Trafikkontoret

Datum 2021-03-18
Diarienummer 4122/19

Tunnel under Göta älv beslutad som alternativ för
Lindholmsförbindelsen i Göteborg
Den 18 mars beslutade trafiknämnden att det ska vara en tunnel under Göta älv, mellan Lindholmen
och Stigberget, för det som kallas Lindholmsförbindelsen i Göteborg. Tidigare i mars har
Västtrafiksstyrelse beslutat samma sak.
Besluten går nu vidare till kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt regionstyrelse och
regionfullmäktige eftersom projektet delas med Västra götalandsregionen. Först efter att alla instanser
sagt sitt, är alla beslut fattade vad det gäller val av alternativ.
Trafiknämnden fattade också beslut om att låta arbetet med den tänkta gång- och cykelbron mellan
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj fortsätta.

Det här har hänt
Under 2019-2020 har ett utredningsarbete pågått för att ta reda på vad som skulle vara det bästa
alternativet för sträckan över eller under Göta älv. Det resulterade i tre alternativ; en tunnel, en
öppningsbar 12 meters bro och en fast 27 meters bro. Dessutom snabbutreddes ett fjärde alternativ om
en öppningsbar 18 meters bro på uppdrag av trafiknämnden i mars 2021.
Till arbetet har det knutits två dialoger och genomförts en remiss där berörda intressenter och boende
fått uttrycka sina åsikter om vilket alternativ de har förespråkat. Med anledning av Covid-19 och
Folkhälsomyndighetens rekommendationer har all kommunikation behövt vara digital.

Här kan du läsa mer om program spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen och
Lindholmsförbindelsen:
https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/brunnsbo-linne/.
Här kan du läsa mer om gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj.
Älvförbindelser och sjöfart – Stadsutveckling Göteborg – Göteborgs Stad (goteborg.se)

Det här händer nu
Programmet Lindholmen – Linnéplatsen fortsätter arbeta med övriga delar av sträckan och inväntar de
slutgiltiga besluten från kommunfullmäktige respektive regionfullmäktige vad det gäller
Lindholmsförbindelsen.
Med vänliga hälsningar
Ma-Lou Wihlborg, programledare Lindholmen – Linnéplatsen
E-post: brunnsbo-lindholmen-linne@trafikkontoret.goteborg.se
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