
Detaljplan för
Spårväg genom Frihamnen och Lindholmsallén

Granskning   1 december 2021 – 12 januari 2022

Ny spårvägsdragning från Hisingsbron genom Frihamnen 
till Lindholmen. Spårvägens syfte är att bidra till att sta-
den knyts samman samt att skapa förutsättningar för ett 
mer hållbart resande.

Spårvägen byggs ut som en del av en ny innerstadsring 
och utifrån koncept stadsbana enligt regionens kollektiv-
trafikstrategi KOLL2035, där stadsbana är ett nytt kon-
cept som innebär spårvagn med prioriterad framkom-
lighet. Spårvägen ingår i Sverigeförhandlingens objekt 
Brunnsbo-Linné.

Utöver spårfunktionen ingår teknikbyggnader, spårvagns-
hållplatser, en vändslinga samt viss trafikomläggning i  
detaljplanen. 

Detta är det slutliga planförslaget. Du som 
vill lämna synpunkter på detaljplanen skall 
göra detta skriftligen senast i detta skede, 
annars kan du förlora rätten att överklaga 
beslut att anta detaljplanen. 

Skriv till Byggnadsnämnden, Box 2554,  
403 17 Gbg,  E-post: sbk@sbk.goteborg.se  
eller på goteborg.se/planochbyggprojekt

Ange diarienummer 0847/20
Senast 12 januari 2022

Har du synpunkter?

Vad är en granskning?
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Byggstart 

Här är vi nu

Planens innehåll Ändringar som gjorts efter samrådet

 Allt om detaljplanen finns            
 tillgängligt på vår webbplats:
 www.goteborg.se/planochbyggprojekt
 Handlingarna finns också att läsa på:
 - Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20
 - Älvrummet, Lindholmspiren 3-5

 Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
 Emma Larsson   031-368 19 27
 Susanne Hagberg   031-368 16 28     
 Kontakt på fastighetskontoret:
 Jennie Andreasson  031-368 11 26 

 Kontakt på trafikkontoret:
 Roger Månsson   031- 749 60 39

Vändslingan har omarbetats så att intrånget i naturslänten 
minskats samt möjliggjort att befintlig gångpassage öster 
om vändslingan kan bibehållas.

Gestaltningsförslag för sträckan i Lindholmsallén har  
tagits fram och utformningen av teknikbyggnaden inom 
riksintresse för kulturmiljövård har bearbetats. Teknik-
byggnaden i Frihamnen har utgått.

Underlag gällande främst buller, stabilitet samt dagvatten- 
och skyfall har fördjupats och planhandlingarna har kom-
pletterats med beskrivning av förutsättningar, ställnings-
taganden och motiv till aktuell spårvägsdragning som 
redogörelse för processen kring en rivning av Magasin E.

Esplanadstråk i Lindholmsallén. (Gestaltningsprogram, Afry) Illustration över allén med grönt spårområde och esplanader med hållplats Lindholmen i blick-
fånget. (Gestaltningsprogram, Afry)
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Föreslagen spårväg 

Föreslagen likriktarstation

Föreslagen spårvagns-
hållplats

Föreslagen temporär 
spårvagnshållplats


