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Tilläggsyrkande angående Bro eller tunnel 
mellan Lindholmen - Stigberget. Synpunkter 
från remissinstanser samt förslag till val av al-
ternativ 
 
Förslag till beslut i Trafiknämnden: 

 

1. Trafikkontoret får i uppdrag att parallellt med nästa steg i genomförförandet av 
Lindholmsförbindelsen även genomföra en trafikanalys och kostnads- och tidsbe-
räkning av ett alternativ skulle kunna ersätta, eller på långsikt komplettera, tunne-
lalternativet. Detta alternativ ska kunna ansluta till befintligt spårvagnsnät med en 
gen koppling mellan Järntorget och Lindholmen för spårvagn och GC-trafik.  
 
Yrkandet 

 
Remissinstanserna är övervägande positiva till tunnelalternativet. Enligt utred-
ningen så är det även det alternativ som innebär minst påverkan på riks- och kul-
turintressena och som främst främjar det centrala i koll2035, nämligen en inre 
stadsbana. Stadsbanan med dess kvaliteter är en central del för att få en attraktiv 
kollektivtrafik för göteborgarna. Av dessa skäl och för att inte tappa fart i ett för 
staden väldigt viktigt projekt så väljer vi att gå vidare med tunnelalternativet.  
 
Detta ställningstagande är inte helt utan reservationer. Det finns fortfarande vissa 
frågetecken reda ut och risker att tas om hand. Det är inte riskfritt att bygga en 
tunnel under ett av våra mest tätbebyggda områden. Remissinstanser har också i 
samband med utredningen om Lindholmsförbindelsen lyft frågan om att möjlig-
göra en gen koppling mellan Haga/Järntorget och Lindholmen. Denna koppling 
omhändertogs i Sverigeförhandlingens förslag genom den planerade linbanan. I 
och med att linbaneprojektet avslutats så behövs alternativa lösningar för att sä-
kerställa den viktiga kopplingen mellan Haga/Järntorget och Lindholmen. Den 
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lösning som föreslagits hittills är att knyta samman dem via Linnéplatsen. Som re-
missinstanser påpekat så innebär detta betydande restidsförluster jämfört med en 
mer gen koppling.  
 
Därför föreslår vi att man även utreder en alternativ lösning för att koppla sam-
man Haga/Järntorget och Lindholmen i befintligt spårvagnsnät via Stigbergstor-
get. En sådan lösning skulle på längre sikt även utgöra ett komplement till en tun-
nellösning, exempelvis genom en bro över älven, om exempelvis brons påverkan 
på riksintressen skulle förändras i framtiden. En annan svår, men inte omöjlig, 
lösning för en koppning mot Järntorget skulle kunna vara genom anslutande tun-
nel under Stigberget. En vidare utredning av bro skulle även kunna fungera som 
en plan-B om det skulle visa sig på ett eller annat sätt att tunnelbygge vid Lin-
néplatsen eller längs med Bangatan inte skulle vara genomförbart. I det läget är 
det viktigt att utredningen om en förbindelse mellan Lindholmen och Stigberget 
inte helt och hållet börja om från början. Oavsett bör man i tunnelalternativet inte 
bygga bort möjligheten att i framtiden kunna koppla ihop Haga/Järntorget med 
gen sträckning till Lindholmen om det skulle visa sig vara önskvärt.  


