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Etablering av linbana i Göteborg 
§ 461, 2367/15 

Beslut 
1. Trafiknämnden hemställer till Kommunstyrelsen att föreslå Västra 

Götalandsregionen (VGR) att Målbild Koll2035 med tillhörande handlingsplan 
revideras utifrån nya inriktningar för trafiklösningar istället för linbaneprojektet 
(enligt punkt 5 nedan). 

2. Trafiknämnden hemställer till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att 
uppdra till berörda nämnder och bolag att omarbeta detaljplanerna för de 
områden som berörs av tidigare planering för linbaneprojektet. 

3. Trafiknämnden hemställer till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att 
Göteborgs stad tillsammans med Västra Götalandsregionen inleder en 
omförhandling med staten avseende storstadsavtalet i Sverigeförhandlingen i 
relevanta delar. 

4. Trafiknämnden hemställer till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att 
följande inriktning ska gälla för trafiklösningar som ersättning till 
linbaneförslaget. 
a. Utökad skytteltrafik med elhybridfärjor mellan Lindholmen/Lundbystrand 

och Skeppsbron/Järntorget. 
b. Utökad elbusstrafik till/mellan Lindholmen och Volvo Lundbyområdet. 
c. Tidigareläggning av Lindholmsförbindelse. 
d. Utformning av stadsbana i Lindholmsallén utredningsalternativ som ger 

prioritet och god framkomlighet för bussar. 
e. Utredning av Gropegårdslänken för spårvagn och/eller buss. 
f. Ny gång- och cykelbro över älven, med ett utredningsalternativ som även 

inkluderar busstrafik. 
5. Trafikkontoret ges i uppdrag att inom kort redovisa preliminärt utredningsbehov, 

kostnader och tidplan för genomförande av: 
a. Utökad skytteltrafik med elhybridfärjor mellan Lindholmen/Lundbystrand 

och Skeppsbron/Järntorget med erforderliga investeringar i färjelägen mm, i 
samverkan med VGR/Västtrafik. 

b. Utökad elbusstrafik till/mellan Lindholmen och Volvo Lundby, med 
erforderliga investeringar i hållplatser mm, i samverkan med VGR/Västtrafik. 
I detta förslag skall även alternativ för olika typer av trafikering av en ny 
passage över Lundby leden samt hamnbanan finnas med. 

c. Tidigareläggning av Lindholmsförbindelse. 
d. Utformning av stadsbana i Lindholmsallén med utredningsalternativ som ger 

prioritet och god framkomlighet för bussar. 
e. Utredning av Gropegårdslänken för spårvagn och/eller buss inom ramen för 

revidering av Målbild Koll2035 i samverkan med VGR/Västtrafik. 
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f. Ny gång- och cykelbro över älven, 
6. Trafiknämnden bordlägger yrkandet från (MP) (protokollsbilaga 4, § 461) om att 

studera station Hagas betydelse för förbindelser över älven på förslag från Blerta 
Hoti (S).  

Tidigare behandling 
Bordlagt TN 2019-11-28 § 429 

Handlingar 
Reviderat yrkande (D), (S), (M), (L) och (C) (protokollsbilaga 1, § 461) 

Yrkande (MP) och (V) (protokollsbilaga 2, § 461) 

Tilläggsyrkande (MP) och (V) gällande gång- och cykelbro över älven (protokollsbilaga 
3, § 461) 

Tilläggsyrkande (MP) om att studera stations Hagas betydelse för förbindelser över älven 
(protokollsbilaga 4, § 461) 

Yttrande (S) (protokollsbilaga 5, § 461) 

Yttrande (M), (L) och (C) (protokollsbilaga 6, § 461) 

Yrkanden 
Bordlagt yrkande från (D) och (S) från trafiknämndens sammanträde 2019-11-28 (§ 429) 
tas tillbaka och ersätts med reviderat yrkande från (D), (S), (M), (L) och (C). 

Henrik Munck (D), Blerta Hoti (S) och ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall till 
reviderat yrkande från (D), (S), (M), (L) och (C). 

Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall till yrkandet från (MP) och (V). 

Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall till tilläggsyrkande från (MP) 
och (V) gällande gång- och cykelbro över älven. 

Ordförande Toni Orsulic (M) och Blerta Hoti (S) yrkar avslag till tilläggsyrkande från 
(MP) och (V) gällande gång- och cykelbro över älven. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till tilläggsyrkande från (MP) om att studera stations 
Hagas betydelse för förbindelser över älven.  

Blerta Hoti (S) yrkar bordläggning av tilläggsyrkande från (MP) om att studera stations 
Hagas betydelse för förbindelser över älven. 
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Propositionsordning huvudförslag 
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer reviderat yrkande från (D), (S), (M), (L) och (C) 
(protokollsbilaga 1, § 461) mot yrkandet från (MP) och (V) (protokollsbilaga 2, § 461). 
Han finner att trafiknämnden beslutar enligt yrkandet från (D), (S), (M), (L) och (C).  

Omröstning begärs och ska genomföras. 

Omröstning huvudförslag 
Trafiknämnden godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst för yrkandet från (D), (S), (M), (L) och (C) (protokollsbilaga 1, § 461). 

Nej-röst för yrkandet från (MP) och (V) (protokollsbilaga 2, § 461). 

Blerta Hoti (S), Henrik Munck (D), Peter Lintin-Wold (L), Leif Blomqvist (S), Naod 
Habtemichael (C), Ronny Svensson (S) och ordförande Toni Orsulic (M) röstar ja.  

Gertrud Ingelman (V) och Karin Pleijel (MP) röstar nej.  

Med sju ja-röster och två nej-röster beslutar trafiknämnden enligt yrkandet från (D), (S), 
(M), (L) och (C) (protokollsbilaga 1, § 461). 

Propositionsordning tilläggsyrkande (MP) och (V) 
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om trafiknämnden kan besluta enligt tilläggsyrkande 
från (MP) och (V) (protokollsbilaga 3, § 461) gällande cykel- och gångbro över älven. 
Han finner att trafiknämnden avslår tilläggsyrkandet.  

Omröstning begärs och ska genomföras. 

Omröstning tilläggsyrkande (MP) och (V) 
Trafiknämnden godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst för avslag på tilläggsyrkande från (MP) och (V) (protokollsbilaga 3, § 461) 
gällande cykel- och gångbro över älven. 

Nej-röst för bifall till tilläggsyrkande från (MP) och (V). 

Blerta Hoti (S), Henrik Munck (D), Peter Lintin-Wold (L), Leif Blomqvist (S), Naod 
Habtemichael (C), Ronny Svensson (S) och ordförande Toni Orsulic (M) röstar ja.  

Gertrud Ingelman (V) och Karin Pleijel (MP) röstar nej.  

Med sju ja-röster och två nej-röster beslutar trafiknämnden att avslå tilläggsyrkandet från 
(MP) och (V). 
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Propositionsordning tilläggsyrkande (MP) 
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om trafiknämnden kan bordlägga tilläggsyrkande 
från (MP) studera stations Hagas betydelse för förbindelser över älven. Han finner att 
trafiknämnden bordlägger tilläggsyrkandet.  

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
Västra Götalandsregionen 
 

 

 

 

Dag för justering 
2019-12-19 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Sara Olsson 

 

 

Ordförande 
Toni Orsulic (M) 

 

Justerande 
Karin Pleijel (MP) 
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