbedömningen för 

alternativ Lundby X City; ett vid Pumpgatan, ett vid Järnvågen/Rosenlund och ett vid 

Lindholmspiren. Färjelägets placering vid Pumpgatan antas följa detaljplanens inriktning 

och flytbrygga, väderskydd, busshållplats med möjlig ändhållplats samt cykelparkering 

har kostnadsbedömts i denna utredning.  

Kostnadsbedömningen för nytt färjeläge vid Järnvågen/Rosenlund (innefattar flytbrygga, 

väderskydd, cykelparkering) utgår från en placering i nära anslutning till Järnvågen.  

Kostnadsbedömningen för nytt färjeläge Lindholmspiren (innefattar flytbrygga, 

väderskydd, cykelparkering) utgår från en placering längs kajen i västra delen av 

bassängen.   

Tabell 9. Investeringskostnader för alternativ Lundby X City. 

Investeringskostnader, tidig bedömning, alternativ Lundby X City 

Järnvågen/Rosenlund, flytbrygga för 2 färjor, väderskydd, cykelparkering 

Lindholmspiren, flytbrygga för 3 färjor, väderskydd, cykelparkering 

Lindholmspiren rivning befintlig flytbrygga och väderskydd 

Pumpgatan, täckning av botten vid flytbrygga, ej muddring 

Pumpgatan, flytbrygga för 2 färjor, väderskydd, cykelparkering, cykelbana (200 m) 

Pumpgatan, busslinga och busshållplats (1 st hållplatsläge) 

Eriksberg/Lundbyleden, busskörfält och signalanläggning korsning Inlandsgatan 

Gropegårdsgatan busshållplatser (2 st hållplatslägen), flytt av cykelbana (50 m) 

Delsumma utan påslag 82 mkr 

Påslag detaljeringsgrad 20% 17 mkr 

Delsumma anläggningskostnad 99 mkr 

Påslag byggherrekostnad inkl. projektering 35% 35 mkr 

Påslag risker 40% 40 mkr 

Summa exklusive mark- o avtalskostnader 170 mkr 

  

Kostnadsuppskattningarna på denna sida har bearbetats vidare i  
PM: Alternativ till stadslinbanan, där de ersätts av motsvarande i 
avsnitt 4.3 Kostnader, sid 10-11. 
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Pumpgatan – Västra Ramberget trafikeras i alternativ Lundby X City med stråk 2. 

Vid Pumpgatan anläggs en flytbrygga med två färjelägen, väderskydd byggs i närheten av 

bryggan. Parkering för 100 cyklar och vändmöjlighet för buss med två hållplatslägen 

anordnas.  

 
Figur 19. Nytt färjeläge, busshållplats och cykelparkering föreslås vid Pumpgatan. Illustration: 
Sweco 2019. 

Mellan Pumpgatan och Lindholmen används befintlig infrastruktur i Lindholmsallen, 

bussar angör befintligt hållplatsläge Lindholmen och når Västra Ramberget via 

Eriksbergsmotet.  
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Järntorget-Järnvågen/Rosenlund trafikeras i alternativ Lundby X City med stråk 1. 

Från Järntorget förutsätts att gående och cyklister kan använda de befintliga och de inom 

detaljplanens genomförande planerade nya gång- och cykelvägar som förbinder 

Järntorget med Järnvågen/Rosenlund.  

Området kommer att vara en byggarbetsplats under de närmsta åren och ett nytt färjeläge 

kan bli verklighet tidigast 2025 eller när den nya halvön är byggd. 

Placeringen av ett nytt färjeläge vid Järnvågen/Rosenlund kopplas direkt till buss, cykel 

och gång. Vid det nya färjeläget anläggs en flytbrygga med väderskydd för resenärer och 

med angöringsplatser för två färjor. Cykelparkering anordnas i närheten av flytbryggan. 

 

Figur 20. Nytt färjeläge vid Järnvågen/Rosenlund. Schematisk illustration av nytt färjeläge och 
cykelparkering. Illustration: Sweco 2019. 
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Lindholmspiren – Lindholmen trafikeras i alternativ Lundby X City med stråk 1. 

Befintligt färjeläge på Lindholmspiren bedöms inte kunna hantera ökad färjetrafik varför 

ett nytt färjeläge behöver byggas med angöringsplatser för tre färjor.  

Förslaget som blir utgångspunkt för kostnadsbedömning och restidsbedömning i denna 

utredning utgår från en placering längs kajen i västra delen av bassängen (se Figur 21). 

Föreslagen placering kan dock visa sig vara besvärlig med hänsyn till manövrering av tre 

färjor. Fortsatt utredning förväntas därför behövas för att kunna välja lämplig placering av 

färjeläget. 

Färjeläget består av en flytbrygga med minst tre kajplatser, den befintliga flytbryggan 

rivs. Gående och cyklister använder befintliga hänvisningar. 

 

Figur 21. Nytt färjeläge vid Lindholmspiren. Schematisk illustration av nytt färjeläge och 
cykelparkering. Illustration: Sweco 2019. 
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Lindholmen-Västra Ramberget trafikeras i alternativ Lundby X City med stråk 1 

och stråk 2. 

Med tidshorisont år 2021 trafikeras befintlig plankorsning på Lundbyleden som skulle 

kunna byggas om med busskörfält och bussprioriterade signaler (se Figur 22). När en 

planerad ny gata mellan Eriksbergsmotet och Inlandsgatan står klar (Göteborgs Stad, 

2019e) kan trafikering ske via denna nya infrastruktur, vilket ger kortare restid och genare 

körväg.  

Befintliga busshållplatser nyttjas på Inlandsgatan och inget stopp planeras vid 

Eriksbergsmotet. 

 

Figur 22. Ny bussfil och signal i korsningen Lundbyleden – Inlandsgatan föreslås. Illustration: 
Sweco 2019. 
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Västra Ramberget – Eketrägatan trafikeras i alternativ Lundby X City med stråk 2. 

Vid korsningen Inlandsgatan – Gropegårdsgatan används befintliga och planerade 

busshållplatser enligt genomförandebeskrivning i Detaljplan för verksamheter m.m. vid 

Volvo Lundby (Göteborgs Stad, 2019e).   

Längs Gropegårdsgatan, nära korsningen med Hjalmar Brantingsgatan, anläggs 

busshållplatser med bussficka och väderskydd på ömse sidor av Gropegårdsgatan, se 

Figur 23. På östra sidan av gatan berörs gång- och cykelvägen som i samband med 

hållplatsens placering leds om på en sträcka av 50 meter. 

 

Figur 23. Nya busshållplatser föreslås längs Gropegårdsgatan. Illustration: Sweco 2019.  
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5 Jämförelse och utvärdering 
De alternativ som föreslås i denna utredning ska bidra till nya resmöjligheter från 

Järntorget/Linnéstaden över älven och vidare till Lindholmen och Campus Lundby, i båda 

riktningar. Den centrala staden och kollektivtrafiken genom Brunnsparken och över 

Hisingsbron ska avlastas. 

En prioriterad fråga att belysa för alternativen är vad de kan bidra med i stadens 

kollektivtrafiksystem. Därtill behöver en rad andra perspektiv vägas in som till exempel 

stadsbyggnad, ekonomi och tidplan. I detta avsnitt kommer nyttorna med alternativen att 

beskrivas övergripande. Först beskrivs alternativens nyttor utifrån de tre mål som 

definierats i avsnitt 2.1, sedan följer ett resonemang om ytterligare nyttor och sist en 

presentation av alternativen i förhållande till varandra. 

5.1  Måluppfyllelse 
Utifrån de tre målen förs nedan ett resonemang om hur de två alternativen på ett generellt 

plan kan bidra till att uppfylla dessa. 

1. Åtgärden bör etablera en effektiv tvärlänk i den göteborgska kollektivtrafiken 

Möjligheten att skapa en effektiv tvärlänk bygger på att resan är snabb, smidig och att det 

finns en viss frekvens och kapacitet. Genom att erbjuda effektiva byten mellan buss och 

färja och uppsnabbade körvägar för busstrafiken på Hisingen kan alternativen erbjuda en 

tvärlänk i nord-sydlig riktning, främst till målpunkter inom stråket och 

utredningsområdet. 

Den planerade Lindholmsförbindelsen kan när den står färdig med fördel kopplas ihop 

med alternativen, i den fortsatta sträckningen vidare på Hisingen. På så sätt erbjuds en 

effektiv tvärlänk i de längre relationerna i nord-sydlig riktning. I snittet över älven kan 

alternativen svara mot ett ökat resandebehov innan Lindholmsförbindelsen är byggd.  

2. Åtgärden bör avlasta kollektivtrafikstråket i det centrala älvsnittet och området 

kring Brunnsparken, framförallt till år 2040 

Alternativen erbjuder nya resmöjligheter och en utökad kapacitet för ett flertal olika 

reserelationer och kan på så sätt avlasta det centrala älvsnittet i viss utsträckning.  

När alternativen är fullt utbyggda visar analysen av det framtida resandet en avlastning av 

Hisingsbron. För alternativ Linbanestråket är avlastningen 600 resor per dygn (ÅMD). 

För alternativ Lundby X City är avlastningen 900 resor per dygn (ÅMD). Analysen visar 

även på en överflyttning från befintlig färjetrafik i båda alternativen. 

Fler snabba förbindelser till Lindholmen som är en stor och växande målpunkt i staden 

kommer till exempel att behövas, vilket alternativen tillgodoser genom att erbjuda fler 

resmöjligheter med färja som ett komplement till Hisingsbron. 

På längre sikt då nya färjelägen och bytespunkter står klara kommer trafiken att bli både 

snabbare och mer attraktiv och då kommer alternativen att kunna avlasta det centrala 

älvsnittet i en större utsträckning än innan infrastrukturen finns på plats. Resandebehovet 

i stråket kommer också att öka i takt med att staden och målpunkterna växer. 
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Mellan åren 2020–2025 kommer det att finnas begränsningar för såväl kollektivtrafik 

som biltrafik över älven, där alternativen kan bistå med andra resvägar som lättar på 

trycket för kollektivtrafiken i det centrala älvsnittet. Under denna period kommer dock 

inte alternativen att kunna vara fullt utbyggda. 

Alternativen kommer att komplettera spårvagns- och busstrafiken över älven och förbi 

Lundbyleden och Hamnbanan. Under perioder då framkomligheten är begränsad i de 

kompletterande stråken skulle alternativen kunna skalas upp tillfälligt för att möta 

resandebehovet. 

3. Åtgärden bör knyta samman stadsdelar och bidra till fler attraktiva stadsmiljöer 

Den nya färjetrafiken bidrar till att knyta samman Lindholmen och 

Järntorget/Linnéstaden ytterligare, medan en utvecklad busstrafik integrerar Lindholmen 

och Campus Lundby med omkringliggande områden. För att ytterligare knyta samman 

stadsdelar bör fokus riktas på gestaltning och infrastrukturåtgärder, som främjar rörelse 

mellan områdena. 

En attraktiv kollektivtrafik bidrar även till stadsmiljöernas attraktivitet genom förbättrade 

möjligheter till ett hållbart resande. Utformning av infrastruktur och framförallt av 

attraktiva bytespunkter kan även ha en positiv inverkan på stadsmiljöernas attraktivitet. 

5.2  Ytterligare nyttor med alternativen 
Alternativen bidrar inte bara till att uppfylla de tre målen utan ger ytterligare nyttor 

därutöver. Upplägget med färja samt buss i kombination med nya färjelägen och 

busshållplatser skapar andra nyttor än vad en fast och sammanhängande förbindelse ger. 

Flexibilitet och skalbarhet 

En av de största fördelarna med att bygga vidare på färje- och busstrafiken är att trafiken 

kan anpassas över tid samt att den går att skala upp i takt med att resandebehovet ökar. 

Det finns en betydligt högre grad av flexibilitet i ett sådant upplägg än vid byggnation av 

en fast förbindelse med utpekade bytespunkter. 

Alternativen möjliggör effektiviseringar och optimeringar i kollektivtrafiksystemet tack 

vare sin flexibilitet. Trafiken kan förstärkas vid behov och körvägarna kan ses över om 

förutsättningarna skulle förändras med tiden. Först när behoven uppstår sätts nya turer 

och fordon i trafik, vilket håller nere driftkostnaderna. 

Förbättrade möjligheter för cyklister att passera älven 

Alternativen erbjuder nya möjligheter för cyklister att ta sig över älven. Genom nya 

färjelägen, fler cykelanpassade färjor och integrering av färjetrafik med cykelpendelstråk 

förbättras möjligheterna och attraktiviteten för cyklisterna i stråket och bidrar till ett ökat 

hållbart resande. 

För cyklisterna skapas ytterligare reserelationer utöver de som kollektivtrafiken i sig kan 

bidra till och därmed även fler potentiella resenärer. På linje 286 mellan Stenpiren och 

Lindholmspiren, som är avgiftsfri, passerar det över 10 000 cyklar varje vecka, enligt 

Västtrafiks uppskattningar år 2019. Färjorna utgör på så vis en del av 

kollektivtrafiksystemet samtidigt som de även skapar en länk i stadens cykelnät. 
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Trygghet och tillgänglighet för resenärerna 

De alternativa kollektivtrafiklösningarna innebär att befintlig färje- och busstrafik 

förstärks i stråket och bättre knyter ihop de utpekade målpunkterna. En vidareutveckling 

av befintliga system och trafikslag ger en igenkänningsfaktor för resenärerna, vilket inger 

trygghet. Om ett nytt trafikslag istället introduceras behöver resenärerna i viss 

utsträckning lära om och bekanta sig med det nya trafikslaget. 

För tillgänglighetsfrågor har Västra Götalandsregionen framtagna riktlinjer som är 

anpassade efter kollektivtrafikens befintliga fordonsslag, där bussar och färjor ingår. Med 

de föreslagna alternativen kan resenärerna stiga ombord i marknivå, det krävs inga hissar 

eller trappor vid hållplatslägena. I takt med att färjelägena utvecklas och blir fler så blir 

också bytena mellan de olika trafikslagen smidigare och enklare, vilket ger en ökad 

tillgänglighet. 

Hållbarhet 

Vid införande av ny kollektivtrafik skapas nya hållbara resmöjligheter. Trafikering med 

elfordon förväntas ge förbättrad luftkvalitet samt leda till minskade bullernivåer och 

därmed en trevligare stadsmiljö. 

Beprövad trafik med etablerade rutiner 

Kollektivtrafiken som föreslås i alternativen är beprövad. Jämfört med ett helt nytt 

trafikslag finns det redan upprättade rutiner och arbetssätt för färje- och busstrafik. 

Införandet av trafiken kan ske genom etablerade upphandlingsrutiner som kan följa de 

upprättade processer som finns inom Västra Götalandsregionen. 
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5.3  Slutsatser om utvärdering av alternativ 
De föreslagna alternativen kräver en del investeringar i infrastruktur, i första hand i 

bytespunkter och nya färjelägen. Med minst en ny färja och utökad busstrafik ökar 

driftkostnaderna, jämfört med nollalternativet, se 3.2. 

Alternativ Lundby X City har ett mer omfattande utbud än Linbanestråket och är därmed 

dyrare i drift. För alternativ Lundby X City krävs ytterligare ett antal infrastruktur-

investeringar samt fler fordon för att trafikera i två stråk istället för Linbanestråkets ett. 

För Västtrafik finns möjligheter till effektiviseringar och optimering av trafiken, vilket 

kan minska driftkostnaderna för alternativen ytterligare. Alternativ Lundby X City har 

med sina korsande stråk kortare restider än Linbanestråket. För kortare resor till 

målpunkter i stråket är alternativen särskilt intressanta för resenärerna. 

Av resandebehovskartläggningen framgår det att många resor genereras till och från 

Biskopsgården och att Eketrägatan därmed bör övervägas som en ändpunkt för trafiken i 

norr. Biskopsgården är ett större upptagningsområde för resor inom stråket än områdena i 

anslutning till Wieselgrensplatsen. Samtidigt kan Wieselgrensplatsen bli en större 

målpunkt i framtiden, om planerna för ett utbyggt Lundby sjukhus i området realiseras. 

En fördel med de alternativa kollektivtrafiklösningarna är att resandet kan fördelas ut mer 

i kollektivtrafiken och nya målpunkter skapas. Ett nytt färjeläge vid Pumpgatan kan till 

exempel skapa en god koppling till de östra delarna av Lindholmsallén, där 

utbyggnadsplanerna är omfattande. Ett nytt färjeläge vid Järnvågen/Rosenlund i 

anslutning till Järntorget och Linnéstaden kan förstärka dessa områdens koppling över 

älven och avlasta Brunnsparken. 

Båda alternativen har möjlighet att avlasta kollektivtrafiken i den centrala staden och 

erbjuda nya resmöjligheter. För att peka ut riktningen framåt behöver de olika 

parametrarna och nyttorna med olika lösningar vägas mot varandra. 

  



 

 53 (64) 

Tabell 10. Sammanfattning av alternativ Linbanestråket. 

Linbanestråket 

Noder Järntorget, Stenpiren (2021), Järnvågen/Rosenlund (2027), 

Lindholmspiren, Lindholmen, Västra Ramberget, Wieselgrensplatsen 

Beräknat resande per 

dygn år 2040 

1 600 personer i varje riktning över älven. 

600 personer i varje riktning mellan Lindholmen och Västra 

Ramberget. 

500 personer i varje riktning mellan Västra Ramberget och 

Wieselgrensplatsen. 

Kapacitet per timme 

år 2040 

1 800 personer i varje riktning över älven med färja var 10:e minut 

300 personer i varje riktning med buss var 10:e minut mellan 

Lindholmen och Wieselgrensplatsen 

Etableringstid 2021 initialt, full drift år 2027 

 
Tabell 11. Sammanfattning av alternativ Lundby X City. 

Lundby X City 

Noder Stenpiren, Järnvågen/Rosenlund, Lindholmspiren, Pumpgatan, 

Lindholmen, Västra Ramberget, Wieselgrensplatsen, 

Gropegårdsgatan, Eketrägatan 

Beräknat resande per 

dygn år 2040 

1 800 personer i varje riktning över älven, varav 250 mellan 

Stenpiren och Pumpgatan och 1 550 mellan Järnvågen/Rosenlund och 

Lindholmspiren. 

1 050 personer i varje riktning mellan Lindholmen och Västra 

Ramberget. 

500 personer i varje riktning mellan Västra Ramberget och 

Wieselgrensplatsen. 

350 personer i varje riktning mellan Västra Ramberget och 

Eketrägatan. 

Kapacitet per timme 

år 2040 

3 600 personer i varje riktning med färjor var 10:e minut i två stråk; 

Järnvågen/Rosenlund-Lindholmspiren respektive Stenpiren-

Pumpgatan  

600 personer i varje riktning med buss var 5:e minut mellan 

Lindholmen och Västra Ramberget 

300 personer i varje riktning med buss var 10:e minut i två stråk; 

Västra Ramberget-Wieselgrensplatsen respektive  

Västra Ramberget-Gropegårdsgatan-Eketrägatan  

Etableringstid 2021 initialt, 2024 utökning och 2027 i full drift 
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Bilaga A. Tillväxt av befolkning och arbetstillfällen 
fram till år 2040 
För de utpekade målpunkterna inom utredningsområdet finns det omfattande 

utbyggnadsplaner fram till år 2040. Göteborg förväntas ha en fortsatt stark tillväxt och de 

största utbyggnadsplanerna finns i stadens centrala delar i området kring älven. 

Utbyggnadsplanerna innefattar såväl fler bostäder som fler arbetsplatser. 

 

Befolkning år 2014 och 2040 för de utpekade målpunkterna, enligt Prognosscenario A. 

Lindholmen är idag ett område som består av mestadels verksamheter. Området kommer 

fram till år 2040 bli mer av en blandstad då befolkningen väntas mångdubblas, från en 

idag låg nivå. Dagens 3 000 boende blir i framtiden uppåt 15 000. En stor del av 

tillväxten sker i Frihamnen på Lindholmens östra utkant. Även i Järntorget/Linnéstaden 

väntas befolkningen öka med ytterligare cirka 5 000 personer, men det är från en 

betydligt högre nivå. Campus Lundby är i framtiden precis som idag ett 

arbetsplatsområde. 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Lindholmen Järntorget/Linnéstaden

2014 2040



 

 57 (64) 

 

Arbetstillfällen år 2014 och 2040 för de utpekade målpunkterna, enligt Prognosscenario A. 

Mycket av den tillväxt som sker i de centrala delarna av Göteborg, på båda sidor om 

älven, handlar om tillskapandet av nya arbetsplatser. Planerna för Campus Lundby och 

Lindholmen resulterar i en fördubbling av arbetsplatser fram till år 2040, för båda 

områdena. Av de 10 000 fler arbetstillfällena på Lindholmen beräknas 5 000 ligga i 

Frihamnen. På Lindholmen ligger flertalet gymnasieskolor med totalt cirka 4 000 elever. 

Runt en fjärdedel av dessa bor på andra sidan älven mot sydväst. Järntorget/Linnéstaden 

kommer inte att ha samma snabba tillväxt, men ändå inhysa betydligt fler arbetsplatser än 

idag. 

I Frihamnens utbyggnad ingår Lundby nya sjukhus, som är en stor arbetsplats tillika 

målpunkt för resor. Sjukhusets placering ses över och det senaste förslaget är en 

lokalisering i området kring Wieselgrensplatsen. Den slutliga placeringen av sjukhuset 

påverkar resandebehoven och behöver följas framöver.  
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Bilaga B. Biskopsgården eller Kvillebäcken? 
Mellan färjelägena och spårvägen i Hjalmar Brantingsgatan på Hisingen finns det en rad 

olika trafikeringsmöjligheter. I stråkets norra ände finns tre möjliga ändpunkter för 

kollektivtrafiken: Wieselgrensplatsen, Gropegårdsgatan och Eketrägatan. 

Wieselgrensplatsen angränsar till primärområdet Kvillebäcken medan Gropegårdsgatan 

och Eketrägatan angränsar till storområdet Biskopsgården. Såväl yta som befolkning är 

större i Biskopsgården.  

 

Karta över möjliga ändpunkter och angränsande områden för kollektivtrafiken i olika stråk. 
Illustration: Sweco 2019. 

Resandet ifrån dessa två områden till målpunkterna i stråket är en av de faktorer som 

behöver beskrivas för att kunna värdera olika ändpunkter, och därmed sträckningar, 

gentemot varandra. Från dessa områden är det i första hand resandet till målpunkterna 

Lindholmen och Järntorget/Linnéstaden som är av intresse att belysa ur 

kollektivtrafiksynpunkt, då Campus Lundby ligger för nära för att generera ett stort 

kollektivtrafikresande och dessutom är en mindre målpunkt. 
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Totalt resande per årsmedeldygn (ÅMD) till Lindholmen och Järntorget/Linnéstaden år 2014, 

exklusive returresor för till exempel boende i målpunkternas områden. 

För målpunkterna Lindholmen och Järntorget/Linnéstaden är resandet större från 

Biskopsgården än från Kvillebäcken, utifrån 2014 års siffror. Lindholmen är en större 

målpunkt, mätt i antalet resor från områdena medan skillnaden i resande från områdena är 

större till målpunkten Järntorget/Linnéstaden, där det är dubbelt så många resor från 

Biskopsgården idag. 
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Totalt resande per årsmedeldygn (ÅMD) till Lindholmen och Järntorget/Linnéstaden år 2040, 

exklusive returresor för till exempel boende i målpunkternas områden. 

Till år 2040 är flödena från områdena mer jämna, men det är fortfarande fler resor från 

Biskopsgården än från Kvillebäcken. Det är således viktigt att det finns en bra förbindelse 

mellan Biskopsgården och Lindholmen samt Järntorget/Linnéstaden.  

Ett perspektiv att beakta i linjesträckningen är vilken trafik som redan finns att tillgå. Idag 

går en stombusslinje, linje 16 mellan Biskopsgården och Lindholmen. Utbudet kommer 

sannolikt att förändras då spårväg har byggts ut i Lindholmsallén. Från Kvillebäcken får 

resenärerna idag resa antingen via Backaplan eller genom linje 31 genom 

Rambergsstaden för att ta sig till Lindholmen.  

För resor över älven från de två områdena finns idag en omfattande spårvagnstrafik. 

Därtill finns ytterligare aspekter som till exempel stadsbyggnadsplaner att ta hänsyn till. 
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Bilaga C. Alternativ som inte utreds vidare 
I denna bilaga beskrivs de alternativ till stadslinbana som av olika anledningar inte utreds 

vidare inom uppdraget.  

Amfibiebuss 

Under sommartid erbjuds upplevelseturer för turister med en amfibiebuss. Turerna körs i 

Stockholm. Vid kajen kör bussen ner i vattnet för en kortare färd på vattnet innan den kör 

tillbaka upp via en sluttande ramp. Turerna går dagtid. 

Denna utredning har studerat hur turisterbjudandet ser ut men konstaterar att det är rimligt 

att denna typ av fordon enbart kör turister för kortare turer och vid bra väderförhållanden.  

Gångbro över älven Rosenlund – Lindholmspiren 

I samband med idéverkstad 26 juni 2019 som samlade flera personer från utredningens 

organisationer fördes idén om en fast förbindelse fram. För drygt tio år sedan sade mark- 

och miljööverdomstolen nej till en gång- och cykelbro över älven. Domstolen slog då fast 

att fördelarna med en bro inte överväger kostnaderna och risken för skador och 

olägenheter för bland annat sjöfartsintressen. Sedan dess har Hisingsbron blivit godkänd. 

En ny fast förbindelse började utredas igen år 2018 av Trafikkontoret. 

Då den Sverigeförhandlade stadslinbanans finansiering bygger på att det är en del i 

kollektivtrafikens utbyggnad, ingår inte möjligheten till nya gång- och cykelbroar i denna 

utredning. 

Färjeläge på nocken vid Götaverksgatan, Lindholmen 

Sökandet av en förbättrad kapacitet för färjeangöringar på Lindholmssidan och arbetet 

med att hitta ett läge för att ersätta färjeläget vid Lindholmen på grund av konflikt med 

det föreslagna linbanetornet har lagt grunden till en studie om möjliga färjelägen på 

Lindholmssidan. Ett av dessa studerade lägen ligger i förlängningen av Götaverksgatan.  

På grund av stor osäkerhet kring möjligheten att åtgärda botten och dess föroreningar går 

utredningen inte vidare med att närmare studera ett kajläge vid Götaverksgatan. Skulle 

vattnet åter bli möjligt att trafikera med färjetrafik, är dock läget fortsatt intressant för 

vidare utredning. 

Resväg via Eriksbergs centrum 

Eriksberg skulle vara ett intressant läge för en hållplats längs en busslinje som passerar 

Lindholmen – Lundby. I jämförelsen med en stadslinbana som endast tillåter stopp vid 

Järntorget, Lindholmen, Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen bör 

jämförelsealternativen inte lägga till fler hållplatslägen. Det skulle erbjuda fler 

resmöjligheter men påverkar restiderna negativt. 
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Bilaga D. Illustrationer Linbanestråket år 2021 och 
2024 
I denna bilaga visas illustrationer för alternativ Linbanestråket år 2021 respektive år 2024. 

 

Illustration alternativ Linbanestråket år 2021. Illustration: Sweco 2019. 
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Illustration alternativ Linbanestråket år 2024. Illustration: Sweco 2019. 
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Bilaga E. Illustration Lundby X City år 2024 

 

Illustration huvudalternativ Lundby X City år 2024. Illustration: Sweco 2019. 
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Sampersprognos – Resenärsflöden för alternativ till 
stadslinbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen  

 
 
 
Syfte  
Denna PM dokumenterar de körningar som är gjorda i Sampers med syfte att ta fram 
resenärsflöden för två möjliga alternativ till trafikering som ska erbjuda nya resmöjligheter 
mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen. Alternativen är framtagna av Sweco tillsammans 
med Västtrafik och Trafikkontoret i Göteborg och dokumenteras i sin helhet i separat rapport1.  

 

Förutsättningar 
Analyserna är genomförda i Sampers. I analyserna har efterfrågan som genererats i samband 
med analyser av en stadslinbana över älven använts, dvs ingen ny efterfrågan har genererats 
för de två alternativen, utan resenärerna antas ha samma start- och målpunkter som vid en 
eventuell stadslinbana över älven. Resenärernas ruttval i kollektivtrafiksystemet är dock inte fast 
utan kan ändras då utbudet förändras och nya kollektivtrafiklinjer införs. I analyserna har 
Scenario A2 (utan Lindholmsförbindelse) för år 2040 använts som utgångspunkt. Scenariot är 
framtaget i arbetet med alternativ utformning av Göteborgs stadslinbana i stråket Järntorget till 
Wieselgrensplatsen 2. Scenariot innehåller markanvändning enligt Göteborgs Stads 
utbyggnadsplanering, beslutad utbyggnad av infrastruktur exklusive Lindholmsförbindelse samt 
bibehållna kostnadsnivåer för att resa med bil (parkering, körkostnad etc.) 

På grund av tekniska orsaker i modellen, där resenärer tex straffas hårt vid byten samt att det 
kan vara svårt att få till helt passade byten mellan kollektiva transportmedel, har istället två 
princip-linjer tagits fram. Principlinjerna blandar transportslag och bildar en sammanhängande 
linje i modellen. Syftet med detta är också att lösningarna som analyseras ska bli så lika och så 
jämförbara som möjligt med stadslinbanan, som analyserats i ett tidigare uppdrag.   

 

                                                      
1 Rapport 20191011 Alternativ till stadslinbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen i Göteborg.pdf 
2 Sammanfattande PM, Samhällsekonomisk analys av Göteborgs stadslinbana, Järntorget – Wieselgrensplatsen, 2019-
06-28 v1.0 



   

 

 

2 (7) 
 
PM 
2019-10-15 

 

 

m
em

o0
1.

do
cx

 2
01

2-
03

-2
8 

Analyserade scenarion 
Scenario ”Linbanestråket” 

Alternativ Linbanestråket kan etableras redan år 2021, med befintlig infrastruktur och 
med färjetrafik mellan nuvarande färjelägen vid Stenpiren och Lindholmspiren. 
Kapaciteten i färjeläget vid Lindholmspiren behöver förstärkas om fler angöringar per 
timme ska vara möjliga. Med ett nytt framtida färjeläge, placerat vid 
Rosenlund/Järnvågen, kan färjorna angöra geografiskt närmare Järntorget vilket ger 
möjligheter till en genare resväg. Det är denna senare situation som har analyserats.  
 
När den planerade infrastrukturåtgärden som bildar en gata mellan Eriksbergsmotet och 
Inlandsgatan står klar kan restiden för alternativ Linbanestråket minskas tack vare en 
genare linjesträckning. 

I Sampers har en linje kodats: 

• Linje 1: Järntorget (gånglänk) – Rosenlund/Järnvågen – Lindholmspiren – Lindholmen 
– Västra Ramberget – Wieselgrensplatsen. Turtäthet: 10 min 

På tre delsträckor varieras körtiden för att visa på osäkerheter i körtider, bytespunkter mellan 
buss och färja samt gånglänkar på sträckan, se Tabell 1 
Tabell 1. Tider mellan hållplatser för linjen Järntorget/Järnvågen – Wieselgrensplatsen. Totalt varieras 
restiden på sträckan mellan 23-47 min.   

Delsträckor i linje 1                 
Järntorget/Järnvågen - Wieselgrensplatsen 

Alternativ A 
(kort)  

Alternativ B 
(mellan)  

Alternativ C 
(lång)  

Järntorget – Rosenlund/Järnvågen (buss/gång)  4 min 8 min 10 min 

Rosenlund/Järnvågen – Lindholmspiren (färja) 5 min 5 min 5 min 
Lindholmspiren – Lindholmen (buss/gång) 4 min 10 min 20 min 

Lindholmen – Västra Ramberget (buss) 6 min 7 min 8 min 

Västra Ramberget – Wieselgrensplatsen (buss) 4 min 4 min 4 min 
TOTALT 23 min 34 min 47 min 

 

Scenario ”Lundby X City”.   

Alternativ Lundby X City har ett större utbud än alternativ Linbanestråket och ger fler 
resmöjligheter med kapacitetsstark kollektivtrafik. Etablering av alternativ Lundby X City kan ske 
med start redan 2021, med befintlig infrastruktur och med färjetrafik mellan nuvarande 
färjelägen vid Stenpiren och Lindholmspiren. Kapaciteten i färjeläget vid Lindholmspiren 
behöver förstärkas om fler angöringar per timme ska vara möjliga. Med ett nytt framtida 
färjeläge placerat vid Rosenlund/Järnvågen ges möjlighet att etablera resvägen längs stråk 1 
över älven. Nytt färjeläge vid Pumpgatan ger motsvarande möjlighet att etablera resvägen över 
älven längs stråk 2. Det är denna senare situation som har analyserats. 
När den planerade infrastrukturåtgärden som bildar en gata mellan Eriksbergsmotet och 
Inlandsgatan står klar kan restiden för alternativ Lundby X City minskas tack vare en 
genare linjesträckning. 

I Sampers har två linjer kodats: 
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• Linje 1 (Samma som för Scenario ”Linbanestråket”): Järntorget (gånglänk) – 
Rosenlund/Järnvågen – Lindholmspiren – Lindholmen – Västra Ramberget – 
Wieselgrensplatsen. Turtäthet: 10 min 

• Linje 2: Stenpiren – Pumpgatan – Lindholmen – Västra Ramberget – Gropegårdsgatan 
– Eketrägatan. Turtäthet: 10 min 

På fyra delsträckor för de båda linjerna (en av sträckorna är gemensam) varieras körtiden för att 
visa på osäkerheter i körtider, bytespunkter mellan buss och färja samt gånglänkar på sträckan, 
se Tabell 1 och Tabell 2. För att resa mellan till exempel Stenpiren och Wieselgrensplatsen 
krävs alltså ett byte vid Lindholmen eller Västra Ramberget. Vid Stenpiren ansluter en rad 
befintliga bussar, som har ett kort byte mellan buss och färja, men som alltså ingår i redan 
panerad framtida busstrafikering.   

Tabell 2. Tider mellan hållplatser för linjen Stenpiren - Eketrägatan. Inom parentes visas färdsättet 
sträckan symboliserar. Totalt varieras restiden på sträckan mellan 20-30 min.  

Delsträckor i linje 2                                     
Stenpiren - Eketrägatan 

Alternativ A 
(kort)  

Alternativ B 
(mellan)  

Alternativ C 
(lång)  

Stenpiren – Pumpgatan (färja)  5 min 5 min 5 min 
Pumpgatan – Lindholmen (buss)  4 min 7 min 12 min 

Lindholmen – Västra Ramberget (buss) 6 min 7 min 8 min 

Västra Ramberget – Gropegårdsgatan (buss) 2 min 2 min 2 min 
Gropegårdsgatan – Eketrägatan (buss) 3 min 3 min 3 min 
TOTALT 20 min 24 min 30 min 

 

 
Figur 1. Körtider (min) i olika segment för de två fiktiva linjerna som går mellan Järntorget/Järnvågen – 
Wieselgrensplatsen och Stenpiren – Eketrägatan i Scenario ”Lundby X City”.  

 



   

 

 

4 (7) 
 
PM 
2019-10-15 

 

 

m
em

o0
1.

do
cx

 2
01

2-
03

-2
8 

Resultat – resenärsnivåer 
I Figur 2 – Figur 4 visas skillnadsbilder för alternativet ”Linbanestråket”, för årsmedeldygn år 
2040, jämfört med ett alternativ utan åtgärden. Figurerna visar att resenärsnivåerna på den nya 
förbindelsen över älven kan variera mellan 1 200 - 3 200 resenärer per årsmedeldygn år 2040 
beroende på vilken restid resenärerna får i alternativet. Avlastningen över Göta Älvbron varierar 
mellan 0 – 600 resenärer. I värsta fall kan det till och med bli ett ökat antal resenärer på Göta 
Älvbron.  

 
Figur 2. Skillnadsbild för Alternativ A, ”Linbanestråket”, alternativet med kortast restid i stråket, åmd 2040. 
Rött visar ökning och grönt minskning av resenärer.   
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Figur 3. Skillnadsbild för Alternativ B, ”Linbanestråket”, alternativet med mellan restid i stråket, åmd 2040.  

Rött visar ökning och grönt minskning av resenärer.   

  
Figur 4. Skillnadsbild för Alternativ C, ”Linbanestråket”, alternativet med längst restid i stråket, åmd 2040.  
Rött visar ökning och grönt minskning av resenärer.   
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I Figur 5 – Figur 7 visas skillnadsbilder för alternativet ”Lundby X City”, för årsmedeldygn år 
2040, jämfört med ett alternativ utan åtgärden. Figurerna visar att resenärsnivåerna på de två 
nya förbindelserna över älven kan variera mellan 1 200 - 3 600 resenärer per årsmedeldygn år 
2040 beroende på vilken restid resenärerna får i alternativet. Avlastningen över Göta Älvbron 
varierar mellan 0 – 900 resenärer. I värsta fall kan det till och med bli ett ökat antal resenärer på 
Göta Älvbron.  
 

  
Figur 5. Skillnadsbild för Alternativ A, ”Lundby X City ”, alternativet med kortast restid i stråket, åmd 2040. 
Rött visar ökning och grönt minskning av resenärer.   



   

 

 

7 (7) 
 

PM 
2019-10-15 

 

 

m
em

o0
1.

do
cx

 2
01

2-
03

-2
8 

   

Figur 6. Skillnadsbild för Alternativ B, ”Lundby X City”, alternativet med mellan restid i stråket, åmd 2040. 
Rött visar ökning och grönt minskning av resenärer.   

   
Figur 7. Skillnadsbild för Alternativ C, ”Lundby X City”, alternativet med längst restid i stråket, åmd 2040.  

Rött visar ökning och grönt minskning av resenärer.   
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Förord 

Denna genomlysning har genomförts under tidig höst 2019 av Trivector på upp-

drag av trafikkontoret, Göteborgs stad. Genomlysningen har fokuserat på att be-

skriva hur trafikkontoret har bedrivit projekt stadslinbana och hur projektet har 

utvecklats mellan åren 2015 till 2019. Genomlysningen är avsedd att användas 

som en övergripande erfarenhetsåterföring åt trafikkontoret. 

Författarna vill rikta ett stort tack till de personer som har medverkat vid inter-

vjuer och insamling av information. Utan er medverkan och professionella in-

ställning till uppdraget hade sannolikt många betydande händelser inte kunnat 

beskrivas.  

Göteborg och Lund 2019-10-15 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Idén till stadslinbanan kommer från flera medborgarförslag inom ramen för Gö-

teborgs 400-årsjubileum. Under hösten 2015 startades ett genomförandeprojekt 

under namnet ”Etablera linbanor i Göteborg” och parallellt med detta genomförs 

en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) på temat att etablera urbana linbanor i Göteborg. I 

början av 2016 får trafikkontoret i uppdrag att gå vidare med att starta en genom-

förandestudie (GFS) och fördjupa övrigt planeringsarbete i syfte att möjliggöra 

byggandet av en stomlinbana. Arbetet med genomförandestudien pågick fram till 

våren 2019, då trafiknämnden efter en fördjupad lägesrapportering från projektet 

gav trafikkontoret i uppdrag att utreda om kostnadskalkylen för att genomföra 

projekt stadslinbana kan halveras och vilka konsekvenser det skulle få. Parallellt 

med detta arbete har trafiknämnden efterfrågat information om hur och varför 

den redovisade kostnadskalkylen för genomförandet har förändrats sedan beslu-

tet togs om att starta genomförandestudien 2016.  Trafikkontoret beslutade att 

genomföra en genomlysning av projekt stadslinbana vilken redovisas i denna 

rapport.  

1.2 Syfte 
Syftet med genomlysningen är skapa erfarenhetsåterföring åt trafikkontoret av-

seende projekt Göteborgs stadslinbana. Genomlysningen ska samla in, beskriva 

och övergripande analysera de händelser som har haft betydelse för projektets 

framdrift och nuvarande utfall.  

1.3 Metod 
Genomlysningen har genomförts i form av en intervju- och dokumentstudie un-

der tidig höst 2019. De händelser och skeenden som beskrivs i rapporten har i 

huvudsak inhämtats från intervjusvar vilka sedan har styrkts med olika former av 

projektdokumentation där så varit möjligt.  

I intervjustudien har fjorton personer intervjuats genom fysiska möten, telefonin-

tervjuer och mailkonversationer. Alla fjorton personer har på olika sätt erfarenhet 

från projektets tidiga eller senare skeden och har bidragit med information och 

kunskap om hur och varför projektet har utvecklats till dess nuvarande status. De 

roller som har intervjuats är: 

 Chefer på olika nivåer på trafikkontoret 

 Projektägare för projekt stadslinbana på trafikkontoret 

 Projektledare för projekt stadslinbana på trafikkontoret och Västtrafik 
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 Tjänstepersoner på trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och stadsled-

ningskontoret 

 Följeforskare 

Dokumentstudien har utgått från protokoll, beslutsunderlag, direktiv och utred-

ningar tillgängliga i trafikkontorets projektdatabas Antura.  

De händelser som genom intervju- och dokumentstudien har samlats in har över-

gripande analyserats och paketerats för att tydliggöra vilka konsekvenser de har 

fått på projektets genomförande. De parametrar som har legat till grund för ana-

lysen är: 

 Hur projektets krav, omfattning och förväntningar uppstått under tidens 

gång 

 Projekt- och kostnadsstyrning 

 Besluts- och ärendegång 

1.4 Avgränsningar 
Genomlysningen är övergripande och tidplanen har inte medgivit att alla perso-

ner som har varit involverade i och haft betydelse för projektet har kunnat inter-

vjuats. Utifrån samma anledning har urvalet av information i dokumentstudien 

begränsats till trafikkontorets dokumentation av projektet. De händelser som be-

skrivs och de slutsatser som görs grundas på 14 personers beskrivning av hän-

delseförloppet. Det är sannolikt att samtliga stora betydelsefulla händelser i pro-

jektet har nämnts under intervjuerna och i dokumenten, men det kan även finnas 

en risk att mindre händelser och ytterligare nyanseringar av händelseförloppet 

saknas då samtliga nyckelpersoner inte har kunnat ges möjlighet att bidra till ge-

nomlysningen.  

Genomlysningen har i huvudsak studerat genomförandet av projektet och hur det 

förväntade utfallet i form av tidplan, kravställningar och kostnadsbedömningar 

har förändrats över tiden. Utredningskostnaden för projekt Göteborgs stadslin-

bana har inte studerats specifikt, men där utredningskostnaden beskrivs ha haft 

betydelse för vilka beslut som har tagits i projektet omnämns detta.   

Genomlysningen studerar projektet från att ÅVS-arbetet började färdigställas i 

slutet på 2015, tills den fördjupade lägesrapporteringen under våren 2019. Hän-

delser som inträffat före och efter denna tidsperiod beskrivs endast om det är 

nödvändigt för att beskriva det övriga händelseförloppet. 

Genomlysningen är skriven för att i första hand ge erfarenhetsåterföring åt tra-

fikkontoret. Andra förvaltningar och bolag involverade i projektet kan nyttja 

materialet för sin egen erfarenhetsåterföring med beaktande att genomlysningen 

inte är heltäckande avseende deras del av projektet.  

I genomlysningen beskrivs delvis händelser som har uppstått i skärningspunkten 

mellan politisk styrning och förvaltning, men genomlysningen har inte fokuserat 

på eller analyserat den politiska behandlingen, ställningstaganden eller beslut.  

Genomlysningen fokuserar på hur projektet har genomförts och vilka konsekven-

ser det har gett, däremot har inget fokus lagt på nyttobeskrivning, vilka nyttor 
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stadslinbanan är tänkt att skapa och hur de har utretts, beskrivits och förankrats i 

beslut.  
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2. Övergripande beskrivning av projekt- och be-
slutsprocesser 

Arbetet med stadslinbanan har pågått inom flera av stadens förvaltning i olika 

form sedan idén om att bygga en eller flera linbanor togs upp som ett medbor-

garförslag. 

Trafikkontoret påbörjade 2013 en förstudie som redovisades i trafiknämnden 

2014. Då idén med en linbana bedömdes så intressant att den inte kunde förkas-

tas, påbörjade därefter trafikkontoret flera utredningsinsatser som sedermera 

kom att förpackas i en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) vilken godkänns i juni 2016. 

Även i detta skede bedöms idén om en linbana, nu med en föreslagen sträckning, 

så intressant att trafiknämnden och sedermera kommunfullmäktige ger trafikkon-

toret i uppdrag att ta fram en genomförandestudie (GFS) som syftar till att bygga 

en första stomlinbana i Göteborg.  

Arbetet med GFS:en pågår från mitten av 2016 till oktober 2018 då arbetet om-

formuleras och kallas en fördjupad genomförandestudie (FGFS). Arbetet med 

FGFS:en fortlöper till mars 2019, då det vid en fördjupad lägesrapportering i 

trafiknämnden konstateras att tidplan och kostnad avviker så mycket från det ti-

digare beslutsunderlaget att arbetet med stadslinbanan behöver pausas. Nämnden 

gav då trafikkontoret i uppdrag att fokusera på att minska kostnaden för linbanan.      

Parallellt med ovan beskrivna utveckling har flera andra händelser av stor bety-

delse ägt rum: 

 Trafikkontorets projektorganisation växte succesivt sett till antal resurser, 

kompentenser och organisationens komplexitet (2017–2019) 

 Västra Götalandsregionen genom Västtrafik gick med i projektorganisat-

ionen  

 Flera andra förvaltningar och bolag inom staden blev på olika sätt invol-

verade i projektet 

 Projektet tilldelades EU-finansiering med 28 miljoner kr genom Elena 

 Projekt stadslinbana blev en del av stadens, regionen och statens avtal 

inom Sverigeförhandlingen (2018) 

 Trafikkontoret genomförde en designtävling och upphandlade arkitekt 

(2017/2018) 

 Trafikkontoret upphandlade en entreprenör med en linbanekonstruktör 

som underkonsult. Upphandlingsmetoden var ny för trafikkontoret och 

benämns Early Contractor Involvement (ECI) (2018) 

I bilaga I visas en mer detaljerad tidsaxel där tidpunkt och inbördes relation mel-

lan beslutsunderlag och betydande händelser gestaltas.  
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2.1 Bakgrund delprocesser 

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 
ÅVS finns som ett vedertaget begrepp utanför staden och används av bland annat 

Trafikverket för att förutsättningslöst utreda vilken åtgärd som kan möta ett be-

hov. Åtgärdsvalsstudie: Linbana över älven 2021 var den första ÅVS som gjor-

des inom Göteborgs Stad och en anpassning av Trafikverkets metodik var nöd-

vändig för anpassning till projekt stadslinbana där åtgärden redan var vald.   

Genomförandestudie (GFS) och fördjupad genomförandestudie (FGFS) 

GFS 

GFS är ett steg i processen som används inom Göteborgs stad, men vad vi känner 

till inte inom andra myndigheter. Process-steget var nytt på trafikkontoret när det 

beslutades att stadslinbanan skulle utredas vidare inom ramen för en GFS. Syftet 

med en GFS är att precisera en vald lösning och förprojektera den för att kunna 

skapa ett riktpris och beslutsunderlag. Utifrån ett investeringsbeslut går projektet 

därifrån vidare till projektering och därefter till byggnation, se figur 2-1. Denna 

process har med tiden justerats för linbaneprojektet.  

ECI 

Göteborgs ovana med att bygga linbanor (avsaknad av linbanekompetens) och 

ett begränsat antal linbaneleverantörer som har kunskap om den aktuella teknik-

lösningen på marknaden (två stycken, risk för konkurrenssnedvridning om en 

leverantör fick agera i GFS och därefter lämna anbud på projektering och bygg-

nation) gjorde att trafikkontoret ansåg sig behöva använda en för trafikkontoret 

ny typ av upphandlingsmetod, ECI. Metoden går i korthet ut på att en entreprenör 

upphandlas redan i GFS-skedet för att tillsammans med beställaren, trafikkon-

toret, förprojektera projektet och hitta ett riktpris som båda parter är överens om. 

Om konsensus uppnås får samma entreprenör genom en option fortsätta med de-

taljprojektering och byggnation. Den upphandlingsstrategi som valdes var att 

upphandla en entreprenör med en linbaneleverantör som underentreprenör. Upp-

handlingsmodellen är inte ovanlig i stora projekt där det krävs specialkompetens.  

FGFS 

Utifrån upphandlingsförfarandet och projektets karaktär bedömdes att projekte-

ringsdelen i GFS:en behövde fördjupas i form av en FGFS, se figur 2-1. De ak-

tiviteter som i den traditionella projektprocessen ingår i skedet projektering har i 

den anpassade processen FGFS fördelats till dels skedet fördjupad genomföran-

destudie, dels skedet detaljprojektering och produktion. Begreppet och processen 

är inte vedertagen på trafikkontoret och detta är första gången det har använts.  
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Figur 2-1  Ordinarie process (överst) med genomförandestudie och för linbaneprojektet anpassad pro-
cess (underst) med fördjupad genomförandestudie. Källa: Trafikkontoret.  

2.2 Övergripande analys av skeden och händelser av stor bety-
delse för genomlysningen 

I litteratur- och dokumentsstudien har en rad olika skeden och händelser med 

betydelse för genomlysningen identifierats. I figur 2-2 nedan visas en modell som 

har tagits fram för att sortera identifierade skeden och händelser i olika analys-

områden vilka därefter beskrivs utifrån sitt sammanhang och eventuella påverkan 

på projektet. Tre olika analysområden ligger till grund för genomlysningen av 

projekt stadslinbanan och fördjupas var och ett i kapitel 3 till 5. 

 Förutsättningar för genomförande av åtgärden – hur projektet har växt 

över tid 

 Ramverk för projektet – och dess konsekvenser på genomförandet 

 Styrning och ledning av projektet 

 

 

Figur 2-2 Modellbild över de tre analysområden som beskrivs i följande tre kapitel.  

Nedan följer en kortfattad beskrivning av varje analysområde. 
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Förutsättningar för genomförande av åtgärden 
Analysområdet berör den resa projektet har gjort från ett medborgarförslag avse-

ende en infrastrukturåtgärd som ett sätt att knyta an till historien, skapa ett land-

märke och kanske göra nytta för göteborgarnas tillgänglighet till att bli ett stor-

skaligt infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt där linbanan utgör en betydel-

sefull länk i kollektivtrafiknätet och där finansieringen är en del av Sverigeför-

handlingen. En sådan utveckling har i flera skeden ställt krav på nya sätt att be-

driva projekt och lösa många frågeställningar som inte tidigare har funnits på 

förvaltningen, i Göteborg och för vissa frågeställningar inte ens i Sverige. Här 

kan särskilt nämnas att linbana i stadsmiljö är en typ av infrastruktur som mycket 

ovanlig och finns i relativt få fall i världen, vilket gör att utväxlingen i kunskap 

inom stadens tjänstemannaorganisation har behövt vara mycket stor.  

Ramverk för projektet 
Med ramverk för projektet avses vilka ramar projektet har bedrivits inom sett till 

vad som ska prioriteras och vad som har legat till grund för många av de större 

beslut som tagits. Tid för färdigställande, kalkylkostnad för genomförande och 

krav för godkännande har påverkat hur projekt stadslinbanan såg ut våren 2019 

vid den fördjupade lägesrapporteringen. 

Styrning och ledning av projektet 
Med styrning och ledning av projekt beskrivs hur projektledning och -styrning 

har bedrivits gentemot de arbetsprocesser och modeller för projektorganisationer 

som har eller inte har funnits på trafikkontoret under projektets olika skeden. 

Vidare beskrivs händelser kopplade till hur olika beslutsnivåer och olika organi-

sationer har styrt och påverkat projektet.  
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3. Förutsättningar för genomförande av åtgärden 

För att förstå utvecklingen av skeendena inom projektet kan det betraktas i ljuset 

av en projektutvecklingsmodell. En modell för att beskriva de faser och dimens-

ioner som ingår i utvecklingen av ett projekt ges i figur 3-1. 

I figuren visas att projekt går igenom fem faser; Förbered, Förstå, Förbättra, För-

verkliga och Förvalta, där varje fas har sitt syfte som i princip behöver uppfyllas 

innan projektet kan gå vidare till nästa fas. En viss överlappning mellan faserna 

förekommer dock i praktiken. Genom alla faserna sker dels projektledning, där 

projektets framdrift säkras, dels förändringsledning, eller arbetet med att skapa 

förutsättningar för genomförandet av åtgärden, i detta fallet stadslinbanan. Den 

senare dimensionen är särskilt kritisk för att lyckas vid införandet en ny åtgärd, 

och innefattar en mängd aspekter bortom utvecklingen av, och förståelsen för, 

den fysiska lösningen, dvs stadslinbanan i sig. 

 

Figur 3-1 Modell över utvecklingen av ett projekt. Källa: (Ljungberg & Larsson, 2018) 

Nedan presenteras respektive fas och hur förutsättningarna för projektet har sett 

ut i de olika stegen.  

3.1 Förbereda-fasen 
I Förbereda-fasen sker projektplanering, till exempel gällande mål, avgräns-

ningar och bemanning. Samtidigt börjar arbetet med förändringsledningen, där 

nyttan och visionen med arbetet behöver förankras med berörda intressenter. In-

tressenternas vilja och förmåga att driva igenom förändringen måste förstås och 

hanteras. Den gemensamma förståelsen för värdet av förändringen grundläggs i 

den här fasen, och är nödvändig att kunna falla tillbaka på för att utvärdera resul-

tatet av den föreslagna förändringen (fas Förbättra). 

Projektet startade med en medborgaridé i form av en linbana, dvs i form av en 

lösning och inte, som brukligt är, i ett behov som skulle finna sin lösning. Idén 

med linbanan prioriterades av jubileumssatsningen som gav trafikkontoret i upp-

drag att utreda förslaget närmare. Arbetet sågs som ett ganska litet, informellt 

projekt, drivet av entusiasm och energi. Flera respondenter kommenterar att det 
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var ett ovanligt projekt eftersom ”alla” var nyfikna och positivt inställda till det; 

linbanan upplevdes som ett trevligt inslag i staden, också bland allmänheten. 

Inom projektet arbetade man med att definiera syftet med stadslinbanan och vil-

ken nytta den skulle bidra med. Bilden som växte fram var att stadslinbanan 

skulle kunna bli mer än ett jippo, den skulle kunna bidra med en relevant funktion 

inom kollektivtrafiken. I takt med att bilden av nyttan växte fram längs projektet 

gång, utökades också intressentbilden till att bli mer komplex: medborgarna, Ju-

bileumssatsningen, Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Sve-

rigeförhandlingen, det lokala näringslivet etcetera  

Den omvända logiken i att starta med lösningen som redan är accepterad av 

”alla” istället för att börja med behovet, tillsammans med den komplexa intres-

sentbilden som växte fram och det faktum att det är sällsynt med linbanor i stads-

miljö, gjorde det svårt att skapa en gemensam bild av visionen och nyttan redan 

i Förbereda-fasen.  

Ett exempel på det är att det första projektdirektivet varit uppe för diskussion tre 

gånger i förvaltningsledningen utan att ha blivit fastställt och utan att ett tydligt 

svar på varför har kunnat ges. Några respondenter har pekat på att linbanepro-

jektet har pågått parallellt med många andra stora projekt i staden och det har 

varit svårt att mäkta med alla aktiviteter. Ett godkänt projektdirektiv beskrivs ha 

kunnat underlätta samarbeten med andra parter i projektet och avsaknaden ledde 

till att senare diskussioner inte har haft en gemensam bas att luta sig emot och att 

nyttodiskussionen då har efterfrågats. Detta eftersom det är svårt att förhålla sig 

till en kostnad utan att relatera den till nyttan. Eftersom projektet upplevde att 

utkastet till det första projektdirektivet till stor del inte är i linje med det uppdrag 

som projektet har, togs ett nytt projektdirektiv fram 2018. Det innebär att pro-

jektet gick tillbaka till Förbereda-fasen för att få dessa grundläggande svar på 

plats.  

3.2 Förstå-fasen och Förbättra-fasen 
I Förstå-fasen fördjupas, enligt figur 3-1, förståelsen för det behov som ska mö-

tas, hur dagens situation ser ut och eventuella problem och möjligheter med den. 

De krav som ställs på lösningen för att möta behovet definieras och olika förslag 

på lösningar analyseras. För att lyckas med förändringen bör bilden som fram-

träder stämmas av med intressenterna för att få deras acceptans och för att ta del 

av deras erfarenheter och synpunkter.  

Förståelsen som skapats i Förstå-fasen utgör grunden för den valda lösning som 

därefter detaljeras i Förbättra-fasen. Här tar man alltså fram en praktiskt använd-

bar lösning som möter behoven och intressenternas krav, och det till mest effek-

tiva resursanvändning. Vad gäller förändringsledning behöver lösningen förank-

ras med berörda intressenter för att säkerställa att den kan implementeras. 

I linbaneprojektet skapades en ÅVS för att fördjupa förståelsen för lösningen. 

Hade uppdraget utgått från ett behov och inte från lösningen hade ÅVS:en istället 

diskuterat olika alternativ för att möta behovet. Det innebär att projektet arbetade 

i Förstå-fasen och Förbättra-fasen samtidigt, och att projektet arbetade med att 

legitimera en idé snarare än att realisera lösningen av ett behov. Hösten 2019 
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befinner sig projektet fortfarande i de här faserna. En praktiskt användbar lösning 

som uppfyller kraven på till exempel kostnad, är inte färdigutvecklad och kan 

därför inte förankras med intressenterna ännu. 

Inledningsvis var det fortfarande ett litet projekt som hade begränsade resurser 

(individer) och begränsad tillgång på relevant kompetens (eftersom det är ett nytt 

inslag i stadsmiljön i Sverige). Projektet växte dock snabbt i och med att Elena-

bidrag på ca 28 miljoner SEK från EU beviljats för utredningskostnader och Sve-

rigeförhandlingen beslutats då resurser för investeringen på 1,1 miljarder SEK 

säkerställts. Elenabidraget gav förutom resurser till att arbeta med projektet även 

bekräftelse på att det var ett intressant projekt som fler europeiska länder är in-

tresserat av att lära sig mer om. Det är dock ett villkorat bidrag, vilket innebär att 

det ska betalas tillbaka i det fall stadslinbanan inte byggs. 

Sverigeförhandlingen upplevdes lämna stora tolkningsluckor, särskilt i objekts-

beskrivningen, vilket gör att synen på vilka problem som stadslinbanan kan lösa 

inte var så utvecklad som den hade varit betjänt av. Eftersom det inte heller fanns 

ett gemensamt projektdirektiv för projektet upplevdes Sverigeförhandlingen som 

ett avtal som behövde tolkas, inte som ett avtal att luta sig emot. Olika organisat-

ioner tolkade det på olika sätt i projektet och eftersom den delade visionen och 

nyttan inte var klar fanns utrymme för otydligheter i arbetet. 

Respondenterna berättar att projektet ändrade karaktär från att ha varit i en un-

dersökande dialogfas till att hamna i ett skarpt läge i och med Sverigeförhand-

lingen; det blev snabbt ett stort projekt. Här kan man ana en ökad aktivitet med 

fler projektdeltagare, varav många var nya medarbetare inom staden, som skulle 

sättas in i projektet, även på andra förvaltningar än trafikkontoret. Samtidigt upp-

levdes det som att styrgruppsmedlemmarna satt i många olika projekt, och hade 

begränsat med tid för just det här projektet. Tolkningsarbetet från Sverigeför-

handlingen tillsammans med hanteringen av förväntningar från olika intressenter 

upplevdes därför hamna på projektdeltagarna.  

I denna fas har även driftskedet getts en del utrymme i projektet gällande ansvars- 

och kostnadsfrågor, men flera respondenter betonar att arbetet inte är färdigt och 

att mer tid behövs för att klargöra roller och ansvar i förvalta-fasen. Också här 

beskrivs avsaknaden av en gemensam bild av nyttan och bristen av gemensamma 

avtal mellan organisationer som ett hinder i projektarbetet. 

3.3 Förverkliga-fasen  
I Förverkliga-fasen implementeras den lösning som tagits fram i tidigare fas. I 

det här fallet innebär det att etablera den infrastrukturlösning som stadslinbanan 

med tillhörande objekt innebär. Projektet är inte vid denna fas ännu, varför den 

inte beskrivs närmare. 

3.4 Förvalta-fasen 
I Förvalta-fasen avslutas projektet och resultatet lämnas över till de linjeorgani-

sationer som ska förvalta och underhålla den. Projektet är inte vid denna fas ännu, 

varför den inte beskrivs närmare. 
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4. Ramverk och dess konsekvenser 

En stor del av de händelser som har identifierats i denna genomlysning berör 

någon av de tre faktorerna tidplan, kostnadsram och kravbild. Händelser och be-

slut inom ett område ger ofta konsekvenser i de andra två varför de inverkar på 

varandra, vilket gestaltas i figur 4-1.  

 

 

4.1 Tidplan 

Bakgrund 
Tidplanen för projekt stadslinbana i Göteborg härrör från Göteborgs 400-årsju-

bileum med jubileumsår 2021. Tidigt blev medborgarförslaget om en linbana ut-

sett till en del av jubileumssatsningen vilket innebar att projektet fick en tidplan 

frikopplad från både behov, nytta och åtgärdens genomförandetid. När projektet 

konkretiserade tidplanen, i takt med att förutsättningarna klarnade, beskrivs 

målåret 2021 som realistiskt, under förutsättning att inga större förseningar in-

träffar under projekttiden och att alla moment löper på som planerat. Tidplanen 

”Senast 2021” skrevs in i utkast till projektdirektiv1 och i ÅVS:ens förslag till 

ställningstagande och blev därigenom en ram för GFS:en efter beslut i kommun-

fullmäktige i november 2016 och genom avtalet i Sverigeförhandlingen. Här kan 

noteras att det i flera remissvar till ÅVS:en påpekas att tidplanen är snäv och att 

 
1 Trafikkontoret, Göteborgs Stad 2015-10-09. Etablera linbanor i Göteborg [projektdirektiv] – ej antagen/beslu-
tad 

Tidplan

KravbildKostnadsram

Ramverk för projektet 

Figur 4-1 Analysområde ramverk för projektet består av tre parametrar som del-
vis berör och påverkar varandra. 



12 

 Trivector Traffic 

 

den medför en risk om arbetet behöver forceras2. Under de initiala delarna av 

projektet beskrivs jubileet som pådrivande i att tidplanen var prioriterad, särskilt 

när andra jubileumsprojekt flaggade för att de inte skulle hålla tidplanen.  

Händelser och konsekvenser 
Att fastställa tidplan redan innan ett infrastrukturprojekt har börjat att utredas 

beskrivs ha skapat en yttre faktor som påverkar flera beslut inom projektet. På 

samma sätt som tillvägagångsättet att välja åtgärd innan det står klart vilket be-

hov åtgärden faktiskt ska lösa, se kapitel 3, är valet av tidplan innan projektet har 

formats omvänt den metodik som normalt ligger till grund för åtgärdsvalsstudier 

och hur ett behov eller en brist kan angripas. I genomlysningen har flera händel-

ser beskrivits som en konsekvens av tidplanen med målår 2021.  

 Samordning och framdrift i projektet 

 Positiv tidspress som har skapat framdrift i projektet 

 Negativ tidspress som upplevs ha stressat beslut 

 Exempelvis avseende struktur för projektägarskap och framta-

gande av projektdirektiv initialt i projektet  

 Begränsat samordning med andra infra- och stadsutvecklingsprojekt i 

närområdet, exempelvis kring stationsmiljöerna 

 Arbetet med detaljplanerna har komprimerats i tid vilket enligt uppgift 

från intervjuer har inneburit att det har varit svårt att få in underlag i tid 

och att samordning mellan förvaltningar har krävt att många resurser är 

inlästa samtidigt vilket kostar i utredningsbudget. Samtidigt beskrivs att 

detaljplanens tidplan lett till att linbaneprojektet har behövt ta beslut och 

”stänga dörrar” för att kunna leverera underlag till detaljplanearbetet 

inom olika frågeställningar.  

 Beslut att påbörja mer detaljerad gestaltning efter att gestaltningstäv-

lingen avgjorts men innan stöd fanns från entreprenör (p.g.a. överklagad 

upphandling) vilket ökade risken att kostnadsstyrning av konstruktionsut-

formning kom i ett för sent skede då den önskvärda iterativa processen i 

GFS:en saknades mellan design och konstruktion/byggbarhet. 

Kommunikation och beslut 
Riskerna att tidplanen inte skulle kunna hållas har ökat med tiden. Vid en inform-

ationspunkt i trafiknämnden i april 2018 beskrevs exempelvis projektets svårig-

heter med att bedöma påverkan på tidplanen och att det finns en risk att projektets 

sluttid måste senareläggas3. Inom projektet blev det fram mot sommaren 2018 

känt att tidplanen blir svår att hålla och att det kommer att bli en avvikelse i 

projektet. Samtidigt fanns det inga andra beslut än att tidplanen fortfarande 

gällde, även om vissa hade uppfattningen att tidplanen var underordnad stadslin-

banans funktion efter tolkning av informella uttalande från enskilda politiker. 

Först i samband med den fördjupade lägesrapporteringen våren 2019 redovisades 

en ny tidplan för projektets sluttid, år 2024.  

 
2 Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad 2016. Planeringsinriktning för Linbana över älven år 2021. 2016-09-
20, Dnr 0468/16 
3 Trafikkontoret, Göteborgs Stad 2018-04-23 Information om Göteborgs stadslinbana, Järntorget – Wiesel-
grensplatsen, lägesrapport  -  beskrivning av möjlig försening av färdigställande av genomförandestudie med 9 
månader och hög risk för att projektets sluttid försenas.  
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4.2 Kravbild 

Bakgrund 
Begreppet krav verkar i stor utsträckning ha kommit in sent i projektet. Inled-

ningsvis, i projektets begynnelse, utreddes det vad en linbana är och hur kan lin-

banor bidra till mål i Göteborg. Utifrån det togs det fram ett antal planeringsin-

riktningar i ÅVS:en4 (a-l) baserade på skrivningar om tidigt identifierade krav, 

exempelvis systemkrav, funktionskrav, tillgänglighetskrav, trygghetskrav och 

krav på detaljplaneläggning. Som stöd i det tidiga utredningsarbetet arbetade tra-

fikkontoret med en konsult med linbanekompetens. Konsulten fick en mycket 

viktig roll i framtagandet av planeringsinriktningarna och beskrivs som en förut-

sättning att arbetet gick framåt i linbanespecifika frågor. Av stor betydelse för 

hur planeringsinriktningarna kom till var även att Västra Götalandsregionen ge-

nom bolaget Västtrafik såg möjligheten med att stadslinbanan kunde nyttjas för 

kollektivtrafik och ställde krav på att så skulle ske om regionen skulle medverka 

i projektet. För att möjliggöra detta var det därför nödvändigt att beakta den krav-

bild som finns inom kollektivtrafiken generellt även för stadslinbanan, exempel-

vis gällande tillgänglighet och säkerhet.   

I arbetet med GFS:en och i samband med detaljplanearbetena för stadslinbanan 

har kravbilden ökat i takt med att kunskaperna om vad en linbana i stadsmiljö 

innebär. I en lägesrapport i april 2018 från projektet i trafiknämnden berörs detta:  

”En stor del av projektets arbetskraft fokuserar på att definiera och formulera 

krav för station, torn, allmän plats, trafik samt linans korridor utifrån tekniska, 

ekonomiska, kvalitets- och tidsmässiga samt de detaljplaneförutsättningar som 

projektet har att förhålla sig till. Till detta arbete sker också en tät dialog med 

berörda intressenter.” – Lägesrapport trafiknämnden 2018-04-23 

Arbetet med att definiera krav och ta beslut, ”stänga dörrar”, avseende utform-

ning och konstruktion pågick enligt uppgift från våra intervjuer fram till läges-

rapporteringen våren 2019 och har medfört att bilden av hur stadslinbanan kan 

utformas och konstrueras succesivt har klarnat. Här ska tilläggas att grundkraven 

avseende kapacitet och reshastighet beskrivs ha varit desamma genom hela pro-

jektet från att de först definierades i ÅVS:en.   

Händelser och konsekvenser 
Sedan ÅVS:ens planeringsprinciper godkändes och skapade grunden för GFS:ar-

betet har det arbetats med kravställandet fortsatt och några av kraven beskrivs 

som särskilt kostnadsdrivande i intervjustudien. 

Gestaltning av stadslinbanan 

Kravet på gestaltning är en del av planprocessen, där det enligt PBL ska redovisas 

omfattning och karaktär av bebyggelsen/anläggningen vid begäran om planbe-

sked. På grund av tidplanen för stadslinbanan var det dock nödvändigt att ta fram 

en beskrivning av omfattning och karaktär först efter att planbesked gavs. 

 
4 Trafikkontoret, Göteborgs Stad. Åtgärdsvalsstudie: Linbana över älven år 2021– Att etablera urbana linbanor i 
Göteborg, Dnr 2367/15 
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Utmärkande för kravet på gestaltningen av stadslinbanan (och andra krav kopplat 

till risk och geoteknik) är att den passerar flera riksintressen5 vilket enkelt för-

klarat gör att både Länsstyrelsen och byggnadsnämnden behöver godkänna de-

taljplanerna för att stadslinbanan ska kunna byggas.  

För att ta fram en gestaltning av stadslinbanan som skulle få acceptans hos göte-

borgarna initierades en gestaltningstävling där vinnande bidrag fick förtroende 

att fortsätta gestalta stadslinbanan i detalj, vilket har pågått fram till våren 2019. 

I tävlingsprogrammet går bland annat att läsa att det ska beaktas att:  

”Förslaget skall ha sådan detaljeringsgrad att kostnaderna för genomförandet 

går att bedöma översiktligt…”6 

Vidare beskrivs under bedömningskriterier (ett av flera) att:  

”Genomförbarhet och utvecklingsbarhet - Förslaget skall visa att det är möjligt 

att genomföra inom den tidsplan, budget och de tekniska krav som anges i pro-

grammet samt att konceptet och gestaltningen är av den kvalitet att det tål fram-

tida förändringar och utveckling”6 

Den tidplan och budget som går att utläsa i tävlingsprogrammet är invigning år 

2021 och investeringsbudget 1,1 miljarder kronor. I juryutlåtandet efter tävlingen 

står att juryn har tagit del av rapporter från olika sakkunniga och referensgrupper 

gällande bland annat konstruktion, bygg- och fastighetsekonomi. I motiveringen 

till det vinnande förslaget ges dock ingen särskild vikt åt genomförbarhet och 

utvecklingsbarhet. Det som nämns berör tornens två konstruktionsalternativ, som 

genom prefabricering sägs kunna minimera byggtiden7.    

Följande händelser har berörts under intervjustudien avseende gestaltning: 

 Det har i våra intervjuer ifrågasatts hur stor vikt kriteriet om genomför-

barhet och utvecklingsbarhet har getts vid utvärdering av tävlingsförsla-

gen då nuvarande utformning, som är en vidareutveckling av det vinnande 

förslaget, inte bedöms möjligt att genomföra inom den budget som fanns 

angiven i tävlingsprogrammet.   

 Jämfört med många andra planprojekt där gestaltning ingår så har det sak-

nats kunskap om vad gestaltning kommer att kosta för att det ska vara 

rimligt utifrån den totala kostnadsbilden av projektet. Jämfört med exem-

pelvis bostäder, där exploatörer på förhand vet ungefär vad gestaltning av 

en byggnad kostar, saknades den kunskapen för stadslinbana vilket gjorde 

att kostnadsstyrningen av gestaltningsarbetet beskrivs ha varit medvetet 

passiv i väntan på entreprenör med linbanekompetens. Det kan exempli-

fieras med att det i gestaltningstävlingen inte fanns krav på en kalkyl för 

förslagen, mer än att ”kostnaderna ska gå att bedöma översiktligt”.  

 
5 Riksintresse för kulturmiljö vid Lindholmen, riksintresse för kommunikation i form av trafik, sjöfart och luftfart, 
Riksintresse hälsa och säkerhet 
6 Göteborgs Stad et. Al. Tävlingsprogram – Design av linbana i Göteborg. Göteborgs Stad, Västtrafik, Sveriges 
Arkitekter, 22 jun 2017 
7 Göteborgs Stad et. Al. Juryutlåtande - Inbjuden projekttävling för design av linbana i Göteborg. Göteborgs 
Stad, Västtrafik, Sveriges Arkitekter. 
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Brandsäkerhet – påverkar tornens höjd  

Projektet har gjort en bedömning av svensk krav- och lagstiftning gällande sä-

kerhet vid brand vilket fått till följd att stadslinbanans höjd över befintliga bygg-

nader måste vara hög. Detsamma gäller höjden över älven för att möjliggöra un-

dersegling. Kunskapen om att brandsäkerhet kräver höga torn för en linbana i 

stadsmiljö i Sverige har tillkommit efter att ÅVS:ens planeringsinriktningar togs 

fram och bidragit till en högre prognosticerad kostnad för stadslinbanan. Även 

försök till att undvika missnöjda boende i linbanekorridoren beskrivs ha stöttat 

valet av höga torn över hela sträckningen.  

Placering av stationslägen 

Stationsplaceringarna har utretts och beslutats inom GFS-arbetet. I intervjuer be-

skrivs att placering av stationslägen och torn i staden medför kostnader oavsett 

om man vet exakt placering eller ej, exempelvis för tillkommande trafik-/infra-

strukturlösningar intill stationer och torn och komplicerade geotekniska förut-

sättningar. För de lägen som har valts beskrivs markköp/inlösen som en särskild 

kostnadsdrivande faktor som tillkom på grund av den faktiska placeringen.  

Kommunikation och beslut 
Kommunikation av krav har förts genom faktorerna tidplan och kostnadsram un-

der projektets senare del, d.v.s ett budskap som säger att med anpassning efter 

alla insamlade och definierade krav och önskemål kommer kostnad och tidplan 

att bli si och så. Under intervjuerna har det påtalats att om GFS:en hade fått pågå 

längre hade diskussioner och kompromisser om de insamlade kraven tagit en 

större del i kommunikationen, något som sannolikt kommer att ske ändå under 

hösten 2019 när trafikkontoret ska redovisa det senaste uppdraget från trafik-

nämnden om förutsättningarna för att minska kostnaderna för stadslinbanan.  

Avseende kommunikation har det i intervjustudien också påtalats att projektet 

periodvis har haft en öppen dialog med externa intressenter och stadens invånare. 

Arbetssättet beskrivs som framgångsrikt och en anledning till att acceptansen för 

stadslinbanan som infrastrukturprojekt har varit hög. Dialogen med boende i lin-

banekorridoren sägs ha bidragit till beslut om tornhöjd för att stadslinbanan i 

möjligaste mån inte ska påverka befintliga boende negativt men även att antalet 

synpunkter på detaljplanerna har varit lågt.    

4.3 Kostnadsram 

Bakgrund 
I tidiga skeden av projektet beskrevs det i underlagsdokument att det inte gick att 

prognosticera en total kostnad för stadslinbanan på grund av att många faktorer 

var osäkra och att det saknades kompetens om linbanor och dess funktion. När 

arbetet med ÅVS:en började bli klart kommunicerades dock en första uppskatt-

ning av vad stadslinbanan skulle kosta att bygga uttryckt i investeringskostnad: 

”Eftersom många detaljer inte är klarlagda ännu och då upphandling alltid in-

nehåller viss osäkerhet föreslår trafikkontoret att den lila stomlinbanans 
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investeringskostnad - beaktat nuvarande kunskapsläge – är 1,1 mdr kronor (i 

2015 års prisnivå) för att planera, projektera, bygga och driftsätta.  

Ungefär halva summan avser den elektromekaniska anläggningen (stationsme-

kanik, plattformar, linor, torn, styrsystem mm) och andra halvan avser civila 

konstruktioner (stationsbyggnader, fundament och grundläggning). Kostnader 

för marklösen och byggnadskonstruktioner i anslutning till stomlinbanestat-

ionerna ingår inte i denna budget, inte heller mer avancerad estetisk utform-

ning av stationer och torn än vad som anses som standard i linbanesamman-

hang. Dessa skattningar är relativt tidiga kostnadsskattningar som fortfarande 

innehåller flera stora poster som hanterats schablonmässigt. Arbetet med att 

identifiera en trolig investeringsbudget och budget för drift mm för detta projekt 

fördjupas inom den nyligen påbörjade genomförandestudien. Projektet har 

ännu inte bedömt behovet av – och därmed kostnaden för – eventuella anpass-

ningar av omkringliggande trafiklösningar och gaturumsfunktioner.”8 

Med reservation för dåvarande kunskapsläge togs således en prislapp fram ex-

klusive kostnader för marklösen, byggkonstruktioner i anslutning till stationerna 

och en mer avancerad estetisk utformning. Inte heller trafiklösningar vid torn och 

stationer ingick. Utöver vad som går att läsa i dokumentet var inte heller kostna-

den för Projektledning, projektering mm var prissatt, vilket senare (2016 i sam-

band med Elena-ansökan) korrigerades genom att pengar flyttades från posten 

Osäkerhet i bedömning till Projektledning, projektering mm i en uppdatering av 

ursprungskalkylen. I planeringsinriktning (d) spetsades formuleringen till genom 

en formulering om maximal kostnad. 

”Trafikkontoret förordar att fortsätta arbetet med en genomförandestudie och 

därtill relaterad planering som syftar till att bygga en första stomlinbana i Gö-

teborg som: (d) kostar maximalt 1,1 miljarder kronor (2015 års prisnivå) att 

planera, projektera, bygga och driftsätta.”8 

Att projektet valde att redovisa en uppskattad kostnad baserad på så osäkra para-

metrar beskrivs vara en kombination av fyra saker.  

 Uppfattning om att en ÅVS ska innehålla en bedömning om kostnad. Pro-

jektet tog inspiration från Trafikverket och skapade en ÅVS-mall och pas-

sade in det pågående utredningsarbetet om stadslinbana i mallen så gott 

det gick. Även om projektet i sig avviker från grundtanken i en ÅVS – att 

ta fram mest lämpade åtgärder för en given brist, nyttjades konceptet för 

att paketera de utredningar som gjordes då det saknades annat processtöd 

på området. Detta var den första ÅVS:en som genomfördes på trafikkon-

toret.  

 Ovana med stora komplexa projekt som tar sig uttryck i traditionell pla-

nering på trafikkontoret, en vana av att ta fram tidiga kostnader för bygg-

nation, inte för total genomförandekostnad. Det saknades också doku-

mentation från andra tidigare större projekt om tidiga kalkyler och vad de 

innehöll.  

 
8 Trafikkontoret, Göteborgs Stad. Åtgärdsvalsstudie: Linbana över älven år 2021– Att etablera urbana linbanor i 
Göteborg, Dnr 2367/15 
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 Diskussioner om vad som krävs för att initiera en GFS (vilket var en ny 

arbetsprocess på trafikkontoret vid aktuell tidpunkt) och när ny informat-

ion om bedömda kostnader ska kommuniceras med politiken. 

 En kalkyl med mindre osäkerheter hade behövt grundas i mer resurser i 

ÅVS-skedet, i form av kompetens gällande exempelvis intervallkostnader 

för marklösen, geoteknik, omkringliggande trafiksystemkostnader och 

icke-standardiserad design. Bedömningen hade sannolikt behövts göras i 

ett intervall med väldigt brett spann. Det fanns en osäkerhet om en sådan 

intervallbedömning hade accepterats som beslutsunderlag i nämnderna. 

En respondent beskrev att vad som saknades här var en succesivkalkyl.  

Planeringsinriktning (d) är sedan den primära information om investeringskost-

nad som kommer att finnas i beslutsunderlag till både trafiknämnden, kommun-

styrelsen och kommunfullmäktige. I Tjänsteutlåtandet från trafikkontoret till tra-

fiknämnden 2016-06-15 beskrivs utöver planeringsinriktningen att: 

Den totala investeringskostnaden för stomlinbanan är i nuläget bedömd till 1,1 

miljarder kronor i 2015 års penningvärde. Det är ännu inte bestämt hur stor del 

av denna kostnad som staden kommer behöva bäras i ett livscykelperspektiv. 

Detta kommer att tydliggöras i nästa beslutsfas – vid fastställande av genomfö-

randestudien…. 

…Dessa skattningar är relativt tidiga kostnadsskattningar som fortfarande in-

nehåller flera stora poster som hanterats schablonmässigt. Arbetet med att 

identifiera en trolig investeringsbudget och budget för drift mm för detta pro-

jekt fördjupas inom den nyligen påbörjade genomförandestudien.  

Projektet har ännu inte bedömt behovet av – och därmed kostnaden för – even-

tuella anpassningar av omkringliggande trafiklösningar och gaturumsfunkt-

ioner”9. 

Redan här har reservationen från ÅVS:en om kostnader för marklösen, byggkon-

struktioner i anslutning och en mer avancerad estetisk utformning försvunnit 

(även om muntlig information gavs) inför beslutet att arbeta vidare för att ta fram 

en trolig investeringsbudget, ett riktpris, i slutet av GFS:en.  

I stadsledningskontorets efterföljande tjänsteutlåtande som ligger till grund för 

beslut i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige beskrivs kostnaden lite an-

norlunda men det är inte tydligt att exempelvis mer avancerade estetisk utform-

ning och intilliggande byggnadskonstruktioner inte ingår i summan 1,1 miljarder. 

Tilläggas bör att ÅVS:en med det fulla resonemanget om kostnadsuppskatt-

ningen 1,1 miljard fanns med som bilaga:  

”Den totala investeringskostnaden för stomlinbanan är i nuläget bedömd till 1,1 

miljarder kronor i 2015 års penningvärde. Denna bedömning är en grov upp-

skattning i ett tidigt skede och ska arbetas igenom mer detaljerat under kom-

mande utredningsarbete…  

…Resurser behöver säkerställas inom berörda förvaltningar för kommande de-

taljplanearbete och eventuella markåtgärder och anpassningar av 

 
9 Trafikkontoret, Göteborgs Stad 2016.  Fastställande av åtgärdsvalsstudie Linbana över älven år 2021 samt 
fortsatt process för ett genomförande. 2016-06-15. Dnr: 2367/15 
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omkringliggande trafiklösningar och gaturumsfunktioner. Innan detaljplan för 

linbanan vinner laga kraft behöver brandskyddsåtgärder utföras. Det kan också 

bli aktuellt att åtgärda förorenad mark. Medel för dessa åtgärder finns i dagslä-

get inte avsatta inom respektive nämnds investeringsramar.10”  

Härifrån, efter beslut i berörda nämnder, drivs projektet framåt genom att GFS:en 

skalar upp arbetet vilket succesivt medför att kunskapen om olika kostnader för 

stadslinbanan ökar i projektet. Parallellt skriver staden ett avtal med regionen och 

staten genom Sverigeförhandlingen där formulering av investeringsvolym för 

linbaneprojektet är kortfattad och saknar specifikation av vad som ingår i upp-

skattningen: 

  ”Uppskattad investeringsvolym i Sverigeförhandlingen: ca 1 100 mnkr 

(januari 2016-års prisnivå)”11 

 
Grunden till att 1,1 mdkr angavs i avtalet med Sverigeförhandlingen var det be-

slut som togs i kommunfullmäktige november 2016 om ”Planeringsinriktning 

för Linbana över älven år 2021”. Anledningen till att investeringsvolymen besk-

revs utifrån 2016-års prisnivå är att det prisåret var utgångspunkten för Sverige-

förhandlingen. I avtalet skrevs därför prisnivån för investeringsvolymen som ja-

nuari 2016, vilket bedömdes vara en försumbar skillnad mot prisnivån helåret 

2015 (vilket den ursprungliga kostnadskalkylen byggde på). Under förhandling-

arna tillfrågades trafikkontoret två gånger (våren 2017 och hösten 2017) om kal-

kylen fortfarande var aktuell att utgå ifrån vilket bekräftades (andra gången med 

tillägget att grundkalkylen innefattade standardmässig gestaltning av fack-

verkstorn och stationer). Detta med motiveringen att det inte fanns någon an-

nan officiell kalkyl att hänvisa till, utan den skulle först tas fram i slutet av 

GFS-skedet. Därefter tecknades avtalet och 1,1 miljarder etsades fast än mer 

som en möjlig investeringskostnad för stadslinbanan, ett facit snarare än en 

indikation på kostnaden baserat på grova antaganden.  

Under sommaren/hösten 2018 blir det inom projektet tydligt att aktuell prognos 

för investeringsvolym är betydligt högre än vad som antogs två år tidigare när 

ÅVS:en godkändes och GFS:en påbörjades. Samtidigt bedöms osäkerheterna i 

kalkylen fortfarande så stora att trafiknämnden inte bör informeras om en faktisk 

siffra, ett beslut som enligt uppgift tas i beredningsgruppen för Sverigeförhand-

lingsprojekten efter att frågan har lyfts från projektet och styrgruppen.  

Vid en information i kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober 2018 beskrivs 

kostnadsläget som att det finns osäkerheter i alla poster men att bedömningen är 

att kostnaden kommer ligga högre än 1,1 miljard för de poster som skrevs ut i 

ÅVS:ens kalkyl, och att ytterligare ca 500–1 000 miljoner (350–650 mnkr + 150–

350 mnkr riskreserv) skulle tillkomma för de poster som inte kunde bedömas i 

ÅVS-skedet12. Den kalkyl som projektet lutade sig på pekade då på en total kost-

nad på 2,65 miljarder kronor.  

 
10 Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad 2016. Planeringsinriktning för Linbana över älven år 2021. 2016-09-
20, Dnr 0468/16 
11 Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad 2017. Tjänsteutlåtande Sverigeförhandlingen – avtal storstadsåtgär-
der samt bilaga 1. Dnr 1018/15 
12 Trafikkontoret, Göteborgs Stad 2018. Stadslinbana – Lägesrapport 2018-10-03 
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Vid den fördjupade lägesrapporteringen i mars 2019 informerar projektet trafik-

nämnden att varken tidplan eller beräknad kostnad är hållbar. I detta skede har 

projektet tagit fram en noggrann kostnadskalkyl och produktionsplan med stöd 

av entreprenören, något som har saknats tidigare i projektet. Beskedet är preli-

minär kostnadsbedömning nu uppgår till 4,08 miljarder, se tabell 4-1.  

Tabell 4-1 Sammanställning av hur kostnadsposter över tid. Källa: Trafikkontoret, Göteborgs Stad 
2019. Stadslinbana – Fördjupad lägesrapport 2019-03-21 

Preliminära kostnadsbedömningar för investeringen 
Beräknade kostnader i godk. ÅVS 
• Fas 1 Planering, förprojektering, bestäl-

larfunktioner, detaljplaner 
• Fas 2 Projektledning, kravorganisation, 

finansiering, TK byggorganisation 
• Fas 2 Detaljprojektering 
• Fyra stationer + grundläggning 
• Sex torn + grundläggning 
• Linbaneteknik (maskineri, linor, betong, 

stål, gondoler, linsadlar, etc.) 
• Ledningsomläggningar 
• Kommunal marklösen 

Ej beräknade kostnader i godk. ÅVS 
• Byggnadskonstruktioner i anslutning till 

stadslinbanans stationer (kommersiella 
lokaler tex. kiosk, Västtrafikbutik, café) 

• Mer avancerad estetisk utformning av 
stationer än vad som anses som stan-
dard i linbanesammanhang 

• Mer avancerad estetisk utformning av 
torn än vad som anses som standard i 
linbanesammanhang 

• Anpassningar av omkringliggande trafik-
lösningar och gaturumsfunktioner 

• Privat mark- och fastighetsinlösen 
• Riskreserv 15% 

2016 godk. ÅVS/SF             1 100 MSEK 
 
 
2019 Nuläge                    2 450 MSEK 

2016 ÅVS godk. ej möjliga att beräkna -> 
förutsättningar ej klara 
 
2019 Nuläge 1 095 + 530 MSEK riskreserv 

2016 års prisnivå 
 

Varför har kostnadskalkylen ökat så mycket på tre år?  
”De schablonmässiga beräkningarna som gjordes 2016 var underskattade och 

de poster som inte beräknades 2016 visar sig ha en betydande påverkan vid en 

jämförelse av de preliminära totalkostnaderna 2016 och 2019.” – underlag från 

projektet 2019 avseende preliminära kostnadsbedömningar över tid. 

I denna genomlysning har kostnadsposterna inte studerats i detalj men utifrån 

svar i intervjustudien finns det ändå anledning till att försöka bryta ner kostnads-

bedömningarna för att genomlysa kostnadsutvecklingen över tid.  

Det beskrivs finnas flera förklaringar till att kostnaderna i båda kolumnerna i 

tabell 4-1 har ökat kraftigt sedan 2016 och även sedan 2018: 

 Byggnadstekniska anledningar, anpassning till faktiska förhållanden i Gö-

teborg och att bygga i stadsmiljö: Geotekniska förutsättningar, tornhöjd, 

estetisk utformning, projektering, ledningsomläggningar, entreprenörens 

arvode mm. 

 Ekonomiska anledningar: Olika valutakurser vid de olika kalkylerna 

(Euro 9:50 2016 kontra 10:50 2019) samt ändring från 2015 års prisnivå 

i kalkylen 2016 till 2016 års prisnivå i kalkylen 2019. Bakgrunden till 

detta är att prisnivån ändrades i skrivelsen i Sverigeförhandlingen utan att 

summan 1,1 miljarder skrevs upp, dock bedömdes skillnaden vara för-

sumbar vid tillfället, vilket beskrivs tidigare i kapitlet).  
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Kostnad för linbaneteknik 

Även med dessa beskrivna förklaringar svarar flera respondenter att totalsumman 

är märkligt hög och överraskande även för de som har haft delvis insyn i pro-

jektet. En post som sticker ut är linbaneteknik. Ökningen från kalkylen i ÅVS:en 

2016 till kalkylen 2019 är nästan tredubblad (från 330 till 910 miljoner kronor) 

trots att samma krav (prestanda/funktion) ska ha beaktats vid båda tillfällena. 

Den enda förklaringen som har getts är att grundläggning av linbaneteknikens 

betongkonstruktion kan ha bedömts annorlunda. Det leder till frågan om en sådan 

grundläggning verkligen kan motsvara en skillnad på 600 miljoner kronor. 

Vid en jämförelse mellan kostnaden för olika poster i den tidiga och den senaste 

kostnadskalkylen framstår kostnaden för linbaneteknik som anmärkningsvärt 

hög i den senare. Särskilt tydligt blir jämförelsen hur stor andel av kostnaden som 

utgörs av linbaneteknik jämfört med kostnaden för torn och stationer. Detta sär-

skilt då just tornen och stationerna har beskrivits som en av de poster som har 

blivit kraftigt fördyrade sedan kalkylen 2015 på grund av den höga höjden och 

de besvärliga geotekniska förutsättningarna.  

I tabell 4-2 kan utläsas att linbaneteknik utgör över hälften av den totala kalkylen 

för torn, stationer och linbaneteknik i den senaste kostnadsbedömningen samt att 

kostnadsandelen för linbaneteknik har ökat sedan 2015.  

Tabell 4-2 Jämförelse av olika kostnadsposter för två olika kostnadskalkyler. Källa sammanställning: 
Trivector utifrån underlag kalkylposter trafikkontoret. 

 Totalt 
[mnkr] 

Kostnad  
stationer 
[mnkr] 

Kostnad  
torn  
[mnkr] 

Kostnad  
Linbaneteknik 
[mnkr] 

Summa  
kostnad 
[mnkr/km] 

Göteborg 2019 1 780 440 430 910 593 

Andel av  
totalsumma 

 25 % 24 % 51 %  

Göteborg 2015 850 280 240 330 283 

Andel av  
totalsumma 

 33 % 28 % 39 %  

 

Kommunikation och beslut 
Kommunikationen kring vad stadslinbanan kostar både mellan organisationer 

(nämnder, styrelser m.m.) och ut mot allmänheten har till stor del baserats på den 

tidiga uppskattningen 1,1 miljarder och reservationerna har vid flera tillfällen 

inte benämnts ex. i artiklar i media m.m. Det upplevs ha saknats ett ägarskap över 

kommunikationen av kostnaden för stadslinbanan där staden uppges haft en re-

aktiv inställning på att bemöta och förtydliga skrivelser om kostnader för stads-

linbanan, vilket motverkat projektets möjlighet att berätta förutsättningarna för 

allmänheten om exempelvis vilka nyttor som skapas. Samtidigt har projektet inte 

heller haft andra kostnader att redovisa, då de kalkyler som gjordes inom GFS:en 

innan våren 2019 har bedömts som för osäkra för att redovisa.   

I projektets kommunikation med trafiknämnden under den första delen av 

GFS:en har det enligt uppgift från intervjustudien systematiskt kommunicerats 

att nästa tillfälle för redovisning av en ny prognos för total investeringskostnad 
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är i slutet av GFS-skedet utifrån den process som finns beskriven. Vidare har det 

framkommit att flera respondenter är frustrerade över att kalkylen från våren 

2019 togs fram i ett skede där projektet inte hade hunnit börja smalna av, kom-

promissa och prioritera bland de krav och önskemål som samlats in ditintills. 

Kostnadskalkylen beskrivs som en kostnad för det vinnande tävlingsförslaget 

snarare än ett byggbart och optimerat förslag på utformning som grund för inve-

steringsbeslut vid en godkänd GFS. I figur 4-2 visas den illustration som har 

kommunicerats från projektet med exempelvis trafiknämnden. Illustrationen vi-

sar att riktkostnaden kan fluktuera över tid men att den förhoppningsvis kommer 

att landa på en lägre kostnad med tiden.  

 

Figur 4-2 Illustration över resan fram till investeringsbeslut. Källa: Projekt Stadslinbana 

Utifrån de synpunkter som har framkommit gällande tajmingen för kost-

nadskalkylen 2019 kan illustrationen anpassas till den faktiska utvecklingen 

fram till mars 2019, och flera respondenters syn på tänkbar/önskvärd ut-

veckling fram till riktkostnad, se figur 4-3.  

 
Figur 4-3 Illustration över vad som beskrivs som en möjlig resan fram till investeringsbeslut om pro-

jektet hade fått fortsätta med att smalna av utformningen och kravbilden för stadslinbanan. 
Illustrationen baseras på kommentarer från intervjustudien. Källa: Trivector 

 



22 

 Trivector Traffic 

 

5. Styrning och ledning av projektet 

Styrningen och ledningen av projektet kan illustreras med stöd av figur 5-1 samt 

av figur 5-2. 

 

Figur 5-1 Styrning och ledning av ett projekt. Källa: (Ljungberg & Larsson, 2018) 

Figur 5-1 visar hur ett projekt kan förstås principiellt. Projektet tar sin utgångs-

punkt i ett behov och slutar när behovet är uppfyllt. Till sin hjälp har projektet en 

process (blå pil), dvs en definierad generell struktur som beskriver vilka olika 

moment som ska genomföras och i vilken ordning för att projektet ska kunna 

bedrivas framgångsrikt. En liknelse är att processen är som en väg som leder 

trafiken (de enskilda projekten – röda pilar) framåt längs en viss bana och med 

olika stöd längs vägen för att göra resan så ändamålsenlig och effektiv som möj-

ligt. På samma sätt som en väg kan ha säkerhetsåtgärder som mitträcken och 

stoppskyltar för att öka säkerheten för trafikanterna kan en process ha aktiviteter 

för att göra exempelvis riskanalyser och delrapporteringar/avstämningar för att 

öka sannolikheten för ett lyckat slutresultat som överensstämmer med stadens 

behov.  

Projekten behöver också bemannas med olika typer av kompetenser (grön oval) 

som oftast kommer från olika organisationer (olika rutor). Kompetenserna har 

alltså sin tillhörighet i linjeorganisationer men nyttjas av projektet.  

Linbaneprojektet har styrts av fyra olika organisationer: Jubileumssatsningen, 

Sverigeförhandlingen, Stadens politiska styrning och Regionens politiska styr-

ning, vilket illustreras i figur 5-2. 
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Figur 5-2 Projektet har styrts av olika organisationer. Källa modell: (Ljungberg & Larsson, 2018) 

De olika beståndsdelarna Process, Projektorganisation och Projektstyrning pre-

senteras i närmare detalj nedan. Projektledningen kommer in löpande i beskriv-

ningen av de övriga beståndsdelarna. 

5.1 Process – stora projekt 
Som tidigare beskrivits utvecklades linbaneprojektet från ett ganska litet och in-

formellt projekt till att klassificeras som ett stort projekt i XLPM 2018. Under 

2018 började nämligen projektet nyttja den projektledningsmetodik (XLPM) och 

den projektstyrning som funnits tillgänglig för bl a trafikkontoret sedan 2015. 

Innan 2018 upplevde projektet att det inte fanns något projektledningsstöd. Från 

projektets sida upplevdes situationen som en paradox: å ena sidan är staden en 

”evig varelse” där byggnationer har pågått i 400 år, å andra sidan möttes pro-

jektet av reaktionen ”Oj, det här har vi aldrig gjort förut” från många olika kom-

petenser och organisationer. Effekten var att processen till stor del skapades och 

ändrades längs med resans gång. 

Ett exempel på att projektet inte kunde nyttja en etablerad process syns i inled-

ningsskedet där projektet upplevde att det kom dubbla signaler; att projektet är 

viktigt och intressant att arbeta vidare på men trots det fanns en svårighet att 

diskutera och få godkännande av projektdirektivet. Det fanns projektledare, men 

inte projektägare, däremot en linjechef som tog ett informellt projektägaskap. 

Eftersom rollerna inte var formella och definierade fanns det olika syner på hur 

projektet skulle hanteras vilket orsakade slitningar mellan olika organisationer. 

Då en projektägare utsågs formellt hade den personen ansvar för ett stort antal 

projekt vilket gjorde att det upplevdes som svårt för projektet att få stöd från den 

rollen i praktiken. Förklaringen som ges är att det fanns en ovana av att arbeta på 

det sättet samt att det kändes som att arbetet riskerade att saktas ner om man 

följde formella strukturer. Några effekter av detta har beskrivits i kapitel 3 och 

4. 
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I kapitel 2 gavs en översikt av processen som projektet har arbetat efter, från 

ÅVS till GFS till FGFS. Det är en ny process för staden och det är inte heller en 

vedertagen process inom andra myndigheter.  

ÅVS:en för linbanan var den första ÅVS som gjordes inom Göteborgs Stad. I 

förordet poängteras att just denna ÅVS skiljer sig från det vedertagna arbetssättet 

i det att linbana redan är vald som lösning, och att ÅVS:en därmed inte är förut-

sättningslös. Projektet var alltså pionjär med att arbeta med detta steg i processen 

inom Göteborgs stad, och steget anpassades efter de förutsättningar som rådde.  

I steget efter ÅVS så påbörjades en GFS som sedan blev en FGFS på grund av 

vald upphandlingsstrategi. Innan beslutsunderlaget blev färdigt (riktpris, investe-

ringsbeslut) förändrades processen ännu en gång genom att den politiska styr-

ningen begärde en tidigarelagd kostnadsuppskattning, vilket resulterade i att pro-

jektet i sin dåvarande form pausades våren 2019 vilket har beskrivits tidigare.  

Det var också en diskussion inom projektet hur ofta kostnadsredovisningar skulle 

ske till den politiska styrningen som indikerar att arbetssättet (processen) inte var 

tydlig i förväg. Alternativen var dels åtta gånger per år dels enbart i ÅVS:en re-

spektive i GFS:en eller ett mellanting. I slutändan beslutades att det senare alter-

nativet skulle råda, men processen behövde därefter justeras igen.  

Projektet har således utvecklat processen samtidigt som man har lett projektet. 

Det har upplevts som svårt att veta vad som har behövt utvecklas för att klara 

uppdraget och presentera så bra beslutsunderlag som de styrande organisation-

erna behöver eftersom förutsättningarna bryter från de gängse inom kontoret och 

staden. Projektet har trots det setts som ett ordinarie byggprojekt.  

Trots oklarheterna har många dock pekat på att integrationen mellan stadens 

olika processer i linbaneprojektet, till exempel arbetet med detaljplanerna varit 

välfungerande, även om de ibland har kommit i otakt. 

5.2 Projektorganisation 
Respondenterna pekar på att det efterhand har rått en stor otydlighet i hur pro-

jektet skulle organiseras, vilket indikerar att det inte finns en etablerad modell 

för hur projektet ska kunna nyttja olika kompetenser som illustreras i figur 5-1. 

Man upplever sig generellt ha haft tillräckligt med resurser, åtminstone i senare 

skeden av projektet, men däremot har otydligheterna i organisationen orsakat 

svårigheter. 

 

Under februari 2016 började trafikkontoret och Västtrafik att samarbeta, dock 

utan att det fanns ett formellt uppdrag eller avtal dem emellan – Västtrafik när-

varade mer för att lyssna och förstå vad som hände inom projektet. Året därpå 

hade trafikkontorets projektledare svårt att få tillgång till resurser och då stöttade 

istället Västtrafik med konsulter. Svårigheten med resurser inom staden vid den 

tiden förklaras delvis med att det fanns en arbetsordning och projektuppföljning 

i linjen. Ansvarig chef, tillika projektägare, hade då tillgång till resurser inom sin 

avdelning. Projektet behövde dock tillgång till många andra kompetenser som 

tillhörde andra linjeorganisationer och som var utanför chefens/projektägarens 

ansvarsområde. Det framträder en bild av att det är en generell fråga i staden: 
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arbete bedrivs ofta i projektform, men budgetstyrningen sker i linjen, och tolk-

ningen av den projektmodell som nu har införts diskuteras. 

 

Flera respondenter har påpekat att trafikkontoret inte är konfigurerat för den här 

typen av projekt, som är mer av ett komplext, nytänkande Stadsutvecklingspro-

jekt än ett traditionellt byggprojekt, och som kräver bredare kompetens. Exem-

pelvis gäller en annan lagstiftning än för traditionella byggprojekt, som ställer 

andra krav på till exempel buller, insyn och försäkringar. Det var initialt även 

oklart vilken myndighet som var motparten för projektet eftersom trafikslaget 

var nytt. Projektet behövde därför tillgång till projektledare, linbanekompetens, 

kommunikatörer, ekonomer, upphandlare, jurister, miljöspecialister, kompetens 

kring gestaltning, säkerhet etcetera  

 

Efter Sverigeförhandlingen blev samarbetet mellan staden och regionen mer of-

ficiellt, dock med de otydligheter som beskrivits tidigare och som har orsakat 

många diskussioner mellan parterna, framförallt mellan trafikkontoret och Väst-

trafik. Något ytterligare avtal mellan staden och Västtrafik eller Västra Göta-

landsregionen (VGR) skrevs aldrig och det förblev otydligheter i roller och an-

svar, och även i arbetssätt och samarbetsform. Även synen på projektet skiljde 

sig åt: Västtrafik såg stadslinbanan som en kollektivtrafiklösning medan staden 

såg den som ett Stadsutvecklingsprojekt.  

 

Återigen syns effekterna av att den gemensamma visionen och nyttan med pro-

jektet inte var tillräckligt etablerat (se kapitel 3). 

5.3 Projektstyrning 
Linbaneprojektet har styrts av fyra olika organisationer: Jubileumssatsningen, 

Sverigeförhandlingen, Stadens politiska styrning och Regionens politiska styr-

ning. Det är ovanligt många styrande organisationer, med beslut på många olika 

nivåer. Det har inneburit ökad komplexitet för projektet, men också ökade möj-

ligheter att överhuvudtaget genomföra ett sådant här nytänkande projekt.  

 

Upphovet till projektet härrörde från Jubileumssatsningen, och speciellt tidigt i 

projektet kände projektgruppen av förväntningarna härifrån. Det upplevdes som 

att de förväntningarna drev på projektet, men också skapade förutsättningar för 

att sätta igång med den spännande idén som linbanan innebar. Inom projektet 

upplevdes Jubileumssatsningen som mer närvarande tidigare i projektet; deras 

roll upplevs som mer oklar i dagsläget. 

 

Stadens politiska styrning gav trafikkontoret uppdraget att utreda idén om en 

stadslinbana, samt har varit mottagare av ÅVS och GFS och relaterad delrappor-

tering. De nivåer som har varit inblandade har varit trafikkontoret, trafikdirektö-

ren, TNAU (arbetsutskott trafiknämnd), trafiknämnden, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige.  

 
Efter ÅVS:en skapades våren 2016 en gemensam styrgrupp som omfattade VGR, 

Västtrafik, trafikkontoret, Älvstranden Utveckling, fastighetskontoret och stads-

byggnadskontoret. Det innebär att staden hade fyra representanter och regionen 

hade två representanter i styrgruppen. Den regionala politiska styrningen omfat-

tar därmed Regionstyrelsen/VGR och Västtrafik. 
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I samband med Sverigeförhandlingen, som omfattade kommunfullmäktige, reg-

ionfullmäktige och regeringen, omvandlades styrgruppen till en Sverigeförhand-

lingsstyrelse. I Sverigeförhandlingen stod det att representationen skulle vara 

jämnt fördelad mellan staden och regionen men fördelningen på 4 – 2 behölls. 

Projektstyrelsens uppgift är att se till att få samordnade beslut, vilket innebär att 

regionen och stadens politik måste fatta samma beslut ungefär samtidigt.  

 

Efter Sverigeförhandlingen upplevdes det som att projektet skalades upp och frå-

gor kring styrning och ledning blev viktigare men också svårare. Från projektet 

sida var det exempelvis oklart hur trafikkontoret skulle arbeta med Sverigeför-

handlingen, vem som ansvarade för vad, och vilket uppdrag projektstyrelsen 

egentligen hade. Det handlade till exempel om hur rapportering skulle ske och 

vem som skulle ta ansvar för finansieringsfrågan. I arbetet framkom att staden 

och VGR/Västtrafik har haft olika syn på projektet, till exempel vilket mandat 

olika instanser har haft och hur man ser på tidplaner, budget och hur projektet 

bör drivas, vilket tidvis har orsakat motsättningar. Det berättas också om att med-

lemmarna i projektstyrelsen ändrades ofta, exempelvis saknade projektet projekt-

ägare under en period. Det rådde förvirring kring vad Sverigeförhandlingen var 

och vad projektstyrelsen hade för uppgift och roll, vilket avspeglades i att pro-

jektet inte fick det stöd av styrelsen som hade behövts.  

 

Sverigeförhandlingen sköttes av VGR och stadsledningskontoret, men projektet 

upplevde att tolkningar och förtydliganden av innehållet föll på projektets lott. 

Tillsammans med otydligheterna i uppdrag och mål uppstod olika syn på pro-

jektets utveckling och hur det skulle drivas vidare, inklusive frågor om finansie-

ring. Först sommaren 2018 inrättades en beredningsgrupp på direktörsnivå som 

fungerar som ett mellansteg mellan projektstyrelsen och Sverigeförhandlingen. I 

praktiken upplever projektet att beredningsgruppen har tagit över funktionen som 

projektstyrelse dit frågor som behöver lösas kan adresseras. Totalt sett upplevde 

man både från projektets sida och från ledningshåll att mognaden att hantera stora 

projekt inom staden inte är så hög som kan önskas då uppdraget till de olika 

instanserna inte alltid har varit tydligt och där inte alla instanser har förstått sitt 

ansvar och sin roll. Olika parter har haft olika syn, exempelvis på vilket ansvar 

och mandat som ligger på projektstyrelsen, beredningsgruppen respektive Sve-

rigeförhandlingen, vilket har försvårat samarbetet och försvårat kommunikat-

ionen mellan projektet och dessa styrorgan.  
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6. Slutsats och kunskapsåterföring 

6.1 Slutsats 
Linbaneprojektet är ett projekt med speciella förutsättningar i flera avseenden, 

till exempel:  

 Ursprunget till projektet kommer via Jubileumssatsningen och inte via 

den ordinarie beslutsgången som utgår från ett behov. Tidplanen sattes 

utifrån Göteborgs 400-årsjubileum.  

 Sverigeförhandlingen innebär en annorlunda finansieringsmodell som 

kom in i ett relativt tidigt skede av projektet.  

 Styrning har skett från olika organisationer och på många olika nivåer 

med flera olika politiska församlingar. 

 Linbana som lösning och tekniken för att realisera den är ny för staden 

och innebär ett nytt kollektivtrafikslag i landet. 

 Det finns mycket begränsat med kunskap om stadslinbana som kollektiv-

trafiklösning i världen och få leverantörer på marknaden. Det gjorde att 

ett speciellt upphandlingsförfarande (ECI) användes.  

 Stödjande strukturer i form av projektledningsprocess för stora projekt 

och dokumenthanteringssystem nyttjades inte inledningsvis. 

Dessa speciella förutsättningar innebär att alla lärdomar som kan dras inte är 

generella utan gäller projekt med liknande speciella förutsättningar.  

Specifika lärdomar 
Eftersom projektet har haft en speciell karaktär har det också krävt en speciell 

resa, en egen ordning. Det faller inte inom ramen för gängse byggprojekt och bör 

inte heller behandlas som ett sådant eftersom det vanliga arbetssättet inte förmår 

att stötta projektet. Utmaningen inför framtida speciella projekt kommer att bli 

just att tidigt identifiera dem som speciella, att se att och hur förutsättningarna 

skiljer sig åt från vanliga projekt, och att identifiera på vilket sätt just det projektet 

behöver anpassas. Om anpassningar inte görs på ett medvetet sätt kommer det att 

uppstå kollisioner mellan de som använder den normala processen och de som 

använder den anpassade processen. Det kommer samtidigt att innebära en styrka 

att kunna göra dessa anpassningar eftersom man då även kan genomföra lite mer 

”udda” projekt som kan ha stort samhällsvärde men som faller utanför den nor-

mala ramen.  

Utöver processen har ramverket för projektet inneburit höga krav för genomfö-

randet. När ÅVS:en godkändes och beslut togs om att påbörja en GFS var para-

metrarna kostnadsram och kravbild i praktiken osäkra och svagt grundande av 

olika skäl. GFS:en skulle utreda förutsättningarna för att bygga stadslinbanan ut-

ifrån planeringsinriktningarna från ÅVS:en och de krav som ställts därefter. Vid 

den fördjupade lägesrapporteringen i mars 2019 var planeringsinriktning d (kos-

tar maximalt 1,1 miljarder kronor) långt från att uppnås, även exklusive de kost-

nadsposter som inte ingick i summan från början. Flera förklaringar till detta har 
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getts i intervjustudien, och sannolikt ger en kombination av dessa svaret på kost-

nadsökningen.  

Samtidigt hade planeringsinriktning (d) gått från att vara en inriktning och upp-

skattning i ett tidigt skede till att bli en sanning hos många om vad stadslinbanan 

får kosta. Detta har skett i flera steg, där avtalet i Sverigeförhandlingen var det 

sista och kanske mest betydelsefulla.  

Dessa två händelsekedjor gjorde att diskrepansen mellan projektets lägesredo-

visning våren 2019 och den allmänna uppfattningen om vad en stadslinbana i 

Göteborg ska kosta blev mycket stor. Här kan trafikkontoret ta lärdom över hur 

kalkyler tas fram, presenteras och skrivs in i beslutsdokument men även hur de 

kommuniceras.   

Generella lärdomar 
Bilden från respondenterna är genomgående att alla inblandade har gjort det 

bästa möjliga utifrån förutsättningarna, men systemet och helheten har inte alltid 

hängt ihop. Några exempel: 

 En ovana vid, och begränsat med stöd för, att hantera och styra stora 

(stadsutvecklings)projekt 

 Ingen etablerad process för stora projekt 

 Ingen etablerad modell för projektorganisation eller finansiering av den, 

vilket specifikt har inneburit glapp mellan avdelningar inom Göteborgs 

stad men också mellan trafikkontoret och Västtrafik 

Respondenternas egna förslag på lärdomar 
Under intervjustudien har flera respondenter pekat på lärdomar som ligger i linje 

med och delvis kompletterar ovanstående specifika och generella lärdomar och 

som trafikkontoret bör bära med sig: 

 Flera respondenter pekar på att trafikkontoret tidigare inte har varit rustat 

för att driva stora projekt och att lärdomar från andra stora projekt, exem-

pelvis Hisingsbron, inte har tillvaratagits. Linbaneprojektet har gett tra-

fikkontoret många lärdomar och erfarenheterna som bör beaktas i andra 

stora projekt avseende bland annat: 

 systematiken i kalkylering,  

 planering,  

 riskhantering, 

 beslutsgång och styrning,  

 förankringsprocess 

 

 Samarbetet mellan förvaltningar beskrivs som bra på projektnivå och in-

dividnivå men försvåras av styrning från olika nämnder för dessa typer av 

stadsutvecklingsprojekt.  

 

 Samarbetet med Västtrafik beskrivs som bra inledningsvis, men att det 

hade behövts mer tydlighet med avtal och tydligare beskrivningar för rol-

ler, mandat, mål och visioner för att samarbetet ska fungera när de svåra 

frågeställningarna kommer, exempelvis kopplat till ansvar och finansie-

ring. 
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 Vid processer liknande Sverigeförhandlingen, där möjlighet till finansie-

ring inte kommer från den ordinarie gången och avtal skrivs på hög nivå, 

är det viktigt att tillsätta resurser för att konkretisera, tolka och bryta ner 

avtalsformuleringar så att de kan tillämpas och ge stöd i projektarbetet. 

 

 Det är vanskligt att bestämma en tidplan och budget där avancerad ge-

staltning inte ingår som en kostnadspost. Det gör att kostnadsstyrningen 

för avancerad gestaltning försvåras och riskerna för tidplan och budget 

blir mycket stora. Vid innovationsprojekt där grundkunskapen om tekni-

ken är låg på förvaltningen är det särskilt viktigt att ta höjd för osäkerheter 

i tidplanen.  

 

 Vid designtävlingar för infrastrukturprojekt beskrivs det som viktigt att 

skapa tydligare regler kring kostnadskontroll och genomförbarhet. Med 

det sagt ses själva tävlingsförfarandet som ett bra sätt att skapa legitimitet 

för vald gestaltning av särskilda typer av byggnader och konstruktioner.  

 

 Flera respondenter lyfter fördelar med vad de upplever som ett transparant 

arbetssätt i projektet med mycket dokumentation i de olika skedena.  

 

 Det tidiga publika arbetet, med att visa vad en stadslinbana kan vara för 

Göteborg på ett dialogbaserat sätt beskrivs som en framgång av flera re-

spondenter. Aspekten har inte beskrivits tidigare i genomlysningen, men 

sägs ha bidragit till att många göteborgare hade en positiv bild av stads-

linbanan som infrastrukturprojekt fram till våren 2019. Arbetet med att 

kommunicera externt med invånarna kan även ha bidragit med kunskap 

in i projektet, exempelvis om risker för framtida konflikter som bör und-

vikas. 

   

 ECI-upphandlingen beskrivs som en bra lösning på ett komplext problem. 

Flera respondenter lyfter fram att upphandlingsmetoden är intressant och 

att den inte ska förkastas i framtida projekt där kompetensen på förvalt-

ningen är låg, vilket den var avseende linbanekonstruktion när upphand-

lingsbeslutet togs.   

 

 När trafikkontoret ansvarar för projekt som kräver detaljplaneföränd-

ringar beskrivs det som en fördel att trafikkontorets bemannas med två 

roller, dels som exploatör, dels som planerande förvaltning.  

 

 I skedet mellan ÅVS och GFS upplevs det av en respondent att det saknas 

ett steg. Ett sådant steg skulle kunna möjliggöra en fördjupning av kun-

skapen inför ett beslut om GFS. Särskilt relevant sägs detta vara för stora 

och/eller innovativa projekt av en typ som inte har genomförts tidigare 

inom staden. Alternativet som togs upp var att utöka utredningsinsatsen i 

ÅVS:en.  
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