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Bakgrund
Arbetet med detaljplaner för en linbana i Göteborg är ett led i det långsiktiga arbetet med att
förbättra och effektivisera kollektivtrafiken i staden. Linbanan kommer att utgöra en ny
förbindelse över älven, Hamnbanan och Lundbyleden och binder samman tre
utvecklingsområden i staden. Den föreslagna sträckningen innebär också att linbanan på ett
nytt sätt knyter ihop stadsdelar med olika karaktär och socioekonomisk sammansättning.
Göteborgs stad har genomfört en social konsekvensanalys (inklusive barnkonsekvensanalys)
som del i arbetet med detaljplaneringen av de tre stationer som är belägna på Hisingen, samt
sträckning av lina och placering av bärande torn. Delsträckan Järntorget – kajkant Göta älv
inklusive stationen vid Järntorget ingår i detaljplan för Blandad stadsbebyggelse vid
Järnvågsgatan m. fl. (dnr 0402/13) som godkändes i byggnadsnämnden 2018-01-06. Med
anledning av den redan antagna planen omfattas inte stationsläget vid Järntorget av detta
arbete.
Den här rapporten sammanfattar resultatet och redovisar framdrift i detta arbete – från nuläge
till sociala konsekvenser av de tre förslagen. En utförligare konsekvensbeskrivning går att läsa
i respektive planbeskrivning.
Metod
Kunskap till analysen har inhämtats genom två möten/workshopar med ett större antal
professionella från kommunala förvaltningar och från Västtrafik. Vid det första mötet deltog
även Närpolisen Hisingen. Det första mötet hade ett proaktivt fokus medan det senare hade ett
reaktivt.
Göteborgs stads matris för sociala konsekvensanalyser (SKA) och barnkonsekvensanalyser
(BKA) har utgjort utgångspunkten för detta arbete, framförallt genom att det skapat en
tydlighet i diskussionerna avseende hur sociala konsekvenser avspeglas i olika geografiska
nivåer – från byggnad och upp till regionalt perspektiv. Vid båda mötena var utgångspunkten
för diskussionerna en strukturerad frågelista, som utgick från matrisens teman.
Upplägget vid den första workshopen (14 mars 2017) var att medverkande, indelade i grupper
kring stationslägena, arbetade utifrån en SWOT-metodik för att lokalisera dagens styrkor och
svagheter vid sidan av framtida möjligheter och potentiella hot. Resultatet har sedan utgjort
underlag för arbetet med samrådsförslagen. Andra inventeringar som gjorts av nuläget är ett
platsbesök med berörda handläggare och konsulter som arbetar i projektet, samt de lokala
utvecklingsprogram och kunskapsbaser som stadsdelsförvaltningen Lundby har tagit fram.
Inför samråd tog stadsbyggnadskontoret fram en preliminär konsekvensbeskrivning med hjälp
av en mindre arbetsgrupp bestående av stadsbyggnadskontoret inklusive plankonsulter,
trafikkontoret och stadsdelsförvaltningen Lundby. Den preliminära konsekvensbeskrivningen
redovisades i samrådshandlingarna.
Under samrådstiden hölls den andra workshopen (15 maj 2018), för att bredda
konsekvensbeskrivningen med inspel från fler aktörer. Till hjälp för samtalen i de tvärfackliga
grupperna fanns, förutom sedvanliga kartor och själva frågelistan också vid det andra tillfället
en förevisning av stationerna i sitt sammanhang inlagt i Cityplanner. Med det verktyget som
hjälp var det möjligt att ”gå runt” under, bredvid och kring respektive station, men också få
vyer från olika höjder och lägen kring stationerna.
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Wieselgrensplatsen

Nuläge och potential/risker
Idag finns det flera problematiker knutna till Wieselgrensplatsen. Framförallt handlar det om
otrygghet: trafiken kring dagens kollektivtrafikhållplats är svåröverblickbar och otrygg på
många sätt. En annan problematik handlar om den angränsande torgets struktur – en stor
trafikled delar det i två delar och torget har till del förfallit och det har begränsat med
vistelseytor vid sidan av några bänkar som är riktade mot trafikapparaten. Förstås är detta
också en väldigt bullerutsatt plats i stadsdelen, eftersom flera större leder och trafikslag möts.
Delar av torget har också en ”bakside-karaktär” ut mot den plats där den föreslagna stationen
kommer att ligga.
Hänsyn tagna i planarbetet
I det inledande arbetet fanns planer att lägga stationen i ett alternativt läge på vägbron över
spårvagnsspåren. Efter tydlig feedback under den första workshopen med professionella om
sociala konsekvenser av en linbanehållplats i Wieselgrensplatsen var att en sådan lokalisering
helt skulle missa de plusvärden som finns med en lokalisering så nära torgytan som möjligt.
Hänsyn har tagits till den kritiken och det södra alternativet är nu bortvalt. Det valda läget gör
också att en otrygg tunnel under Hjalmar Brantingsgatan försvinner och en mer öppen passage
mellan trafikslagen uppstår.
Sociala konsekvenser av förslaget
I stora drag blir konsekvensen av stationen i det föreslagna läget att platsen blir mer
sammanhållen och därigenom tryggare att vistas i på flera olika sätt. Avsaknaden av väl
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fungerande vistelsemiljö riskerar att skapa tillfälle för drogförsäljning och annat icke önskvärt
ur ett socialt hållbarhetsperspektiv.
Barriäreffekten av Hjalmar Brantingsgatan minskar. En viktig fråga är dock att förstå lite mer
om hur platsen kan upplevas på kvällstid – hur gestaltas en ljussättning på bästa sätt?
Bullernivån i området kommer sannolikt inte att minska, i alla fall inte på kort sikt. Ett arbete
pågår som studerar möjligheterna att göra en stadsgata av Hjalmar Brantingsgatan, men det är
en process med ett längre tidsperspektiv än uppförandet av linbanan.
Om man lyfter blicken en geografisk nivå så finns det möjligheter med hållplatsläget att bidra
till utjämnade klyftor mellan stadsdelar i och med att platsen stärks och i och med att
kopplingar till andra stadsdelar stärks/skapas. Detta är en förhoppning inbyggd i projektet som
helhet. Hisingen i stort och stadsdelar som Wieselgren-Björlanda-Kvillestaden kan bli än mer
attraktiva och aktiva delar av Göteborgs innerstad och handel och andra verksamheter i
området får ett större upptagningsområde.
Rekommendationer för återstående arbete
1) En risk som uttrycktes under den andra workshopen med professionella, efter
granskning av förslaget, är att det finns en risk förknippat med hissen/hissarna ner och
upp mellan spårvagnsplattform, mellanläget i gatunivå och linbanans plattformar. Om
hissen inte fungerar finns en ramp som komplement till trapporna, en fråga kring detta
är hur trygg rampen egentligen blir sett till att den dras en bit bort från
hållplatsområdets mer centrala delar. Detta behöver studeras närmre för att hitta en så
optimal lösning som möjligt – möjligheter för vila behöver också finnas längs en
sådan ramp.
2) En annan diskussionspunkt är hur stationen och platsen runt om kan bidra till utökade
vistelsemöjligheter och inte bara vara en kollektivtrafikbytespunkt. Det finns mer
arbete att göra kring den här frågan i det fortsatta arbetet. Kopplat till det är en översyn
av hastighet kring kollektivtrafikpaketet – Hjalmar Brantingsgatan är fortsatt en
tvåfilig led med mycket trafik i höga hastigheter – vilka åtgärder kring detta behövs
göras i arbetet framåt?

5

Västra Ramberget, Lundby

Nuläge och potential/risker
I nära anslutning till den planerade linbanestationen finns AB Volvos verksamhetsområde i
Lundby, samt ett område med flerfamiljshus mellan Volvo, idrottsområdet Rambergsvallen
och Ramberget. Linbaneprojektet dockar i stora delar an till ett utvecklingsprojekt som pågår
för Volvos verksamheter, i det som kallas ”Campus Lundby”.
Området kring den planerade stationen är idag relativt öde och innefattar till största delen
storskaliga verksamhetslokaler samt en variation av boendeformer med bostadsrätter,
hyresrätter och enfamiljshus. I det framtida stationslägets närområde finns idag ett par mindre
livsaffärer, en pizzeria och någon mer restaurang, men det saknas småskalig handel. Det finns
få anledningar till besök och vistelser om man inte bor eller arbetar i den direkta närheten.
Genom Volvos utveckling skapas större rörlighet kring stationsområdet, men frågan är
mycket det gagnar kvällsöppna aktiviteter? Kan fler arbetsplatser även möjliggöra mer service
som är öppen för allmänheten? I närområdet planeras även för ett större bostadsprojekt mellan
Volvo och Lundbybadet, som i viss mån kan bidra till att befolka området och skapa underlag
för service.
Närheten till Ramberget med dess mötesplatser utgör en kvalitet i området, men i nuläget
finns inget tydligt stråk upp på Ramberget från planområdet. Det saknas även tydliga
mötesplatser för boende i närheten.
Området kan vara svårorienterat eftersom det omges av barriärer och flera otydliga stråk.
Lundbyleden och Hamnbanan utgör båda rejäla barriärer för relationer mellan Lundby och
Lindholmen/Sannegården. Linbanan blir ett sätt att minska dessa barriäreffekter, framförallt
då cykelväg saknas söderut längs Inlandsgatan ner mot cykelbron över Lundbyleden och
Hamnbanan.
Stora ytor och Volvos verksamheter ger ett storskaligt intryck. Lastbilar och annan tung trafik
i området kan skapa otrygghet och det kan upplevas som ödsligt under kvällstid. En framtida
station ger möjlighet att skapa ett tryggare kvällsliv genom mer rörelse i området, men det
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förutsätter en tydlig platsbildning kring stationen med service under större del av dygnet. Fler
bostäder vid Gropegårdsgatan och Inlandsgatan identifierades även som en viktig
förutsättning för ökad känsla av trygghet i området.
Hänsyn tagna i planarbetet
Även i det här fallet fanns det i tidigt skede olika idéer om stationens placering. Vid den första
workshopen så fanns två aktuella placeringar av stationen: en mitt i befintlig cirkulationsplats,
och en väster om stationen inne på angränsande industrimark. Workshopen visade på fördelar
med läget på industrimarken då det gav bättre förutsättningar till platsbildningar, vilket också
är det förslaget som arbetats vidare med efter workshopen.
Sedan den första workshopen om områdets sociala förutsättningar har Volvos planer för
framtida utveckling inom verksamhetsområdet utvecklats och bland annat anpassats utifrån
trygghetsaspekterna. Beroende på hur gestaltningen av Volvos utveckling kring så finns det
risker att platsen norr som stationen kommer att uppflevas som mörk och otrygg. Volvos
utveckling regleras i ett separat detaljplanearbete och kan därför inte säkerställas inom
planprocessen för linbanan.
Sociala konsekvenser av förslaget
Linbanan innebär att Rambergets rekreativa miljöer blir tillgängliga från fler delar av staden.
Dock behöver den lokala kopplingen från stationen till Ramberget förbättras för att
potentialen ska tillvaratas. Den intilliggande utvecklingen vid Volvo Lundby ger också
arbetande på Volvo och boende i närområdet mycket goda möjligheter att enkelt tillgå
älvpromenader och kajer.
Torn C föreslås ta en del av Herrgårdsskolans skolgård i anspråk, eftersom det är bästa
placeringen enligt en samlad bedömning. Det innebär att det blir barn som kan komma att
påverkas negativt av planförslaget.
Gestaltningen av både stationsbyggnaden och entrétornet är viktigt, dels för att arbeta med en
mänskligare skala som kontrast till dagens storskalighet och dels för att undvika att skapa
prång och gömda miljöer. Det är också viktigt att skapa en miljö som inte känns stängd efter
arbetstid och att stationsområdet inte upplevs tillhöra Volvo.
Varken detaljplanen för linbanan eller den angränsande och pågående detaljplanen för
verksamheter vid Volvo Lundby möjliggör bostäder, vilket innebär att det blir extra viktigt att
arbeta med andra förutsättningar för att skapa folkliv i området. Det gäller särskilt kvällstid.
Det är även viktigt att studera kopplingarna mellan linbanestationen med dess utemiljöer och
Volvos framtidsvision för bebyggelse och allmänt tillgängliga stråk och andra ytor. Genom
gemensamma studier av byggnader och miljöer finns stor potential att skapa attraktiva och
trygga områden.
Förutom kopplingen till Ramberget från stationsläget är öppningen bort mot Lammelyckan
positiv och det är viktigt att utformningen av stråket blir öppet och inbjudande så det inte
enbart känns Volvo-internt. Det omfattas dock av ett annat detaljplanearbete.
Rekommendationer för återstående arbete
1. Tillgängliggörandet till Ramberget behöver detaljstuderas i det fortsatta arbetet. Vilka
möjligheter och begränsningar innebär Volvos planer för en större allmän
tillgänglighet dit? Hur kan det möjliggöra ett tydligare och utvecklat gångstråk med
anknytningar söder- och västerut?
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2. Vilken slags service som kan och bör finnas i eller i nära anslutning till hållplatsläget
är en annan viktig studie att göra i det vidare arbetet.
3. Själva trafikplatsen kring stationen (Inlandsgatan) är viktig att studera noggrannare.
Hur kommer relationen biltrafik/linbana ser ut? Hur blir stadsrum kring byggnader och
station trygga och säkra? Hur kan de bidra till ett utvecklat stadsliv på en plats där
sådant idag är väldigt begränsat?
4. En annan viktig process i fortsatt arbete handlar om samordning i byggskedet med
tider för närliggande förskolor och dess ledigheter. Tidsfönstret är begränsat när man
kan påla och göra störande anläggningsarbete som inte stör verksamheterna. Hur kan
kompensationsåtgärder skapas till förskola som förlorar delar av sin mark i samband
med att tornet reses?
5. Vilken typ av ytor som bildas kring och under tornen behöver studeras för att se om
marken även kan användas till andra ändamål, som exempelvis cykelbana genom
tornen.
6. Plats för lånecykelsystem bör finnas vid respektive station för att öka tillgängligheten i
staden med andra färdsätt än bil.
7. Sammantaget kan projektet få många positiva effekter av Volvos planerade
bebyggelse som pågår samtidigt, det finns samordningsvinster att göra. Pressade
tidplaner kan dock göra att alla saker inte hinner utredas tillräckligt, vilket innebär en
risk.
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Lindholmen

Nuläge och potential/risker
Visuellt är Lindholmen en mycket central stadsdel, men Göta älv utgör en barriär som
påverkar upplevelsen av att det ändå är långt till city. Idag fungerar snabbfärjorna under
arbetstidsdelen av dygnet väldigt effektivt och det går också relativt snabbt att nå stadsdelen
med stombuss och även med cykel. Men med linbanan och de knappa minuter det kommer att
ta över älven så blir villkoren helt annorlunda – en redan myllrande dagbefolkning kan
komma att kompletteras med ett levande kvällsliv med rätt förutsättningar. Den visuella
kopplingen med Järntorget och Göteborgs innerstad och vidare mot centrala Hisingen
förstärks och barriären överbryggas.
Idag är området kring den planerade Lindholmsstationen för linbanan en väldigt aktiv plats –
på dagtid. Det finns flera skolor på olika nivåer och många företag relaterade till inte minst
högskoleutbildningarna som bedrivs av Chalmers och Göteborgs universitet. Viss verksamhet
finns som också skapar kvällsliv, men det är idag en relativt monofunktionell stadsdel med
kontor/arbetsplatser. Inom några år kommer det sannolikt vara annorlunda, då betydligt fler
bostäder kommer att finnas i närheten i form av bl.a. Karlastaden. I övrigt är detta en plats
med hög tillgänglighet till älvens kajer och med vackra siktlinjer in mot city.
Idag är bilden av stadsdelens struktur något splittrad. De urbana platsernas kvaliteter behöver
ett särskilt fokus i planarbetet kring stationen: det är idag stor brist på grönytor och lekplatser,
mötesplatser över huvud taget, framförallt för barn och unga. Ute mot kajen och älven är det
ofta blåsigt och det finns få möjligheter för vind- och väderskydd idag. Sommartid utnyttjas
kajkanten frekvent av studenter, gymnasieelever och verksamma som njuter av lunch och fika
i solen, men vintertid utgör kajområdet endast en passage till omkringliggande verksamheter.
Väderförutsättningarna är viktiga aspekter i planarbetet. Det är också många unga som rör sig
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i området idag, särskilt dagtid, men de urbana vistelseytorna är inte anpassade till den
målgruppen.
Hänsyn tagna i planarbetet
I inventeringen av de sociala aspekterna för linbana på Lindholmen blev det tydligt att de urbana
platsernas kvaliteter behöver ett särskilt fokus i planarbetet kring stationen. Bl.a. påpekades att för
att skapa en knutpunkt blir det viktigt att samla service kring stationen. I samrådsyttrandena har
Kulturförvaltningen och Social resursförvaltning påpekat vikten av att knyta befintliga
kulturella näringar till stationen för att inte riskera undanträngningseffekter. Detta regleras
inte i plan, men ska nämnas som en risk och en rekommendation för att höja vikten av denna
variabel med bäring på social hållbarhet.
Detaljplanen möjliggör stora offentliga ytor runt om stationsbyggnaden på Lindholmen och ett
öppet gångstråk genom byggnaden som sammanbinder den norra och södra sidan av stationen.
Planen möjliggör i bottenplan av stationen utrymme för mindre butiker, restaurang och cykelrum
med service. Önskvärt vore att få till en central mötesplats för stadsdelens ungdomar, där de
känner sig välkomna även om de inte ska resa med linbanan.
Söder om stationen skapas en yta som har potential till ett mycket gott utomhusklimat då platsen
är i söderläge och i stort är skyddad från förhärskande vindar. En utformning som knyter an till
befintlig naturmark vid Slottsbergets sluttning är en möjlighet. Här finns utrymme för så väl små
barns lek, som häng i solen vid uteserveringen, sittmöjligheter i sol/skugga, platser för food trucks
och en kiosk. Naturområdet i väster skulle kunna bjuda in till längre uppehåll och för
vinteraktiviteter såsom pulkaåkning om finansiering kan anskaffas för sådana insatser. Alla dessa
nya och befintliga kvalitéer möjliggör för att inte endast skapa en plats för resenärer, utan även för
att skapa mötesplatser åt familjer, ungdomar och studenter. Överhuvudtaget ges möjligheter till
nya och utvecklade kopplingar till flera platser och värdefulla miljöer i denna del av staden. Till
exempel tillgängliggörs den historiska miljön på Slottsberget på ett nytt sätt genom
linbanehållplatsen.

Linbaneprojektet kan också skapa möjligheter till ett mer riktat flöde av människor – mot
linbanestationen. Hur övergångarna mellan de olika kollektivtrafikslagen skall se ut och
fungera är en central fråga att lösa. Det är önskvärt att busshållplatsen flyttas från Lindholmen
Science Park till läget för linbanestationen. Tydliga stråk till färjeläget är också efterfrågat.
Helst väderskyddade.
Sociala konsekvenser av förslaget
Trafiken runt torget samt utbyggnad av en vändslinga för spårväg kommer påverka
tillgängligheten för barn och unga och det är viktigt att tänka på framtida trygga och
trafiksäkra stråk inom och genom området inte minst söderut mot de olika gymnasieskolorna
och ner till vattnet. Relationen med älven och de större kontors- och
utbildningsanläggningarna behöver också utvecklas. Samma sak är det med hur
Lindholmsallén kan utformas som allmänt stråk och få skjuts i det arbetet genom
linbanestationen. Viktigt att även tänka på hur området förhåller sig och kopplar an till den
historiska miljön på Slottsberget. Sammantaget är linbanan en möjlighet när det gäller att
binda samman olika stråk som idag inte har en fullgod relation med varandra, det tillskapas en
plats som kan skapa något nytt på Lindholmen.
Mycket förändras i närområdet, en viktig fråga är om kopplingar som kopplas till stationen är
dimensionerade för mer folk än idag? Vilka stråk blir viktiga i framtiden – ändras
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förutsättningarna för stråkhierarki och struktur i och med stationsläget? Vilken utformning av
platsen är mest lämplig ur ett socialt hållbarhetsperspektiv med avseende på den komplexitet
som kommer att prägla platsen?
En fråga som har kommit upp i Trafikkontorets och Västtrafiks dialogarbete med olika
referensgrupper är att tornen skulle kunna tillföra andra kvaliteter till området utöver den
tillgänglighet och mobilitet som följer med linbanan. Till exempel skulle foten av tornet kunna
utformas för att bli en del av livet på marken. Tornet som planeras utmed Lindholmskajen, torn B,
har stor potential att utgöra just en sådan plats. Området används idag frekvent sommartid, då
kajen utgör en populär plats för fika och lunch utomhus, samt som uppehållsplats för områdets
alla studenter. Här finns potential att skapa en vistelseyta för såväl yngre barn som ungdomar,
men hur skapas en mänsklig skala i ett projekt som har för Göteborg helt nya former och
dimensioner?

Rekommendationer för återstående arbete
1) En utmaning är att det är väldigt mycket privat mark runt omkring, angränsande till
stationsområdet och möjligheterna att styra den markanvändningen är begränsade. Det
blir väldigt viktigt med utformningen av allmän plats för att det ska bidra till en
sammanhållen stad där alla känner sig välkomna och att platsen skall vara attraktiv
och välkomnande. Viktigt att fundera hur stationsläget kan bli en målpunkt i sig. Det
finns nästan inga lekplatser på Lindholmen. Viktigt att utveckla sådana värden som
inte begränsar användning till just lek, men till tillåtande vistelser för olika åldrar.
2) Det är också viktigt att tänka in tornplatsen och vilka värden som kan skapas där – hur
kan de bli en mötesplats i sig som man tar sig till för att vara? Tornets plats måste bli
ett tillskott till Lindholmen och relateras till de mötesplatser som redan finns.
3) Det finns inte tillräckligt mycket allmän platsmark och parkyta idag och det finns en
utmaning hos Park- och Naturförvaltningen att aktivera ytorna vid kajen för att klara
stadens riktvärden. Ytterligare en utmaning förstås är att skapa vistelser under hela
året. Kan man skapa en ”grön park” som också har en dagvattenhanterande funktion –
och på så vis ge stationsområdet en tydlig identitet och samtidigt ökar
trygghetsvärden?
4) Stationens utformning är ännu inte fastställd. Verksamheter i bottenplan bedöms som
viktigt för att säkerställa att det blir tryggt på platsen. Stationen är omgiven av ett stort
torg och stora trafikytor för bil och spårväg och om inte detta blir befolkat så riskerar
linbanan att upplevas som otrygg. Viktigt med tillgänglighet – taktila stråk,
väderskyddade gångstråk, rumsskapande möblering och grönska, men utan att
trygghetskänslan påverkas.
5) En risk för barn och unga är att stationsplatsen på Lindholmen blir väldigt
trafikintensiv - hur kan man skapa en trygg och tillgänglig plats?
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Sociala konsekvenser av linbanan som helhet
Hela Göteborg
Linbanan kommer att binda samman staden bättre än idag genom att komplettera
kollektivtrafiknätet med en direktkoppling mellan Järntorget, Lindholmen, Västra Ramberget
och Wieselgrensplatsen. Linbanan avlastar kollektivtrafiksystemet vid Brunnsparken och
centralstationen och även t ex buss 16 genom området.
På en övergripande nivå bidrar linbanan till att överbrygga inte en utan flera av de stora östvästliga barriärer som bidrar till den fysiska segregationen mellan centrala Göteborg, norra
älvstranden och centrala Hisingen. Linbanan bidrar till att minska både det fysiska och det
mentala avståndet mellan innerstaden – framförallt västra centrum – och Hisingen.
Ett nytt färdsätt tillsammans med en ny sträckning kommer att få människor att röra sig på
andra sätt och få nya relationer till varandra och till platser. Direktkopplingen 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. Det innebär också att områden med olika socioekonomiska förutsättningar
kopplas samman, vilket kan ge en större variation av resenärer och personer som vistas i och
runt stationsområdena.
Det är inte stadens mest centrala punkter som sammanbinds, utan delar som redan har en stark
urban identitet (Järntorget) eller är i olika faser av en omvandlingsprocess (Lindholmen och
Västra Ramberget) men som ligger en bit från det allra mest centrala av staden. För
Wieselgrensplatsen ges möjlighet till en helt ny roll i stadens kollektivtrafiksystem i och med
lokaliseringen av en hållplats där.
Hållplatsen vid Västra Ramberget har en mer lokal funktion än övriga, eftersom det saknas
bytesmöjligheter till övrig kollektivtrafik. Trots det skapar linbanan goda möjligheter att resa
regionalt från samtliga stationslägen, när stationsnedgången till Västlänken är på plats i den
västra delen av tunneln mot Pustervik. Gångavståndet mellan linbana och pendeltåg blir lite
drygt 300 meter.
Möjligheterna att höja Rambergets status som ett centralt rekreationsområde ökar ordentligt
med möjligheterna att ta sig dit enkelt från fastlandssidan. Därmed ges möjligheter till nya
sociala band mellan stadsdelar på båda sidor av älven. Med linbanan blir det mycket lättare
för övriga staden att tillgå hela idrottsanläggningen kring LundbybadetRambergsvallen-Rambergsrinken. Det är positivt för barn och ungas vardagsliv och möjliggör
utökade relationer mellan barn och unga från olika delar av staden. Även Hisingsparken
tillgängliggörs på ett helt annat sätt med ett relativt nära stopp vid Wieselgrensplatsen.
Trygghet och säkerhet
Kring stationerna finns det vissa frågor om utformning för trygghet och tillgänglighet i alla
fallen och även trygghetsaspekter av själva resan med linbanegondolen. Den sistnämnda
aspekten har inte berörts i någon större utsträckning i denna process, eftersom det berör
trafikeringen och inte den fysiska planeringen av stationer och torn. Det är dock viktigt att
nämna eftersom det varit en viktig diskussionspunkt under framförallt den första workshopen
om sociala konsekvenser och barnkonsekvenser. Det är också en aspekt som diskuterats i de
dialoger som Trafikkontoret och Västtrafik har fört med allmänheten.
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Gondolerna har möjlighet att bli ungdomarnas nya vardagsrum där man är och hänger för att
man inte har nån annanstans att vara. Detta diskuteras både som en kvalitet och en möjlig
problematik. En diskussionspunkt som diskuterades var överfallsrisken och beredskap på plats
vid stationerna. Projektet Stadslinbana i Göteborg arbetar för att bidra till en trygg
resenärsupplevelse i och kring stationer och gondoler.
Vad gäller trygghet vid stationsområdena finns det en aspekt som skiljer linbanans stationer
från många andra hållplatslägen i kollektivtrafiksystemet, nämligen att man behöver gå in i
stationsbyggnaden under väntetiden. Ur det avseendet liknar det förutsättningarna vid Nils
Ericsonterminalen och Västlänkens framtida stationer. Vid Nils Ericsonsterminalen finns
dock flera olika in- och utgångar, likt hur Mölndals bro är strukturerat, vilket skapar flera
valmöjligheter för resenärer. För den fortsatta gestaltningsuppgiften för stationerna blir det
viktigt att arbeta vidare med trygghetsaspekter, särskilt i de fall det inte är möjligt att skapa
alternativa vägar.
Inledningsvis förväntas det att vara ett lågt resande vid vissa tider av dygnet, i väntan på
ytterligare exploatering i närområdena. Vid den fortsatta planeringen och genomförandet av
stationsbyggnaderna blir det därför viktigt att arbeta vidare med riktade gångflöden som
trygghetsaspekt. Det är viktigt att stationerna inte får en folktom sida. Slutligen är det viktigt
att jobba mycket med visualiseringen för barn och ha fokus på barn som reser – det är stora
grupper barn och unga som kommer att göra resorna med linbanan, viktigt att förstå hur man
skall röras sig och var man ska stå och vänta etc.
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SKA/BKA WORKSHOP 3
LINBANAN

Datum: 2019-02-11
Plats: SBK, plan 4, 4011
Deltagande: ca 15 personer. Representanter från SBK (plan, bygglov), TK (gestaltning, tillgänglighet, landskap, trafik), Stadsdelsförvaltningen Lundby, Västtrafik
och Polisen

Sammanfattat av:
Ida Brogren,
Janna Bordier,
Maria Mansfield,

AL Studio,
Norconsult.
Radar Arkitekter,

Inledning
Detta är en sammanställning av socialkonsekvens- och barnkonsekvensanalys för linbanan –
workshop 3. Workshopen fokuserade på stationerna vid Lindholmen, Västra Ramberget
och Wieselgrensplatsen. Syfte med workshopen var att komma ner på marken och titta på
stationerna samt att ge inspel i det fortsatta arbetet med utformning av allmän plats och gestaltning/utformning av byggnaderna i överlämningen från detaljplaneskedet till projektering/bygglovsskedet. På workshopen gjordes en snabb återkoppling till tidigare SKA/BKAarbete samt en kort genomgång om vad som framkommit i yttrandena i samrådsskedet.
Därefter presenterades de senaste förslagen på stationerna med respektive omgivningar.
Presentationen följdes av en diskussion i mindre grupper kring vilka teman som är viktigast
att fokusera på både i form av sociala frågor generellt samt specifikt med fokus på barn,
ungdomar och äldre. Avslutningsvis fick deltagarna möjlighet att ge platsspecifika synpunkter för de tre stationerna: Lindholmen, Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen.

Kort sammanfattning

SKA BKA Workshop 3 190220 MM
Senast ändrad: 2019-02-25

Trygghet och tillgänglighet lyfts fram som två av de viktigaste frågorna. För barn handlar
det både om trygghet på platsen men också trygghet i att färdas i gondolerna. Stationens
identitet är viktigt. För äldre barn handlar det om att känna att det är ”vår station” medan
för yngre barn handlar det om att känna trygghet i att man hoppat av på rätt station.
För äldre finns liknande behov som för barn vad gäller tillgänglighet, trygghet och orienterbarhet. Äldre har ett ökat behov av att utformningen hjälper närminnet vid orientering och
att det är tydligt och att hjälp finns vid av- och påstigning.
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För Lindholmen låg fokus på ungdomsperspektivet, trafiksäkerhet, gestaltning av torget
runt stationen samt bearbetning av platsen kring torn B.
För Västra Ramberget låg fokus på att involvera barnen i utformning av torn C samt bearbetning av ”plattformens” utformning på stationen - placering av hissar, möjlighet till
stängning och hur platsen upplevs kvällstid. Därtill framfördes Västra Rambergets potential
som grönområde och flera idéer togs upp kring möjligheten att skapa en större lekplats och
utflyktsmål, vilket ligger utanför detaljplaneuppdraget.
För Wieselgrensplatsen låg fokus på frågor kring förhållande till platsens identitet, trygghet,
tillgänglighet för äldre, samt att programmera platser där olika målgrupper kan vistas.
De synpunkter som kommit fram i samband med BKA/SKA-processen är relevanta för detaljplaneprocessen men även och kanske ännu mer för bygg- och drift-skedena. Nedan sammanfattas de olika synpunkter som kommit upp utan inbördes sortering. Ett genomgående
tema är att stationerna bör/kommer att fungera som mötesplatser, inte minst för unga och
bör utformas med detta i åtanke, både för att ta vara på möjligheter och för att undvika potentiella problem. Man kan konstatera att de olika stationerna har olika förutsättningar,
både genom sitt läge och byggrättens storlek att fylla andra funktioner än de som är kopplade till linbanetrafiken. I de fall där synpunkter och önskemål inte kan tillgodoses inom
själva stationsbyggnaden kan synpunkterna ändå vara relevanta för framtida stadsutveckling
i närområdet.

Gruppdiskussion 1: Vilka sociala aspekter av stationerna är relevanta att tänka vidare på?
Trygghet och tillgänglighet är några av de viktigaste frågorna. Kommer stationerna att bli
mötesplatser för olika målgrupper och åldersgrupper?
Användningen av glas som material. Glas möjliggör för polisen att kunna se och arbeta med
trygghet då det blir svårare att gömma sig, samtidigt försvårar glas och transparenta ytor för
funktionshindrade och synskadade att navigera. Vidare skapar glas otydlighet kring var entréer ligger. Det är viktigt att arbeta med kontrastmarkeringar på marken.
Hiss på andra ställen än rulltrapporna. Viktigare att det livar utifrån än inifrån. Kan hissarna betonas genom belysning?
Angående stationernas fysiska utformning och de olika platsernas identitet finns det funderingar på att Lindholmen, Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen har olika identiteter,
både dag- och nattetid samt historiskt. Stationerna har ett tydligt formspråk som gör att
man känner igen byggnaderna som linbanestationer mer än att de är anpassade till platsens
karaktär. Detta skapar en problematik för bland annat yngre barn och äldre som har svårare
för att läsa av vilken station de befinner sig på.

Ärende // underrubrik
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Generella teman att arbeta vidare med:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trygghet/säkerhet
Tillgänglighet/orienterbarhet
Mötesplatser för olika målgrupper
Identitet/Hjärta/Igenkännbarhet
Integration med platsen/flöden
Öppenhet/överblickbarhet
Kopplingar/Trafikmiljö
Mjukare värden/gestaltning/konst
Dygnet runt – fokus kvällstid

Gruppdiskussion 2: Vilka aspekter avseende barn, unga och
äldre behöver lyftas fram mer för betänkande?
Linbanan kommer att innebära ett ökat/annat flöde av ungdomar mellan stadens olika
stadsdelar, exempelvis Majorna/Västra Ramberget/Wieselgrensplatsen. Viktigt att stationerna bjuder in till vistelse där möten kan komma till stånd. Platserna har olika identitet. För
ungdomar är det viktigt att ge känsla av ”vår station” för att bland annat undvika klotter.
Vilka är konsekvenserna av att stationerna med sina tak och täckta platser sannolikt kommer att bli samlingsplatser för ungdomar? Det finns en viss problematik med drogförsäljning idag. För polisens räkning är det viktigt att inga gömda platser skapas och att de har
möjlighet att se. Kan man kunna ta tillvara på det positiva i stationerna som mötesplats och
anpassa dess ytor så att de är mer ungdomsvänliga. Ungdomarna kommer att använda sig av
stationerna för att ”hänga” oavsett, så utforma platserna med detta som en förutsättning och
att ”häng”-platserna blir bra. Idéer kring spelkonsoler och laddstationer, gratis wifi och utomhusbio. Kommer laddfunktioner och wifi innebära en ökad koncentration av vissa sociala
grupper såsom ungdomsgäng och turister som kan upplevas som otryggt av vissa, bland annat till följd av en hög ljudnivå? Viktigt att programmera ytorna för olika målgrupper. Även
den allmänna platsen har behov av mer programmerade ytor: ”häng”, ”vänta”, ”sola”, ”aktivitet”, ”rörelse”. Även under tornen finns möjlighet att skapa aktiva ytor för barn.
Säkerhetstankar kring yngre barn och linbanan. Finns det en tanke om en ökad risk med en
linbana i förhållande till exempelvis spårvagnar. Kommer man våga släppa iväg sina barn att
åka linbana och hur kan man göra det så att det känns mer säkert för exempelvis 8-10åringar som börjar åka själva. Linbanan kan vara lättare än spårvagn och buss då det är få
stationer. För yngre barn handlar det om att känna igen sig och veta att man hoppade av på
rätt station. Kan linbanan erbjuda exempelvis läxhjälp i gondolerna? Kan gondolerna särskiljas med nummer, färg eller musik så att du vet vilken gondol dina vänner färdas i? Arbeta vidare med ljud och ljus.
För de allra minsta barnen behövs mötespunkter om man kommit bort, väntyta runt stationen för skolklasser samt spel, vattenlek och lek. Möjlighet finns att skapa nya utflyktsmål
för familjer genom exempelvis en större lekplats/besöksmål på Västra Ramberget. Värna
också upplevelsen av att resa för korta personer och barn i vagn.

4 // 6

Ärende // underrubrik

För äldre finns liknande behov som för barn vad gäller tillgänglighet, trygghet och orienterbarhet. Äldre har ett ökat behov av att utformningen hjälper närminnet vid orientering.
Äldre rör sig i ett annat tempo och rör sig på en annan del av dagen än andra målgrupper –
viloplatser och plats med utblick efterfrågas. Det är viktigt att det finns ett helhetstänk
kring belysning och orientering för att ta sig mellan olika målpunkter, exempelvis torg och
station, framförallt på kvällen. Det är också viktigt att du som äldre kan ta dig på ett bekvämt sätt mellan de olika nivåerna inom stationerna och att det är en tydlighet i att stiga
på gondolerna. Troligtvis kommer det att finnas plattformsvärdar till en början för att
hjälpa till vid avstigning och påstigning, men inom stationen kommer kontrollrummet att
vara bemannat men övervakaren inte tilltalningsbar. Finns det något kösystem för att veta
när det är ens tur att kliva på? Många äldre kan tänkas vilja åka turen för att se staden från
ovan. Kan gondolerna ha guidade turer?

Teman med fokus på barn och ungdomar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Involvera barnen i utformningen/karaktär - viktigt med igenkänning i gestaltningen - vår station!
Trafiksäkerhet
Trygghet på platsen/Trygghet att färdas
Lekfullhet/Grönska/Upplevelse
Vistelse/målpunkter för barn – skapa utflyktsmål
Aktivera ytorna under tornen
Orienterbarhet/tydlighet
Flöden – nya flöden skapas för ungdomar mellan stadsdelarna i Göteborg
Funktion/Aktivitet – skapa programmerade ytor - plats för olika - ex. ramper/skate, spelkonsoler, laddstationer, utomhusbio, användbara ytor för mindre
barn och gymnasie-elever, väntytor för skolklasser - spel, vattenlek, lek

Teman med fokus på äldre
•
•
•
•
•

Tillgänglighet/Flöden/Orienterbarhet – tydligt och enkelt att ta sig
Trygghet
Ljud/Ljus
Helhetstänk – äldre rör sig mitt på dan
Viloplatser/Möblering

Platsspecifika synpunkter
Lindholmen

•
•
•
•
•

Torget - utnyttja solläget i söder
Beskriv platser för vistelse/väntan för barn i söder
Utveckla gestaltningen av torget, ex. lekfullhet, skejt mm.
Förhållandet till Lindholmsallén, vilken roll har den gatan på Lindholmen
Skapa tydliga stråk och en orienterbar miljö
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•
•
•
•
•
•
•
•

Illustrationerna – viktigt att modellen ger en korrekt bild av omgivande bebyggelse
– visa bara befintliga byggnader och byggnader i antagna planer
Nyttja taken för ekosystemtjänster/solceller. Stor brist på grönyta etc. just på Lindholmen
Hur undvika bakhåll vid pelare?
Ytan nordväst på Lindholmen behöver befolkas. Skapar liv till platsen dygnet runt
och minskar otryggheten kring pelarna och under plattformen.
Koppling mellan kollektivtrafikknutpunkt och omgivande gång- och cykelvägar
och andra hållplatser.
Jobba vidare med platsen vid torn B vid kajen. Skapa inte bara brygga utan aktivera
platsen runtom och under tornets pelare.
Ca 5000 gymnasieelever vistas på Lindholmen. Då det inte finns krav på utemiljöyta så används de offentliga ytorna av ungdomarna.
Kommer stationen att stoppa upp flödet av människor?

Västra Ramberget

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bearbeta Torn C vid skolgården. Involvera barnen i att skapa nya kreativa ytor.
Kan det integreras? Hur mycket kan det utnyttjas? Lek och rörelse vore bra att
främja. Måste begränsas i höjd. Äventyrslekyta och häck del i första förslag. Bara
en mindre yta som tornets ben tar upp på gården. Byggtiden? Möjlighet att följa
bygget.
Arbeta med användbara ytor för barn på allmän plats. Vad vill barnen ha?
Etablera Västra Rambergets samhällsplats med målpunkter
Samordna linbanan med Volvos byggnader inklusive ytorna/mellanrummen
Otrygghet när del av stationen är stängd – känsla av ödslighet. Extra känsligt vid V
Ramberget med hänsyn till boende. Ungkarlshotellet för socialt utsatta.
Bearbeta säkerhet och stängning av ytor mellan hiss, Volvobyggnad och stationsbyggnad
Se över hissarnas placering ur tillgänglighets- och trygghetsperspektiv - undvik
prång genom att flytta ut hissarna.
Hur ska ytorna användas? Svårt att se entrén
Arkadkänsla – hur kan det hanteras? Klättring, lek, Bluetooth högtalare
Orienterbar miljö – tydliga stråk
Kopplingen till punkthusen och BmSS med behov av tillgänglighet.
Skate och parcour vanligt vid Västra Ramberget. Önskvärt med rundade hörn och
ramper.
Ramberget som utflyktsplats är i nuläget relativt otillgänglig för besökare. Kan ett
lekplatsområde öka tillgängligheten och attraktionskraften?

Wieselgrensplatsen

•
•
•

Program för Wieselgrensplatsen behövs.
Utveckla vistelseytor söder om spårvagnshållplatsen
Bearbeta säkerhet och trygghet kring platsen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Ärende // underrubrik

Bearbeta tunneln i söder med belysning och ljusare färger
Skapa tillgänglig ramp på södra sidan om spårvagnshållplatsen/vid befintlig tunnel
Vrid upp rulltrappan och trappan från spårvagnshållplatsen till gatunivå
Äldreperspektivet är viktigt på Wieselgrensplatsen
Förstärk kopplingen till torget och busshållplatsen
Wieselgrensplatsen är entrén till centrum för hela Hisingen! Få det att synas!
Hur ska man ta sig från Wieselgrensplatsen till hållplatsen? Få byggnad, trottoar,
trafiklösning att hänga ihop
Tillgänglighetsutredning behövs – beskriv standard och krav
Deltagande och inflytande vad gäller gestaltning. Ta vara på Wieselgrensplatsens
identitet.
Möjliggör för passage under rulltrappa/trappa
Programmera ytor där barn och unga är menade att få hänga, de kommer att ha
detta som ”vardagsrum” oavsett
Tydliga stråk och orienterbar miljö
Fördelaktigt att placera rulltrappor och trappa samlat (rulltrappa ihop istället för
vardera sida om trappan)
Arbeta med belysning under stationen vid spårvagnsvändslingan – ingen vill
”hänga” om det är för ljust
Utnyttja en-procentsregeln för konst vid utformning av stationen
Viktigt med flödet mellan Wieselgrensplatsen och det nya torget.
Kan Coop ha en större öppenhet mot gatan vid inlastningen?
När flyttar Lundby sjukhus? Avspärrningar på platsen framför dialysmottagningen
hindrar kopplingen mellan torgen. Vad kommer istället? Nya möjligheter.
Låt entrén vetta mot torget. Utveckla hörnet mellan torg och station.
Entrén till Coop är en mötesplats för seniorer.
Viktiga för polisen att kunna se. Svårt med spårvagnsvändslingan som är nedsänkt
vid Wieselgren. Bra att tunneln försvinner som upplevs otrygg och där viss droghandel pågår.
Säkerhet kring Wieselgren med de olika ytorna.
Arbeta vidare med gattet under Wieselgren inuti vändslingan (trygghet + säkerhet)
Stora flöden av människor kommer att komma samtidigt efter match vid Wieselgrensplatsen – i förlängningen även vid Järntorget på väg in till stan (säkerhet).
Kommer gångtrafiken inom stationen att betyda stockningar när det bara är en
passage till höger och kommer detta ha några konsekvenser för säkerheten för exempelvis förskoleklasser?
Fler vägval i gångtrafiken kan också möjligtvis innebära en ökad trygghet i att man
inte känner sig tvingad att gå i vissa riktningar under vissa tider på dygnet.

Järntorget

•
•

Skapa en orienterbar miljö och tydliga stråk
Hur undvika bakhåll vid pelare?

