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Yttrande över detaljplan för spårväg genom
Frihamnen och Lindholmsallén
Förslag till beslut
I trafiknämnden
1. Trafiknämnden tillstyrker förslaget utifrån trafikkontorets yttrande.
2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till byggnadsnämnden som
trafiknämndens eget yttrande.
3. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden beslutade den 15 december 2020 om samråd för detaljplan för spårväg
genom Frihamnen och Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och
Lindholmen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för spårburen kollektivtrafik mellan
Hisingsbron och Lindholmen. Spårvägen är en delsträcka inom ett av de utpekade
kollektivtrafikstråken inom Sverigeförhandlingen, Brunnsbo-Linné via Lindholmen.
Detaljplanen möjliggör spårutbyggnad inklusive två hållplatslägen inom
detaljplaneområdet. Detaljplanen medger även tre byggrätter för teknikbyggnader, en
vändslinga och viss trafikomläggning av biltrafik samt gång- och cykelbanor i
Lindholmsalléns sydvästra del. Nyttan i form av en tillgänglig och attraktiv
kollektivtrafik har vägt tungt vid överväganden kring barriäreffekt, bevarandet av träd
och intrång i naturmark.
Trafikkontoret har medverkat i planarbetet och ställer sig positiva till fortsatt planering av
rubricerat ärende. I det fortsatt arbetet med detaljplanen önskar trafikkontoret att
förvaltningens synpunkter kring gestaltning och höjdsättning beaktas.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Den föreslagna projektbudgeten är 700 miljoner kronor i 2020 års prisnivå varav 119
miljoner är riskreserv. Projektbudgeten finns inarbetad 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 via Sverigeförhandlingen. Enligt avtalet
medfinansierar staten sträckningen Brunnsbo-Linnéplatsen med cirka 2,5 miljarder
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kronor i 2020 års prisnivå.1 Av statens totala medfinansiering planeras 350 miljoner 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.
Investeringen av föreslagen storlek har en relativt stor del driftskostnader under
produktionstid. Av den föreslagna investeringsbudgeten om 700 miljoner kronor beräknas
26,5 miljoner kronor som driftsmedel för exempelvis marksanering samt
detaljplanekostnader.
Projektet medför en ökad belastning på trafiknämndens driftskostnader 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. Till följd av den
nya anläggningen beräknas trafiknämnden belastas med ökade drift- och
underhållskostnader om cirka 7,6 miljoner per år.
För mer detaljerad bedömning ur ekonomisk dimension se bilaga 6: tjänsteutlåtande
Godkännande av genomförandestudie Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné via
Lindholmen, etapp Frihamnen-Lindholmen hanterad i trafiknämnden 17 december 2020.

Bedömning ur ekologisk dimension
Förslaget innebär att kollektivtrafiknätet byggs ut vilket förbättrar möjligheten för stadens
invånare att resa utan bil. Utbyggnaden bidrar till ökade möjligheter för att hållbara resor
som gång-, cykel och kollektivtrafik kan bli ett naturligt sätt att färdas för de som i
framtiden kommer ha bostad, arbetsplats eller målpunkt i områdena Frihamnen och
Lindholmen.
Utbyggnaden av spårvägen 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 den
senaste sammanställningen av utveckling och analys av de lokala miljömålen men även
koppling till nationella och internationella mål. Rapporten beskriver att ”Stadsplaneringen
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 utbyggd stadsbana och spårväg i Frihamnen med bäring på
upplevd trygghet är att det skapar bättre förutsättningar för att fler resor flyttas från bil till
kollektivtrafik. Detta 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 i Frihamnen kan bidra något till
platsskapande av den idag öde ytan. Även den nya gång- och cykelbanan som ansluter till

I Sverigeförhandlingen är medfinansieringen avtalad till 2 400 miljoner 2016 års prisnivå.
Medfinansieringen räknas upp med konsumentprisindex som under perioden 2016-2020 ökade
med cirka 7%
1
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Hisingsbron kan ge viss trygghetsskapande effekt i och med att antalet möjliga vägval
ökar för oskyddade trafikanter.
Miljön i Lindholmsallén kommer att upplevas som mindre ödslig i och med utbyggnad av
stadsbana och ökat antal på- och avstigande vid hållplatserna. Den största ökningen i
antalet personer som rör sig vid hållplatser och längs med sträckan sker dock i samband
med den kommande exploateringen i framför allt Frihamnen men även Lindholmens
kommande etapper.
En möjlig aspekt som bör beaktas i detaljprojekteringen är utformningen av passager
tvärs spåren i Lindholmsallén. Detta för att minska risken för att spåren blir en barriär
mellan södra och norra sidan av Lindholmsallén. Framtida bostadsbyggnation där även
förskolor och skolor planeras innebär att antalet barn kommer att öka i området.
Utformning av grönyta vid spår, skydd mot spårspring samt passager kräver särskild
hänsyn vid kommande detaljutformning.

Samverkan
Samverkan har inte bedömts nödvändigt med fackliga organisationer.

Förhållande till styrande dokument
Åtgärden har beslutats i två olika former, dels genom Sverigeförhandlingen och dels
genom Målbild Koll2035.
Åtgärden är en del av Sverigeförhandlingen, Ramavtal 7. Ramavtalet har blivit godkänt i
följande beslutande organ:





Västra Götalands 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 Göteborgs Stad kommunfullmäktige 2018-0322.

Bilagor
1.

Planbeskrivning

2.

Plankarta

3.

Illustrationsritning

4.

Trafikförslag

5.

PM Gestaltningsprinciper

6.

PM Dagvatten

7.

Tjänsteutlåtande Godkännande av genomförandestudie Spårväg och
citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen, etapp Frihamnen-Lindholmen
hanterad i trafiknämnden 17 december 2020.
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Ärendet
Byggnadsnämnden beslutade den 15 december 2020 om samråd för detaljplan för spårväg
genom Frihamnen och Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och
Lindholmen. Samrådet genomförs mellan 22 december 2020 – 16 februari 2021.
Tidplanen är prioriterad och därför efterfrågas beslut om omedelbar justering.
Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande.

Beskrivning av ärendet
Trafikkontoret har sedan 2019 arbetat med en genomförandestudie för en ny spårvägsoch citybussträckning på sträckan Frihamnen-Lindholmen. Etappen är den första av tre i
en ny spår- och citybussträckning mellan Brunnsbo och Linnéplatsen. Åtgärden
Frihamnen-Lindholmen finns utpekad i Målbild Koll 2035 och har föregåtts av ett antal
utredningar och studier. Genomförandestudien beskriver en föreslagen utformning för att
öppna sträckan för trafik 2025. Investeringskostnaden beräknas till 700 miljoner konor i
2020 års prisnivå varav staten medfinansierar 350 miljoner och Västra Götalandsregionen
och Göteborgs Stad delar på resterande kostnader vilket beräknas till 175 miljoner
vardera.
Åtgärden kräver att en detaljplan som möjliggör spårbunden kollektivtrafik på sträckan
upprättas och byggnadsnämnden tog i februari 2019 beslut om att starta arbetet med
aktuella planhandlingar.
Ärendet har tidigare hanterats enligt följande:
-

Trafiknämndens arbetsutskott 2019-01-24, beslut om att godkänna skedesbeslut
för att inleda genomförandestudien.
Trafiknämndens arbetsutskott 2020-11-06, beslut om reviderat skedesbeslut om
en ny totalkostnad för genomförandestudien.
Trafiknämnden 2020-11-19, information Genomförandestudie – Spårväg och
citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen, Etapp Frihamnen-Lindholmen
Trafiknämnden 2020-12-17, beslut om att godkänna genomförandestudien –
Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen, etapp FrihamnenLindholmen

Figur 1 Övergripande tidplan för detaljplan respektive projekt
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Detaljplanens syfte och förutsättningar
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för spårburen kollektivtrafik mellan Hisingsbron och
Lindholmen. Spårvägen ska i enlighet med Vision Älvstaden knyta samman staden över
älven, ge korta restider samt skapa förutsättningar för att möta de ökade behov som
Älvstadens utbyggnad av bostäder och arbetsplatser medför. Spårvägen är en delsträcka
inom ett av de utpekade kollektivtrafikstråken inom Sverigeförhandlingen, BrunnsboLinné via Lindholmen.

Detaljplaneområdet omfattar ett långsträckt område från Hisingsbron till
cirkulationsplatsen där Lindholmsallén övergår till Ceresgatan strax väster om
Lindholmen Science Park, se figur 2. Planområdet är smalt och utgörs till stor del av
själva spårområdet samt de slänter som krävs. I Frihamnen breddas spårområdet vid ett
framtida hållplatsläge samt där geotekniska förstärkningsåtgärder krävs. I Lindholmen
ingår en vändslinga längst i väster, ett hållplatsläge samt viss trafikstruktur i anslutning
till vändslingan.

Figur 2 Planområdets läge i centrala staden (vit markering)
Ställningstagande till spårvägsdragningen
Stråket Frihamnen - Lindholmen ska utgöra en del av den så kallade Innerstadsringen
enligt Koll2035. Den är avgörande för att korta restiderna mellan viktiga tyngdpunkter
och målpunkter, avlasta de centrala delarna av Göteborg och öka robustheten och
pålitligheten i kollektivtrafiksystemet. Spårvägen behövs även för att omhänderta ett
förväntat ökat resande på Norra Älvstranden till följd av utbyggnaden av bostäder och
verksamheter inom Älvstaden.

Spårvägsdragningen i Frihamnen har hanterats inom ramen för stadsutvecklingen i
Frihamnen och resulterat i ett förslag som delar stråket i två stråk från Hisingsbron, det
ena till Lindholmen via Frihamnen och det andra till Hjalmar Brantingsplatsen. Ett samlat
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Hjalmar Brantingstråk i befintlig sträckning utvärderades och det konstaterades att
kapacitetsmässigt var det inte möjligt att låta all kollektivtrafik gå i ett och samma stråk. I
Frihamnen har spårvägen placerats längre in i området jämfört med tidigare förslag vilket
skapar bättre förutsättningar för bebyggelsestrukturen i området men är även positivt för
lutningar och kurvradier för spårvägen.
På Lindholmen har placeringen av spåren i Lindholmsalléns mitt föregåtts av studier där
andra placeringar i allén studerats. En föreslagen placering av spåren något söderut skulle
möjliggöra större sammanhängande stråk med friyta/park. Denna utveckling får dock
komma på längre sikt då flera trafikala funktioner (främst bussens framkomlighet) inte är
möjlig att lösa i närtid. I framtida utveckling av Lindholmen finns möjlighet att utveckla
en park med utgångspunkten att spåren ligger fast i mitten av allén.
Planens innebörd och genomförande
Detaljplanen möjliggör spårutbyggnad inklusive två hållplatslägen inom
detaljplaneområdet, ett vid befintlig hållplats Lindholmen och ett vid planerat torg inom
delområde Frihamnen. Detaljplanen medger även tre byggrätter för teknikbyggnader, en
vändslinga och viss trafikomläggning av biltrafik samt gång- och cykelbanor i
Lindholmsalléns sydvästra del.

Spårvägens utformning utgår från trafikkontorets genomförandestudie med tillhörande
trafikförslag, se figur 3, med anslutningar till omkringliggande gator och andra
trafikomläggningar som krävs till följd av utbyggnaden av spårvägen. Även två
hållplatser varav en tillfällig ingår i trafikförslaget. Merparten av trafikförslagets
trafikomläggningar omfattas inte av detaljplanen utan bedöms rymmas inom idag
gällande detaljplaner alternativt kunna anläggas inom område som idag saknar detaljplan.

Figur 3 Schematisk bild över nytt trafiksystem
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Utbyggnad av spårvägen ska vara färdigställd till 2025. Detta medför att det inte är
tidsmässigt möjligt att planlägga spårvägen tillsammans med intilliggande
omvandlingsområde inom Frihamnen där planeringen inte kommit lika långt. Spårvägen
kommer därför att utgöra en tidig del i kommande stadsutveckling i Frihamnen och
kommer vid trafikstart att gå genom ett till största del obebyggt Frihamnen. På
Lindholmen placeras spårvägen i ett redan etablerat stråk i Lindholmsalléns mitt vilket
leder till att den busstrafik som går där idag behöver flyttas ut i gatan. Gestaltning av spår
och övriga ytor kommer att färdigställas i olika etapper beroende på omkringliggande
stadsutveckling. Gestaltningen av spårvägen kommer utmed större delen av dragningen
genom Lindholmen att färdigställas vid trafikstart 2025 medan gestaltningen av
spårdragningen genom Frihamnen kommer att studeras i samband med kommande
detaljplanering och utbyggnad.
Planområdet utgörs av ett användningsområde för allmän plats med bestämmelsen
GATA, gata och spårvagnstrafik. Bredden på planområdet varierar mellan 8,5 till 21
meter med ett bredare planområde där det behövs slänter, geotekniska
förstärkningsåtgärder samt hållplats. Höjdsättningen utgår ifrån att vara så nära befintlig
mark som möjligt. I Frihamnen kommer dock spåren vara upphöjda för att vara anpassade
till framtida byggnation i Frihamnen och kommer där ligga cirka 1 meter ovan befintlig
marknivå.

Figur 4 Sektion Lindholmsallén när detaljplanen är utbyggd (rött: nytt, svart: befintligt)

Figur 5 Sektion Lundby Hamngata när detaljplanen är utbyggd, mitt på sträcka (rött: nytt,
svart: befintligt)
Trafikförslaget har eftersträvat att spårvägen ska ges standard för trafikkoncept stadsbana
enligt Koll2035. Konceptet stadsbana innebär att spårvägen går på egen banvall vilket
medfört att befintlig busstrafik i Lindholmsalléns mitt har flyttats ut till blandtrafik.
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Detta har inte varit möjligt att uppnå på alla delsträckor med hänsyn till tillgänglighet,
framkomlighet och trafiksäkerhet för övriga trafikslag.
Trafikförslaget innehåller totalt tre hållplatser på sträckan, en i Frihamnen och två på
Lindholmen. Hållplatsen i Frihamnen kommer inte att byggas ut till trafikstart 2025 utan i
samband med kommande stadsutveckling i Frihamnen. En temporär hållplats föreslås
byggas i anslutning till Hisingsbron. På Lindholmen planeras för två hållplatser för
spårvägen, den ena i befintligt läge för hållplats Lindholmen och den andra mellan
Pumpgatan och Planetgatan. Den senare ingår inte i detaljplanen utan byggs i enlighet
med gällande detaljplan.
Omläggning av gång- och cykeltrafik omfattas bara av detaljplanen i mindre del vid den
föreslagna vändslingan. Resterande ändringar genomförs med stöd av gällande
detaljplaner.
Omläggning av biltrafik omfattas bara av detaljplanen i mindre del vid den föreslagna
vändslingan. Resterande ändringar genomförs med stöd av gällande detaljplaner.
Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och framtida drift
och underhåll. På kvartersmark avsedd för tekniska anläggningar ansvarar kommunen
genom trafikkontoret respektive Göteborg Energi för utbyggnad och framtida drift och
underhåll.
Överväganden och konsekvenser
Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra spårbunden kollektivtrafik från nya
Hisingsbron till Lindholmen via Frihamnen. Att tillföra ny infrastruktur som ger bättre
kollektivtrafikförsörjning har ett stort allmänt intresse när staden växer. Den nya
förbindelsen är värdefull för såväl de lokala stadsdelarna som för hela staden då det ger
förbättrade möjligheter att resa med kollektivtrafik inom Göteborg. En effektiv och
kapacitetsstark kollektivtrafik är av stort värde för att utvecklingen av Frihamnen och
Lindholmen ska kunna ske på ett hållbart sätt där målen bland annat är att minimera
behovet av personbilstransporter och antalet parkeringsplatser.

En utmaning med en snabb och effektiv kollektivtrafik är risken för negativa lokala
konsekvenser i form av vistelsekvaliteter i anläggningens närmiljö. I Frihamnen kommer
spårvägen vid trafikstart dras genom en relativt obebyggd miljö och framtida avvägningar
kan behöva göras i samband med kommande stadsutveckling. I Lindholmen kommer
spårvägen att ha en viss barriäreffekt bland annat till följd av de staket som behövs utifrån
krav på spårsäkerhet. Staketen är främst aktuella före och vid vändslingan. Nyttan i form
av en tillgänglig och attraktiv kollektivtrafik har här vägt tyngts. Det totala antalet
passager ökar dock jämfört med idag.
En avvägning har gjorts mellan spårens läge och värdet av de träd som påverkas. I detta
fall har intresset av att möjliggöra spårtrafiken vägt tyngre än att bevara träden. De
biotopsskyddade träden flyttas eller ersätts med nya träd på andra platser. Intrång görs
även på naturmark vid vändslingan. Även här har det allmänna intresset och nyttan med
spårtrafiken bedömts väga tyngre än den skada eller olägenhet som intrånget innebär.
Stråkets flexibilitet är begränsat då den teknik och utformning som valts för spårvägen
innebär att spårområdet endast kan trafikeras av spårtrafik. Detta tillsammans med
spårens placering ger bra förutsättningar för att uppnå kraven på stadsbanekvaliteter.
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Förvaltningens bedömning
Trafikkontoret har medverkat i planarbetet och ställer sig positiva till fortsatt planering av
rubricerat ärende med följande synpunkter.
Träd, grönska och gestaltning
För att möjliggöra spårdragningen samt justeringar av befintlig trafik enligt trafikförslaget
kommer lindar i Lindholmsallén att påverkas. Cirka 130 träd påverkas av trafikförslaget
varav cirka 120 är biotopskyddade. Detaljplanen påverkar cirka 50 träd varav cirka 40
träd är biotopskyddade. Trafikkontoret avser att antingen flytta eller ersätta träden på ny
plats. Om träden ska ersättas avser trafikkontoret att nyplantera träd av ädellövsart i rader
om minst fem träd inom gata eller allmän plats. Nya träd kommer att biotopskyddas.
Trafikkontoret arbetar med frågan och avser att lämna in handlingar till Länsstyrelsen
under första kvartalet 2021 med kompletteringar under resterande 2021.

PM Gestaltningsprinciper, se bilaga 4, pekar ut att grönska ska vara en självklar del av
stadsbilden vilket trafikkontoret ställer sig bakom då det främjar hälsa, djurliv,
luftkvalitet och dagvattenhantering. Gräs i spårområdet medverkar till detta.
Gestaltningen av spåren och övriga ytor kommer att färdigställas i olika etapper.
Fokusområdena Vändslingan, Lindholmsplatsen och Lindholmsallén kommer att
färdigställas med önskat uttryck till 2025. Den slutgiltiga gestaltningen av områdena
Knäcken, Hamnbanan och Södra benet kommer att studeras och hanteras i kommande
detaljplanering och kommer att iordningställas i samband med färdigställande av
kringliggande gator, torg och kvarter. Val av teknik och räl har dock redan gjorts och
färdigställs till 2025. Trafikkontoret vill till det fortsatta arbetet betona vikten av att väga
in drift- och underhållskostnaderna samt trafiksäkerhet i det slutgiltiga valet av
gestaltning. Gällande trafiksäkerhet är det viktigt med en utformning som inte inbjuder
till rörelse i spårområdet förutom vid utpekade passager. Framtida föreskrifter och
kravställning från myndigheten som hanterar spårväg kan ha betydelse för utformningen
av Frihamnen.
Dagvatten
PM Dagvatten, se bilaga 5, visar att spårprojektet ger en minskning av asfaltsytor och en
ökning av grönytor vilket förbättrar flödessituationen jämfört med idag.
Föroreningsbelastningen från dagvattnet underskrider Göteborgs Stads målvärden för
utsläpp av dagvatten till recipienterna Göta älv och Kvillebäcken. Med anledning av detta
ser trafikkontoret att spårprojektet kan stå för sig själv eftersom projektet inte försämrar
dagen situation utan snarare förbättrar den. Trafikkontoret anser att vissa av de i
rapporten föreslagna åtgärderna kan eller bör genomföras i samband med spårprojektet.
Övriga åtgärder anser trafikkontoret vara underlag för fortsatta diskussioner kopplat till
helhetslösningen för områdena Lindholmen, Frihamnen, Backaplan och Ringön och
andra relevanta projekt och åtgärder.

Följande åtgärder föreslås hanteras inom spårprojektet:
-

Höjdsättning för att förbättra lågpunkterna utifrån befintliga förutsättningar,
exempelvis vid Pumpgatan.
Passager för vatten i Frihamnen i de områden där spårbanan riskerar bli en
avskärande vall innan ny höjdsättning tillämpas i omkringliggande områden.
Anlägga tunnelmagasin i vändslingan, inom område del 1. Magasinet är en
dagvattenanläggning typ 2 (avvikelse investering TK).
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I det fortsatta planarbetet kommer trafikkontoret att arbeta vidare med åtgärderna ovan
tillsammans med Kretslopp och Vatten.
Skyfall
Trafikkontoret har arbetat med höjdsättningen i lågpunkten i Lindholmsallén i syfte att
höja marken så mycket som möjligt utan att påverka omkringliggande byggnader
negativt. Justeringen av markhöjder medför att den absoluta lågpunkten och dess
pumpstation kommer att belastas med mer vatten. Trafikkontoret bedömer dock tillskottet
och belastningen på pumpstationen som litet sett till den totala volymen, endast cirka 1 %
tillskott. Trafikkontoret önskar dock att plushöjden på plankartan i lågpunkten tas bort för
att i projekteringen kunna detaljstudera området för att se om ytterligare förbättringar kan
göras.
Buller
Att anlägga ny spårväg är att räkna som väsentlig ombyggnad av infrastruktur.
Bullerutredningen som tagits fram till detaljplanen har prognosår 2035 och inkluderar de
nu kända exploateringar i närområdet i delar av Backaplan, Frihamnen och Lindholmen.
Utredningen visar att spårtrafikens bidrag generellt är förhållandevis liten. På lång sikt
bör en utbyggnad av kollektivtrafiken påverka den totala bullersituationen positivt genom
att förbättrad kollektivtrafik kan leda till ett minskat bilberoende och att belastningen på
omkringliggande vägnätet blir lägre jämfört med om spårvägen inte byggts ut. För att
uppnå mål gällande kollektivtrafiken i stadens trafikstrategi är en utbyggnad av spårvägen
av största vikt. Trafikkontoret anser att bullerutredningen visar att spårvägen inte är
olämplig utan att de stora bullerkällorna snarare är intilliggande Lundbyleden samt annan
fordonstrafik i Lindholmsallén. Trafikkontoret bedömer att utbyggnad av spårvägen kan
ge skillnader i bullernivåer men att de inte är påtagliga. Beräkningarna är utförda med
förutsättningar att inga andra åtgärder i trafiksystemet görs.

För att säkerställa bra ljudnivå inomhus finns en handlingsplan för det fortsatta
planarbetet och inför genomförandet. Handlingsplanen omfattar kommunikation med
berörda fastighetsägare, inventering av befintliga bostadsfasader, fönster och ventiler
samt förslag på åtgärder utifrån en avvägning av vad som är tekniskt möjligt och
ekonomiskt rimligt.

Jenny Adler

Kristina Lindfors

Avdelningschef

Trafikdirektör
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