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SAMMANFATTNING
I den dialog som Göteborg & Co genomförde 2009 för att få fram förslag till projekt för
stadens 400 årsjubileum inkom ett medborgarförslag om en linbana. Förslaget ledde till att
trafikkontoret under hösten 2013 genomförde en förstudie om linbanor som
kompletterande kollektivtrafik i Göteborg.
Detaljplanerna för en ny linbana har bedömts kunna medföra en risk för betydande
miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska därför upprättas. Tyréns har
därför fått i uppdrag av stadsbyggnadskontoret att sammanställa framtaget
underlagsmaterial i en MKB.
Göteborg växer och utvecklas. Vid ett nollalternativ fortsätter utvecklingen men bristen på
tvärlänkar och kopplingar över älven kvarstår. Detta behöver då lösas på annat sätt om man
vill uppnå målen i Vision Älvstaden. Möjligheten att genomföra innebörden i åtgärd 66 i
Göteborgs Stads miljöprogram, som innebär att förutsättningarna för att bygga en linbana
ska utredas för att uppnå stadens miljö- och tillgänglighetsmål, kan heller inte uppfyllas vid
ett nollalternativ.
Inför planeringen av en linbana har flera olika alternativ studerats. Vid en jämförelse mellan
alla studerade alternativ ger linbana högst kapacitet. Linbanan bör även ses som ett
komplement till andra åtgärder som kopplar samman staden. Störst positiva konsekvenser
bedöms uppstå avseende möjligheten att öka kollektivtrafikresandet i staden samt de
positiva sociala aspekter som projektet medför. Andra positiva kumulativa effekter av ett
ökat kollektivtrafikresande och minskat bilberoende är minskade utsläpp samt minskat
buller från vägtrafik. Ett nytt kollektivt färdsätt tillsammans med en ny sträckning gör det
lättare för människor att röra sig över älven i nord-sydlig riktning i staden. Det innebär
vidare att områden med olika socioekonomiska förutsättningar kopplas samman.
En av de viktigaste frågorna, som bland annat påtalats av länsstyrelsen, att studera i MKBarbetet är kulturmiljön vid Lindholmen. Lindholmen är av riksintresse för kulturmiljön.
Området har varit en plats för bosättningar sedan 1300-talet. Området har utgjort
bostadsområde för arbetarna vid Lindholmens varv. Området visar varvsarbetarnas
levnadsförhållanden under 1800-talets senare del, med självbyggeri i de bohuslänska
fiskelägenas tradition men också bebyggelse efter mer planmässig karaktär. Uttrycken för
riksintresset är torrdockan mot älven från 1875 och andra lämningar från varvsmiljön.
Slottsberget visar med sin bebyggelse hur varvsarbetarna tagit med sig byggnadsskicket i
de bohuslänska kustsamhällena. Även den lägre inlandsplatån med större, avlånga kvarter
och ett strikt radsystem av fritt liggande trähus blandade med landshövdingehus beskriver
riksintresset. Den exakta påverkan på riksintresset kan bedömas först sedan yttre
gestaltning av stationerna är mer genomarbetade. Arbete pågår med att ta fram en
antikvarisk konsekvensbeskrivning. Denna kommer att vara klar till granskning av
detaljplan och MKB. Utöver riksintresset för kulturmiljö berör planområdena riksintresse för
kommunikation i form av trafik, sjöfart och luftfart. Riksintressena för kommunikation
bedöms inte påverkas negativt av detaljplanerna.
Marken inom alla planområden är sättningsbenägen. Alla föreslagna stationsbyggnader och
torn behöver grundläggas till fast botten eller berg. Stabiliteten vid stationerna Lindholmen
och Västra Ramberget är tillfredsställande. Vid Wieselgrensplatsen finns vissa
stabilitetsproblem. Detta behöver utredas mer i detalj. Stora markarbeten kommer att
behöva utföras i samband med att planerad exploatering skall kunna genomföras. Det
kommer att ställas stora krav på planering och samordning för kommande arbeten.
Stora delar av föreslagen sträckning passerar områden som är mer eller mindre förorenade.
En bedömning görs att marksaneringar längs sträckan inte krävs för att minska riskerna för
människors hälsa eller miljön, förutom vid bensinstationen intill Wieselgrensplatsen som
kommer att avvecklas. Förekomsten av markföroreningar bedöms i huvudsak vara en
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masshanteringsfråga. Vid korsningen Gropegårdsgatan/Inlandsgatan kan det finnas
klorerade lösningsmedel i marken. Detta behöver utredas vidare.
Det största ljudbidraget från linbanan alstras vid torn och stationer, från hjulskivor och
motorn som finns vid station Västra Ramberget. Vid 41 fastigheter utmed linbanans
föreslagna sträckning överskrids riktvärdet för industribuller, ekvivalenta ljudnivåer
utomhus vid fasad. Vid sex fastigheter överskrids även riktvärdet för industribuller,
maximala ljudnivåer nattetid vid fasad. Ljudpåverkan från linbanan bedöms dock vara
försumbar i relation till befintlig ljudmiljö för de flesta byggnader som omfattas av
Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller, det vill säga bostäder, skolor och
vårdlokaler. På grund av osäkra faktorer gällande buller från linbanan krävs vidare
utredning. I första hand bör åtgärder för att minimera ljudalstring göras på själva
anläggningen. Krävs ytterligare åtgärder för att klara gällande riktvärden kan fasadåtgärder
vara ett alternativ. En linbana bedöms ge liten påverkan på den omgivande ljud och
vibrationsmiljön, förutsatt att fundament och torn dimensioneras att inte ha resonanser
som sammanfaller med de ovan listade naturliga linbanefrekvenserna. Vibrationerna
härstammar ofta från linans skrovlighet som under färd löper över rullarna i tornens
rullbatterier och runt de stora löphjulen i driv- och returstationer. En geoteknisk
undersökning av utpekade platser för placering av stationer och torn ska föranleda beslut
om exakt placering för torn och stationer. Vid upphandling av linbaneleverantör bör
förfrågningsunderlaget innehålla kravsättning av ljud och vibrationer i konkreta
siffervärden.
Linbanan med dess stationer bedöms inte påverka lokalklimatet i någon betydande
omfattning. Linbanan genererar inga utsläpp av avgaser. Vid planeringen av
stationsbyggnadernas utformning, särskilt vid Wieselgrensplatsen där den befintliga
luftföroreningsnivån är hög, bör hänsyn tas till luftmiljön, så att miljön för resenärerna blir
så bra som möjligt.
Möjliga risker i samband med byggande och drift av linbanan delas in i fyra kategorier. Risk
för drift, risk för gondolresenär, risk för trafikant och risk för omgivning. Fyra risker, som
identifierats, har hamnat i kategorin ”Hög risk”. Dessa risker är ”Risk för terrorattack”,
”Linbana över statlig väg”, ”Överfall i gondol” och ”Skada på gondolresenär genom brandrök
från närliggande brand”.
Dagvattenflödena efter utbyggd linbana är små, eftersom stationsområdena i sig är relativt
små. Skillnaden mellan beräknade flöden före och efter exploatering är dock betydande.
Mycket beroende på förändrat klimat. Föroreningsberäkningarna visar att exploateringen
innebär en förbättring av föroreningshalter i dagvattnet, eftersom mark som tidigare
utgjorts av gatumark eller parkering kommer att bli takyta. Dagvattnet föreslås ledas via
fördröjningsmagasin till befintliga dagvattenledningar och kombinerade ledningar. För att
minimera spridning av föroreningar föreslås även partikelavskiljare. Dagvattnet inom
planområdena i övrigt behöver renas i en högre utsträckning än dagvattnet från takytorna.
Lämplig reningsmetod bör säkerställas i planhandlingen. Vid stationerna vid
Wieselgrensplatsen och Lindholmen kan det förekomma stående vatten vid skyfall, då de
ligger vid lågpunkter. För att undvika stående vatten kan vattnet avledas till yta som tillåts
översvämmas. För att minska eventuella risker för resenärer vid tillfällen när det står vatten
kring entréer kan en alternativ utgång eller möjlighet att transportera resenärer till en
annan station vara en lösning på en sådan situation.
Omfattande sträck av bland annat sångsvan förekommer i området som planerats för
linbanan, ofta på en höjd mellan 50–100 meter. Förekomsten av fladdermöss är långt
mindre känd än förekomsten av fåglar inom och i anslutning till utredningsområdet.
Bedömningen är att kollision och barriäreffekt är de huvudsakliga effekterna på fåglar vid
uppförandet av linbana. Detta kan leda till skadade och dödade fåglar. Konsekvenserna av
de tänkbara effekterna bedöms som marginella till små. Fladdermöss är bättre rustade för
att undvika att kollidera med själva anläggningen än vad fåglar är. Risken bedöms därför
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som låg att fladdermöss ska förolyckas genom direkta kollisioner med konstruktionen eller
gondolerna.
I dagsläget bedöms inga av de nationella miljömålen påverkas negativt av utbyggnaden av
linbanan. En ny värdering av målet God bebyggd miljö behöver dock göras inför
granskningen, när den antikvariska konsekvensbeskrivningen av riksintresset för
kulturmiljö, Lindholmen, är klar.
Inga miljökvalitetsnormer (MKN) bedöms överskridas. För detaljplanerna har MKN för luft
samt yt- och grundvatten bedöms som aktuella.

Illustration in mot Lindholmen från planbeskrivningen till Detaljplan för Linbana mellan
Järntorget och Lindholmen, samrådshandling mars 2018.
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1

INLEDNING

I enlighet med länsstyrelsens samrådsyttrande daterat 1 mars 2018 kommer en
miljökonsekvensbeskrivning tas fram för de tre detaljplanerna för linbanan, som omfattar
linbanan från kajen på södra Älvstranden, de tre stationerna vid Lindholmen, Västra
Ramberget och Wieselgrensplatsen samt sex torn (se översiktskarta sidan 15). Tyréns
uppdrag innebär att utifrån gjorda och pågående utredningar liksom den
behovsbedömning och den avgränsning som gjorts i samråd med länsstyrelsen göra en
utvärdering av redovisade miljöeffekter för olika sakområden. Uppdraget innebär att redan
framtaget material sammanställs för att kunna presenteras i denna
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Inga vidare slutsatser eller analyser angående
materialet och dess bedömning görs i detta skede. Anledningen till att en fullständig MKB
behöver genomföras är att det behövs en samlad helhetsbedömning för planen. Syftet med
denna MKB är att klargöra de konsekvenser genomförandet av detaljplanen innebär för
människors hälsa och miljön.
1.1

BAKGRUND

I den dialog som Göteborg & Co genomförde 2009 för att få fram förslag till projekt för
stadens 400 års jubileum inkom ett medborgarförslag om en linbana. Förslaget ledde till
att trafikkontoret under hösten 2013 genomförde en förstudie om linbanor som
kompletterande kollektivtrafik i Göteborg, både som ett underlag till jubileumsplanen för
stadens 400-årsfirande och till stadens miljöprogram. Förstudien ledde fram till
bedömningen att fördelarna med ett linbanesystem är så stora och att en linbanelinje skulle
kunna medföra stora fördelar för många vardagsresenärer. Trafikkontorets vidare arbete
tillsammans med Västra Götalandsregionen och Västtrafik visade på en mycket positiv
omflyttning inom kollektivtrafiken till följd av uppförande av linbanor, samt i flera fall
mycket stora restidsvinster. Trafikkontoret genomförde 2016 en Åtgärdsvalstudie för att
lokalisera den effektivaste och mest samhällsnyttiga sträckningen för en första linbana i
Göteborg. Trafiknämnden fick 10 november 2016 i uppdrag av Kommunfullmäktige att
planera för en första stomlinbana i Göteborg. Byggnadsnämnden beslutade 17 januari 2017
på Trafiknämndens begäran att upprätta detaljplaner för linbana från Järntorget till
Lindholmen, Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen. Resan från Järntorget till
Wieselgrensplatsen kommer ta cirka 12 minuter med en medelhastighet på 22 km/h mellan
stationerna. Gondolerna planeras att avgå var 45:e sekund och stannar för av- och
påstigning vid varje station. Varje gondol kan ta 25 personer och även cyklar, barnvagnar
och rullstolar kan tas med.
Detaljplanerna för Linbanan är uppdelade i fyra delsträckor innehållande station, torn och
lina. Delsträckan Järntorget – kajkant Göta älv ingår i detaljplan för Blandad
stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera (dnr 0402/13) som godkändes i
Byggnadsnämnden 6 januari 2018. Det är de övriga tre delsträckorna som behandlas i den
här miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). De tre delsträckorna (se översiktskarta sidan 15)
följer inbördes samma tidplan (Samråd 2: a kvartalet och Granskning 4:e kvartalet 2018
samt Antagande 2: a kvartalet 2019). Detaljplanerna är sammanlagt 6 stycken, tre nya
detaljplaner och tre ändringsplaner. Totalt medger detaljplanerna för linbanan tre
stationslägen och fem torn mellan Järntorget i söder och Wieselgrensplatsen i norr. För
stationen vid Västra Ramberget ingår dessutom en depå för gondolerna. Linbanans sträcka
är totalt cirka 3 kilometer och tornens höjd kommer att variera mellan + 72 och +130
meter.
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1.2

BEHOVSBEDÖMNING

Den sammanvägda bedömningen är att de aktuella detaljplanerna samt ändringen av
gällande detaljplaner skulle kunna medföra en betydande miljöpåverkan.
Stadsbyggnadskontoret har genomfört en behovsbedömning enligt plan- och bygglagen
(PBL) 5 kap 18 § och miljöbalken (MB) 6 kap 11 §, där slutsatsen var att aktuella
detaljplaner inte bedömdes innebära risk för betydande miljöpåverkan. Under planarbetets
gång och efter samråd med länsstyrelsen 1 mars 2018 har bedömningen reviderats.
Stadsbyggnadskontoret bedömer efter detta samråd att risk för betydande miljöpåverkan
inte kan uteslutas och en separat miljökonsekvensbeskrivning ska därför upprättas.
1.3

AVGRÄNSNINGAR AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGEN

Miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning har tagits fram av stadsbyggnadskontoret i
samråd med länsstyrelsen. Projektet lokaliseras till stadsmiljö, det vill säga ett tätbebyggt
område och invid Slottsberget som utgör riksintresse för kulturmiljövård. Det finns stora
osäkerheter avseende riskfrågan och dess konsekvenser. Det föreligger även risk för höga
bullernivåer med en annan karaktär än det buller som uppstår från övrig trafik i
stadsrummet. Utifrån behovsbedömningen framkommer att de tre mest prioriterade
frågorna att behandla i den här MKB:n är följande:
• Påverkan på kulturmiljö
• Osäkerhet avseende riskfrågor
• Bullernivåer
Det har bedömts som sannolikt att effekter kommer att uppstå avseende framförallt dessa
frågor.
Efter avstämning med länsstyrelsen har det framkommit att ytterligare ett antal
frågeställningar bedöms kunna bidra med negativa konsekvenser vilka därför även bör
behandlas i denna MKB. Dessa frågeställningar är:
• Markmiljö
• Luftmiljö
• Lokalklimat
• Vattenmiljö
• Påverkan på naturvärden
• Trafik och mobilitet
• Sociala konsekvenser
1.4

BEDÖMNINGSGRUNDER

Handlingen bygger enbart på en sammanställning av befintliga utredningar. Bedömningar
av konsekvenser har beskrivits på olika sätt i respektive utredning. Några gemensamma
bedömningsgrunder har därför inte kunnat tas fram till MKB:n i detta skede.
1.5

KUMULATIVA EFFEKTER

Linbanan är en del av en omfattande utveckling och omvandling av Göteborg under de
kommande åren. Linbanan innebär en utveckling av dagens kollektivtrafik genom att ett för
Göteborg helt nytt kollektivtrafikslag möjliggörs. Det gör att linbanan har stor betydelse
både för de lokala stadsdelarna och för en större del av Göteborg stad då ett bättre
underlag skapas för ett resande med kollektivtrafik. Mobiliteten ökar med en linbana och
bedöms leda till minskat bilberoende då barriärer överbryggas. Cykeln blir enligt
underlagsrapporter en naturlig del i en reskedja där linbanan ingår. Linbanans dragning
och direktkopplingar innebär också att det kommer gå snabbare att transportera sig från
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Lundby till centrum vilket innebär att Lundbyleden, Hamnbanan och Göta älv inte kommer
att upplevas som lika stora barriärer jämfört med idag.
Samtligt innebär linbanan ett påtagligt inslag i stadsbilden med sina höga torn och linorna
med gondoler som rör sig horisontellt över bebyggelsen. Detta intryck kommer succesivt
att minska då ett antal höga byggnader planeras, framför allt i områdena närmast Göta älv.
Även stationsbyggnaderna kommer att ha en påverkan på stadsbilden i deras närområde.
Graden av påverkan i detta fall avgörs av stationernas slutgiltiga utformning.
Riksintresset Lindholmen kommer att påverkas av planerad omvandling av närområdet, där
linbanan, med tornen och station Lindholmen, är en del. Bland annat kommer den
närliggande Karlavagnsplatsen att få en påverkan på riksintresset och påverkar
sammantaget upplevelsen av linbanans torn i områdets nya sammanhang. Vilka
konsekvenser tornen och stationen på Lindholmen får på riksintresset för kulturmiljö kan
bedömas först när den yttre gestaltningen av stationsbyggnaden har kommit längre och
den antikvariska konsekvensbeskrivningen är klar.

2

MILJÖKONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET

Ett nollalternativ är enligt miljöbalken ett sätt att beskriva en trolig utveckling inom
utbredningsområdet om detaljplanerna inte antas eller genomförs. Det betyder inte
nödvändigtvis att allting förblir som i dagsläget, det vill säga enbart vad gällande planer
tillåter utan handlar om en tänkbar utveckling och förändring av området om detaljplanen
inte kommer till stånd.
I det här fallet innebär nollalternativet att ingen linbana byggs. För respektive detaljplan
innebär det dessutom följande:
• För detaljplanen mellan Järntorget och Lindholm innebär nollalternativet att det
befintliga parkeringshuset på fastigheten Lindholmen 6:10 kan finnas kvar.
• För detaljplanen mellan Lindholmen och Västra Ramberget innebär nollalternativet
att befintlig industribyggnad på fastigheten Rambergsstaden 17:58 kan bevaras
alternativt utnyttjas för annan verksamhet, samt att parkeringshuset på
Rambergsstaden 17:55 kan finnas kvar.
• I detaljplanen mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen innebär
nollalternativet att befintliga verksamheter i form av bensinstationen med
tillhörande kiosk, biltvätt och biluthyrning inom Rambergsstaden 71:1 kan finnas
kvar.
Ett nollalternativ medför framförallt att måluppfyllelsen om en jubileumslinbana över älven
år 2021 omöjliggörs. Det innebär även att Göteborgs Stads möjlighet att införa en ny och
attraktiv kollektivtrafik som en del i arbetet med att forma Göteborg och minska barriärerna
över älven minskar. En konsekvens av att en koppling över älven uteblir är att älven
fortsätter upplevas som en barriär i staden.
I ett framtida Göteborg kommer staden fortsätta att växa och förtätas. Fler människor
kommer att behöva färdas med kollektivtrafik och cykel inom staden. Många av Göteborgs
kollektivtrafiklinjer utgår från Brunnsparken och Drottningtorget och strålar ut radiellt från
kärnan. Systemet behöver kompletteras med tvärförbindelser mellan de olika stadsdelarna,
särskilt över älven. Fler kopplingar över älven är bland annat en del i vision Älvstaden. Utan
linbanan krävs fler kopplingar via bro, tunnel eller båt. Ju fler broar över älven desto mer
påverkas stadsbilden i älvrummet. Broar kan även påverka riksintresset för kommunikationfarled negativt beroende på antal och broarnas utformning. Genom att koppla ihop staden
på båda sidor älven via tunnel begränsas transportslagen till buss, spårvagn och bil.
Cyklister och gående får då inte samma möjlighet att passera älven som med en linbana,
vilket antas medföra att färre människor väljer att cykla eller gå för att transportera sig.
Med en utökad båttrafik över älven finns möjlighet för gående och cyklister att transportera
sig över älven, men resenärerna kommer då bara till Lindholmen och måste därifrån ta sig
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vidare med cykel eller annat kollektivtrafikslag för att nå hela vägen till Västra Ramberget
och Wieselgrensplatsen.
Vid ett nollalternativ kvarstår bristen på tvärlänkar och kopplingar över älven, vilket dock
kan verka positivt på införandet av andra kopplingar då behovet ökar över tid. Det kan bli
svårt att få till ytterligare permanenta tvärlänkar innan 2021, eller under de närmast därpå
följande åren. Kollektivtrafiken har svårt att växa över älven inom befintlig infrastruktur och
en överflyttning till befintlig kollektivtrafik utan att andra åtgärder vidtas riskerar att
systemet överbelastas. Överbelastas kollektivtrafiken antas det medföra att antalet
människor som åker kollektivt minskar, alternativt inte ökar i samma takt som
befolkningsunderlaget ökar. Konsekvensen av det kan bli att det procentuellt blir färre
människor som åker kollektivt än idag. Det kan i sin tur leda till att biltrafiken över älven
ökar, som får konsekvenser för stadens luftmiljö.
Möjligheten att genomföra innebörden i åtgärd 66 i Göteborgs Stads miljöprogram, som
innebär att förutsättningarna för att bygga en linbana ska utredas för att uppnå stadens
miljö- och tillgänglighetsmål, kan heller inte uppfyllas vid ett nollalternativ. Om inte åtgärd
66 uppfylls antas det medföra att utsläpp från transporter inte kommer minska i lika stor
utsträckning som om en linbana byggs.

3

ALTERNATIV

3.1

STUDERADE ALTERNATIV

I en förstudie från hösten 2013 pekas linbanan för sträckan Haga-Lindholmen-RambergetWieselgrensplatsen ut. I en Åtgärdsvalstudie från våren 2016 beskrivs trafikkontorets vidare
utredningsarbete med linbaneuppdraget från de senaste två åren. Under hösten 2016 gav
kommunfullmäktige i Göteborg klartecken för fortsatt planering av linbanan med siktet
inställt på att öppna för trafik sommaren 2021.
Flertalet olika alternativ har studerats för att skapa en bättre koppling över älven. Både
olika kollektivtrafiklösningar och olika linbanesträckningar har studerats. Nedan beskrivs
de olika alternativen var för sig.
3.1.1 ALTERNATIVA KOPPLINGAR ÖVER ÄLVEN

Buss
Västtrafik har tagit fram ett förslag till en hypotetisk busslinje mellan Järntorget och
Wieselgrensplatsen med enbart två mellanliggande hållplatser, i Lundby och i Lindholmen
för att jämföra som ett alternativ till en linbanelinje. Bussresan bedöms med befintlig
infrastruktur ta 20–21 minuter mellan ändhållplatserna. Busslinjen är enbart teoretisk då
Västtrafik i praktiken inte skulle ersätta stomlinbanan med en busslinje med en sådan
linjesträckning, utan resandet skulle hamna på flera olika linjer. Denna åtgärd innebär att
restiden mellan stationerna i vissa relationer fördubblas jämfört med Stomlinbanan. Detta
förväntas minska linjens attraktionskraft och funktionen som tvärlänk eller genväg i
kollektivtrafiksystemet tonas ner. De hypotetiska busslinjerna utan
infrastrukturförändringar bedöms vara genomförbara till år 2021, men inte en busslinje
som har jämförbara restider med stomlinbanan, då den kräver en ny älvförbindelse som
troligen inte kan vara på plats inom de närmaste tio åren.
Befintlig spårvagnslinje
Ett alternativ är den befintliga spårvagnslinje (spårvagnslinje 6) som idag går mellan
Järntorget och Wieselgrensplatsen. Det här alternativet är redan utbyggt. Idag stannar
spårvagnen på åtta mellanliggande stationer. Resan tar 16 minuter och om linjen skulle
dras om via Stenpiren så skulle restiden kunna kortas med 2–3 minuter och därmed angöra
sex mellanliggande stationer. Det finns i dagsläget inte spårväg på Lindholmen vilket gör
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att det här alternativet inte täcker in området Lindholmen. Restiden mellan ändstationerna
för stomlinbanan och denna spårvagnslinje bedöms likvärdig och även producerat antal
resplatser per dygn är likvärdigt om spårvagnen körs i sexminuterstrafik, dock med viss
reservation kring att spårvagnarna i rusningstid kan fastna i köer i centrala snitt, vilket inte
stomlinbanan kan förväntas göra. Spårvagnar är dock inte utrustade för att ta ombord
cyklar. Utifrån trafikanalyser som gjorts går det att se att även om den här
spårvagnsdragningen redan finns skulle en stomlinbana ändå attrahera resenärer från den
befintliga kollektivtrafiken.
Utökad färjetrafik
Ett tänkbart alternativ är att återskapa färjelinjen mellan Rosenlund (i närheten av
Järntorget) och Lindholmen. Med en hög turtäthet skulle en sådan linje kunna lämna ett
likvärdigt kunderbjudande som stomlinbanan. Varje färja tar ungefär 300 personer och
med två färjor kan man erbjuda cirka åtta avgångar per timme och riktning. Restiden är
jämförbar eller lite längre än stomlinbanans om man inkluderar gångtider från hållplats
Järntorget till hållplats Lindholmen. För att åstadkomma samma turtäthet behövs en kraftig
utbyggnad av färjelägena och en kraftigt utökad trafikering. En sådan satsning skulle gynna
cyklister och personer som lider av höjdskräck. Kopplingen till annan kollektivtrafik
bedöms inte vara annorlunda än i dagsläget och därmed skulle inte kopplingen mellan
Lindholmen och Wieselgrensplatsen förändras jämfört med idag. Det här alternativet skulle
troligen vara fullt möjligt att till år 2021 återupprätta, möjligen skulle Rosenlundsfärjeläget
behöva flyttas till ny plats för att ge plats för planerad stadsutveckling vid Skeppsbron.

Studerade alternativ som beskrivs nedan, hämtad från Åtgärdsvalsstudie:
Linbana över älven år 2021, Juni 2016.
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Lindholmsförbindelsen
Lindholmsförbindelse mellan Stigberget och Lindholmen, inklusive tunnel till Linnéplatsen
beskrivs i stadens översiktsplan från 2009 som en kollektivtrafikförbindelse i tunnel mellan
Lindholmen och Linnéplatsen där utbygganden kan ske etappvis och var och en av
etapperna kan fungera separat oberoende av varandra. Lindholmsförbindelsen finns även
med i andra dokument som behandlar kollektivtrafikfrågor (K2020, Koll2035).
Rekommendationen i översiktsplanen är en tunnellösning, medan målbildsarbetet beskriver
förbindelsen som en kollektivtrafikförbindelse över eller under älven. Förutsättningarna för
gång- och cykeltrafik påverkas av valet mellan tunnel eller bro. I denna jämförelse utgår vi
från hypotesen att Lindholmsförbindelsen kommer att fungera väl för både spår- och
vägbunden kollektivtrafik samt för gående och cyklister.
Det här alternativet kopplar samman knutpunkten Linnéplatsen med knutpunkterna
Stigbergstorget och Lindholmen. Lindholmsförbindelsen har en systemövergripande effekt
och minskar sårbarheten i spårvagnsystemet där det i dagsläget endast finns en
spårvägskoppling över älven, vilket även är en viktig del i en möjlig framtida utvidgning av
spårvagnstrafiken på Hisingen. Lindholmsförbindelsen förväntas inte kunna trafiköppnas
förrän tidigast år 2028 vilket innebär en lång väntan på en ny tvärförbindelse där behovet
finns redan idag. Åtgärden förväntas vara positiv för gående och cyklister, och framförallt
för kollektivtrafikresenärer. Den utgör en tvärlänk i kollektivtrafiken och en älvförbindelse,
men har inte samma tydliga koppling till målet om sammankopplad stad då den inte
sträcker sig till kraftsamlingsområden och inte skapar nya hållplatslägen. För att nå dessa
mål skulle en koppling vidare mot exempelvis Lundby/Wieselgrensplatsen krävas.
Gång- och cykelbro över Göta älv
En gång- och cykelbro över Göta älv mellan Packhuskajen och Lundbykajen föreslås i
stadens översiktsplan från 2009. Då med syfte att knyta samman Hisingen med innerstaden
och minska älvens barriäreffekt. Bron ses som en del i stomcykelnätet. Staden genomförde
under 2000-talet långt gången planering för en öppningsbar lågbro i detta läge, men
beviljades inte tillstånd att uppföra denna på grund av att den bedömdes hamna i konflikt
med riksintresset för sjöfart. Det är högst osäkert när en sådan bro kan vara uppförd och
om det överhuvudtaget är möjligt att få tillstånd för att bygga den. Åtgärdens förväntade
trafiköppning är således oklar och det kan därför inte säkerställas att denna skulle kunna
vara på plats till år 2021. Bron är positiv för gående och cyklister men bidrar inte till att
skapa en tvärlänk inom kollektivtrafiken. Till viss del kan den avlasta kollektivtrafiken i det
centrala älvsnittet om fler väljer att gå och cykla över älven. Bron bidrar till att koppla
staden samman över älven, men inte i någon högre grad vidare mot Lundby och
kraftsamlingsområdet Wieselgrensplatsen. Restiden från Wieselgrensplatsen till Järntorget
bedöms bli längre än stomlinbanans 12 minuter både för cyklister och gående.
3.1.2 ALTERNATIVA LINBANESTRÄCKNINGAR

Olika alternativa dragningar av linbanesträckningen har även undersökts. I en förstudie från
2013 fanns förslag på drygt 30 olika linbanelinjer som sträckte sig över olika delar av
kommunen. Trafikkontoret och tjänstepersoner på Västra Götalandsregionen gjorde sedan
tillsammans en bedömning av sträckornas potential. Efter en första bedömning av för- och
nackdelar för respektive linjedragning valdes åtta av dem ut för fördjupade analyser. Utifrån
den fördjupade analysen bedömdes under 2015 linbanesträckningen Järntorget/HagaLindholmen-Wieselgrensplatsen vara den mest lämpliga. Linbanans totala stäckning har
sedan studerats vidare. En kortare sträckning med endast två stationer mellan Järntorget
och Lindholmen och ett längre alternativ för sträckan mellan Järntorget och
Wieselgrensplatsen.
Den korta sträckningen har en annan profil än den långa. Den kortare går mellan två
nyexploateringsområden men binder inte samman till befintliga områden som behöver
förstärkningar. Den längre sträckningen som också föreslås kommer istället att stärka upp
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både Västra Ramberget och framförallt Wieselgrensplatsen och tillsammans med spårvägen
koppla ihop arbetsplatser och studieplatser på Lindholmen med bostadsområden på
centrala Hisingen, exempelvis Biskopsgården. Linbanelinjen ger i sin fulla sträckning en
minskad sårbarhet i kollektivtrafiksystemet runt Hisingsbron, centralen och Brunnsparken
då den knyter samman fyra spårvägar på halvdistans (två vid Järntorget, en framtida på
Lindholmen samt Hisingsbanan vid Wieselgrensplatsen). En fullt utbyggd linbanelinje
avlastar Hisingsbron betydligt mer än en koppling enbart över älven mellan Järntorget och
Lindholmen, och stämmer även överens med målbilden för stomkollektivtrafiken i
Göteborg, Mölndal och Partille 2035. Linbanan bör därför byggas i den längre sträckningen
med fyra stationer för att nå uppsatta mål om en sammankopplad stad samt för att få en
bättre avlastningseffekt i befintlig kollektivtrafik.
3.1.3 VAL AV STATIONSLÄGEN FÖR LINBANAN

Södra ändstationen
Sex olika stationslägen har värderats för den södra ändstationen för linbanelinjen mellan
Haga/Järntorget och Wieselgrensplatsen. De studerade alternativen är alla olika alternativ i
närheten av Järntorget/Masthuggshajen och den framtida stationen vid Haga. Efter
genomförd studie anses alternativ Järntorget, med station bredvid Folkets hus, vara det
mest fördelaktiga stationsläget. Detta utifrån att läget vid Järntorget ger en mindre störning
på värdefulla kulturmiljöer, än alternativen vid Haga, samtidigt som det kopplar väl till
annan stomkollektivtrafik, jämfört med andra lägen. Vidare har 2021-perspektivet värderats
högt, och då området kring Haga station inte är utbyggt förrän flera år senare skulle detta i
princip omöjliggöra denna linbana till 400-årsjubileet. Detaljplaneringen för
linbanestationen på Järntorget har dessutom redan påbörjats då den integreras i en större
detaljplan för Järnvågsgatan.
Norra ändstationen
Även olika alternativa lokaliseringar för den nordliga slutstationen har studerats. Det är
stationslägen vid Wieselgrensplatsen, Eketrägatan och Gropegårdsgatan som har studerats.
Framförallt var det Eketrägatan som var av visst intresse för Västtrafik, då Eketrägatan
skulle erbjuda en annan systemfunktion än Wieselgrensplatsen med både bussar och
spårvagnar som angör punkten. Analyser genomfördes under våren 2015, vilket visade att
en station vid Wieselgrensplatsen hade en något bättre effekt på resandeöverflyttning än
Eketrägatan. Då Göteborgs stad i ett flertal dokument (Översiktsplan (2009) och Strategi för
utbyggnadsplanering (2014)) pekar ut Wieselgrensplatsen som både en viktig knutpunkt
och tyngdpunkt ströks Eketrägatan till förmån för Wieselgrensplatsen. Station
Gropegårdsgatan var med som ett alternativ till de två ovan nämnda stationerna, mest för
att det fanns en ”enkel” gata (Gropegårdsgatan) att låta linbanesträckningen passera ovan.
Värdet som målpunkt eller bytespunkt anses dock svagt. Wieselgrensplatsen har ett så pass
mycket högre värde än Eketrägatan och Gropegårdsgatan som mål- och bytespunkt att även
om det är en svårare passage, med hänsyn till de boende längs sträckan, så är
Wieselgrensplatsen det alternativ som anses bäst.
Övriga stationer
Det finns även olika alternativa lokaliseringar för stationerna Lindholmen och Västra
Ramberget där olika platser på Lindholmen respektive Ramberget har studerats. För en
fördjupning av de olika alternativen se Åtgärdsvalsstudie: Linbana över älven 2021 – Att
etablera linbanor i Göteborg.
3.2

VALT ALTERNATIV

Linbanan anses vara det mest lämpliga alternativet att i nuläget gå vidare med. Vid en
jämförelse av alla ovan presenterade alternativ framkommer att linbanealternativet är det
alternativ med högst kapacitet som också är rimligt att bygga ut till år 2021. I valet av
alternativ ses tidsperspektivet som mycket relevant. Redan i dagsläget efterfrågas nya och
fler kopplingar över älven, och stomlinbanan är möjlig att genomföra till år 2021. Detta ger
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en komparativ fördel jämfört med övriga alternativ, och linbanan bör även ses som ett
komplement till andra åtgärder då den kopplar samman staden i större utsträckning. Det
har bedömts viktigt att skapa en koppling som sträcker sig hela vägen mellan Järntorget
och centrala Hisingen för att skapa en stark koppling i nord-sydlig riktning och inte bara
skapa en koppling över älven, vilken inte skulle bidra med samma positiva effekter vad det
gäller social integration. En linbana i den här sträckningen kommer utgöra en del i
kollektivtrafikens stomnät med enkla byten till andra kollektivtrafikslag vid stationerna.
Linbanan är även ett konkurrenskraftigt alternativ vad det gäller restid då restiden med
linbanan kommer vara lika lång eller kortare än övriga studerade alternativ. Det finns även
ett övergripande behov att svara mot önskemålen och förväntningarna utifrån
miljöprogrammet om att åtgärden bör minska Göteborgssamhällets utsläpp av koldioxid,
partiklar och kväveoxider samt skapa en god ljudmiljö. Detta är behov en linbana lever upp
till.
Behovet av en stomlinbana minskar dock när en Lindholmsförbindelse är på plats, sett till
reseefterfrågan. En sådan förbindelse beräknas dock kunna vara klar tidigast 2028.
Situationen behöver därför hanteras fram till att en tyngre lösning är genomförd och
driftssatt, vilket en stomlinbana kan göra, och behovet av delresor kommer att kvarstå. Det
kan också påtalas att trafikanalyserna pekar på att stomlinbanans norra del mellan
Wieselgrensplatsen och Lindholmen utgör en viktig tvärlänk i sig, som möjliggör effektiva
resekopplingar mellan exempelvis Wieselgrensplatsen och Linnéplatsen via byte från
stomlinbana till buss eller spårvagn vid Lindholmen.

4

BESKRIVNING AV DETALJPLANEFÖRSLAGEN

Översiktskarta över stationslägen och torn. Torn A och station Järntorget behandlas inte i den
här MKB:n. Ortofotot är hämtat från lantmäteriet.

Tre detaljplaner och tre ändringar av detaljplaner upprättas parallellt för stationslägen och
linjesträckning vid Lindholmen, Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen där varje
detaljplan och ändringsplan innefattar station och torn respektive linjesträckningen till
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nästa station. Detaljplanen för stationen vid Lindholmen innefattar då linjesträckningen
över Göta Älv och knyter an till detaljplanen ”Blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m
fl” där den fjärde linbanestationen planeras. Torn A och station Järntorget omfattas inte av
denna MKB, då en separat MKB redan gjort för den detaljplanen.
Detaljplanerna avser möjligheten att bygga en linbana med stationer på Lindholmen, Västra
Ramberget och Wieselgrensplatsen, med tillhörande torn och en depå i anslutning till en av
stationerna samt att säkerställa koppling till stationsläget på fastlandssidan (Järntorget),
där en separat detaljplan tagits fram för station och torn vid Järntorget. Målet är att denna
linbana ska stå klar till stadens jubileumsfirande år 2021, samt kunna underlätta för
kollektivtrafikresandet när spårvägen läggs om från Göta älvbron till Hisingsbron och
spårvagnstrafiken över älven tillfälligt stängs av. Arbetet med linbanan grundas i ett
medborgarförslag från idéarbetet inför Göteborgs 400-års jubileum.
För Wieselgrensplatsen ska detaljplanen bidra till en hållbar struktur kopplad till Hjalmar
Brantingsstråkets och torgets utveckling. Den ska möjliggöra för en stationsbyggnad nära
befintlig spårvagnshållplats och allmän plats kopplad till denna samt två torn.

Station och torn vid Wieselgrensplatsen (illustration till detaljplan, samrådshandling)
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Placering av torn E (illustration till detaljplan,
samrådshandling)

Vid Västra Ramberget ska detaljplanen bidra till en hållbar struktur och utveckling kopplad
till Volvo AB:s planerade expansion (detaljplaneläggning för Volvo pågår parallellt).
Detaljplanen ska möjliggöra en stationsbyggnad med möjlig överbyggnad för kontors- och
centrumändamål, depå, två torn, allmän plats och anslutande trafikstruktur.
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Stationen vid Västra Ramberget (illustration till detaljplan, samrådshandling)
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Placering av torn C (illustration till detaljplan, samrådshandling)

För Lindholmen ska detaljplanen bidra till en hållbar struktur och utveckling för Lindholmen
som lever upp till Vision Älvstaden med omkringliggande torgyta och ny vägdragning runt
stationen samt anpassas för möjlig framtida spårdragning runt stationen. Detaljplanen
innehåller även ett område vid Lindholmskajen där ett av linbanans torn ska uppföras samt
kajer, bryggor, påseglingsskydd och möjligt gång- och cykelstråk. Utformningen ska bidra
till en effektiv, trygg och attraktiv hållplats som bidrar till stadslivet och stärker området
runt omkring.
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Station Lindholmen (illustration till detaljplan, samrådshandling)
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Placering av torn B (illustration till detaljplan, samrådshandling)

För mer ingående beskrivning av detaljplanerna se respektive planbeskrivning.

5

MILJÖKONSEKVENSER

5.1

MARKMILJÖ

5.1.1 GEOTEKNIK
FÖRUTSÄTTNINGAR

Tidigare utförda geotekniska undersökningar, inom och omkring Wieselgrensplatsen, har
bara hittats i begränsad omfattning vid arkivsök. För området där torn C planeras samt
även i området för den planerade stationen på Lindholmen finns tidigare utförda
geotekniska undersökningar i relativt stor omfattning. Även inom landområdet kring det
planerade tornet i hamnbassängen på Lindholmen (torn B) finns tidigare utförda
geotekniska undersökningar i relativt stor omfattning. Det har däremot inte påträffats
några tidigare geotekniska undersökningar utförda i hamnbassängen vid arkivsök.
Söder om Wieselgrensplatsen, mellan Hjalmar Brantingsgatan och spårvägen, varierar
jorddjupen mellan cirka 15–20 meter. Jorddjupen kan även lokalt vara större. De översta
jordlagren utgörs av fyllningsjord och torrskorpelera som underlagras av lera med en
varierande mäktighet av 11–20 meter, med en ökande mäktighet mot nordost. Leran vilar
på ett friktionsjordslager på berg med en varierande mäktighet. Generellt bedöms leran
vara svagt överkonsoliderad – normalkonsoliderad. Inom de västra delarna av torgytan har
jorddjup mellan 22–42 meter uppmätts och har en liknande jordlagerprofil som för den
södra delen av platsen.
Tidigare utförda geotekniska undersökningar, utmed Inlandsgatan, visar på små jorddjup
med upp till några meters mäktighet utmed Inlandsgatans östra del. Närmast berget utgörs
jordlagren av friktionsjord som åt väster övergår till lera, som till stora delar överlagras av
fyllnadsjord. Jordlagrens mäktighet ökar successivt åt väster till mer än 20 meter. Utmed
Inlandsgatan bedöms risken som stor för att släntberg kan förekomma under jordlagren.
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Byggnaden inom den övre etagen där stationen vid Västra Ramberget planeras är delvis
grundlagd på plansprängt berg samt på packad sprängstensfyllning efter urschaktning av
då befintliga jordlager till berg. Inom delar av området kan det finnas risk för släntberg.
Jordlagren för den nedre etagen där tornet är tänkt att placeras utgörs överst av asfalt och
fyllning med okänd mäktighet. Vid arkivsök har ingen information om exakt hur den plana
parkeringsytan har tillkommit påträffats. Sannolikt har området både delvis schaktats ur
och delvis fyllts upp. Fyllningen har sannolikt påförts direkt på de naturligt avsatta
jordlagren, i varierande grad, för att åstadkomma en så stor plan yta.
Tidigare utförda geotekniska undersökningar, i närområdet för den planerade stationen vid
Västra Ramberget, indikerar på jordmäktigheter från någon meter upp till drygt 10 meter.
För de delarna med mindre jorddjup utgörs jordlagren sannolikt av torrskorpelera och/eller
blandningar av silt och sand på berg. Vid större jorddjup underlagras torrskorpan sannolikt
av lera som i sin tur i normalfallet underlagras av friktionsjord på berg. Inom delar av
området kan det finnas risk för släntberg.
Vid både området där torn C planeras och området för den planerade stationen på
Lindholmen utgörs generellt de översta jordlagren vid cirkulationsplatser, gator,
parkeringsytor och marken kring bebyggda delar av fyllningsjord. Mäktigheten är lokalt
konstaterad från 1,5 meter till strax över 2 meter. Den kan lokalt även vara ännu större.
Jordmäktigheten i området där torn C planeras varierar stort inom området från cirka fem
till mer än 40 meter. Leran de översta metrarna är utbildad som torrskorpelera, lokalt i de
övre delarna av lerlagret finns även inlagrade skikt av friktionsjord. Leran underlagras i
normalfallet av friktionsjord lokalt med flera meters mäktighet som vilar på berg.
Vid den planerade stationen på Lindholmen utgörs jordlagren däremot av lera med
varierande mäktigheter från 20 meter till över 60 meter djup under fyllningen. Lerans och
jordens geotekniska egenskaper varierar inom områdena till stora delar beroende på de
varierande jorddjupen. Jorddjupen från bergs- och fastmarkspartiet, i sydväst, mot norr och
öster. Djupen kan snabbt öka och lokalt kan risk för släntberg föreligga.
Utmed den norra delen av hamnbassängen på Lindholmen utgörs jordlagren överst av cirka
1–2 meter fyllning med varierande sammansättning från sprängsten till lera. Det kan även
finnas rester av äldre grundläggning. Under fyllningen utgörs jordlagren av lera till minst
60 meters djup, leran de översta metrarna är utbildad som torrskorpelera. Leran
underlagras av friktionsjord med okänd mäktighet som vilar på berg.
Stabilitet
Gatubolaget utförde i början på 2000-talet en inventering och bedömning av stabiliteten på
slänter ned mot den nedsänkta spårvagnshållplatsen vid Wieselgrensplatsen. I rapporten
framkommer vissa problem med både stabilitetsförhållandena och sättningar för hela
nedsänkningsområdet. Det har, inför denna MKB, inte utretts eventuellt vilka
förstärkningsåtgärder som kan ha utförts eller om det har utförts några.
Den övre etagen, där stationen vid Västra Ramberget planeras, utgörs av plansprängt berg
och packad fyllning på berg. Därmed föreligger här inga stabilitetsproblem idag. Sannolikt
kommer det att krävas ytterligare sprängningsarbeten vid byggandet av den nya stationen.
För den nedra etagen råder oklarheter om de geotekniska förhållandena, särskilt
stabilitetsförhållandena. Även Inlandsgatan samt omgivande mark är plan och omfattas
därmed inte av stabilitetsproblem.
Området söder om Lundbyleden och hamnbanan, där torn C planeras, omgivande mark är
plana. Det föreligger därför inga stabilitetsproblem på denna plats.
Stabiliteten vid den planerade stationen på Lindholmen är idag tillfredställande. I samband
med byggnationen kan det komma att krävas vissa sprängningsarbeten. I samband med
alla sprängningsarbeten måste bergsstabiliteten kontrolleras.
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Inför byggnationen av Chalmers byggnad strax norr om hamnbassängen på Lindholmen, år
1999, konstaterades att stabiliteten var otillfredsställande ner mot hamnbassängen. Det
utfördes stabilitetshöjande åtgärder genom utskiftning mot lätta massor. En tryckbank
lades även ut i hamnbassängen. I samband med uppförandet av Chalmers byggnad
”Kuggen”, år 2009, kontrollberäknades stabiliteten och befanns vara tillfredställande för
befintliga förhållanden.
Grundläggning
Alla föreslagna stationsbyggnader och torn behöver grundläggas till fast botten eller berg.
Stationen vid Wieselgrensplatsen och de två tornen inom samma planområde behöver
grundläggas med pålar. Övriga stationsbyggnader och torn behöver grundläggas till
plansprängt berg eller med spetsburna pålar. Vid bygglov, marklov och startbesked samt
för att verifiera befintliga mark- och jordförhållanden kommer det att krävas en
projektanpassad platsspecifik geoteknisk utredning med tillhörande fältundersökningar.
Detta behövs bland annat för att kunna optimera grundläggnings- och planeringsarbetet vid
genomförandet av planerna.
EFFEKTER OCH KONSEKVENSER

Marken inom alla planområden är sättningsbenägen. All form av ökad markbelastning som
till exempel markuppfyllnader eller grundvattensänkningar kommer att medföra
långtidsbundna sättningar. Stora sättningar kan påverka och orsaka skador på både
blivande och befintliga anläggningar.
I byggskedet kan pål- och spontslagning, kc-pelarinstallationer samt schaktning medföra
risk för horisontella markrörelser, marksättningar och hävning samt markvibrationer. Vid
pålning/spontslagning nära befintliga markförlagda konstruktioner ökar risken för att
markrörelser och skador kan uppstå.
Djupare schaktning påverkar stabiliteten, tillfälliga stödkonstruktioner måste
dimensioneras för varje enskilt fall med hänsyn till bland annat förekommande belastningar
som upplag och pågående trafik intill schakt mm. Behöver spontkonstruktionen
bakåtförankras med dragstag kan även ett relativt stort område utanför själva
schaktområdet komma att beröras. Även vid installation av lutande pålar kan omgivande
område och konstruktioner komma att påverkas.
Markvibrationer, under byggtiden, blir som störst inom områden med lösa jordar som lera
vilket planområdet till stora delar utgörs av och uppkommer i samband med vibrerande
arbeten som packning, pålning, spontning, sprängning och tunga transporter. Närliggande
anläggningar som kan behöva beaktas är alla typer av markförlagda ledningar samt nya och
befintliga konstruktioner och grundläggningar.
FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

I samband med detaljprojekteringen av den nya linbanestationen, vid Wieselgrensplatsen,
måste stabilitetsförhållandena, för nedsänkningsområdet/trafikplatsen utredas i detalj.
Eventuellt kan det komma att krävas förstärknings- och stabilitetshöjande åtgärder för hela
eller delar av befintlig trafikplats.
För området kring placeringen av tornet och stationen vid Västra Ramberget måste
stabilitetsförhållandena både för jord- och berg kontrolleras inför byggnationen. Även i
samband med eventuella sprängningsarbeten måste bergsstabiliteten kontrolleras efter
avslutade arbeten för att undersöka om några förstärkningsåtgärder kommer att bli
nödvändiga.
För den föreslagna stationen vid Lindholmen kan sprängningsarbeten bli aktuella, efter
eventuella sprängningsarbeten måste bergsstabiliteten kontrolleras för att undersöka om
det kommer att krävas förstärkningsåtgärder för bergschakt.
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För området kring placeringen av tornet i hamnbassängen vid Lindholmen (torn B) måste
stabilitetsförhållandena kontrolleras inför byggnationen, kajernas skick kan behöva
besiktigas och konstruktionerna kontrolleras. Ute i hamnbassängen kan det komma att
krävas ett påseglingsskydd. Hur ett eventuellt påseglingsskydd skall utformas och
grundläggas måste utredas och stabiliteten måste kontrolleras. Ett arbete med att ta fram
en ansökan om vattenverksamhet pågår för planerade arbeten i hamnbassängen. En
utredning avseende påseglingsskydd håller på att tas fram. Beroende på resultatet av denna
utredning kan denna MKB komma att revideras i denna fråga. Annars bedöms
påseglingsskyddet i huvudsak hanteras i ansökan om vattenverksamhet. Ett eventuellt
påseglingsskydd bör regleras i detaljplanen.
Blivande exploatering måste projekteras med erforderliga åtgärder för att minimera
sättningar för både blivande och befintliga konstruktioner och anläggningar i området.
Detta gäller för så väl permanenta och temporära skeden.
I ett bygg- och rivningsskede måste framförallt lokalstabiliteten beaktas för till exempel
lokala djupare schakter, upplagsytor och tunga lyft. Vid temporär uppställning av
exempelvis kranar för tunga lyft måste både stabiliteten och markens bärighet kontrolleras.
Vid pålgrundläggning kan negativ mantelfriktion behöva beaktas (påhängslaster) till följd av
pågående sättningar. Riskreducerande åtgärder vid pålning kan vara proppdragning,
installationsordning eller val av en mer gynnsam påltyp eller metod, till exempel borrade
pålar.
Stora markarbeten kommer att behöva utföras i samband med att planerad exploatering
skall kunna genomföras. Det kommer att ställas stora krav på planering och samordning
för kommande arbeten. Det är viktigt i byggskedet att entreprenören beaktar alla risker och
upprättar relevanta bygghandlingar och kontrollprogram.
5.1.2 FÖRORENAD MARK
FÖRUTSÄTTNINGAR

Som underlag till denna MKB, avseende förorenad mark, finns Översiktlig bedömning av
föroreningssituationen längs linbanans sträckning, norr om Göta Älv, som tagits fram av
fastighetskontoret 2017-10-27. Sammanställningen som gjorts baseras på en översiktlig
arkivsökning och underlaget får ses som en översiktlig bild av det man kan förvänta sig
längs sträckan. Kartorna nedan är hämtade från denna sammanställning.
Stora delar av föreslagen sträckning passerar områden som är mer eller mindre förorenade.

Bensinstationen vid Wieselgrensplatsen
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I samband med markarbeten vid bensinstationen sydväst om Wieselgrensplatsen har
föroreningar upptäckts. Dessa har bara delvis åtgärdats. Det kan inte uteslutas att
föroreningar även har spridits utanför stationsområdet. Efter att fastighetskontoret tog
fram den översiktliga bedömningen av föroreningssituationen längs linbanans sträckning
har planförslaget ändrats. I nu liggande planförslag föreslås bensinstationen tas bort och
ersättas med vård- och centrumändamål (användningsbestämmelser D och C). Vid en
nedläggning av bensinstationen behöver marken saneras.

Rambergsvallen/Inlandsgatan

Området vid Rambergsvallen har sedan tidigare undersökts i samband med ett
detaljplanearbete. Längs Inlandsgatan finns fyllnadsmassor med inslag av avfallsrester som
tegel, glas och plast. Massorna innehåller föroreningar av metaller och PAH. Halterna är i
huvudsak acceptabla för planerad linbaneverksamhet.

Korsningen Gropegårdsgatan/Inlandsgatan

Verksamheter som verkstadsindustri, bilverkstad, åkerier och betongfabrik har bedrivits på
industrifastigheten i anslutning till korsningen mellan Gropegårdsgatan och Inlandsgatan.
Föroreningar i någon omfattning kan förväntas finnas i områdets jordlager. Det som kan
vara till något bekymmer är främst den eventuella förekomsten av rester av klorerade
lösningsmedel. Undersökningar har utförts som har detekterat klorerade ämnen men inte
med halter som har föranlett några åtgärder.
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Gräsytorna vid Lundbyleden och Herkulesgatan

Gräsytorna mellan Lundbyleden och Herkulesgatan har undersökts tidigare i samband med
ett detaljplanearbete. Marken är utfylld men det är liten förekomst av avfallsliknande inslag
som t ex skrot och tegelrester. Lätt förhöjda halter av metaller och PAH har påträffats men
inget som föranleder några åtgärder.

Inre Sannegården

Inre Sannegården har använts som bangård och för olika industriella ändamål oftast
kopplat till verksamheterna i hamnen. Marken är vanligen utfylld med 1–2 meter sandiga,
grusiga fyllnadsmassor. I den östra delen, vilket borde omfatta linbanans korridor, är i
allmänhet inslaget av avfallsrester mindre jämfört med längre västerut och
föroreningshalterna inte så höga. Längre västerut finns större inslag av rivningsmassor och
restprodukter som slagg, trä, plast och skrot. I dem är även föroreningshalterna högre och
det är vanligare även med oljeföroreningar. I och med områdets utbyggnad är
saneringsåtgärder i någon omfattning genomförda men man får beakta
föroreningssituationen även vid framtida byggnation.
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Längs Polstjärnegatan

Området längs Polstjärnegatan sanerades i etapper vid utbyggnaden av Herrgårdsskolan.
Den norra delen av området hade måttliga föroreningshalter medan det fanns en yta i den
södra som var tämligen kraftigt förorenat. Området intill Röda stugan och korsningen
mellan Polstjärnegatan och Ceresgatan är inte undersökt eller åtgärdad. Föroreningar kan
därför förväntas.

Lindholmen

Området kring den föreslagna stationen på Lindholmen och tornläget i hamnbassängen är
ett gammalt varvsområde där det i stor omfattning förekommer såväl rester efter tidigare
verksamheter som förorenade fyllnadsmassor. En del undersökningar och åtgärder som har
gjorts inom området tyder dock på en acceptabel föroreningsnivå och det ser inte ut att
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behövas någon sanering av riskskäl. Vid arbete i vatten får man räkna med att sedimenten
är förorenade.
EFFEKTER OCH KONSEKVENSER

I fastighetskontorets Översiktlig bedömning av föroreningssituationen längs linbanans
sträckning, norr om Göta Älv, görs bedömningen att det inte finns någon större risk att
marksanering behöver genomföras för att minska riskerna för människors hälsa eller för
miljön. Efter att den bedömningen gjordes har planförslaget ändrats till att bensinstationen
vid Wieselgrensplatsen ska avvecklas. Förekomsten av markföroreningar bedöms i
huvudsak vara en masshanteringsfråga. Troligen kommer alla markarbeten längs sträckan
vara anmälningspliktiga enligt 28§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
Marken kring bensinstationen vid Wieselgrensplatsen behöver saneras i samband med
avveckling. Konsekvenserna av genomförandet av detaljplanen vid Wieselgrensplatsen
bedöms vara positiva, i och med en sanering, eftersom exponerings- och spridningsrisker
av markföroreningar minskar. Även ett borttagande av eventuellt förorenade massor, vid
anläggningen av linbanan inom alla tre detaljplaner, bedöms som positivt av samma
anledning.
FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

Hur förekomsten av eventuella klorerade lösningsmedel, vid korsningen
Gropegårdsgatan/Inlandsgatan, ska hanteras behöver utredas vidare. Lämpliga
skyddsåtgärder under genomförandet kommer att regleras i samband med anmälan enligt
28§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd.
5.2

BULLER

FÖRUTSÄTTNINGAR

Det största ljudbidraget från linbanan alstras vid torn och stationer. Vid tornen alstras ljud
på grund av kontakt mellan framdriftslinan och hjulskivorna samt vid gondolpassager. Vid
stationerna alstrar ljud främst från motorerna som driver linan. Motor finns enbart för
stationen vid Västra Ramberget.
Ljud från linbanan som uppstår mellan tornen och stationerna bedöms vara försumbara i
relation till det ljud som alstras vid torn och stationer och jämfört med befintligt
bakgrundsljud från trafik.
EFFEKTER OCH KONSEKVENSER

Beräkningar av ljud från linbanan visar att 41 fastigheter utmed linbanans föreslagna
sträckning överskrider riktvärden för industribuller och ekvivalenta ljudnivåer utomhus vid
fasad. Vid sex fastigheter överskrids riktvärden för industribuller och maximala ljudnivåer
nattetid vid fasad.
Överskridanden har jämförts med befintliga ljudnivåer från väg-, spår- och tågtrafik fördelat
på dag-, kväll-, och nattetid. Linbanan bidrar i de flesta fall till en förhöjd ekvivalent ljudnivå
jämfört med nuvarande ljudnivåer vid fasad.
Den största ljudnivåökningen på grund av linbanan sker framför allt nattetid och på lägsta
våningsplanet beroende på låg ekvivalent ljudnivå från trafiken. Anledningen till den låga
ljudnivån från trafikbuller beror på långt avstånd till väg och spår eller att en annan
byggnad skärmar mellan ljudkällan och bullerutsatt byggnad.
Ljudpåverkan från linbanan bedöms vara försumbar i relation till befintlig ljudmiljö för de
flesta byggnader som innefattas i Naturvårdsverkets riktvärden, det vill säga bostäder,
skolor och vårdlokaler. Då trafikbuller innehåller en större andel lågfrekvent ljud kommer
detta till stor del att maskera ljudet från linbanan som är av mer högfrekvent innehåll.
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Bakgrundsnivån inom friluftsområdet på Ramberget överskrider Naturvårdsverkets
riktvärden för parker och Göteborgs stads miljömål för ljudnivåer i parker för dagens
situation utan Linbanan. Ljudbidraget från linbanan kan ses som försumbart jämfört med
befintlig ljudmiljö i friluftsområdet.
På grund av osäkra faktorer gällande buller från linbanan krävs vidare utredning. Exempel
på osäkerheter är bland annat att det inte finns någon upphandlad linbaneentreprenör,
osäkerheter i indata och osäkerheter i utformning. Vidare utredning bör bland annat
behandla detaljerade åtgärdsförslag och modellering av ljudnivåer utifrån tilltänkt
konstruktion. Denna typ av utredning behöver utföras när utformningen för linbanan är
fastställd.
Dimensionerande ljudnivåer från linbanan bedöms vara ekvivalenta ljudnivåer. Det beror
bland annat på att skillnaden mellan ekvivalenta ljudnivåer och maximala ljudnivåer från
linbanan är mindre än 10 dB och att skillnaden i riktvärdena mellan ekvivalenta och
maximala ljudnivåer är 15 dB. Således kommer de ekvivalenta ljudnivåerna vara
dimensionerande. Det förutsätter också att det ej sker överskridanden av maxnivåer för
någon byggnad.
FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

Kabeln som kabinerna är fästa på ger det största ljudbidraget. För att minimera detta
ljudbidrag rekommenderas i stadsmiljöer, såsom Göteborg, att installera en
framföringskabel i stål med ljuddämpande plastinsättningar. Hur mycket denna kabel
reducerar ljudnivån i jämförelse med kabel utan ljuddämpande plastinsättningar kan ej
verifieras i detta skede. Noggrannare studier behövs i det fallet.
Även anläggningen i övrigt kommer att behöva anpassas för att minska dess buller. Detta
kan göras i projekteringsskedet och några ytterligare förslag till åtgärder kan därför inte
ges ännu.
Om riktvärden ej kan innehållas vid fasad kan i sista hand fasadåtgärder föreslås. Syftet
med fasadåtgärder är att dämpa utomhusljud till inomhusmiljön och kan innefatta fönsteroch ventilåtgärder eller tak- och väggåtgärder. På grund av att frekvensinnehållet är
högfrekvent, i jämförelse med vägtrafik, och mer jämförbart med ljud från tågtrafik
kommer befintliga fasaders ljudreduktion vara högre än för vägtrafik. Det bidrar också till
att fasadåtgärder blir mer effektiva i reduktionshänseende. För mer information om
fasadåtgärder se Trafikverkets slutrapport för utvecklingsprojektet ”Fasadåtgärder som
bullerskydd”.
5.3

VIBRATIONER OCH STOMLJUD

FÖRUTSÄTTNINGAR

Vibrationerna härstammar ofta från linans skrovlighet som under färd löper över rullarna i
tornens rullbatterier och runt de stora löphjulen i driv- och returstationer. Varken de mindre
rullarna eller de stora löphjulen är perfekt runda med resultat att vibrationer uppstår när
linbanan är i drift. Linbanans genererar dynamiska störningar i form av vibrationer
(kontinuerligt) och stötar (vid gondolernas avgång och ankomst, cirka 45 sekunders
mellanrum vid linbanehastighet 6 m/s) Gondolpassager vid torn ger upphov till
lågfrekventa rassel.
Vibrationer och stötar kan dels gå ut i mark och nå den bebyggelse som finns i närheten av
dess bana och skapa komfortvibrationer och stomljud samt skapa
komfortvibrationsproblem i gondolerna. Vibrationerna från en linbanas station domineras
av stötar.
Vibrationer från linbanan härstammar i huvudsak från:
• Drivmotorns varvtal 1 x rpm, frekvensområde: f < 2 Hz
• Tornens rassel från linornas kontakt med rullbatterier, frekvensområde f= 0-3 Hz
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•

Linornas interaktion med rullar och löphjul som återfinns i stationer och torn.

Här ses tre olika fenomen som kallas ”Strand” (f=80-130 Hz), ”Lay” (f=5-22 Hz) och
”Polygonaleffekt på stora löphjul” (f=1-4 Hz).
EFFEKTER OCH KONSEKVENSER

En linbana bedöms ge liten påverkan på den omgivande ljud och vibrationsmiljön, förutsatt
att fundament och torn dimensioneras att inte ha resonanser som sammanfaller med de
ovan listade naturliga linbanefrekvenserna. Dock finns undantag. Detta berör extra känsliga
verksamheter där extra tuffa krav kan ställas som teatrar, exempel Folkteatern, och
industrier/sjukhus med känslig apparatur där individuella bedömningar får göras.
”Strand” inducerade vibrationer från linornas interaktioner bedöms ge mest påverkan till
stomljud. Högre risk för stomljud till omgivningen återfinns där markegenskaper är av berg
än vid lera.
De mer lågfrekventa vibrationerna under 80 Hz sprids lättare i lerjordar än i berg och ger
oftare komfortvibrationer än stomljud.
De ”lay” orsakade vibrationerna bör minimeras för gondolerna komfort eftersom dess
frekvensområde kan lätt sammanfalla med passagerarnas resonansfrekvenser. Isbildning av
linor med vindlast kan snabbt förvärra både ljud och vibrationsbilden. Långa spännvidder
ger högre risk till att få ojämn beklädnad av is.
Långa spännvidder ger lägre egenfrekvenser. Låga egenfrekvenser kan ge komfortproblem i
gondolerna.
Känseltröskeln för individer varierar inom vida gränser, bland annat beroende av vilket
psykologiskt tillstånd personen befinner sig i och av vad man för tillfället sysslar med. En
teaterverksamhet kan inte jämföras med generella riktlinjer för till exempel ett kontor eller
bostad utan behöver ha ett striktare krav. Enligt ISO 2631 är känseltröskeln den enda säkra
undre gränsen om man vill undvika att uppfatta vibrationer. Ett snittvärde för
känseltröskeln, det vill säga den nivå där man känna en vibration, är cirka 0,1 - 0,3 mm/s i
frekvensområdet 8 - 100 Hz. En vibration kan förstärkas typiskt 10 gånger vid resonans
vilket betyder att en mycket liten vibration, under känslighetströskeln, kan bli störande om
den interfererar med markens eller byggnadsstommens resonans
Sverige saknar nationellt beslutade riktvärden för stomljud från trafik men sedan ett antal
år tillbaka så används så kallade projektspecifika riktvärden vid planering och byggande av
infrastruktur nära bostäder. Det finns även kommuner som antagit riktvärden för stomljud.
Merparten av dessa riktvärden har varit angivna som en maximalnivå med tidsvägning slow,
LpASmax 30 dBA. Inom den nationella bullersamordningen har två riktvärden föreslagits,
ett maximalt med tidsvägning fast LpAFmax 35 dBA, och ett gällande ekvivalent nivå under
ett dygn LpAEq,24h 30 dBA.
FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

En geoteknisk undersökning av utpekade platser för placering av stationer och torn ska
föranleda beslut om exakt placering för torn och stationer.
Vid upphandling av linbaneleverantör bör förfrågningsunderlaget innehålla kravsättning av
ljud och vibrationer i konkreta siffervärden. Inga subjektiva krav ska användas, som ”ska
inte störa” eller liknande.
Vald leverantör ska kunna redovisa resonansfrekvenser av kritiska komponenter i
linbanesystemet så som de stora löphjulen i stationerna, gondolerna systemupphängning
med mera.
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Konstruktörer av fundament till station och torn ska designa anläggningen tillsammans
med akustiker/strukturdynamiker/rotordynamiker för att säkerställa att de dynamiska
störningarna minimeras till maskin, komponenter och omgivning.
Torn/Stationer med de längsta spännvidderna och höjderna bör särskilt dimensioneras
dynamiskt noggrant med avseende på vindlast och resonans.
Linan bör väljas så att den passar dynamiskt in i linbanesystemet, det vill säga:
•
•
•
•
5.4

Tornens och stationernas egenfrekvenser ska dimensioneras så att de inte
sammanfaller med de naturliga vibrationer linorna orsakar.
Kritiska komponenter så som linbanerullarna vid tornen och de stora löphjulen i
stationerna ska i linbanesystemet vara fria från resonans vid tonerna för ”strand”,
”lay” och ”polygonal” inducerade vibrationer.
Linornas spännvidd mellan torn och stationer ska väljas så att dess resonanser inte
sammanfaller med de naturliga excitationerna från linbanans drift.
Finns åtgärd för att förhindra att is bildas på linan så bör det beaktas.
LUFTMILJÖ

FÖRUTSÄTTNINGAR

Miljöförvaltningen har med hjälp av sin senaste luftmiljöberäkning från 2014 som grund
gjort beräkningar för samtliga föreslagna stationer. Bedömningen är att det inte finns
någon risk för att miljökvalitetsnormer för luft ska överskridas och några utredningar anses
inte krävas för någon av stationerna.
EFFEKTER OCH KONSEKVENSER

Linbanan genererar inga utsläpp av avgaser. Banan drivs av elmotorer placerade vid station
Västra Ramberget. I förlängningen kan linbanan medföra minskade utsläpp genom minskad
biltrafik tack vare bättre kollektivtrafik.
I detaljplanen tas ett körfält bort på Hjalmar Brantingsgatan, på detta sätt bedöms trafiken
reduceras i området. Linbanan är även ett sätt att minska resor med trafikslag som
genererar luftutsläpp.
FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

Hänsyn behöver däremot tas till att luftföroreningsnivåerna vid framför allt
Wieselgrensplatsen är relativt höga. Detta kan göras genom att ventilationen placeras på
den sida av stationerna där luften är bäst.
5.5

LOKALKLIMAT

FÖRUTSÄTTNINGAR

Wieselgrensplatsen är inte särskilt utsatt vad gäller väder och vind. Området är bebyggt och
har ett något skyddat läge bakom Ramberget men det finns mycket stora öppna ytor på
grund av befintlig infrastruktur. Området för stationen vid Västra Ramberget är bebyggt
och ligger i relativt vindskyddat läge invid Ramberget. Stationen och tornet på Lindholmen
ligger utsatt för väder och vind.
EFFEKTER OCH KONSEKVENSER

I bedömningen av konsekvenser för lokalklimatet har påverkan på vindförhållande och
solförhållande ingått.
Tornen bedöms inte påverka vindförhållandena i någon betydande omfattning. Linbanans
torn kommer med tanke på den utspridda placeringen inte att medföra några förändringar i
vindförhållanden.
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Skuggningen som uppstår från torn, stationsbyggnader och gondoler ligger under 8 timmar
per år för de mest utsatta bostadshusen inom planområdet. Mätningen baseras på att
tornen är solida torn.
Skuggor som skapas av att gondolerna passerar förbi kallas här snabba skuggor. För de
bostäder som ligger närmast gondolerna kommer gondolskuggan passera ett
bostadsfönster på cirka 0,5–1 sekund. Det ger sammanlagt cirka 5–10 sekunder skugga
totalt per fönster på en solig vårdagjämning. Effekten av skuggningen är begränsad och
förväntas därmed inte bidra till negativa konsekvenser för de boende som bor i de mest
utsatta lägena. Den generella bedömningen är att linbanans skuggor inte innebär en
olägenhet.

Principskiss över skuggning av fönster, hämtad från
utredningen Insyn och skuggor, 2018-02-15.

De negativa effekter i form av buller och skugga som kan uppstå med anledning av
linbanan bedöms i huvudsak vara lokala och beröra ett begränsat geografiskt område och
ett relativt begränsat antal människor. Effekterna är reversibla i den meningen att inga
bestående effekter kvarstår efter att linbanan demonterats.
FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

Bedömningen är att inga vidare åtgärder behöver göras vad det gäller lokalklimatet för
skuggning och vind.
5.6

RISKER

FÖRUTSÄTTNINGAR

En riskinventering har utförts av Trafikkontoret, Trafikverket, Älvstranden, Sweco, WSP och
Pontarius.
De möjliga riskerna i samband med byggande och drift av linbanan enligt förslaget delades
in i följande kategorier:
• Risk för drift – Påföljden av ett fel i anläggning
• Risk för gondolresenär – risker som direkt eller indirekt påverkar gondolresenärerna
• Risk för trafikanter – olika situationer som kan påverka trafikanter
• Risk för omgivning – Vad som påverkar fastighetsägare eller andra anläggningar
som följd av händelse i linbanekorridoren
Totalt bedömdes 10 risker inom ”Risk för drift”, 7 inom ”Risk för gondolresenär”, 16 inom
”Risk för trafikanter” samt 7 risker inom ”Risk för omgivning”.
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Därefter bedömdes sannolikhet för att händelsen ska inträffa, dess konsekvenser samt
möjligheten att upptäcka risken i tid. Detta gav då en riskfaktor.
Utifrån riskfaktorn gjordes en uppdelning i de tre kategorierna OK, mindre risk samt hög
risk.
EFFEKTER OCH KONSEKVENSER

Totalt fyra risker hamnade i kategorin ”Hög risk”. Dessa var, i fallande ordning,
”Terrorattack”, ”Linbana över statlig väg”, ”Överfall i gondol” samt ”Skada på gondolresenär
genom brandrök från närliggande brand”.
Den risk som fick högst riskfaktor var ”Risk för terrorattack”. Sannolikheten att det skulle
hända Linbanan i Göteborg är tämligen låg, dock kan konsekvenserna vara mycket stora. I
projekteringsfasen kan denna risk beaktas genom lämplig utformning och dimensionering
av pelare, stationer och andra konstruktioner.
Risken ”Linbana över statlig väg” är en projektrisk som har följts upp av trafikverket.
Trafikverket har yttrat sig via detaljplanen för Järnvågen och som följd av det togs analyser
fram (bland annat med avseende på uppmärksamhetskrävande från bilister) och punkten
anses avslutad. Den kommer tas bort i den kommande uppdateringen av riskinventeringen.
För risker relaterat till brand i närliggande områden har WSP tagit fram en brandutredning
som resulterar i generella och konservativa säkerhetsavstånd som bör upprätthållas för att
inte riskera linbanans säkerhet. Säkerhetsavstånden har tagits fram med avseende på
”värsta tänkbara” byggnad. Dessa säkerhetsavstånd har använts tillsammans med
detaljplaner över närområdet för att identifiera potentiella risker för linbanan. Där
byggrätter har identifierats inom detta säkerhetsavstånd så har vidare brandutredning för
de specifika byggrätterna utförts av konsultföretaget FSD. Denna utredning resulterar för
vissa byggrätter att avståndet ändå anses vara tillräckligt, baserat på storlek och syfte, och i
vissa fall att det behövs riskreducerande åtgärder som t.ex. brandsläckning eller passivt
brandskydd.
Följande lista är exempel, men ej fullständig, på var riskreducerande åtgärder kan behövas:
•
•
•
•
•

Drivmedelstation vid Wieselgrensplatsen
Rambergstaden 733:409 rörande industriell verksamhet (som idag inte bedrivs men
finns i bygglovet)
Lindholmen 1:29 rörande industriell verksamhet (som idag inte bedrivs men finns i
bygglovet)
Lindholmen 735:491
Chalmers fastigheter vid Lindholmen

För fullständig lista refereras till de separata utredningarna.
Risknivåerna förknippade med transport av farligt gods på Hamnbanan bedöms ligga på
gränsen mellan acceptabla nivåer och lägre delen av ALARP enligt valda acceptanskriterier
(ALARP – As Low As Reasonably Practicable, en princip för riskbedömning).
FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

Val och omfattning av riskreducerande åtgärder behöver utgå från de pågående fördjupade
utredningar som sker i dialog med Räddningstjänst och RISE (Sveriges forsknings- och
innovationspartner för näringsliv och samhälle). För att bli verksamma måste de
riskreducerande åtgärderna både beaktas i projektets planskede och under projektering av
stationsbyggnaderna.
Fastighetskontoret har tagit kontakt med berörda fastighetsägare för förhandling kring att
antingen vidta riskreducerande åtgärder, eller att byggrätten begränsas. Arbete kring
riskhantering fortgår, och alla punkter som nämns som vidare arbete i utredningarna
kommer behandlas kontinuerligt vidare när fler detaljer blir kända. Exempel på detta är att
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när tornens utformning är beslutat kan åtgärder mot risk för fallande is och påkörning
utformas.
Då det pågår ett fördjupat utredningsarbete avseende risker förknippade med
fordonsbränder och bränder i byggnader kan riskexponeringen från dessa riskkällor inte
beräknas. Efter att dessa arbeten har färdigställts behöver den övergripande
riskbedömningen uppdateras.
5.7

VATTENMILJÖ

5.7.1 DAGVATTEN
FÖRUTSÄTTNINGAR

I dagvattenutredningen (Dagvattenutredning detaljplan för Linbanan; Ramböll; 2017-11-02)
har två typer av ytor definierats för varje stationsläge; stationsbyggnad och
utredningsområde. Vid beräkning av flöden efter uppförandet av föreslagna
stationsbyggnader har det antagits att den totala ytan av samtliga stationsbyggnader
kommer att utgöras av takyta. På detta sätt finns mindre risk att flödesberäkningarna
underskattas. De delar av utredningsområdena, som inte består av takyta, antas vara
asfalterad yta.
Vid skyfall utgör spårområdet under bron, vid platsen där station Wieselgrensplatsen
planeras, en lågpunkt där 1 meter stående vatten kan uppstå i samband med ett
100-årsregn.
Området där stationen vid Västra Ramberget föreslås byggas i ett område som sluttar
söderut. Dagvattnet från området transporteras ned mot Lundbyleden. Det planerade
stationsområdet ligger i ett område som sluttar söderut och det finns inga lokala
lågpunkter i området.
Platsen där station Lindholmen planeras ligger i en lågpunkt i ett annars flackt område
vilket försvårar möjligheterna till avvattning vid skyfall. Området kring den föreslagna
stationen på Lindholmen är relativt flackt. Höjderna varierar från cirka +2,6 vid
cirkulationsplatsen till cirka +2,2 vid vägen. Detta innebär att det finns risk för dämning i
dagvattensystemet redan idag.
Grundvattennivån vid Lindholmen varierar. År 2006 uppmättes en grundvattennivå i
närheten av planerat stationsläge på cirka 0,6–1 meter under markytan. Vid Västra
Ramberget har mätningar av grundvattennivån gjorts utmed Inlandsgatan.
Grundvattennivån vid Inlandsgatan/Östra Andersgårdsgatan har uppmätts ligga cirka 1,75
meter under markytan. Vid Wieselgrensplatsen uppmättes år 2002 en grundvattennivå på
cirka 1,2 meter under marknivån.
Infiltrationskapaciteten är troligen mycket begränsad vid samtliga stationslägen, eftersom
jordlagren domineras av lera. Höga grundvattennivåer medverkar också till minskad
infiltrationskapacitet. Dessutom utgörs områdena kring stationslägena till största delen av
hårdgjorda ytor. På grund av dessa hårdgjorda ytor är flödet, vid avrinning, före
exploatering högt. Det finns få möjligheter för dagvattnet att infiltrera i marken och det
mesta tas omhand av befintligt ledningsnät.
Idag avvattnas områdena vid stationslägena huvudsakligen via dagvattenbrunnar till
dagvattensystem eller kombinerade ledningssystem. Lindholmen och Wieselgrensplatsen
ligger vid lokala lågpunkter. Stationsbyggnaderna ligger i centrumområden som idag
utgörs av asfalterade vägar och torgytor eller byggnader. Markytan är därför till största
delen hårdgjord. Vid Lindholmen och Västra Ramberget finns dock inslag av gröna ytor som
tillåter viss infiltration, vilket minskar avrinningen. Återkomsttiden för fylld ledning, inom
centrumområden, får inte understiga 10 år. Återkomsttiden för trycklinje i marknivå får inte
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understiga 30 år. Återkomsttiden för marköversvämningar med skador på byggnader och
anläggningar som följd ska för alla typer av områden vara 100 år.
Enligt Göteborgs Stads dagvattenhandbok bör nya områden planeras enligt följande
principer:
1. Dagvatten bör hanteras så lokalt och nära källan som möjligt för att minimera
uppkomsten av flöden och föroreningar.
2. Dagvatten från hårdgjorda ytor ska fördröjas och, om nödvändigt, renas genom
LOD innan det avleds till diken, recipienter eller ledningar.
3. I sista hand kan dagvattnet avledas direkt till ledningsnätet.
Det bör inte förekomma någon ökad belastning på recipienten för utredningsområdet i
form av högre dagvattenflöden eller en högre föroreningsgrad i dagvattnet efter
exploatering. Fördröjning av dagvatten på kvartersmark ordnas därför efter Kretslopp och
Vattens riktlinjer som i nuläget motsvarar minst 10 mm/m2 hårdgjord yta. Vid framtagandet
av dagvattenutredningen har Göteborgs Stad önskat att eventuell fördröjning sker under
jord samt att stationsområdena antas vara 100 % hårdgjord yta.
Vid dimensionering av dagvattensystem ska hänsyn tas till ökad nederbörd till följd av
klimatförändringar. Enligt P110, en publikation om avledning av dag-, drän- och spillvatten
med funktionskrav, hydraulisk dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem
från Svenskt Vatten, ska klimatfaktorn 1,25 användas vid beräkningar av framtida
dagvattenflöden. Detta är en ökning av regnintensiteten med 25 %.
Det finns riktvärden för vatten och i Göteborgs Stads publikation Reningskrav för dagvatten
är Göta älv (söder om intaget) klassad som mindre känslig recipient och har tilldeltas
prioriteringsklass 4 av totalt 4, där 1 innebär mest känslig. Stationslägena har klass 2
(medelbelastad yta) vad gäller de avvattnade ytornas föroreningsbelastning
(stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad, 2017-03-20).
Beräkningar av mängden föroreningar som sprids med dagvattnet har beräknats i samband
med planarbetet. Beräkningarna har gjorts med hjälp av StormTacs webbapplikation
(version v17.2.2). Vid beräkningarna har marktypen vid stationsbyggnaderna valts till
centrumområde före exploatering och takyta efter exploatering, men en schablonyta på 0,3
ha. Inom övriga utredningsområden har områdena beräknats till 0,6 ha och markytorna
valts till centrumområde både före och efter exploatering.
Fosfor, bly, zink, kadmium, suspenderat material, olja, BaP, TBT och organiskt material
överskrider riktvärden, enligt Göteborgs Stads reningskrav, före exploatering och i
jämförelse med riktvärden för både stationsbyggnad och utredningsområde.
EFFEKTER OCH KONSEKVENSER

Den föreslagna stationsbyggnaden vid Wieselgrensplatsen omfattar en yta på 0,086 ha. Den
föreslagna stationsbyggnaden vid Västra Ramberget upptar en yta av 0,3 ha. Nordväst om
byggnaden planeras entré och en torgyta. Den beräknade fördröjningsvolymen för
bygganden är 27 m3. Beräkningarna för stationsområdet vid Lindholmen har utgått ifrån att
stationsbyggnaden stå på pelare och upptar då en yta av 0,32 ha. Under byggnaden ska
entré och en eventuell torgyta ligga. Den beräknade fördröjningsvolymen uppgår till 29 m3.
Det kan då finnas risk för att en stående vattenyta omkring 0,1–0,3 meter bildas.
Eftersom stationsområdena utgör små områden är flödenas storlek små. Skillnaden mellan
flöden före och efter exploatering är dock betydande. Den stora skillnaden orsakas av
klimatfaktorn. Vid Lindholmen ökar flödet med 53 l/s, det vill säga 80 %, för ett 30-års
regn. Vid Västra Ramberget ökar flödet med 24 l/s, vilket motsvarar 27 %. Vid
Wieselgrensplatsen ökar flödet med 14 l/s, det vill säga 76 %. Därför finns behov av
fördröjning efter exploatering.
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Endast kadmium och TBT överskrider riktvärden för stationsbyggnad efter exploatering. De
beräknade mängderna av dessa två ämnen anses dock vara oförändrade efter exploatering
jämfört med före. Halter av kadmium och TBT kan oftast härledas till takmaterial som
släpper ifrån sig kadmium och målarfärg som släpper ifrån sig TBT. Alla föroreningshalter
beräknas minska efter exploatering, förutom kväve och arsenik, på ytorna där
stationsbyggnader föreslås.
Föroreningsberäkningarna för utredningsområdena indikerar att fler föroreningar
överskrider respektive riktvärde, nämligen fosfor, bly, zink, kadmium, suspenderat
material, olja, BaP, TBT och organiskt material.
Resultaten från föroreningsberäkningarna visar dock att exploateringen innebär en
förbättring av föroreningshalter i dagvattnet. Det beror på att ytor som tidigare varit väg
eller parkering nu blir takyta.
FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

Vid samtliga stationslägen föreslås underjordiskt fördröjningsmagasin för att ta hand om
dagvattnet innan dagvattnet leds vidare via dagvattenledningar eller kombiledningar.
Vid Lindholmen och Västra Ramberget har fördröjningsvolymen för stationsbyggnaderna
beräknats till 29 respektive 27 m3. Vid Wieselgrensplatsen är den beräknad till 8 m 3. Dessa
volymer måste alltså fördröjas vid respektive stationsbyggnad.
För att undvika stående vatten vid station Lindholmen föreslås att vattnet kan avledas till en
yta som tillåts att översvämmas. Genom att skapa en sådan yta, exempelvis en nedsänkt
yta, hålls vatten borta från entrén i syfte att förhindra begränsad framkomlighet för till
exempel resenärer. Markytan bör luta med 2 % för att leda bort vatten till en ev.
översvämningsyta. Går kommunen vidare med en sådan lösning bör marknivåerna regleras
i detaljplan.
För att minimera riskerna för spridning av föroreningar i dagvattnet bör dagvattnet från
stationsbyggnaderna renas med hjälp av exempelvis partikelavskiljning i enlighet med
riktlinjer i Rening av dagvatten. Dagvattnet inom planområdena i övrigt behöver renas i en
högre utsträckning än dagvattnet från takytorna. Lämplig reningsmetod bör säkerställas i
planhandlingen. I upprättad dagvattenutredning föreslås olika möjliga reningsmetoder.
Genom att undvika användandet av material, vid byggnationen, som innehåller kadmium
och TBT kan förhöjda föroreningshalter troligen avhjälpas.
5.7.2 RECIPIENT

FÖRUTSÄTTNINGAR
Utredningsområdenas recipienter är Göta älv, Ryaverket och, vid bräddning, även
Kvillebäcken. Området vid Lindholmen avvattnas via en dagvattenledning och en
kombinerad ledning till Göta älv och Ryaverket. Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen
avvattnas via kombinerade ledningar till Ryaverket. Vid höga flöden bräddas
dagvattensystemet eller de kombinerade systemen. Lindholmen och Västra Ramberget
bräddas till Göta älv och Wieselgrensplatsen till Kvillebäcken. Recipienterna Göta älv –
Säveåns inflöde till mynningen vid Älvsborgsbron och Ryaverket anses båda, enligt
Kretslopp och Vatten, vara mindre känsliga recipienter.
Göta Älv, från Säveåns inflöde till mynningen vid Älvsborgsbron, omfattas av
miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten. Hur detaljplanerna eventuellt påverkar MKN för
vatten och då även recipienten beskrivs under avsnitt 8.2 Yt- och grundvatten respektive
8.3 Fisk- och musselvatten.
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EFFEKTER OCH KONSEKVENSER
För effekter och konsekvenser se avsnitten 5.7.1 Dagvatten och 8 Påverkan på
miljökvalitetsnormer.
FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
För föreslagna skyddsåtgärder se avsnittet 5.7.1 Dagvatten.
5.7.3 ÖVERSVÄMNING OCH SKYFALL
FÖRUTSÄTTNINGAR

Stationsbyggnaden vid Lindholmen ligger i ett område som enligt scenarion för vattenstånd
i Göta älv kommer ligga under havsvattenytan år 2100. Förberedelser för en stigande
havsyta pågår genom planering av ett älvkantsskydd. Skyddet kommer att fungera både
som skydd mot älvens vatten, som översvämmar på ytan, samt mot vatten som tränger in i
området via marken. Älvkantsskyddet beräknas vara klart år 2070. Därefter antas stigande
havsnivåer i älven inte utgöra ett problem för områden innanför skyddet. Fram till år 2070
bedöms havsvattenytan stiga upp till +2,30. Marknivån idag, där stationsbyggnaden på
Lindholmen ska ligga, är strax över +2,30.
Vid stationsbyggnaden vid Västra Ramberget finns ingen lågpunkt. Norr om befintlig
verksamhetslokal vid cirkulationen där Gropegårdsgatan och Inlandsgatan möts ligger en
liten lokal lågpunkt. Stationsbyggnaden vid Wiesegrensplatsen ligger högt jämfört med sin
omgivning. Det finns dock en tydlig lågpunkt inom spårområdet under bron som kan
orsaka problem vid stationens entré. Stationsläget vid Lindholmen är kritiskt vid höga
flöden då det inte finns några naturliga skyfallsvägar som kan leda bort skyfall vid entrén
till stationsbyggnaden. Här kan det bli stående 0,1–0,3 meter vatten vid kraftig nederbörd.
Även Wieselgrensplatsen är kritisk då det står upp till 1 meter vatten vid entrén nere vid
spåret.
EFFEKTER OCH KONSEKVENSER

Vid båda de föreslagna stationerna vid Wieselgrensplatsen och Lindholmen finns risk för
stående vatten kring entréerna vid ett 100-års regn, då båda stationerna ligger vid
lågpunkter. Detta kan påverka entrén, utgöra en risk för resenärer och risk för skada på
byggnaderna.
FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

Stationsläget vid Wieselgrensplatsen ligger ovanför en lågpunkt. Flödesriktningarna
kommer att bero på takets utformning, det vill säga i vilka riktningar det lutar.
Omgivningens topografi ger möjligheter till avledning längs Hjalmar Brantingsgatan och
Wieselgrensgatan samt österut längs spårvägen. Vid stående vatten vid spåren och vid
entrén är det viktigt att det finns en möjlighet för människor att ta sig från området samt
att värdefull teknik placeras minst 1 meter över spåren. Nivåerna på färdig mark och höjden
på teknik bör därför regleras i detaljplanen.
Stationsläget vid Västra Ramberget ligger i en sluttning. Stora flöden kan med rätt
höjdsättning ledas bort via Inlandsgatan eller via befintligt dike väster om
stationsbyggnaden. Markytan vid entrén och på torgytan framför stationsbyggnaden bör
höjdsättas så att vattnet leds bort från området, exempelvis till anslutande gator. Den
lokala lågpunkten norr om befintlig verksamhetslokal, där stationen vid Västra Ramberget
ska byggas, bör byggas bort i samband med nybyggnation för att undvika ansamling av
vatten vid kraftig nederbörd.
Entrén till stationen på Lindholmen och omkringliggande yta bör höjdsättas till över +2,30
för att säkra området från översvämning i samband med höga vattenstånd. Lämpligt är att
byggnaden och marken höjdsätts så att vatten leds bort från entrén till ett område som
tillåts översvämmas. Markytan bör luta med 2 % för att dagvatten ska ledas bort med
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självfall. Går kommunen vidare med ett sådant förslag bör marknivåerna regleras i
detaljplan.
Byggnader bör höjdsättas så att de ligger högre än de förväntade översvämningsdjupen vid
100-års flöden, för att undvika att de skadas. Höjder för byggnaderna (lägsta golv) bör
regleras i detaljplan.
För att minska eventuella risker för resenärer vid tillfällen när det står vatten kring entréer
kan en alternativ utgång eller möjlighet att transportera resenärer till en annan station vara
en lösning på en sådan situation.
5.8

PÅVERKAN PÅ NATURVÄRDEN

5.8.1 ARTSKYDDADE ARTER (FÅGLAR OCH FLADDERMÖSS)
FÖRUTSÄTTNINGAR

I hamnområdet sker det, särskilt vintertid, en viss ansamling av sjöfåglar. Detta främst vid
Säveåns mynning, Kvillebäckens utflöde i älven vid Kvillepiren, Fiskhamnen och vid
Klippan/Färjenäs.

Översikt över ansamlingsplatser för sjöfåglar. Ortofoto är hämtat från lantmäteriet.
I hamnområdet förekommer också en varierande mängd rastande och övervintrande
måsfåglar samt ett större antal storskrakar. Vid Kvillebäckens utflöde vid Kvillepiren och i
Lundbyhamnens inre del förekommer vintertid mindre flockar med rastande och
övervintrande änder. Särskilt under hårda isvintrar kan det i hamnområdet förekomma
ansamlingar av ett stort antal rastande och övervintrande änder. Storskarv och måsfåglar
sitter även ofta och spanar på toppen av dykdalber i farleden. Under vår och höst sträcker
flera arter av fåglar över Göta älv till fåglarnas häckningsområden.
Omfattande sträck av bland annat sångsvan förekommer i området som planerats för
linbanan, ofta på en höjd mellan 50–100 meter. Fåglarna har särskilda flygrutter,
huvudsakligen beroende på vindarna, och på en säsong kan flera hundra sångsvanar
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passera. Flera för regionen vanligt förekommande fågelarter har observerats på Ramberget,
men även mer sällsynta arter förekommer i området periodvis, till exempel gröngöling och
mindre hackspett.
Förekomsten av fladdermöss är långt mindre känd än förekomsten av fåglar inom och i
anslutning till utredningsområdet. Inom korridoren för linbanan har hittills inga
fladdermöss rapporterats och inom buffertzonen på 500 meter förekommer en identifiering
av gråskimlig fladdermus. Inom kommunen har huvudsakligen åtta arter identifierats och
vid ett tillfälle har de sällsynta arterna sydfladdermus och mindre brunfladdermus
registrerats.
EFFEKTER OCH KONSEKVENSER

Vid anläggandet av en linbana bedöms tre tänkbara effekter för fåglar vara aktuella:
1. kollisioner med ökad dödlighet som följd,
2. habitatförluster, vilka kan vara direkta (till följd av exploatering av själva livsmiljön)
eller indirekta (till följd av störning som till exempel buller) med minskande lokala
tätheter som följd, och
3. barriäreffekter.
Calluna, som tagit fram en utredning om konsekvenserna för fåglar och fladdermöss,
bedömer att kollision och barriäreffekt är de huvudsakliga effekterna på fåglar vid
uppförandet av linbanan. Kollisioner kan leda till skadade och döda fåglar. Barriäreffekten
kan leda till ökad energiåtgång vid omvägar, större risker vid andra flygrutter och likande
problematik hos sträckande fåglar. Habitatförluster bedöms ha mindre påverkan på
fåglarna eftersom endast relativt små välfungerande och varierade livsmiljöer för fåglar
anses förekomma och påverkas inom området för linbanan.
Konsekvenserna av de tänkbara effekterna på fåglar bedöms av Calluna vara marginella till
små, förutom för vissa fågelgrupper där de negativa konsekvenserna av linbana bedöms
kunna vara måttliga. Detta gäller för följande arter:
•

•

•

•

Änder, gäss och svanar – Det finns en ökad risk för gruppen att kollidera med
speciellt vajrarna. Särskilt svanar anses vara en utsatt undergrupp, främst på grund
av fåglarnas storlek samt vissa svårheter för att manövrera i luften. Barriäreffekt
skulle kunna betyda att fåglarna behöver ta längre rutter eller öka flyghöjden över
linbanan.
Rovfåglar – Barriäreffekt skulle kunna betyda att fåglarna behöver ta längre rutter
eller öka flyghöjden över linbanan eller på annat sätt vara tvungen att välja en mer
riskabel rutt. Elledningar kan stor negativ effekt på rovfåglar, men det gäller
huvudsakligen elchocken. I linbanans konstruktion förekommer inga elledningar
men det finns en risk för kollision.
Medelstora och små tättingar – Det finns risk för medelstora och små tättingar att
kollidera, främst med gondolerna. Särskilt om sikt rakt igenom gondolen
förekommer. Habitatförlust uppstår huvudsakligen genom en ökad mänsklig
närvaro samt ett visst buller. Det kan, över tid, uppstå en tillvänjning till detta för
mindre känsliga fågelarter.
Måsfåglar och tärnor – Barriär uppstår huvudsakligen genom linbanans
konstruktion samt högre mänsklig aktivitet. Det kan, över tid, uppstå en tillvänjning
till detta för mindre känsliga fågelarter.

För fladdermössens del bedöms två tänkbara effekter vara aktuella: 1) kollisioner med ökad
dödlighet som följd och 2) habitatförluster, vilka kan vara direkta (till följd av exploatering
av själva livsmiljön) eller indirekta (till följd av störning som till exempel belysning).
I motsats till vad som är fallet med fåglar så vet man mycket lite om hur många
fladdermöss som förekommer i det aktuella området eller vilka arter som kan finnas där.
Callunas antaganden om fladdermusfaunan grundar sig på inventeringar genomförda i
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omgivningarna. Konsekvensbedömningarna här grundar sig på dessa antaganden samt
Callunas erfarenheter från över 20 säsonger av att arbeta med att eftersöka fladdermöss.
Fladdermöss är bättre rustade för att undvika att kollidera med själva anläggningen än vad
fåglar är. Calluna bedömer därför att risken är låg att fladdermöss ska förolyckas genom
direkta kollisioner med konstruktionen eller gondolerna.
FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

Inga särskilda skyddsåtgärder för naturmiljö är föreslagna.
5.9

STADSBILD

FÖRUTSÄTTNINGAR

Staden föreslås kompletteras med en linbana, som innebär totalt fyra stationer (tre
omfattas av denna MKB) och sex torn. Tornen kommer att bli upp mot 130 meter höga,
med ett fackverk som anspelar på hamnens kranar. Stationsbyggnaderna kommer få höjder
som motsvarar en tre-vånings byggnad. Runt stationerna planeras allmän plats, torg.

Älvrummet sett från Göta Älvbron. Bild: Tyréns.
EFFEKTER OCH KONSEKVENSER

Den föreslagna linbanan förändrar stadsbilden då tornen, linan och gondolerna kommer
synas på långt avstånd från stora delar av staden. Linbanans delar tillför ett helt nytt
tillskott till stadsbilden i Göteborg.
Upplevelsen av tornen kommer upplevas olika för de olika tornen på grund av att de omges
av olika slags bebyggelse och miljöer. Torn B, som placeras vid Lindholmen, kommer att
omges av en hög bebyggelse när exempelvis Karlastaden med Karlatornet på Lindholmen
realiseras. En ny detaljplan (detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan mfl.)
för området vid Masthuggskajen medger en betydligt högre bebyggelse än dagens. I denna
plan placeras torn A vid Masthuggskajen, vilket därmed omges av relativt hög bebyggelse.
När områdena på båda sidor om älven bebyggs med hög bebyggelse bedöms inte linbanans
torn bli lika framträdande i stadsbilden.
Torn D och E är placerade i anslutning till Volvo Lundby där pågående planarbete för en
utbyggnad av Volvos verksamhet medger storskalig och hög bebyggelse. Med högre
bebyggelse i direkt anslutning till tornen blir inte upplevelsen av tornen lika storskalig.
Torn F ligger i nära anslutning till stationen vid Wieselgrensplatsen. Bebyggelsen runt
platsen är av en annan karaktär än bebyggelsen vid Lindholmen. Belysningsstolparna som
finns på Bravida arena som ligger precis bredvid torn F är storskaliga vilket gör att tornet
inte är den enda höga konstruktionen i området. Det pågår även flera stadsutvecklings
projekt i tornets direkta närhet vilket gör att stadsbilden för området är i omvandling och
på sikt kommer tornet omges av ny bebyggelse.
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Torn C, som är beläget i direkt anslutning till Herrgårdsskolans skolgård, är det torn som
förväntas ha störst påverkan på stadsbilden. Bebyggelsen runt torn C består till största
delen av storskaliga, men låga, industri- och butikslokaler. Skolans byggnader är även de
småskaliga. Den låga bebyggelsen i direkt anslutning till tornet gör det till den högsta
konstruktionen på platsen och därmed kommer upplevelsen av det vara mer storskaligt
jämfört med de övriga tornen som omges av hög bebyggelse. Samtidigt kommer
Karlastaden byggas endast cirka 500 meter från torn C vilket innebär att höga byggnader
kommer finnas i närheten av tornet, om än inte i tornets direkta närhet. Karlastadens höga
bebyggelse gör dock att torn C:s höjd kommer gå att jämföra och ställa i relation till något
annat vilket gör att det visuella intrycket för stadsbilden inte kommer upplevas lika
påtagligt.
De föreslagna stationsbyggnaderna bedöms enbart få en lokal påverkan på den plats och
närområdet kring byggnaderna. Hur denna påverkan uttrycker sig beror helt på
utformningen av stationsbyggnaderna. Genom en god gestaltning bedöms de olika
stationsbyggnaderna kunna utformas utifrån sina respektive platsers förutsättningar och på
så sätt ge ett positivt tillskott till stadsbilden. Ingen bedömning av riksintresset för
kulturmiljö har gjorts. Detta behandlas separat under rubrik 5.10 Kulturmiljö nedan.
FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

Inga särskilda åtgärder vad det gäller stadsbilden föreslås regleras i detaljplanerna.
5.10

KULTURMILJÖ

FÖRUTSÄTTNINGAR
Lindholmen har varit en plats för bosättningar sedan 1300-talet. Varvsverksamhet fanns här
redan på 1500-talet. Lindholmens varv etablerades 1845 och fanns kvar till 1970-talet.
Nuvarande arbetarbebyggelse på Slottsberget och Lindholmen har vuxit fram sedan 1800talets mitt i direkt anslutning till den forna arbetsplatsen. Inom det före detta varvsområdet
finns bevarade byggnader från 1940–50-talet. Idag präglas området av utbildnings- och
kunskapsrelaterade verksamheter.
Arbetarbebyggelsen på Slottsberget och Lindholmen, den före detta torrdockan och den
varvsanknutna bebyggelsen på Skatberget är tillsammans med Lindholmens herrgård
utpekat som riksintresse för kulturmiljövården, Lindholmen O 2:3.

Riksintressebeskrivning, beslutat av RAÄ 1996.
Motivering för riksintresset
Bostadsområde för arbetarna vid Lindholmens varv, som visar varvsarbetarnas levnadsförhållanden
under 1800-talets senare del, med självbyggeri i de bohuslänska fiskelägenas tradition men också
bebyggelse efter mer planmässig karaktär.
Uttryck för riksintresset
Torrdockan mot älven – insprängd 1875, senare utvidgad – och andra lämningar av varvsmiljön.
Slottsbergets bebyggelse som visar hur de inflyttade varvsarbetarna i sitt anvisade bostadsområde
tagit med sig byggnadsskicket i de bohuslänska kustsamhällena, men också mer planmässigt på
bergets någorlunda jämna hjässa. Den lägre inlandsplatån med större, avlånga kvarter och ett strikt
radsystem av fritt liggande trähus i 2–3 våningar av olika varianter (o. 1885–90), blandade med
landshövdingehus (o. 1900–20). Planmönstret och bebyggelsens karaktär. De verandaliknande
förstugorna mot gården och staketinhägnade planteringar mot gatan. ”Aftonstjärnan”, arbetarnas eget
Folkets hus från 1902.
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Vy från Slottsberget ner mot det gamla varvsområdet. Bild: Tyréns.

Riksintresseområde för kulturmiljö skrafferat i rött, kartutsnitt från Länsstyrelsens webb GIS.

Riksintresset Lindholmen representerar framförallt en typisk bostadsmiljö för industri-,
hamn och varvsarbetare. Det berättar genom bevarad bebyggelse och spår från
varvsverksamheten om närheten mellan bostadsmiljö och arbetsplats. Det före detta varvet
låg på plan mark och arbetarbebyggelsen på bergens höjder. Trots höjdskillnader var
arbetsplatsen alltid nära med liv och rörelse från varvet och med kranar och båtskrov som
tornade upp sig i gatornas slut. Den bevarade arbetarbebyggelsen har vuxit fram i direkt
anslutning till arbetsplatsen, genom självbyggeri och utan överordnad planering. Det är en
bebyggelsemiljö med stark traditionell göteborgskaraktär av ett slag som försvunnit i
många liknande arbetarstadsdelar. Lindholmens herrgård är också en del av riksintresset.
Inbäddat i delar av den bevarade trädgården ligger mangårdsbyggnaden från 1850. Den är
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samtida med varvets grundande men berättar samtidigt om tiden före varvets utveckling på
platsen. En tid då omgivningarna istället var präglade av jordbruk.
Stationens påverkan på riksintresset Lindholmen bedöms inte i denna
miljökonsekvensbeskrivning. Det kommer att göras i granskningsskedet då det finns en
mer genomarbetad yttre gestaltning. Endast tornen med lina och gondoler bedöms. En
antikvarisk konsekvensbeskrivning är under framtagande och kommer att finnas till
granskningen av detaljplanen och MKB:n. Bedömningen som finns nedan grundas på
”Linbanan – station Lindholmen, Kulturmiljöutredning, Tyréns, 2017-11-04”.
Kulturmiljöunderlaget togs fram för att fungera som stöd i arbetet med formgivningen av
linbanans torn och station samt för den kommande planens konsekvensbeskrivning.
EFFEKTER OCH KONSEKVENSER
Tornet vid Lindholmskajen (torn B) kommer att bli ett nytt, tydligt vertikalt element som
bryter av det före detta varvsområdets jämna siluett och horisontella karaktär. Det kan dock
ses som ytterligare ett av hamnens storskaliga element tillsammans med kranar,
Älvsborgsbron, höga skorstenar och byggnadsverk. Då det kommer att ligga nära de senast
byggda kvarteren kan det också anknyta till den moderna arkitekturen. Det norra tornet,
torn C, kommer höjd- och formmässigt skilja sig från såväl bostadskvarteren på
Lindholmen som den övriga bebyggelsen i det före detta varvsområdet.
Från Södra Älvstranden och från västra sidan av Sannegårdshamnen kommer tornet vid
Lindholmskajen och det norra tornet ha påverkan på Slottsberget och därmed riksintressets
kulturvärden. Tornen dominerar stadsbilden och står med dess storskalighet i kontrast till
Slottsbergets småskaliga trähusbebyggelse. De blir höga vertikala element som bryter av
Slottsbergets karaktäristiska siluett.
Fullständiga effekter och konsekvenser kommer att kompletteras när en mer genomarbetad
yttre gestaltning av stationsbyggnaden finns framme och den antikvariska
konsekvensbeskrivningen är klar.

Det norra tornet i förhållande till
Slottsberget, från söder. Bild: Tyréns.

Torn B och C i förhållande till Slottsberget.
Bild: Tyréns.
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De orangea pilarna illustrerar var linbanans dragning kommer att påverka riksintresset
Lindholmen (Karta: Linbanan – station Lindholmen, Kulturmiljöutredning, Tyréns)

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
Åtgärder för att mildra påverkan på riksintresset Lindholmen kommer att ingå i Antikvarisk
miljökonsekvensbeskrivning som är under framtagande. Denna MKB kommer att
uppdateras inför granskning.
5.11

TRAFIK OCH MOBILITET

FÖRUTSÄTTNINGAR

Planerna utgör ett infrastrukturprojekt med syfte att skapa en ny kollektivtrafiklänk. Det
gör att planerna har stor betydelse både för de lokala stadsdelarna och för en större del av
Göteborg stad då bättre förutsättningar skapas för ett resande med kollektivtrafik.
Linbanan anses generellt inte generera något behov av parkeringsplatser för bil vid någon
av de tre stationerna. Däremot kan ett visst behov föreligga för angöring och tillfällig
uppställning för stationernas funktion.
Lindholmen
Stationsområdet nås i huvudsak med bil från Polstjärnegatan och Lindholmsallén. Gångoch cykelväg finns utmed samtliga omkringliggande gator. Närmaste hållplats för
kollektivtrafik ligger utmed Lindholmsallén ungefär 200 meter öster om planområdet för
stationsbyggnaden. Hållplatsen är både en lokal- och regional kollektivtrafikknutpunkt och
trafikeras av 6 busslinjer och Angeredssnabben. Färjeläget Lindholmspiren ligger cirka 400
meter sydost om planområdet för stationen. Här ifrån avgår en färja till Klippan, Norra
Älvstranden, Lilla Bommen samt Stenpiren.
Då stationen på Lindholmen placeras i befintlig cirkulation måste trafiken ledas runt
stationen. Förslaget innebär att trafiken flyttas närmare bebyggelsen i söder. Trafikvolymen
här är relativt låg, cirka 3000 fordon per vardagsdygn eller knappt 300 fordon under maxtimmen. Den föreslagna trafiklösningen innebär att trafiken leds runt stationen och att
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befintligt kollektivtrafikstråk utmed Lindholmsallén ligger kvar i sitt nuvarande läge. I söder
ansluter dubbelriktade vägar för att angöra befintliga områden intill. Lindholmens unika
stationsfunktion beräknas ha ett behov av mellan 25–48 cykelparkeringsplatser per 100
påstigande resenärer. Utifrån beräkningar av tänkt resenärsflöde har behovet av
cykelparkeringar därmed antagits ligga mellan 463–775 stycken.

Illustration av föreslagen trafiklösning runt stationsområdet på Lindholmen. Karta: AL Studio.

Västra Ramberget
Tillgängligheten till stationsområdet vid Västra Ramberget bedöms vara godtagbar från
norr och öster med plan mark och gång- och cykelbanor. Från väster finns det en
cykelpassage från bostadsområdet Lammelyckan i väster genom Volvos
verksamhetsområde. Passagen är otydlig och kan upplevas mörk och otrygg på kvällstid.
Söderifrån är tillgängligheten otillfredsställande med en brant bilväg som kantas av en smal
gångbana på ena sidan. Stationsområdet nås med bil från Inlandsgatan. Närmaste hållplats
för kollektivtrafik ligger på cirka 70 meter öster om planområdet, utmed Inlandsgatan.
Hållplatsen trafikeras av en busslinje mellan Västra Eriksberg och Hjalmar Brantingsgatan.
Planområdet för stationen ligger inom reservatet för en framtida flytt av Hamnbanan och
Lundbyleden. Reservatet är utpekat som riksintresse för kommunikation, se vidare under
rubrik Påverkan på riksintressen.
Behovet av cykelparkeringar bedöms till cirka 400 stycken.
På kort sikt behöver mindre ombyggnader ske av gatumark vid stationsbyggnaden och det
norra tornet, torn D. Befintlig väg i öst-västlig riktning söder om markparkeringen sydöst
om stationen föreslås förstärkas med en trottoar samt förlängas upp till stationen där ett
torg skapas. Det södra torget går hela vägen mot Inlandsgatan och skapar en koppling till
befintligt vägnät. På längre sikt finns en framtidsvision om att knyta an linbanans
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vägstruktur till det framtida gatunätet som studeras inom detaljplanen för Verksamheter
med mera vid Volvo Lundby.

Föreslaget gatunät till linbanan med befintlig vägstruktur
(illustration från samrådshandling till detaljplan).

Vid det södra tornet, torn C, invid ICA Maxi behöver cirkulationsplatsen flyttas till ett läge
längre österut. I övrigt kommer befintliga funktioner med gång- och cykelvägar att finnas
kvar längs bilvägen, dock i något förskjutet läge.

Befintlig cirkulation skjuts cirka 15 meter åt öster. Föreslagen placering för torn C,
sydväst om cirkulationen (illustration från samrådshandling till detaljplan).
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Wieselgrensplatsen
trafikeras frekvent av bussar och spårvagn som går till andra delar av Göteborgs stad.
Wieselgrensplatsen nås med bil från Hjalmar Brantingsgatan men även via
Wieselgrensgatan. Inlandsgatan nås via antingen Hjalmar Brantingsgatan, Gropegårdsgatan
eller Lundbyleden. Gång- och cykelväg finns utbyggt längs med Hjalmar Brantingsgatan
samt Inlandsgatan.
Placeringen av torn och station innebär att ombyggnad krävs av de vägar som finns i
anslutning till station och torn. Placeringen av stationsbyggnaden vid den nuvarande
gångtunneln som norrifrån knyter Wieselgrensplatsen till spårvagnshållplatsen ersätts av en
trappa genom stationsbyggnaden samt hissar inne i byggnader och ramper öster därom.
Detta innebär att torgytan väster om stationsbyggnaden blir en viktig entrépunkt för
gående som har linbanan och spårvagnshållplatsen som målpunkt. Torgytan korsas även av
ett cykelstråk i nord-sydlig riktning. Stationens byggrätt är utformad så att befintlig
spårvagnshållplats inklusive vändslinga kan ligga kvar och fungera som tidigare. Utanför
planområdet vid den föreslagna stationen innebär förändringen att vägytorna norr och
väster om stationsbyggnaden görs smalare för att skapa utrymme för stationsbyggnaden
och för att skapa god tillgänglighet för gång- och cykeltrafik. Hjalmar Branting- ledens
västergående sträckning minskas till ett körfält med ett högersvängfält i anslutning till
korsningen med Wieselgrensgatan. På bron över spårvagnsspåren minskas antalet körfält
från tre till två i vardera riktningen varav ett i varje riktning är ett vänstersvängfält. Längs
brons östra sida föreslås en breddad gångväg. Bedömningen är att 300–400
cykelparkeringar behövas vid stationen för Wieselgrensplatsen.
I anslutning till torn E och F görs vissa mindre revideringar av trafikstrukturen längs
Inlandsgatan. Illustrationerna nedan beskriver hur gator föreslås att lösas i anslutning till
stationen och de föreslagna tornplaceringarna.
Förändringarna i av trafikstrukturen utanför planområdet sker med stöd av gällande planer.
EFFEKTER OCH KONSEKVENSER

Detaljplanerna innebär en utveckling av dagens kollektivtrafik genom att ett för Göteborg
helt nytt kollektivtrafikslag möjliggörs. Det ökar tillgängligheten med kollektivtrafik för
boende och verksamma i närområdet till de fyra stationerna. Genom att ha övrig
kollektivtrafik i anslutning till hållplatserna för linbanan ges möjlighet för att linbanans
hållplatsstationer kan fungera som bytespunkter. Mobiliteten ökar med en linbana och
bedöms leda till minskat bilberoende i området då barriärer överbryggas. Cykeln blir enligt
underlagsrapporter en naturlig del i en resekedja där linbanan ingår. Linbanans dragning
och direktkopplingar innebär också att det kommer gå snabbare att transportera sig från
Lundby till centrum vilket innebär att Lundbyleden, Hamnbanan och Göta älv inte kommer
att upplevas som lika stora barriärer jämfört med idag.
Lindholmen
I arbetet med detaljplanen har en trafikanalys tagits fram som översiktligt redovisar
konsekvenserna av trafikförslaget med fokus på omfördelning av trafiken i området.
Analysen visar att trafikförslaget innebär en del omvägar till vissa målpunkter. Som en följd
av detta bedöms körvägar förändras och viss trafik väljer vägar runt utredningsområdet.
Totalt sett minskar trafiken runt linbanestationen något jämfört med dagens situation.
Västra Ramberget
För att möjliggöra en flytt av gatustrukturen vid torn C åt öster planläggs en yta av
Lindholmen 735:488, som i gällande plan är kvartersmark för parkering, som allmän plats,
gata. Utrymme kommer i plankartan säkras för passage för en framtida Gropegårdslänk, ett
i översiktsplanen utpekat kollektivtrafikstråk förbi området.
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Wieselgrensplatsen
Vid Wieselgrensplatsen anpassas den nya stationen till befintliga strukturer. Inga nya
trafikomläggningar föreslås.
Placeringen vid spårvagnshållplatsen Wieselgrensplatsen innebär möjlighet att skapa en
mycket effektiv bytespunkt för resenärer, med förhållandevis god koppling till torget. Delar
av behovet av cykelparkering bedöms behöva lösas utanför planområdet inom mark som är
planlagd som allmän plats i gällande planer.
Då stora flöden av människor kan förväntas passera över torgytan framför stationen och
passagen ner till spårvagnshållplatsen är det av stor vikt att trafiklösningen kring
planområdet utformas med tanke på säkra övergångar, exempelvis genom en utformning
som uppmuntrar till låg hastighet. Eftersom busshållplatserna kommer att ligga kvar i sitt
nuvarande läge kan många som passerar övergångstället norr om stationen förväntas ha
bråttom för att hinna med en anslutning. Detta gäller främst vid byte till spårvagn eftersom
linbanegondolerna avgår kontinuerligt med korta intervall.
FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

Ytanspråk och goda lösningar för cykelparkering över alternativt under mark behöver
studeras vidare i det fortsatta arbetet. I anslutning till stationerna ska cykeltrafiken,
gångtrafiken och kollektivtrafiken prioriteras högt.
För att möjliggöra attraktiva cykelparkeringar och möjlighet att enkelt byta färdmedel (från
cykel till linbana) planeras bland annat minst 50 % av det totala antalet cykelparkeringar
byggas väderskyddade. Vid utformning av cykelparkeringar ska stadens cykelprogram
följas, (cykelprogram för en nära storstad 2015–2025).
Vid den norra delen av torgytan på Wieselgrensplatsen planeras även för ett framtida Styr
och ställ.
Stora delar av trafikytorna vid Lindholmsstationen planeras som så kallade ”shared space”ytor där trafiken vistas på de gåendes villkor. Detta för att förtydliga biltrafikens
underordnande i området och öka platsens vistelsekvaliteter i form av ökade torgytor och
tydliga gångvänliga kopplingar till intilliggande områden så som Chalmers
utbildningsområde och naturområdet i sydväst.
Med hänsyn till att det endast är ett körfält väster respektive öster om stationsområdet vid
Lindholmen bedöms en väl utförd detaljutformning kunna skapa en miljö där biltrafiken
inte upplevs som dominerande. Utformningen av gatan runt hela stationsbyggnaden blir
viktig för att skapa en trygg och säker trafikmiljö och undvika barriäreffekter i anslutning
till linbanestationens torgyta.
Vid Wieselgrensplatsen bedöms en del av cykelparkeringsbehovet kunna lösas inom
torgytan i planområdets västra del, dock måste utformning och placering av dessa
cykelplatser studeras noga i det fortsatta planarbetet så att torgytans funktion som
entréplats till stationen och till hela linjen kan uppfyllas.

6

SOCIALA KONSEKVENSER

FÖRUTSÄTTNINGAR

Förutsättningarna för att linbanan ska bidra till att skapa en bättre sammankopplad stad är
att alla planerade linbanestationer byggs ut. Det är även viktigt att linbanan ses som ett
komplement till det befintliga kollektivtrafiksystemet och att det blir lätt att byta mellan
olika trafikslag vid linbanestationerna. Stationerna bör även vara väl förankrade i den
omgivande miljön för att stationernas närområde ska kunna utvecklas. Fler passerande i
området bidrar till ökat underlag för verksamheter och service vilket skapar förutsättningar
för fler verksamheter och mer service.
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På en övergripande nivå är en förutsättning att linbanan ska kunna bidra till att överbrygga
flera barriärer som idag bidrar till en fysisk segregation mellan centrala Göteborg, norra
älvstranden och centrala Hisingen. Ytterligare en utgångspunkt för linbanan är att dess
direktkoppling i nord-sydlig riktning ska göra att det gå snabbare att resa från
Wieselgrensplatsen via, Västra Ramberget och Lindholmen till Järntorget. Lundbyleden,
Hamnbanan och Göta älv kommer därmed inte att upplevas som lika stora barriärer jämfört
med idag.
Den varierande topografin runt Västra Ramberget förutsätter att området anpassas så att
stationsbyggnaden och de omkringliggande offentliga ytorna är tillgängliga för alla.
Förutsättningarna för insyn från stationsbyggnader och gondoler har bedömts nödvändig
att studera närmare för fyra bostadshus med avseende på gondoler och två bostadshus
med avseende på stationsbyggnaderna.
EFFEKTER OCH KONSEKVENSER

En positiv effekt av linbanan är att kollektivtrafiknätet blir bättre sammankopplat i och med
en ny sträckning i nord-sydlig riktning. Linbanan påverkas inte av andra transporter vilket
innebär att restiden alltid kommer vara den samma oavsett tid på dygnet.
Linbanan blir en komplettering till det befintliga kollektivtrafiknätet i Göteborg. Och en
effekt av det blir att en ny koppling mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen skapas. Ett
nytt kollektivt färdsätt tillsammans med en ny sträckning gör det lättare för människor att
röra sig över älven, Lundbyleden, hamnbanan och Ramberget. Det innebär vidare att
områden med olika socioekonomiska förutsättningar kopplas samman, vilket kan ge en
större variation av resenärer och personer som vistas i och runt stationsområdena.
Linbanan innebär även en möjlighet att minska trycket på befintliga kollektivtrafiklinjer,
särskilt till och från Lindholmen och Wieselgrensplatsen där trycket på kollektivtrafiken i
dagsläget är stort.
En annan positiv konsekvens med linbanan är att det i anslutning till de nya
stationsplaceringarna finns möjlighet att utveckla platserna runt stationerna. Lindholmen
och Wieselgrensplatsen är redan idag starka knutpunkter och linbanestationerna bedöms
bidra till att stärka underlaget för offentlig och kommersiell service vid stationerna då
antalet passerande resenärer kommer öka. För Wieselgrensplatsens del kan en
linbanestation innebära en stärkt roll som lokalt centrum och som en del av
stadsutvecklingen längs Hjalmar Brantingstråket vars tyngdpunkt annars kan tendera att
ligga i området kring Backaplan och Vågmästareplatsen.
Linbanan kan bidra till att otrygghet skapas, både runt stationsbyggnaderna och i själva
gondolerna. Stationernas fysiska utformning kommer i hög grad påverka hur trygg platsen
upplevs för resenärer och förbipasserande. Linbanan kan samtidigt bidra till att öka
tryggheten i närområdet runt stationerna då det kommer vara fler människor som ser
området uppifrån.
Linbanestationerna blir storskaliga byggnader med hårdgjorda ytor i områdena vilket kan
skapa negativa konsekvenser för områdena. Den negativa konsekvensen bedöms dock vara
låg om stationsbyggnaderna och torgytorna runt omkring utformas och anpassas till den
mänskliga skalan.
Tornens utbredning i staden bidrar till konsekvenser vad det gäller det visuella intrycket,
både på nära och långt håll. Tornens storlek bidrar till att de kommer synas från många
ställen i stan. På nära håll kommer de även kunna upplevas som barriärer i landskapet.
Tornen ger ett stort avtryck i stadsbilden på avstånd. Stationer, torn och passerande
gondoler kommer få konsekvenser och påverka människor som bor i närmiljön. Människor
påverkas olika mycket av förändringar i dess närhet vilket gör det svårt att avgöra hur
negativa konsekvenserna skulle kunna bli.
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Linbanestationerna kommer även få konsekvenser för omkringliggande vägar. Det finns en
risk att stationerna omringas av vägar som i sin tur bidrar till att stationsbyggnaderna blir
svårtillgängliga för resenärer, som kommer till fots eller med cykel.
Konsekvenserna vad det gäller insyn från gondoler och stationsbyggnad bedöms endast
påverka ett mindre antal byggnader. Insyn från gondol bedöms vara en större olägenhet än
insyn från stationsbyggnad. Om avståndet mellan gondol och bostadsfönster understiger
40–50 meter bör inte insynen sträcka sig längre än cirka 0,5 meter in i bostaden med
hänsyn till personen/personerna i bostaden. I de flesta fall understigs inte avståndet på 40
meter och i de fall där det görs har insynens påverkan reglerats med hjälp av tornens
höjder och placeringar. På de ställen där avståndet är närmare än 40 meter bedöms därför
inte insynen sträcka sig längre än 0,5 meter in i bostaden.

Principsektion för insyn hämtad från utredningen Insyn och skuggor, 2018-02-15.

Placeringen av torn C i direkt anslutning till Herrgårdsskolans skolgård får negativa
konsekvenser för skolgården då en del av skolgården tas i anspråk. Det visuella intrycket av
ett 125meter högt torn intill skolgården kommer även påverka barnen som vistas på
skolgården.
Station Västra Ramberget kommer ligga i direkt anslutning till Volvo Lundby. Planarbete
pågår för en utbyggnad av Volvo där flera nya kontor-, utvecklings- och testverksamheter
kommer etableras. När Volvo bygger ut sin verksamhet i direkt anslutning till stationen och
då området runt stationen omges av bebyggelse som tillhör Volvo finns en risk att
stationen och stationsområdet uppfattas tillhöra Volvo och därför upplevs privat. För att
undvika att det sker är det därför viktigt att se till att stationen och tillfartsvägarna till
stationen utformas på ett sätt som gör att de uppfattas som offentliga och öppna för
allmänheten.
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Då stationen till stor del omges av arbetsplatser finns en risk att stationen och dess
omkringliggande omgivning blir folktomt på kvällar och helger. Det här gör även att
underlaget för service vid den här stationen bedöms lägre än för övriga stationer. En positiv
effekt av en station vid Västra Ramberget är samtidigt att de boende som bor i
flerbostadshusen längs med Gropegårdsgatan och Inlandsgatan kommer få bättre tillgång
till service och ett utökat utbud av kollektivtrafik i direkt närhet av bostaden. Stationen ökar
även närheten till rekreationsområdet på Ramberget för fler människor. Tillgängligheten
och kopplingarna upp på berget är däremot bristfälliga vilket gör att det finns en risk att
linbanan inte används för att ta sig till Ramberget i någon större utsträckning.
En potentiell negativ konsekvens av utvecklingen av områdena runt stationerna är att en
gentrifieringsprocess påbörjas och att socioekonomiskt svagare grupper trängs ut och inte
längre har möjlighet att bo kvar i områden i närheten av stationerna. Utträngningseffekter
är även en risk för verksamheter i områdena. Risken för detta bedöms störst i området runt
Wieselgrensplatsen där en stor andel av befolkningen är äldre och där många har bott i
området länge.
Stationen vid Wieselgrensplatsen innebär en möjlighet att skapa ett tryggare kvällsliv runt
den befintliga spårvagnshållplatsen och gångförbindelsen till hållplatsen vilka idag upplevs
som otrygga. I och med att en linbanestation byggs skulle området få en ny utformning
vilket kan bidra till att öka trygghetskänslan på platsen.
FÖRSLAGNA ÅTGÄRDER

I planbeskrivningen för Wieselgrensplatsen lyfts risken för utträngning av boende och
verksamheter som en negativ konsekvens av detaljplanen. Detta bedöms i planen vara en
viktig aspekt av social hållbarhet att bevaka och styra från.
För att minska otryggheten runt stationerna och tornen samt i gondolerna är det viktigt
med utformning och gestaltning som skapar öppna ytor som är lättöverskådliga.
Bemannade stationer skapar även en ökad trygghetskänsla. Det är viktigt att skapa trygga,
tillgängliga och tilltalande kopplingar mellan station och omkringliggande område.
Utformning av stationsområdet vid Västra Ramberget blir extra viktigt för att skapa ett
område som lockar besökare till platsen även på kvällar och helger vilket är viktigt ur ett
trygghetsperspektiv men även för att skapa ett underlag för verksamheter och service att
vilja etablera sig på platsen. Tillgängligheten upp på Ramberget måste studeras vidare, inga
föreslagna åtgärder för hur tillgängligheten kan lösas finns i nuläget.
I närheten av tornen finns också möjlighet att använda utformning och gestaltning för att
bidra med värden även för dem som inte kan, vill eller har behov av att använda linbanan.
Hur tornets fot samspelar med livet på marken blir viktigt för att skapa en mänsklig skala i
det storskaliga tornets närområde och således begränsa de negativa konsekvenserna med
de storskaliga tornen. En viktig åtgärd är att gestaltningen av tornet som placeras i direkt
anslutning till Herrgårdsskolans skolgård utformas på ett sätt som gör att tornet anpassas
till omkringliggande miljöer och i ögonhöjd för barnen.
En ny social konsekvensbeskrivning (SKA) som inkluderar en barnkonsekvensbeskrivning
(BKA) kommer tas fram till detaljplanerna. I den kommer frågor som rör social hållbarhet,
trygghet och utformning av linbanan bland annat tas upp.
Vad det gäller utformningsbestämmelser finns inget formellt gestaltningsprogram
framtaget. Utformning och gestaltning av torn, stationsbyggnader och dess omgivande
platser kommer därför i stor utsträckning utgå från det vinnande tävlingsbidragets
gestaltning. Inga detaljerade regleringar angående utformning kommer göras i plankartan.

Uppdrag: 285545, MKB - Linbanan 16/0740, 16/0741, 16/0742 (18/0263),
ProjeknrD0883,
D0884,
D0885
Beställare: Göteborgs
Stad
51(60)

2018-04-30
Samrådshandling

7

UPPFYLLELSE AV DE NATIONELLA MILJÖMÅLEN

Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål för en hållbar samhällsutveckling.
Göteborgs Stad har utifrån dessa valt ut de tolv mål som är viktigast för
göteborgssamhället och skapat egna, lokala miljömål utifrån dessa.
I behovsbedömningen har en bedömning gjorts om genomförandet av linbanan leder till att
måluppfyllelsen blir bättre eller sämre jämfört med nuläget och med nollalternativet.
Miljömålen och deras relevans för detaljplanen redovisas nedan i Tabell 1. Hur respektive
relevant miljökvalitetsmål påverkas av detaljplanen sammanfattas i Tabell 2.

Miljökvalitetsmål

Målets relevans
för detaljplanerna

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och
vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande
kust och skärgård
Myllrandevåtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Relevant
Relevant
Relevant
Relevant
Ej relevant
Ej relevant
Relevant
Relevant
Relevant
Relevant
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Relevant
Relevant

Tabell 1

Betygsskala till tabell 2 nedan
+ positivt
0 ingen direkt förändring
- negativt

Miljömål
Begränsad klimatpåverkan

Nya
detaljplaner
+

Frisk luft

+

Kommentar
Linbana genererar inga utsläpp då den
drivs av elmotorer. Linbanan innebär
att fler resor görs med kollektivtrafik
som i förlängningen leder till färre
bilresor och mindre utsläpp av
växthusgaser.
Linbanan bedöms öka använda av
kollektivtrafik och därmed leda till en
minskning av fordonstransporter och
minskade utsläpp av luftföroreningar.
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Bara naturlig försurning

+

Giftfri miljö

+

Ingen övergödning

+

Levande sjöar och
vattendrag

0

Grundvatten av god
kvalitet

0

Hav i balans samt levande
kust och skärgård

0

God bebyggd miljö

Ställningstagande avvaktar
ytterliga
underlag kring
påverkan på
kulturmiljön.

Ökat kollektivtrafikresande leder till
minskade utsläpp av föroreningar från
fordonstrafik.
Det bedöms inte finnas någon större
risk att marksanering behöver
genomföras för att minska riskerna för
människors hälsa eller för miljön.
Undantaget är sanering av marken
under bensinstationen väster om
Wieselgrensplatsen (som kommer att
avvecklas).
Förekomsten av klorerade
lösningsmedel vid
Gropegårdsgatan/Inlandsgatan
behöver utredas vidare.
Kväveutsläpp till vatten och
kväveoxider till luft bedöms minska då
användandet av kollektivtrafiken
bedöms ökar och bilismen därmed
minska samt att en förbättrad rening
av dagvatten kommer att ske i och
med utbyggnaden enligt planförslaget.
Vid genomförande av föreslagna
åtgärder för omhändertagande av
dagvatten bedöms inte den kemiska
statusen påverkas negativt.
Eventuellt kommande tillstånd för
vattenverksamhet kommer att utreda
påverkan på grundvatten, därför går
det i nuläget inte fullt ut att bedöma
påverkan på detta miljömål. Det
sannolika är dock utifrån dagens
kunskap att grundvattenkvaliteten inte
kommer att påverkas.
Seglingsfri höjd 45 meter.
Se miljömål levande sjöar och
vattendrag
Linbanan bedöms öka kollektivtrafikresandet och därmed minska
fordonstransporter.
Gjorda bullerberäkningar visar risk för
överskridande av riktvärden för buller.
Vid projektering av anläggningen
kommer bullerbergränsande åtgärder
att arbetas in i utformningen för att
kunna klara riktvärdena.
Det pågår ett analysarbete kring ev.
påverkan på riksintresset för
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Ett rikt växt- och djurliv

0

kulturmiljövården inom Lindholmen.
Bedömningen av påverkan på
miljömålet avvaktar därför detta
underlag.
Människor kommer inte att utsättas
för skadliga luftföroreningar, kemiska
ämnen eller andra oacceptabla hälsooch säkerhetsrisker.
Ingen påverkan på möjligheterna att
uppfylla miljömålet.

Tabell 2

8

PÅVERKAN PÅ MILJÖKVALITETSNORMER (MKN)

Miljökvalitetsnormer (MKN) regleras i 5 kapitlet miljöbalken och är ett juridiskt styrmedel
som syftar till att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor. Enligt
miljöbalken ska en miljökvalitetsnorm ange de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som
människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller
naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter.
De miljökvalitetsnormer som bedöms som aktuella och som beskrivs i denna MKB är MKN
för luft, MKN för yt- och grundvatten samt MKN för fisk- och musselvatten.
8.1

LUFT

Linbanan i sig genererar inga utsläpp av avgaser då banan drivs av elmotorer. I
förlängningen kan linbanan medföra minskade utsläpp genom minskad biltrafik tack vare
bättre kollektivtrafik. Linbanan bedöms därför inte bidra till att MKN överskrids, snarare
tvärtom.
Miljöförvaltningen har med hjälp av sin senaste luftmiljöberäkning från år 2014 som grund
gjort beräkningar av luftkvaliteten för samtliga stationer. Enligt dessa beräkningar ligger
området för stationerna på Lindholmen, vid Västra Ramberget samt på Wieselgrensplatsen
under en nedre utvärderingströskel och någon vidare utredning bedöms inte krävas.
Hänsyn behöver tas till att luftföroreningsnivåerna vid framförallt Wieselgrensplatsen är
relativt höga. Detta kan göras genom att ventilationen placeras på den sida av stationerna
där luften är bäst.
8.2

YT- OCH GRUNDVATTEN

Planområdena berör inom miljökvalitetsnorm för grundvattenförekomst.
Planområdena berör däremot ytvattenförekomsten Göta Älv - Säveåns inflöde till mynningen
vid Älvsborgsbron (SE40423-126995). Ytvattenförekomsten har klassats som kraftigt
modifierat vatten. I och med detta beslutas det inte om några miljökvalitetsnormer. Istället
används termen kvalitetskrav. En sådan vattenförekomst kommer därmed inte att omfattas
av lika stränga krav som en ordinarie vattenförekomst.
För aktuell ytvattenförekomst är den övergripande ekologiska potentialen klassad som
otillfredsställande. Kvalitetskravet är god ekologisk potential år 2027. Att
vattenförekomsten har en otillfredsställande ekologisk potential innebär att enbart tre till
sex av åtgärderna inom maximal ekologisk potential är genomförda alternativt att
åtgärderna inte innebär en väsentlig förbättring av de biologiska kvalitetsfaktorerna. Övriga
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parametrar och kvalitetsfaktorer som är klassade för den preliminära vattenförekomsten är
de fysikaliska och kemiska kvalitetsfaktorerna; näringsämnen och försurning. Dessa har
klassats till god respektive hög status.
Kemisk ytvattenstatus har klassificerats till ”uppnår ej god status” både för ämnena
kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) och för ”utan överallt överskridande
ämnen”. Det sistnämnda gäller för tributyltennföreningar (TBT) som har uppmätts i
sediment överskridande angiven nivå i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om
klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19). Denna haltnivå
är framtagen utifrån effektbaserade tester på bottenlevande organismer. Halterna av TBT i
sediment indikerar att statusen inte är god med avseende på TBT i den aktuella
vattenförekomsten. Gränsvärdet för både kvicksilver och PBDE i fisk bedöms överskridas i
hela landet och därför klassas samtliga vattenförekomster som ”uppnår ej god status” för
dessa ämnen. Klassningen för kvicksilver och PDBE är således generell medan klassningen
för TBT är specifik för vattenförekomsten.
Utöver statusklassning och förslag till miljökvalitetsnormer är ytvattenförekomsten
påverkad av miljöproblemen miljögifter, förändrade habitat genom fysisk påverkan och
främmande arter. Vattenförekomsten bedöms däremot inte vara påverkad av övergödning
eller försurning.
Möjligheten att uppnå god kemisk status får inte försämras av detaljplanen. Enligt
beräknade föroreningsmängder, från stationsbyggnaderna, i dagvattnet ökar dock
mängden kväve, krom och arsenik efter exploatering. Inga utav dessa ämnen överskrider
dock riktvärden enligt stadens riktlinjer. Det innebär att halterna innan exploatering är så
låga att de inte anses påverka möjligheterna att uppnå god kemisk status. Följaktligen
utgör linbanans stationsbyggnader ingen verksamhet som riskerar att orsaka försämring av
status eller att möjligheten att uppnå god kemisk status i Göta Älv äventyras.
Föroreningsberäkningar, från dagvattenutredningen, för utredningsområdet visar att fler
ämnen överskrider riktvärden och det finns behov av mer omfattande rening än ”enklare
rening” för att uppnå MKN för vatten.
Inga särskilda åtgärder, kopplade till stationsbyggnaderna, för att minska påverkan på MKN
för yt- och grundvatten bedöms som nödvändiga.
Dagvattenutredningen uppmärksammar behovet av rening av dagvattnet från
utredningsområdena för att klara MKN för vatten. Dagvattenutredningen ger även förslag
till reningsmetoder. Valda metoder bör säkerställas i samband med detaljplanerna.
Eventuell påverkan under anläggningsskedet hanteras i ansökan om vattenverksamhet.
8.3

FISK- OCH MUSSELVATTEN

Enligt EU:s fiskvattendirektiv (78/659/EEG) är Göta Älv och Säveån utpekade som
fiskevattenområden. Vattendragen omfattas därmed av MKN för fisk- och musselvatten.
Målet för fiskvattendirektivet är att bevara eller förbättra kvaliteten på strömmande eller
stillastående sötvatten där fisk lever eller skulle kunna leva om föroreningarna där kunde
minskas eller elimineras.
Göteborgs Stads riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till recipient och dagvatten är
angivna halter vid utsläppspunkten. MKN för fisk- och musselvatten gäller däremot
vattenförekomsten som helhet.
Göta Älv och Säveån är så kallade laxfiskevatten. Därför gäller gräns- och riktvärden enligt
bilaga 1 till förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.
Gränsvärden finns för bland annat pH, ammoniak, ammonium och zink.
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För att minimera utsläpp av zink till vattenförekomsten bör byggnadsmaterial innehållande
zink undvikas.
Dagvattenutredningen uppmärksammar behovet av rening av dagvattnet från
utredningsområdena för att klara MKN för vatten. Dagvattenutredningen ger även förslag
till reningsmetoder. Valda metoder bör säkerställas i samband med detaljplanerna.
Eventuell påverkan under anläggningsskedet hanteras i ansökan om vattenverksamhet.

9

REDOGÖRELSE FÖR DE ÅTGÄRDER SOM PLANERAS FÖR
UPPFÖLJNING OCH ÖVERVAKNING

Inga åtgärder kopplade till detaljplanerna bedöms behöva följas upp eller övervakas efter
planernas genomförande.

10 DISPENSER OCH TILLSTÅND
10.1

LINBANESPECIFIKA TILLSTÅND

Linbanor faller under Plan- och bygglagen. Vad som krävs för att linbanan ska godkännas
och driften startas regleras fr.o.m. 21 april 2018 i ”Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/424/EU om linbaneanläggningar” som då blir lag. Boverkets
föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar (BFS
2016:11-H17) som innehåller det tidigare gällande EU-direktivets skrivning, förändras i och
med den nya EU förordningen som nu endast omfattar användarkraven. Vilka krav som
ställs på en linbaneägare eller den som sköter driften av anläggningen är inte beskrivet i
detalj i något av de här studerade dokumenten.
Kommunen (Byggnadsnämnden) ansvarar för tillsyn av linbanan. Hur tillsyn går till är inte
reglerat i något av de studerade dokumenten. Praxis är enligt uppgift endast kontroll av att
besiktningar har skett. Tillsyn som omfattar kontroller i form av revisioner av hur
regelverket för drift och säkerhet följs, alltså inte kontroll av den tekniska funktionen, sker
endast om behovet särskilt påkallats.
10.2

ÖVRIGA TILLSTÅND

Trafikkontoret ansvarar för att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet för torn B som står
i hamnbassängen vid Lindholmen. Processen är påbörjad och erhållet tillstånd beräknas till
andra kvartalet 2019.
Trafikkontoret ansvarar för ansökan till Trafikverket för att erhålla tillstånd att passera över
statlig järnväg och väg. Detta är aktuellt över Lundbyleden och Hamnbanan.
Övriga tillstånd som kan bli aktuella är tillstånd att passera farled, samt flygförbud kring
linbanan.
Vid Wieselgrensplatsen och öster om Inlandsgatan kan ett antal träd komma att påverkas.
Dessa bedöms inte omfattas av miljöbalkens generella biotopskydd gällande alléer. Träden
vid Wieselgrensplatsen utgörs dels av barrträd, vilka inte omfattas av biotopskydd, eller av
en rad med enbart unga träd, som därmed inte heller omfattas av biotopskyddet.
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11 PÅVERKAN PÅ RIKSINTRESSEN
11.1

RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖ

Hur linbanan bedöms påverka riksintresset för kulturmiljö beskrivs i avsnitt
5.10 Kulturmiljö ovan.
11.2

RIKSINTRESSE FÖR KOMMUNIKATION

Det finns ett riksintresse för kommunikation inom området där station Västra
Ramberget och torn C planeras. Reservatet möjliggör en framtida eventuell dragning
av Hamnbanan och/eller Lundbyleden i bergtunnel genom Ramberget. Tunnelreservatet
berörs till viss del av aktuell detaljplan. Flera alternativa sträckningar är möjliga då en
bedömning utifrån geotekniska utredningar visar att det är möjligt med bebyggelse av
station och torn över tunneln för Hamnbanan eller Lundbyleden.
Gällande detaljplaner i närområdet har lagt fast placeringen av Hamnbanan väster om
planområdet och påverkar möjliga linjedragningar genom berget (detaljplan för
Järnvägstunnel och Bostäder vid Säterigatan (1480K-ll-5316).
En bedömning utifrån geotekniska utredningar är att det är möjligt med bebyggelse av
linbanestation över tunneln för Lundbyleden. Plankartan säkerställer att en tunnel får
anläggas under stationen genom bestämmelsen t2 – marken ska vara tillgänglig för allmän
underjordisk vägtunnel till en höjd av +10 meter över stadens nollplan.
En sammanfattande bedömning är att det inte kan konstateras att linbaneanläggningen
förhindrar en framtida möjlighet att förlägga Hamnbanan och hela eller delar av
Lundbyleden i tunnel genom Ramberget och att ett linbanetorn bör ses som en befintlighet
när frågan om den långsiktiga hanteringen av Hamnbanan och Lundbyleden undersöks och
diskuteras vidare.
11.3

RIKSINTRESSE FÖR SJÖFART

Göta Älv utgör riksintresse för sjöfarten. Ingen påverkan bedöms ske på riksintresset
då linbanans korridor över älven är högre än segelfri höjd under Älvsborgsbron.
Detaljplanen för station och torn vid Lindholmen har även bestämmelse om krav på
påseglingsskydd runt torn som placeras i vattenområde.
11.4

RIKSINTRESSE FÖR LUFTFART

Landvetter flygplats och Säve flygplats utgör riksintresse för luftfart. I planarbetet för
Karlatornet har det konstaterats att riksintresset för luftfart inte kommer att påverkas. Då
linbanans torn kommer att vara betydligt lägre än Karlatornet görs bedömningen att tornen
inte kommer att påverka riksintresset. Torn och linor inom planområdet bedöms inte heller
påverka riksintresset utifrån genomförd hindersprövning.

12 SAMMANVÄGD BEDÖMNING
Påverkan på kulturmiljön samt osäkerheter avseende riskfrågor och bullernivåer är de
frågor som bedömts mest prioriterade att behandla i denna MKB.
Det största ljudbidraget från linbanan alstras vid torn och stationer. Länsstyrelsen Västra
Götaland har beslutat att de ljudemissioner som alstras från linbanan ska bedömas som
industribuller. Därav ska Naturvårdsverkets vägledning för industri- och verksamhetsbuller
ligga till grund för bedömning av påverkan. Utifrån hittills gjorda bullerberäkningar finns
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risk för att riktvärden för industribuller överskrids. På grund av osäkerheter i indata,
utformning av linbanan och att det ännu inte finns någon upphandlad linbaneentreprenör
krävs vidare utredning vad gäller bullerpåverkan innan graden av påverkan, och
överskridanden av riktvärden, fullt ut kan bedömas.
Utifrån framtagen riskutredning bedöms fyra potentiella risker hamnade i kategorin ”Hög
risk”. Dessa är i fallande ordning, ”Terrorattack”, ”Linbana över statlig väg”, ”Överfall i
gondol” samt ”Skada på gondolresenär genom brandrök från närliggande brand”.
Sannolikheten att Linbanan i Göteborg skulle drabbas av en terrorattack bedöms i
utredningen som tämligen låg, dock kan konsekvenserna vara mycket stora. I
projekteringsfasen kan denna risk beaktas genom lämplig utformning och dimensionering
av pelare, stationer och andra konstruktioner.
Risknivåerna förknippade med transport av farligt gods på Hamnbanan bedöms ligga på
gränsen mellan acceptabla nivåer och lägre delen av ALARP (As Low As Reasonably
Practicable) enligt valda acceptanskriterier.
För risker relaterat till brand i närliggande områden har det tagits fram generella och
konservativa säkerhetsavstånd som bör upprätthållas för att inte riskera linbanans
säkerhet. För vissa specifika byggnader kan det bli aktuellt med riskreducerande åtgärder.
Då det pågår ett fördjupat utredningsarbete avseende risker förknippade med
fordonsbränder och bränder i byggnader kan riskexponeringen från dessa riskkällor inte
beräknas. Efter att dessa arbeten har färdigställts behöver den övergripande
riskbedömningen uppdateras.
Vad gäller kulturmiljön och påverkan på riksintresset vid Lindholmen bedöms tornen få en
dominerande effekt på stadsbilden genom att kontrastera mot Slottsbergets småskaliga
bebyggelse. Detta bedöms påverka riksintressets kulturvärden. Även tornet vid
Lindholmskajen kommer att innebära ett nytt element, som bryter varvsområdets jämna
siluett. Vilka konsekvenser en utbyggnad av linbanan, med stationer, totalt sett får på
riksintresset för kulturmiljö går inte att bedöma innan den antikvariska
konsekvensbeskrivningen är klar. Först då kan man även göra en slutlig bedömning av
påverkan och de kumulativa effekterna i relation till övriga utbyggnadsplaner i älvrummet.
Utbyggnaden bedöms inte påverkar några höga naturvärden. Planförslaget bedöms ge
obetydliga konsekvenser på miljöfaktorerna luft samt högt vattenstånd och skyfall. När det
gäller dagvattenkvalitet bedöms exploateringen innebär en förbättring av föroreningshalter
jämfört med idag och eventuell förorenad mark bedöms som hanterbar.
Tornens utbredning i staden och passerande gondoler bidrar till konsekvenser vad gäller
det visuella intrycket, både på nära och långt håll. Tornens storlek gör att de kommer att
synas från många platser i staden. På nära håll kommer de även kunna upplevas som
barriärer i landskapet. Människor påverkas olika mycket av förändringar i dess närhet
vilket gör det svårt att avgöra hur negativa konsekvenserna kommer kunna bli.
Störst positiva konsekvenser bedöms uppstå avseende möjligheten att öka
kollektivtrafikresandet i staden samt de positiva sociala aspekter som projektet medför.
Genom att övrig kollektivtrafik finns i anslutning till hållplatserna för linbanan ges
möjlighet att linbanans hållplatsstationer kan fungera som bytespunkter. Mobiliteten ökar
dessutom med en linbana och bedöms leda till minskat bilberoende i området då barriärer
överbryggas. Andra positiva kumulativa effekter av ett ökat kollektivtrafikresande och
minskat bilberoende är minskade utsläpp samt minskat buller från vägtrafik. Ett nytt
kollektivt färdsätt tillsammans med en ny sträckning gör det lättare för människor att röra
sig över älven i nord-sydlig riktigt i staden. Det innebär vidare att områden med olika
socioekonomiska förutsättningar kopplas samman, vilket kan ge en större variation av
resenärer och personer som vistas i och runt stationsområdena. Linbanan innebär även en
möjlighet att minska trycket på befintliga kollektivtrafiklinjer, särskilt till och från
Lindholmen och Wieselgrensplatsen där trycket på kollektivtrafiken i dagsläget är stort. En
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annan positiv konsekvens med linbanan är att det i anslutning till de nya
stationsplaceringarna finns möjlighet att utveckla nya mötesplatser för stadens invånare.

Illustration över föreslagen station vid Västra Ramberget (tagen från samrådshandling för
detaljplanen, framtagen av Norconsult). En station vid Västra Ramberget möjliggör för
förbättrade kollektivtrafik-möjligheter för intilliggande bostäder.
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13 KÄLLFÖRTECKNING
UTREDNINGAR

Brandutredning av byggnader längs Linbana, FSD 2017-11-17
Bullerutredning - Linbanan, Sweco 2017-11-20, Rev 2018-02-28
Dagvattenutredning detaljplan för Linbanan, Ramböll 2017-11-02
Förenklad programhandling Linbana Göteborg, Sweco 2018-02-15
Geotekniskt och bergtekniskt utlåtande, Planområde 1, Fastighetskontoret 2017-10-30
Geotekniskt och bergtekniskt utlåtande, Planområde 2, Fastighetskontoret 2017-10-30
Geotekniskt och bergtekniskt utlåtande, Planområde 3, Fastighetskontoret 2017-10-30
Insyn och skuggor, Stadsbyggnadskontoret 2018-02-15
Juryutlåtande – Inbjuden projekttävling för design av linbana i Göteborg, Västtrafik,
Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter 2018-02-08
Linbana – Konsekvenser för fåglar och fladdermöss, Calluna AB 2017-08-31
Linbanan – station Lindholmen, Kulturmiljöutredning, Tyréns, 2017-11-04
MKB till detaljplan för Järnvågsgatan mfl inom stadsdelen Masthugget, Ramböll
2017-06-28, Rev 2017-12-04 och 2017-01-25
PM Förklaring Riskhantering för Göteborgs Stads Stomlinbana, Trafikkontoret 2017-10-31
Riskbedömning för Linbana – Fördjupad analys avseende påverkan från omgivning, WSP
2017-10-23
Riskinventering Linbana, Pontarius 2017-10-25
Stomljud- och vibrationspåverkan ”lila linje” – Analys inför linbaneprojektering, ÅF
2017-10-27
Yttrande avseende hinderremiss för linbanetorn, Lindholmen, Göteborgs Stad, Västra
Götalands län, Försvarsmakten, 2018-02-06
Åtgärdsvalsstudie: Linbana över älven år 2021, Trafikkontoret juni 2016
Översiktlig bedömning av föroreningssituationen längs linbanans sträckning, norr om Göta
Älv, Fastighetskontoret 2017-10-27
PLANHANDLINGAR

Detaljplan för Linbana mellan Järntorget och Lindholmen (station och torn) och Ändring av
detaljplaner för Linbana mellan Järntorget och Lindholmen (linan), samrådshandling
mars 2018
Detaljplan för Linbana mellan Lindholmen och Västra Ramberget (station och torn) och
Ändring av detaljplaner för Linbana mellan Lindholmen och Västra Ramberget (linan),
samrådshandling mars 2018
Detaljplan för Linbana mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen (station och torn)
och Ändring av detaljplan för Linbana mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen
(linan), samrådshandling mars 2018
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