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Godkännande av genomförandestudie 
Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné via 
Lindholmen, Etapp Frihamnen - Lindholmen 
Förslag till beslut
I trafiknämnden

1. Trafiknämnden godkänner genomförandestudien avseende Spårväg och citybuss 
Brunnsbo - Linné via Lindholmen, Etapp Frihamnen – Lindholmen inklusive 
pendlingscykelstråk 

2. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta genomförandebeslut i 
enlighet med vad som framgår av ärendet avseende innehåll och tidplan för 
Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné via Lindholmen, Etapp Frihamnen - 
Lindholmen

3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa en projektbudget för 
Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné via Lindholmen, Etapp Frihamnen - 
Lindholmen om 700 miljoner kronor varav 119 miljoner är riskreserv i 2020 års 
prisnivå̊.

4. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att ge trafikdirektören i uppdrag att 
teckna objektsgenomförandeavtal för kollektivtrafikobjekt delsträckan Frihamnen 
– Lindholmen med Västra Götalandsregionen.

5. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att bemyndiga Trafiknämnden att 
fatta beslut om eventuella framtida justeringar av objektsgenomförandeavtalet, 
förutsatt att den beslutade investeringsvolymen inklusive riskreserv ej överskrids

6. Trafiknämnden föreslår att kommunfullmäktiges uppdrag 2020-04-16 (§20) till 
Trafiknämnden att, i samverkan med berörda nämnder och bolag samt Västra 
Götalandsregionen, skyndsamt återkomma till kommunfullmäktige med förslag 
till inriktningsbeslut samt genomförandeavtal för objekt spårväg och citybuss 
Frihamnen-Lindholmen, förklaras fullgjort. 

Trafikkontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2020-11-16
Diarienummer 2028/19

Handläggare
Toomas Almqvist/Trafikkontoret/GBGStad
Telefon: 031 368 26 23
E-post: toomas.almqvist@trafikkontoret.goteborg.se 
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Sammanfattning
I arbetet med Målbild Koll 2035 beslutade Göteborgs Stad tillsammans med bland andra 
Västra Götalandsregionen om ett antal åtgärder för att möta framtidens behov inom 
kollektivtrafiken. En av åtgärderna som pekades ut var en ny spår- och citybussträckning 
mellan Brunnsbo och Linnéplatsen. Denna åtgärd blev under 2018 fastställd som en del i 
Sverigeförhandlingen och beslutades om att byggas ut etappvis. Första etappen beslutades 
till Frihamnen – Lindholmen. Genomförandestudie för etappen inleddes 2019 och är nu 
färdigställd. Baserat på genomförandestudiens resultat föreslår trafikkontoret att åtgärden 
bör genomföras och att trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta 
genomförandebeslut samt att fastställa en projektbudget om 700 miljoner kronor i 2020 
års prisnivå. Åtgärden kan färdigställas till år 2025. 

Genom Sverigeförhandlingen finns en avtalad medfinansiering som innebär att staten 
medfinansierar investeringen med 350 miljoner kronor och Västra Götalandsregionen 
med 175 miljoner kronor. Trafikkontorets del av investeringskostnaden är 175 miljoner 
kronor. 

Föreslagen trafiklösning innebär att spårväg byggs mellan Lindholmen och Frihamnen 
där spåren ansluter till Hisingsbron och Hjalmar Brantingsstråket. Pendlingscykelbana 
byggs mellan Frihamnen och Lindholms allén. På resterande del av sträckan ökas antalet 
gång- och cykelpassager och gång- och cykelbanorna längs med Lindholmsallén och 
Lundby Hamngata utformas för att öka fotgängares och cyklisters prioritet i 
korsningspunkterna.

Trafikkontoret rekommenderar även trafiknämnden föreslå kommunfullmäktige att ge 
trafikdirektören i uppdrag att teckna objektsgenomförandeavtal samt att uppdraget som 
kommunfullmäktige gav trafiknämnden i samband med att stadslinbanan avbröts april 
2020 som fullgjort. Uppdraget innebar att trafiknämnden skyndsamt skulle återkomma till 
kommunfullmäktige med förslag till inriktningsbeslut samt genomförandeavtal för objekt 
spårväg och citybuss Frihamnen-Lindholmen.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Den föreslagna projektbudgeten är 700 miljoner kronor i 2020 års prisnivå varav 119 
miljoner kronor är riskreserv. Genom kommunfullmäktiges beslut att fastställa 
projektbudgeten binder Göteborgs Stad upp de medlen fram till planerat färdigställande 
2025. Projektbudgeten finns inarbetat i förslag till trafiknämndens investeringsplan 2021–
2025 version 2021. 

Projektet är den första etappen av tre för ny spårväg och citybuss mellan Brunnsbo och 
Linnéplatsen och har en avtalad finansiering genom Sverigeförhandlingen. Enligt avtalet 
medfinansierar staten sträckningen Brunnsbo-Linnéplatsen med cirka 2 550 mnkr i 2020 
års prisnivå1. Av statens totala medfinansiering planeras 350 miljoner kronor att fördelas 
till projektet Frihamnen-Lindholmen. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen delar 
på resterande kostnader vilket beräknas till 175 miljoner vardera, totalt 350 miljoner 
kronor. 

1 I Sverigeförhandlingen är medfinansieringen avtalad till 2 400 miljoner kronor i 2016 års 
prisnivå. Medfinansieringen räknas upp med konsumentprisindex som under perioden 2016–2020 
ökade med cirka 7%.
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Investeringar av föreslagen storlek har en relativt stor del driftkostnader under 
produktionstid. Av den förslagna investeringsbudgeten om 700 miljoner kronor beräknas 
26,5 miljoner kronor som driftmedel för exempelvis marksanering samt 
detaljplanekostnader. 

Kommunfullmäktiges genomförandebeslut innebär även att Göteborgs Stad åtar sig 
driftkostnader under och efter färdigställandet av projektet. Dessa utgörs av 
kapitalkostnader samt kostnader för tillsyn och skötsel av anläggningen. Drift och 
underhåll av spåranläggningen bekostas via banavgiftsavtal mellan Göteborgs Stad och 
Västra Götalandsregionen. 

Kapitalkostnader
Kapitalkostnaderna har beräknats på en investeringskostnad om 673,5 miljoner kronor 
och en medfinansiering om 75 procent samt en internränta om 1,25 %2. Driftkostnader 
under produktion ingår inte i beräkningen. 

Åtgärden innehåller anläggningstyper och komponenter med olika lång avskrivningstid, 
vilket innebär att kapitalkostnaderna varierar över tid. Till följd av att livslängden varierar 
mellan komponenterna, kommer det sannolikt även krävas reinvesteringar under den här 
70-årsperioden, exempelvis för nya ytskikt, vilket ger ytterligare kapitalkostnader. Nedan 
finns tabell som visar hur avskrivningsnivån skiljer sig mellan åren beroende på de olika 
avskrivningstiderna.

År Avskrivning per år Genomsnittlig ränta per år Summa kapitalkostnad
1–10 7,3 1,6 8,9

11–15 6,7 0,9 7,7
16–20 4,3 0,6 4,9
21–30 1,7 0,4 2,1
31–40 1,1 0,2 1,3
41–70 0,4 0,1 0,5

Figur 1. Kapitalkostnader i miljoner kronor över år

Drift- och underhållskostnader
Till följd av den nya anläggningen beräknas trafiknämnden belastas med ökade brutto 
drift- och underhållskostnader om cirka 7,6 miljoner kronor per år. Den största delen 
beror på den tillkommande spåranläggningen som bedöms kosta cirka 6,8 miljoner kronor 
per år. Drift- och underhållskostnader kopplade till spårbanan finansieras genom 
banavgiften av Västra Götalandsregionen och ingår inte i trafikkontorets nettokostnader 
för drift och underhåll.
För övriga anläggningsdelar så som belysning, trafiksignaler samt tillkommande gång- 
och cykelanläggningar och utökat underhåll på konstruktion är bedömningen att 
kostnaderna stiga med cirka 0,8 miljoner kronor. Att ökningen inte är större beror på att 
trafiknämnden redan i dag har kostnader för drift och underhåll av Lindholmsallén och 
stråket genom Frihamnen. 

2 Internränta beslutas av Sveriges kommuner och regioner, SKR, och är för år 2020 1,5 procent. 
SKR har föreslagit en internränta för 2021 till 1,25 procent.
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Den ökade belastningen på trafiknämndens driftsanslag blir sammantaget cirka 10 
miljoner kronor det första året efter att projektet färdigställts då driftkostnader för 
anläggningar, exklusive spår, och summan av kapitalkostnad räknas samman.

Eventuellt tillkommande investeringar
Sannolikt kommer det att tillkomma kostnader för anläggningar som inte är 
trafiknämndens ansvarsområde. Det gäller anläggningar som kretslopp och 
vattennämnden ansvarar för. Nämndens förvaltning ser över möjligheterna att göra 
ledningsomläggningar i samband med byggnation av sträckan. Det finns dock ingen klar 
kostnad för vad de här åtgärderna kan komma att kosta och arbetet kan komma till 
trafikkontoret i form av tilläggsbeställningar vid ett senare skede. Även förberedande 
arbete inför kommande exploateringar vid Frihamnen så som rörläggning kan komma att 
ske. Kostnader för detta är inte heller kända i dagsläget och kan komma till trafikkontoret 
i form av tilläggsbeställningar vid ett senare skede. Kostnader för kretslopp och 
vattennämndens investeringar hanteras inom aktuell nämnds ordinarie 
investeringsplanering. 

Om åtgärden inte genomförs
Projektet kommer under 2019 och 2020 ha ett utfall på 25 miljoner kronor. Om 
genomförandebeslut inte tas kommer 6,25 miljoner kronor av utgifterna för 
genomförandestudien att skrivas ned i investeringsredovisningen och därmed bli en 
kostnad på driftsanslaget. Resterande 18,75 miljoner kronor är medfinansiering som 
trafikkontoret ej är återbetalningsskyldiga för enligt Sverigeförhandlingens avtal.

Bedömning ur ekologisk dimension
Förslaget innebär att kollektivtrafiknätet byggs ut ytterligare samtidigt som cykelstråken 
förstärks vilket förbättrar möjligheten för stadens invånare att resa utan bil. Åtgärden 
bidrar till ökade möjligheter för att hållbara resor som gång-, cykel och kollektivtrafik 
kan ett naturligt sätt att färdas för de som i framtiden kommer att ha bostad och 
arbetsplats i området Lindholmen/Frihamnen.
Åtgärden syftar till att förbättra möjligheterna att resa kollektivt i staden och att fler ska 
resa hållbart vilket bidrar till att uppfylla trafikstrategins effektmål två att minst 55% av 
de motoriserade resorna ska ske med kollektivtrafik år 2035. 
I Stadens rapport 2020:11 Uppföljning av Göteborgs lokala miljömål 2019 finns senaste 
sammanställningen av utveckling och analys av de lokala miljömålen, men även koppling 
till nationella och internationella mål. Rapporten beskriver att ”Stadsplanering och andra 
styrmedel behöver användas för att minska biltrafiken och för att främja alternativen, som 
kollektivtrafik och cykel.”  Åtgärden går i linje med denna rekommendation.

Bedömning ur social dimension
En generell konsekvens av utbyggt trafikförslag i Frihamnen med bäring på upplevd 
trygghet är att det skapar bättre förutsättningar för att fler resor flyttas från bil till 
kollektivtrafik och cykel. Det skapar en mer levande och attraktiv stad som främjar den 
upplevda tryggheten då det finns fler människor i rörelse i och kring gaturummet.
Hållplatsläget som tillkommer vid gångbron tvärs Lundbyleden kan bidra något till 
platsskapande av den i dag öde ytan och att människor då vistas där i väntan på
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kollektivtrafiken. Den nya gång- och cykelbanan som ansluter till den nya Hisingsbron 
kan också ge viss trygghetsskapande effekt, i och med att antalet möjliga vägval ökar för 
oskyddade trafikanter.
Miljön vid Lindholmsallén kommer att upplevas som mindre ödslig i och med utbyggd 
stadsbana och ökat antal på- och avstigande vid hållplatserna.
Störst förändring kommer sannolikt upplevas i Frihamnen där besökare till
jubileumsparken kommer att få lättare tillgång till badet, inte minst med tanke på att 
dagens närmaste spårvagnshållplats (Frihamnen) varken är anpassad för rullstolar eller 
barnvagnar.
Den stora ökningen i antalet personer som rör sig vid hållplatser och längs med sträckan 
sker dock i samband med att den kommande exploateringen kring främst Frihamnen men 
även Lindholmen färdigställs i olika etapper.
 
En möjlig aspekt som bör beaktas i detaljprojekteringen är utformningen av passager 
tvärs spåren i Lindholmsallén. Detta för att minska risken att spåren blir barriär mellan 
södra och norra sidan av Lindholmsallén. Framtida bostadsbyggnation där även förskolor 
planeras innebär att antalet barn kommer att öka i området. Utformning av grönyta vid 
spår, skydd mot spårspring samt passager rekommenderas att detaljutformas särskilt med 
hänsyn till detta.

Samverkan
Samverkan har inte bedömts nödvändigt med fackliga organisationer.

Förhållande till styrande dokument
Åtgärden har beslutats i två olika former. Dels genom Sverigeförhandlingen, dels genom 
Målbild Koll2035.

Åtgärden är en del av Sverigeförhandlingen, Ramavtal 7. Ramavtalet har blivit godkänt i 
följande beslutande organ:

• Västra Götalandsregionen regionfullmäktige 2017-11-21 
• Göteborgs Stads kommunfullmäktige 2017-12-07  
• Ramavtal 7 undertecknades av staten genom Sverigeförhandlingen, Västra 
Götalandsregionen samt Göteborgs Stad 2017-12-14
• Regeringen 2018-06-28

Åtgärden finns med i Målbild Koll2035 – Kollektivtrafikprogram för stomnätet i 
Göteborg, Mölndal och Partille. Antagen i Göteborg Stads kommunfullmäktige 2018-03-
22.

Bilagor
1. Genomförandestudie

2. Kostnadskalkyl

3. Sverigeförhandlingen Ramavtal 7 

4. Objektsgenomförandeavtal Frihamnen - Lindholmen
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Ärendet 
Trafikkontoret har sedan 2019 arbetat med en genomförandestudie för utbyggnad av ny 
spårväg mellan Lindholmen och Frihamnen. Etappen är den första av tre i en ny spår- och 
citybussträckning mellan Brunnsbo och Linnéplatsen. Genomförandestudien beskriver en 
föreslagen utformning och visar att det är möjligt att öppna sträckan för trafik 2025. 
Investeringskostnaden beräknas till 700 miljoner kronor i 2020 års prisnivå varav staten 
samt Västra Götalandsregionen bidrar med totalt 525 miljoner kronor. 

Beskrivning av ärendet
Sedan 2019 har trafikkontoret utfört en genomförandestudie för en ny spårvägs- och 
citybussträckning på sträckan Lindholmen-Frihamnen. I arbetet har även möjligheterna 
till att bygga ett pendlingscykelstråk ingått. 
Åtgärden Frihamnen - Lindholmen finns utpekad i Målbild Koll 2035 och har föregåtts 
av ett antal utredningar och studier. Sträckan är en av tre etapper i en ny spårväg- och 
citybussträckning från Brunnsbo till Linnéplatsen via Lindholmen. Övriga delsträckor 
Brunnsbo – Hjalmar Brantingsplatsen samt Lindholmen – Linnéplatsen. Slutsatser från 
utredningarna som ingick i Målbild Koll 2035 visar på att åtgärden tillför en stor nytta, 
framförallt när hela sträckningen Brunnsbo – Linnéplatsen är utbyggd men även som 
enskild etapp. Kostnaderna för etapp Frihamnen - Lindholmen bedömdes 2017 till 1 000 
miljoner kronor i 2016 års prisnivå. 

Trafiknämndens arbetsutskott fattade 2019-01-24 (§6) beslut om att godkänna 
skedesbelslut för att inleda genomförandestudien. Skedesbeslutet angav att kostnaden för 
genomförandestudien till 22,5 miljoner och att genomförandestudien skulle vara klar 
2020. På grund av sent aviserade kostnadsökningar avseende framtagande av detaljplan 
(plantaxa) beslutade trafiknämndens arbetsutskott 2020-11-06 (§6) om ett reviderat 
skedesbeslut om en ny totalkostnad om 25 miljoner kronor, en kostnadsökning med 2,5 
miljoner kronor. 

Åtgärdens slutdatum justerats sedan genomförandestudien påbörjades. Delsträckan 
Frihamnen - Lindholmen planerades vid studiens start vara färdigställd år 2022 med 
trafikstart tidigt 2023. Under genomförandestudien har en ny tidsplan tagits fram och 
färdigställandet bedöms nu till år 2025.

Genomförandestudien har sedan tidigare hanterats av projektets styrgrupp där 
trafikkontoret, fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, stadsledningskontoret samt 
Västra Götalands regionen och Västtrafik finns representerade. 
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Innehåll och avgränsningar

Geografiska avgränsningar
Genomförandestudiens geografiska avgränsning är från korsningen Plejadgatan/ 
Lindholmsallén, förbi Karlastaden och Lindholmsallén via en sträckning längs 
järnvägsspåren för Trafikverkets Hamnbana till en framtida exploatering i Frihamnen. 
Studien slutar i en koppling till den nya Hisingsbron.

 
Figur 2. Illustration över utredningsområdet

Mer preciserade mål med genomförandestudien var i urval att:
 möjliggöra principutformning av och riktlinjer för stadsbana och citybuss

enligt Målbild Koll2035
 följa riktlinjer och principutformning för gång- och cykel enligt Göteborgs

Stads Tekniska Handbok
 säkerställa hantering av befintliga träd i området
 kartlägga geotekniska förutsättningar
 ge förslag på fungerande höjdsättning av området
 säkerställa att nödvändiga ledningar får plats
 upprätta en kalkyl för utbyggnad av allmän platsmark
 beakta risker för människor och miljö
 utgå från anpassning till befintligheter för att erhålla en ekonomiskt och

samhällsmässigt hållbar lösning enligt fyrstegsprincipen
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Trafik- och gestaltningsförslag
Genomförandestudien har arbetat fram följande förslag på placering av ny spårväg, gång- 
och pendlingscykelstråk, busskörfält samt bilkörfält: 

Figur 4 över trafikförslaget. Den sträckande rosa linjen i överdelen av bilden visar dragning för 
ny spårdel mellan Frihamnen och Hjalmar Brantingsplatsen som från början var tänkt att ingå i 
utbyggnaden men som föreslås utföras vid ett senare tillfälle.

Kollektivtrafik
Spårväg föreslås anläggas mellan södra Lindholmen och ansluta till Hisingsbron. I södra 
Lindholmen avslutas spårvägen i en vändslinga. Spårvägen placeras i den nuvarande 
bussgatan i Lindholmsallén och viker sedan av mot hamnbanan i höjd med 
Lindholmsmotet. I Frihamnen följer spårvägen längs med hamnbanan och viker sedan av 
mot Hisingsbron och ansluts till spåren på Hjalmar Brantingsgatan.
Spårvägen kör separerat från övriga trafikantslag, och ges signalprioritet vid korsningar 
för att öka framkomligheten och ge möjlighet att uppnå stadsbanekvaliteter.
I Lindholmsallén flyttas linjebusstrafiken ut till blandtrafik. Detta kommer att påverka 
framkomligheten för både buss- och biltrafik och insatser görs för att minska den negativa 
påverkan för busstrafiken. Det är dock viktigt att notera att spårvägen ersätter delar av 
dagens busstrafik.

I Lindholmsallén behålls hållplats Lindholmen och hållplats Pumpgatan, som byggs om 
till kollektivtrafikknutpunkter med separerade hållplatslägen för buss och spårvagn. Den 
befintliga busshållplatsen vid Regnbågsgatan utgår.
I Frihamnen ersätts hållplats Frihamnsporten med en busshållplats vid Kvillebäcken 
(Frihamnen Norra) samt en spårvagnshållplats i östra Frihamnen precis innan 
anslutningen till Hisingsbron (Frihamnen Södra). 



Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 9 (17)

Genomförandestudien har även delvis arbetat med utformning av en koppling mellan 
Frihamnen och Hjalmar Brantingsplatsen. Kopplingen är tänkt att utgöra en del i 
spårförbindelsen mellan Brunnsbo och Linnéplatsen som ska öppna för trafik 2035 och 
planeras utföras senare. Västtrafik har varit med i arbetet med framtagandet av förslaget 
för kollektivtrafiken.  

Gång och cykel
Göteborgs Stad planerar ett pendlingscykelstråk som ska ledas genom Frihamnen, via 
Lindholmsallén vidare in till Karlastaden. Trafiknämndens arbetsutskott beslutade om 
skedesbeslut för genomförandestudie av pendlingscykelstråket 2019-04-11 (§12). 
Pendlingscykelstråket är en del av Sverigeförhandlingen och är del i nytt cykelstråk 
mellan Älvsborgsbron och Hisingsbron. 
Cykelåtgärden har ingått i genomförandestudien för Frihamnen – Lindholmen då 
åtgärderna har ett väldigt starkt beroende och det av resurs- samt ekonomiska skäl var 
fördelaktigt utföra inom samma uppdrag. Pendlingscykelbanan på denna sträcka föreslås 
finansieras inom den föreslagna projektbudgeten om 700 miljoner kronor.

Gång- och cykelbanorna utmed Lindholmsallén föreslås behållas i trafikförslaget och 
bedöms uppfylla en tillräcklig standard för framtida behov, även om gångbanorna 
bedöms vara relativt smala i förhållande till de gångströmmar som kan bli aktuella. 
Den norra cykelbanan genom Frihamnen byggs till pendlingscykelstandard och ansluts 
till befintliga gång- och cykelbanor längs med Hjalmar Brantingsgatan och Hisingsbron. 
Passagen över Karlavagnsgatan utformas enligt gällande standard för pendlingscykelbana 
så som cykelöverfart, förhöjd och med väjningslinjer för biltrafik.

Antalet gång- och cykelpassager över Lindholmsallén ökar. Gång- och cykelbanorna 
längs med Lindholmsallén och Lundby Hamngata utformas för att öka fotgängares och 
cyklisters prioritet i korsningspunkterna.

Biltrafik
Biltrafiken kommer ges två körfält i varje riktning i Lindholmsallén men 
framkomligheten längs med och tvärs Lindholmsallén komma att försämras jämfört med 
idag. Det sker i så fall framförallt i högtrafik på morgonen och eftermiddagen när ett ökat 
bilflöde i kombination med att bussar frekvent kommer att köra i blandtrafik. Det ökade 
bilflödet är dock inte en konsekvens av trafikförslaget utan av pågående och kommande 
exploatering i området. En viss försämring kommer också att ske på grund av det ökade 
antalet passager tvärs Lindholmsallén. 
De båda cirkulationsplatserna i Lindholmsallén tas bort och antalet passager för att byta 
färdriktning minskar. Planen är dock att mer biltrafik föreslås styras till Nya 
Polstjärnegatan och att en cirkulationsplats ska byggas i korsningen Karlavagnsgatan/ 
Nya Polstjärnegatan och på så vis avlasta Lindholmsallén.
I Frihamnen kommer biltrafiken ledas på en ny tillfällig gata längs med spårvägen och 
ansluta till Lundby Hamngata i norr. Jubileumsparken och övriga målpunkter i Frihamnen 
kommer inte längre kunna angöras via gatan Frihamnen, utan istället öppnas Södra 
Frihamnspiren upp för biltrafik. Via den gatan kommer kyrkan, handbollshallen, 
Jubileumsparken med mera kunna att angöras. 
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Sektioner i Lindholmsallén och Frihamnen
Den nya spårvägen kommer att placeras i olika sektioner i Lindholmsallén respektive 
Frihamnen. 
I Lindholmsallén föreslås en utbyggnad som innebär att bussgatan ersätts med spårväg i 
Lindholmsallén och linjebusstrafiken flyttas ut till blandtrafik. I övrigt behålls befintlig 
sektion enligt figur 5 nedan. Detta görs av flera anledningar, bland annat på grund av 
ekonomiska skäl då det är mindre kostsamt att bibehålla befintlig struktur i så stor 
omfattning som möjligt.

Figur 5. Sektioner i Lindholmsallén

I Frihamnen startar spårvägen i de befintliga spåren på Hjalmar Brantingsgatan/ 
Hisingsbron och fortsätter sedan mot Hamnbanan för att därefter följa parallellt med 
Hamnbanan vidare mot Lindholmen. Spårvägen får egen bana separerad från övriga 
trafikslag och ges signalprioritet i korsningar för att öka framkomligheten och ge 
möjlighet att uppnå stadsbanekvaliteter.
Bron vid Kvillebäcken ska behållas och användas för spårvägen, vilket medför att spåren 
måste anpassas till en trång sektion. Detta påverkar utformningen och minskar avståndet 
till nya hamnbanan på en sträcka. Lundby Hamngata fortsätter vara en gata med både 
buss- och biltrafik i samma körfält, men flyttas till ett nytt läge sydöst om spårvägen, där 
det även idag till stor del är hårdgjord yta. 
En separerad gång- och cykelbana anläggs utmed östra sidan, där cykeldelen är anpassad 
för pendlingscykling. Ny belysning föreslås placeras i refugen/grönremsan mellan gatan 
och gång- och cykelbanan.

Figur 6. Sektioner i Frihamnen

Trafiksäkerhet
Den längsgående gång- och cykelbanan får en homogen utformning i varje 
korsningspunkt mellan körbana och längsgående gång- och cykelbana vilket bidrar till 
ökad trafiksäkerhet.



Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 11 (17)

Korsningar mellan pendlingscykelbana och körbana regleras som cykelöverfart om ingen 
buss i linjetrafik trafikerar sträckan. Där buss i linjetrafik trafikerar har bussen istället 
prioritet, vilket medför att pendlingscyklister får vänta. 
Gång- och cykelpassager över gata utan busstrafik föreslås vara förhöjda och regleras 
som övergångsställe. Gång- och cykelpassager över gata med busstrafik föreslås istället 
signalregleras i Lindholmsallén, men inte i Lundby Hamngata.
Gång- och cykelpassager över spårvägen föreslås vara signalreglerade både vid hållplats 
och på sträcka. 

Trygghet
Utbyggnaden av trafikförslaget skapar bättre förutsättningar för att fler resor flyttas från 
bil till kollektivtrafik och cykel. Det skapar en mer levande och attraktiv stad som främjar 
den upplevda tryggheten då det finns fler människor i rörelse i och kring gaturummet. 
Pågående detaljplaner och projekt i området kommer också, genom det stora inslaget av 
bostäder i Lindholmen samt bostäder och verksamheter i Frihamnen, bidra till att 
omgivningarna kring Lindholmsallén och i Frihamnen kommer befolkas ytterligare och 
vid flera tidpunkter på dygnet. Att området utvecklas till blandstad är positivt för 
tryggheten då gator och omgivningar är folkrika även på kvällar och helger.

Tillgänglighet och framkomlighet
Antalet gång- och cykelpassager över Lindholmsallén ökar, vilket gör det enklare att nå 
målpunkter på motsatt sida av Lindholmsallén för oskyddade trafikanter.
Längsgående gång- och cykelbana görs genomgående, vilket stärker oskyddade 
trafikanters plats i gaturummet. Ett homogent formspråk skapar också bättre
förutsättningar för personer med funktionsnedsättning genom igenkänning och tydlighet.
Gång- och cykelbanan genom Frihamnen stärks, vilket ökar tillgängligheten för 
oskyddade trafikanter. Förslaget innebär även att pendlingscyklister får bättre 
framkomlighet.
Åtgärden föreslås skapa tydliga kollektivtrafikknutpunkter för buss och spårvagn som 
underlättar för byten mellan olika linjer, vilket ökar tillgängligheten till stadens olika 
delar för personer som inte har möjlighet att ta sig runt med exempelvis cykel eller bil.
I samråd mellan Västtrafik, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret har hållplats 
Regnbågsgatan tagits bort, vilket påverkar tillgängligheten till målpunkter i anslutning till 
Regnbågsgatan negativt. Hållplatsen tas bort till förmån för framkomligheten för 
framtidens kollektivtrafik. 
Befintlig angöring i Lindholmsallén behålls. Parkeringen på Regnbågsgatan vid 
cirkulationen föreslås inte ersättas inom projektet.

Trafik under byggtid
Förhållanden under byggtiden kommer att variera beroende på vilken etapp av 
byggnationen som genomförs. I ett första skede sker ledningsomläggningar och 
rivningsarbeten. Fokus är sedan på att minimera störningarna för buss- och fordonstrafik 
då gång- och cykelbanor byggs om. Även delar av cirkulationsplatsen vid Lindholmen 
kan anläggas utan att störa befintlig buss- och fordonstrafik. Den nya gatan i Frihamnen 
samt södra benet kan anläggas relativt ostört till befintliga trafikstrukturer. 
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Busshållplatser kommer att flyttas, vissa till tillfälliga lägen och andra till sina nya 
permanenta lägen.

I ett andra skede leds bussar ut till sitt slutliga läge i blandtrafik med övrig fordonstrafik 
och byggnation av spårvägen kan då ske relativt ostört, i centrala allén samt vändslingan. 
Undantaget är de passager tvärs Lindholmsallén som behöver hållas öppna genom 
arbetsområdet. Passager för fordonstrafik och gång- och cykeltrafik hålls öppna etappvis. 
Längs med Lindholmsallén kan gång- och cykeltrafik ledas på de färdigställda gång- och 
cykelbanorna. I Frihamnen tas Lundby Hamngata i anspråk och buss- och fordonstrafik 
leds på den färdigställda tillfälliga gatan från tidigare första utbyggnadsetappen.

I slutskedet ansluts spårvägen vid södra benet till Hisingsbron, vilket är ett komplext 
arbete då Hisingsbron är i trafik i detta skede. Fordonstrafik, gång- och cykeltrafik i 
riktning mot centrum samt kollektivtrafiken i båda färdriktningarna på Hisingsbron 
kommer att påverkas under arbetet. 

Tidplan
Åtgärden som ska utföras är en namngiven åtgärd. Detta innebär att det krävs ett 
genomförandebeslut för att påbörja projektering och byggnation. Om trafiknämnden 
beslutar att godkänna genomförandestudien och föreslå kommunfullmäktige 
genomförandebeslut samt beslut om projektbudget, kan ärendet behandlas av 
kommunfullmäktige cirka tre månader senare. Cirka en månad efter ett beslut i 
kommunfullmäktige kan trafiknämndens arbetsutskott fatta beslut om att inleda 
projektering och produktion.

Därefter kan projektering av åtgärderna inledas för att sedan följas av produktion. 
Troligtvis kommer dock projektering och byggnation att löpa parallellt under delar för 
genomförandet. 

Om trafiknämnden beslutar att godkänna och skicka vidare ärendet till 
kommunfullmäktige, som i sin tur fattar beslut om projektbudget under kvartal 1 2021, 
ser tidsplanen ut som följer:

År Skede
2021–2022 Upphandling och projektering
2023–2025 Upphandling och produktion
2025 Trafiköppning
Figur 7. Tidplan
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Investering
Fördelning av investeringskostnader samt intäkter ser ut som följer:

Kostnader
Inom Sverigeförhandlingens avtal, som baseras på de kalkyler som gjorts inom ramen för 
arbetet med Målbild koll 2035, beräknades sträckan kosta 1 075 miljoner kronor i 2020 
års prisnivå3. Efter utförd genomförandestudie bedöms kostnaderna till 700 miljoner 
kronor. Anledningen till kostnadsminskningen går till största del att härleda till att den 
norra spårlänken mot Hjalmar Brantingsplatsen inte byggs i denna etapp. Den norra 
länken bedöms ha en investeringskostnad om 150 miljoner kronor. 

Inkomster
Sverigeförhandlingen är en medfinansieringslösning som innebär att staten tillsammans 
med Västra Götalandsregionen medfinansierar åtgärden. Statens totala medfinansiering 
för Brunnsbo – Linnéplatsen är cirka 2 550 miljoner kronor i 2020 års prisnivå varav 350 
miljoner kronor avsätts för Frihamnen – Lindholmen. Göteborgs Stad och Västra 
Götalandsregionen delar på resterande kostnader vilket beräknas till 175 miljoner vardera, 
totalt 350 miljoner kronor.

Objektsgenomförandeavtal
I ärendet föreslås även beslut om att godkänna objektsgenomförandebeslut för projektet. 

Syftet med objektsgenomförandeavtalet är att tydliggöra ramar för projektet Frihamnen – 
Lindholmen. Avtalet reglerar:

 Projektets innehåll och avgränsningar
 Projektets tidplan, budget och arbetsordning och process för genomförande
 Ansvarsfrågor mellan parterna som inte regleras i ramavtal, objektavtal för 

Sverigeförhandlingen eller genomförandeavtal för kollektivtrafikobjekt Spårväg 
och citybuss Norra Älvstranden, centrala delen.

 Hantering av andra principiella frågor

Avtalet har arbetas fram av Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen i samarbete 
med Västtrafik och är godkänt i åtgärdens projektstyrelse där båda parter finns 
representerade. 

3 Summan motsvarar 1 000 miljoner kronor 2016 års prisnivå. 

Frihamnen-Lindholmen Miljoner kronor

Anläggningsarbete 418
Planering och projektering 93
Ersättningar 15
Projekt- och byggstyrning 55
Riskreserv 119
Totalt 700

Inkomster 525

Projektnetto 175
Figur 8 Fördelning av kostnader i 2020 års prisnivå
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Objektsgenomförandeavtalet planeras att hanteras av Västtrafiks styrelse under december 
2020 och i Västra Götalandsregionens regionfullmäktige under våren 2021. 

Trafikkontoret planerar i samband med att beslut om Lindholmsförbindelsens utformning, 
planerat till kvartal 1 2021, att gå fram med förslag till genomförandeavtal för hela 
sträckan Brunnsbo – Linnéplatsen. 

Genomförandebeslut
Åtgärden Frihamnen – Lindholmen är ett namngivet objekt vilket enligt gällande 
beslutsordning ska därmed kommunfullmäktige fatta genomförandebeslut för projektet. 
Genomförandebeslut benämndes tidigare som investeringsbeslut. 

Uppdrag från kommunfullmäktige
I samband med att kommunfullmäktige beslöt att avsluta åtgärden Stadslinbanan 2020-
04-16 (§20) gav fullmäktige även ett uppdrag åt trafiknämnden att ”…i samverkan med 
berörda nämnder och bolag samt Västra Götalandsregionen, skyndsamt återkomma till 
kommunfullmäktige med förslag till inriktningsbeslut samt genomförandeavtal för objekt 
spårväg och citybuss Frihamnen-Lindholmen”.

I och med genomförandestudien tillsammans med det föreslagna genomförandebeslutet 
samt objektsgenomförandeavtalet för sträckan Frihamnen – Lindholmen bedöms detta 
uppdrag som fullgjort. 
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Förvaltningens bedömning
Trafikkontoret bedömer att åtgärden bör genomföras. Åtgärden innebär en stor 
investeringskostnad för Staden, 700 miljoner kronor inklusive riskreserv. Genom 
Sverigeförhandlingen finns dock en relativt stor medfinansiering vilket gör att 
nettoinvesteringskostnaden blir lägre, 175 miljoner kronor. 

Åtgärden är en viktig del i beslutade dokument så som Målbild koll 2035 och den 
efterföljande handlingsplanen som båda är antagna av kommunfullmäktige. Åtgärden 
förväntas bidra till en effektivare kollektivtrafik i ett område som under rusningstimmarna 
har ett mycket högt antal resenärer och som redan nu är i behov av förstärkning. 

Om åtgärden inte genomförs riskerar detta att få negativa konsekvenser ut bland annat 
ytterligare två aspekter.

 Brunnsbo – Linnéplatsen
Om inte sträckan Frihamnen – Lindholmen färdigställs, omöjliggörs den avtalade 
citybuss och spårvägen mellan Brunnsbo – Linnéplatsen inklusive nya planerade 
förbindelsen över eller under Göta älv. Sträckan Brunnsbo – Linnéplatsen är en viktig del 
i Målbild Koll 2035 som beräknar att 20 000 resenärer kommer använda sig av 
Lindholmsförbindelsen år 2035. 

 Exploatering i Lindholmen och Frihamnen
Spårvägen mellan Frihamnen – Lindholmen är en planeringsförutsättning för den 
kommande exploateringen i Frihamnen och Lindholmen. Utan länken så kommer 
kollektivtrafiken i området att vara kraftigt underdimensionerat i framtiden. 

Senareläggning av nordlig koppling
Det förslag till utbyggnad av trafikkontoret föreslår innebär att det i ett första skede 
endast byggs en koppling mot det befintliga spåret mellan Hisingsbron och Hjalmar 
Brantingsplatsen istället för de två kopplingarna som ursprungligen var planerade. 

Motivet till att vänta med utbyggnaden är att det finns stora osäkerheter kring 
anslutningen till Hjalmar Brantingsstråket. Det bedöms som mindre riskfyllt att vänta 
med utbyggnaden tills arbete med utformningen av det framtida Hjalmar Brantingsstråket 
är klar för att minska risken av att genomfört arbete kommer att behöva byggas om. 
Västtrafik och Västra Götalandsregionen har, inom ramen för den partsgemensamma 
projektstyrningsgruppen, varit med i beslutsarbetet kring den norra kopplingen och 
Västtrafik ser inte ett behov av att trafikera länken år 2025. 

Pendlingscykelstråk
I genomförandestudien har som tidigare nämnt, även hälften av det planerade 
pendlingscykelstråket mellan Älvsborgsbron och Hjalmar Brantingsplatsen ingått. Under 
arbetet med genomförandestudien har det framkommit nya förutsättningar för 
möjligheten till utbyggnad av pendlingscykelstråk längs med hela sträckningen. 
Pendlingscykelstandard föreslås byggas mellan Regnbågsgatan och Frihamnen men inte i 
detta skede för sträckan Lindholmen och Regnbågsgatan (vilket ungefär motsvarar 
dagens Lindholmsallé).
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För att komma upp i pendlingscykelbanestandard genom Lindholmsallen, det vill säga 
bredda befintlig cykelbanan med cirka 0,5 meter, hade ett stort antal träd behövts tas ner. 
Med anledning av de minskade stadsmiljömässiga kvaliteterna som skulle uppstå genom 
att ett stort antal träd försvinner och att Lindholmsallén anses vara en målpunkt, har 
bedömning gjorts att den bästa alternativ är att behålla befintlig utformning med 
dubbelriktade cykelbanor på båda sidor.

För att göra framkomlighet och säkerheten bättre för gående och cyklister genom 
Lindholmsallén kommer fler passager att anläggas mellan norra och södra sidan samt 
förbättra linjeföring i korsningspunkter. Detta möjliggör att på längre sikt ställa om till 
dubbelriktade cykelbanorna till enkelriktat och då uppnå högre standard. Frågan om att 
ställa om till enkelriktad cykeltrafik är en fråga som trafikkontoret hanterar inom 
ordinarie verksamhet.

Senareläggning
Enligt avtalat i Sverigeförhandlingen skulle etapp Frihamnen – Lindholmen vara 
färdigbyggd år 20224. Enligt nu gällande tidsplan kommer sträckan trafikeras år 2025. 
Anledningen till den senarelagda öppningen beror främst på att tidsplanen var väldigt 
snäv från början. Att färdigställa en åtgärd av denna storlek på fyra år är svårt givet 
åtgärdens omfattning. 
Regeringen godkände Sverigeförhandlingens avtal under sommaren 2018. Därefter kunde 
en projektorganisation börja formeras och skedesbeslut om att starta upp 
genomförandestudie fattades i början av 2019. 
Även den kommande stadsutvecklingen i Frihamnen och Lindholmen har påverkat 
framdriften. Utformningen på spåren har en stor påverkan på omgivningen och det har 
tagit tid att säkerställa att spåren utformas på bästa möjliga sätt inför kommande 
exploateringar. Genomförandestudien har under arbetets gång även hanterat frågor som 
påverkat tidsåtgången så som beslutet om att avbryta projekt Stadslinbanan, frågan om 
hur parkområdena kring Lindholmsallén skulle utformas samt den avbrutna 
genomförandestudien för Hjalmar Brantingsstråket. 

Senareläggningen påverkar inte statens eller Västra Götalandsregionens medfinansiering. 

Förhållande till resterande etapper Brunnsbo - Linnéplatsen
Frihamnen – Lindholmen ska ses som en del av den nya sträckningen Brunnsbo – 
Linnéplatsen. Som tidigare nämnt i tjänsteutlåtandet är sträckan en del av 
Sverigeförhandlingen och har en avtalad finansiering om totalt 4 800 miljoner kronor i 
2016 års prisnivå fördelat på de tre olika etapperna. Etapperna beräknades initialt till 
följande investeringskostnad:

Brunnsbo – Hjalmar Brantingsplatsen 500 miljoner kronor 
Frihamnen – Lindholmen 1 000 miljoner kronor
Lindholmen – Linnéplatsen 3 300 miljoner kronor

I och med den föreslagna projektbudgeten om cirka 650 miljoner kronor, omräknat i 2016 
års prisnivå, återstår cirka 4 150 miljoner kronor för att färdigställa övriga två delsträckor. 
Trafikkontoret har arbetat fram en uppdaterad kostnadsbedömning för hela sträckan 
Brunnsbo – Linnéplatsen och i dagsläget bedöms hela sträckningens investeringskostnad 

4 Ramavtal 7 – storstad Göteborg bilaga 2 – specifikation inklusive tidplan sida 8
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överstiga den avtalade totalsumman om 4 800 miljoner kronor i 2016 års prisnivå. 
Trafikkontoret kommer i samband med förslag till utformning av Lindholmsförbindelsen 
under kvartal 1 2021, att föreslå ett förslag till hantering av de ökade 
investeringskostnaderna. 

Jenny Adler

Avdelningschef

Kristina Lindfors

Trafikdirektör
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