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Yttrande Lindholmsförbindelsen 
Brunnsbo-Linné via Lindholmen 
Synpunkter till trafikkontoret 
 
 
Göteborgs Stad planerar en ny koppling mellan Göteborgs södra och norra del, genom 
förbindelsen Brunnsbo-Linné via Lindholmen. Naturskyddsföreningen i Göteborg välkomnar 
denna sammankoppling av spårvagnstrafiken. Att det sker med en utbyggnad av kollektivtrafik 
istället för biltrafik ses som positivt. Trafikkontoret utreder nu tre alternativ för förbindelsen över 
älven, den så kallade Lindholmsförbindelsen, det är en tunnel, en mellanhög bro eller en hög 
bro. Den segelfria höjden för en mellanhöga bron är 12 meter och för en hög bro 27 meter. 
Trafiknämnden ska fatta beslut om vilket alternativ det blir i början av 2021. Föreningen anser 
att Lindholmsförbindelsen mellan Stigbergstorget och Lindholmen behöver byggas som en bro 
över älven för att kunna inkludera alla hållbara trafikslag. Staden sparar dessutom kostnader, 
cyklister och gående sparar restid samt projektets klimatutsläpp minskar avsevärt. 
 
Stadsplanering ska sätta människan i centrum och gaturum ska i första hand utgå ifrån gående 
och i andra hand cyklister i stadsmiljöer enligt Göteborg 2035 - Trafikstrategin för en nära 
storstad (2014). Fördelarna med gång och cykel som färdsätt är många. Jämfört med 
kollektivtrafik och särskilt bilism tar gång och cykeln upp mindre yta per person, skapar mindre 
buller, leder till färre dödliga trafikolyckor och är bättre för den allmänna folkhälsan. Enligt 
förstudierna skulle ytterligare utredning behövas för tilläggsfunktionerna, det vill säga integrera 
gång-, cykel- och busslösningar i broalternativen. 
 
Enligt förstudier hade det dyraste gång-, cykel- och bussförslaget kostat 5,4 miljarder kr (12 
meter med tunnelutbyggnad under Stigberget) jämfört med tunnelalternativet på 4,3 miljarder kr. 
Då behöver staden, enligt förstudierna, åtminstone bygga en gång- och cykelbro i ett senare 
skede. Avsaknad av bussförbindelse vid tunnelalternativ diskuteras inte i förstudien till skillnad 
från gång och cykel. Trafikkontoret har gjort en översiktligt kostnadsbedömning kallad Gång- 
och cykelbroar över Göta älv – Utredning Kostnadsbedömning under februari 2018. Enligt 
utredningen skulle en gång- och cykelbro över Göta älv kosta 360-560 miljoner kronor beroende 
på alternativ men då har “inga fördjupade utredningar gjorts kring geoteknik och inga 
arkitektoniska eller gestaltningsmässiga grepp utöver standardkonstruktion har tagits hänsyn till 
vid kostnadsbedömningen. Inte heller har kostnader som eventuell markinlösen eller större 
förändringar av anslutande infrastruktur tagits med i beräkningarna.” Därför skulle kostnaden bli 
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högre än de angivna 360-560 miljonerna. Om tunnelalternativet väljs, och en självständig gång- 
och cykelbro byggs i framtiden, blir det troligtvis ingen större kostnadsvinst.  
Dessutom riskerar en separat gång- och cykelbro inte bli av i framtiden, då många problem och 
risker kan uppstå. Förstudierna har inte specificerat att en budget finns avsatt för en ny 
gång-och cykelbro om tunnelalternativet skulle väljas. En multifunktionell bro möjliggör också att 
göteborgare kan fortsätta ta sig över bron gåendes, med cykel eller med buss, när 
spårvagnarna står stilla. 
 
Tidsvinsten mellan Lindholmen till Majorna för en cyklist är 30-45 minuter vid en broförbindelse, 
enligt föreningens utredning. För en spårvagnsresenär tar resan endast 1 minut och 30 
sekunder längre vid en broförbindelse än vid en tunnelförbindelse, enligt förstudierna. Vid de 
tillfällen bron är öppen tar resan över älven i genomsnitt 6 minuter längre, vilket enbart kommer 
ske utanför rusningstrafik enligt remissunderlaget. Hänsyn bör tas till tidsvinsten för cyklister i 
det fortsatta arbetet. 
 
Göteborg måste minska klimatutsläppen radikalt. Detta gäller i allra högsta grad bygg- och 
anläggningssektorn som idag står för 19 % av Sveriges klimatpåverkan enligt Boverket. Det är 
mer resurs- och yteffektivt att integrera flera hållbara trafikförslag i samma lösning, istället för att 
bygga en separat gång- och cykelbana. Att bygga en bro och minimera andel tunnelbyggande 
med dess schaktutgrävningar och sprängningar minskar klimatpåverkan. Enligt PM Klimatkalkyl 
överfart Brunnsbo-Linné av Ramböll (2020) har de olika alternativen följande klimatutsläpp; 
tunnel 44 000 ton CO2e, 27 meters bro 30 000 CO2e, 12 meters bro 25 000 CO2e. Detta visar 
att upp till 40 % av klimatutsläppen, 19 000 ton CO2e, kan undvikas vid en 12 meters bro 
jämfört med tunnelalternativet. Klimatsmart betong kan användas och delar av bron kan byggas 
i trä för att ytterligare minska utsläppen. 
 
Tunnelöppningen vid Linnéplatsen kommer innebära betydelsefull påverkan på värdefulla 
naturmiljöer i området. Stora värdefulla träd bör bevaras och resterande träd bör flyttas till 
närområdet. Är det inte möjligt att bevara samtliga stora värdefulla träd bör dessa även flyttas till 
närområdet. En omfattande utredning om naturvärdena krävs därför kring Linnéplatsen samt om 
andra områden i Slottsskogen kommer påverkas genom tunnelbyggandet. 
 
Avslutningsvis undrar Naturskyddsföreningen i Göteborg om trafikkontoret har utrett ett 
alternativ med en 12 meters bro som landar uppe på Stigbergstorget istället för under torget? 
En bro som från Stigbergstorget kontinuerligt avtar i höjden ner mot Lindholmen, med 
anpassning så att höjden blir 12 meter i mitten på Göta Älv. Nuvarande alternativ på 
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broförbindelserna har både för- och nackdelar och därför vill föreningen se ett alternativ som 
kombinerar fördelarna från den låga  och höga bron. Då undviks den höga svängda bron som 
har stor påverkan på riksintresset för kulturmiljön, fler bostäder kan byggas vid Lindholmen, 
ramper vid Oscarsleden undviks, Oscarsleden behöver inte flyttas och det blir en gång- och 
cykelvänlig bro. Genom en kortare bro och utan tunnelutbyggnad från Stigbergstorget till 
Djurgårdsplatsen längs Bangatan skulle upp till 60 % av klimatutsläppen kunna undvikas, det vill 
säga ännu lägre klimatpåverkan. 
 
 
 
Stadsplaneringsgruppen 
Naturskyddsföreningen i Göteborg 
 
Genom 
Lena Nilsson 
Ordförande 
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