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Välkommen att lämna synpunkter på 
trafikkontorets åtgärdsvalsstudie 
”Linbana över älven år 2021” 

Göteborgs stad överväger att i samverkan med Västra Götalandsregionen såsom 

regional kollektivtrafikmyndighet etablera stomlinbanor för kollektivt resande på 

relativt hög höjd över bland annat stadsbebyggelse, trafikinfrastruktur och över farled. 

Ambitionen är att etablera en första stomlinbana mellan Wieselgrensplatsen och 

Järntorget senast år 2021. Syftet med denna stomlinbana är att skapa en tvärlänk som 

på ett innovativt och resurseffektivt sätt binder samman staden över älven. 

 

Våren 2014 remissade trafikkontoret en förstudie i ämnet (Förstudie: Linbanor som 

alternativ kollektivtrafik i Göteborg). Många lämnade synpunkter och det är vi 

tacksamma för. Vi har gjort vårt bästa för att ta hänsyn till dem i det fortsatta arbetet. 

Här kan du ta del av synpunkterna och hur vi då avsåg att hantera dem (länk).  

 
Nu efterfrågar trafikkontoret synpunkter på det arbete som skett sedan sommaren 2014 

och som har sammanfattats i en åtgärdsvalstudie. Vi är särskilt intresserade av att ni 

värderar de slutsatser som vi bygger analys och resonemang på, samt de ställnings-

taganden som presenteras i kapitel 5.3. Kommentera gärna om någon aspekt inte har 

hanterats tillräckligt och ge medskick till efterföljande planering. 

 
För att möjliggöra en stomlinbana i Göteborg senast till jubileumsåret 2021 kommer 

bland andra Göteborgs kommunfullmäktige och Västra Götalandsregionen behöva 

fatta beslut det kommande halvåret om stom-linbanans genomförande och om 

fördelning av kostnader. Även andra parter kommer behöva ha formella 

beslutsprocesser i frågan samtidigt.  

 

Inkomna synpunkter och remissyttranden kommer användas för att revidera åtgärds-

valsstudien och dess rekommendationer inför ovan nämnda beslut, men också för att 

lägga en bra grund för efterföljande skeden som bland annat omfattar genomförande-

studie, detaljplanering och upphandlingsförberedelser.  

 

Synpunkter önskas senast den 12 april 2016, till linbanor@trafikkontoret.goteborg.se.  

Här kan du ladda ner åtgärdsvalsstudien (länk), alternativt gå in på 

www.goteborg.se/linbana och klicka på ”Remiss”. 
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