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SAMMANFATTNING
Göteborgs Stad arbetar med att omdana delar av Gamlestaden. Arbetet har pågått 

under flera år och kommer att pågå under många år framöver. Gamlestaden ska utvecklas 
med fler bostäder och verksamheter och i takt med förändringarna ska nya möjligheter 
att resa hållbart utvecklas.

Inom detta projekt ingår en ny detaljplan för Gamlestads torg etapp 2 samt ytterligare 
områden kring detaljplanen. Uppdragets syfte är att hitta en struktur för nya bostäder, 
verksamheter och ett trafiksystem som kan hantera dagens och framtidens resor. Stora 
delar av området innefattas idag av ett trafiksystem som riktar sig främst till bilister. 

Trafikförslaget, som tillsammans med PM Fördjupat gestaltningsförslag ska ligga till 
grund för Detaljplan Gamlestads torg etapp 2 innebär en stor förändring av gatustruktu-
ren för utredningsområdet. De stora förändringarna ligger framför allt i att den befintliga 
planskildheten i området byggs bort då den befintliga bron över Säveån, spårområdet och 
Artillerigatan ersätts med en lägre bro och att området nyexploateras med cirka 130 000 
kvadratmeter bruttoarea (BTA) bestående av bostäder och verksamheter längs nydanade 
gator. De största förändringarna kommer att ske på Gamlestadsvägen, Artillerigatan och 
Slakthusgatan.

Gamlestadsvägen får en ny sektion och utformas som en stadsgata. Korsningen mellan 
Gamlestadsvägen och Artillerigatan föreslås signalregleras och alla vänstersvängar 
förbjuds för att öka kapaciteten i korsningen. Signalkorsningen ansluter mot Gamlestads 
torg och är utformad för att ge kollektivtrafik prioritet genom korsningen. Korsningen 
med Slakthusgatan utformas som en cirkulationsplats. 

Även Slakthusgatan får en ny sektion och utformas som en stadsgata. På Slakthusga-
tan, nordväst om spår- och järnvägsbroarna över Slakthusgatan, anläggs en ny cirkula-
tionsplats med anslutning till Slakthusmotet som förbinder E45 till det lokala trafiknätet i 
Gamlestaden. Den befintliga spårvägsbron med ett enkelspår över Slakthusgatan kommer 
ersättas med ny spårvägsbro.

Liksom de två gatorna ovan får Artillerigatan en ny sektion och utformas som en stads-
gata. Spårvägen placeras i mitten av gatan. 

Framkomligheten och tillgängligheten för fotgängare och cyklister bedöms förbättras 
i trafikförslaget, jämfört med dagens system. Förbättringen kan förklaras av ett mer ut-
byggt gång- och cykelnät med bredare ytor samt att de oskyddade trafikanterna priorite-
ras över bilburen trafik.

Trafikanalysen indikerar att föreslagen trafikutformning medför en försämring av fram-
komligheten för bilburen trafik, jämfört med dagens trafiksystem. Detta är i huvudsak 
med anledning av att planskildheten i dagens system mellan biltrafik och kollektivtrafik 
tas bort och ersätts med ett system där samtliga trafikslag samsas om ett gemensamt 
utrymme där biltrafiken nedprioriteras. När den nya trafiklösningen är utbyggd bedöms 
en stor del av genomfartstrafiken ta en annan väg än genom Gamlestaden för att komma 
till sitt mål.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE
Gamlestaden är en stadsdel i östra Göteborg som är under utveckling. 

Områdets befintliga gatusystem är hårt belastat av genomfartstrafik, och 
har en storskalig trafikstruktur och utformning som inte är fördelaktig i 
centrala stadsmiljöer. Därför genomförs en stadsförnyelse av Gamlestaden 
där området successivt ska omvandlas till en tät stadsmiljö med blandat 
innehåll av bostäder, arbetsplatser, kultur- och fritidsaktiviteter med mera.

Sweco har på uppdrag av Göteborgs Stad arbetat med att ta fram ett 
trafikförslag för ett område som omfattar detaljplanen för Gamlestads torg 
etapp 2 samt dess närområde. Området har utretts i flera olika omgångar 
och under en period ingick en vägtunnel mellan Artillerigatan och Slakthus-
gatan. I detta trafikförslag ingår inte en vägtunnel. 

Sweco har tillsammans med White arkitekter sett över området på en 
strukturell nivå och även på en detaljerad nivå tagit fram förslag på hur 
korsningar kan lösas. Området som ingått på den strukturella nivån är 
något större än det där detaljer lösts. 

I planering för detaljplanen för Gamlestads torg etapp 2 föreslås stora 
volymer av exploatering som kopplar samman ny och befintlig bebyggel-
se- och gatustruktur i Gamlestaden. Detaljplan för Gamlestads torg etapp 1 
innehåller byggnationer för kollektivtrafik bland annat i form av ett rese-
centrum och torgmiljö. Byggnation av etapp 1 pågår.

Syftet med trafikförslaget är att se över om det går att finna ett förslag 
där området omdanas från en storskalig vägmiljö, bitvis ogästvänlig och 
otillgänglig för oskyddade trafikanter, till en kvarterstruktur med bostäder, 
verksamheter och en gatumiljö där alla trafikanter kan röra sig. Utifrån an-
talet människor inom respektive trafikslag kan gaturummen utformas och 
området gestaltas. Till grund för arbetet med utformning och gestaltning 
har nio nycklar tagits fram för området. Dessa kan studeras noggrannare i 
rapporten ”Stadsbyggnadskvaliteer Gamlestads torg”, framtagen av White.
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR
För projektet ligger en rad förutsättningar vilka tagits fram dels inom 

ramen för tidigare projekt men även i samband med möten och workshopar 
inom detta projekt. Från Göteborgs Stad har representanter för Stadsbygg-
nadskontoret, Trafikkontoret, Fastighetskontoret och Park- och Naturför-
valtningen deltagit i framtagande av gällande förutsättningar.

Förutsättningarna rör exempelvis inom vilket område utredningen ska 
utföras, vilken trafikefterfrågan som ska styra dimensioneringen av de tra-
fikala ytorna, framtida behov av kollektivtrafik, antal boende och så vidare.

En generell förutsättning är att trafikslagen ska prioriteras enligt följande:
1. Fotgängare och cyklister
2. Kollektivtrafik
3. Bilar och övriga motorfordon

V. lågfartsgatan

visar lågfartsgata vid Banérsparken

Ö. lågfartsgatan

Figur 1: Orienteringskarta
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2.1 Trafikanalys
Utförd trafikanalys syftar till att studera framkomligheten i föreslagen ut-
formning av trafiksystemet i Gamlestaden. 

Trafikefterfrågan (antalet bilresor) som har analyserats har hämtats från 
en tidigare utredning, ”Tekniskt PM Göteborgs stad: Gamlestaden Trafik-
utredning – Trafikmängder 2008 och Trafikprognoser 2023”, daterad juni 
2016. Aktuell trafikefterfrågan är preciserat i ovan nämnd utredning som 
”Scenario 2: Trafiknivåer motsvarande resande enligt K2020”. Utredningen 
utgår från att antalet boende och sysselsatta i det närmaste fördubblas 
mellan 2008 och färdigställandet av planerade projekt inom Gamlestaden. 

Vid analyserna har underlag framtagna i samband med tidigare utredning-
ar samt material erhållet från Trafikkontoret i stor utsträckning utnyttjats. 
Erhållet underlag har dock i varierande omfattning efterbehandlats för att 
möjliggöra efterfrågade analyser. Som exempel kan nämnas att erhållen 
trafikefterfrågan var redovisad på dygnsnivå. Denna var därför tvungen att 
räknas om till timflöden för att möjliggöra de framkomlighetsanalyser som 
efterfrågades. 

2.1.1 TRAFIKEFTERFRÅGAN
Uppskattad färdmedelsfördelning enligt Scenario 2 för totalt antal samt 

lokalt alstrade resor efter färdigställande av Gamlestads Torg etapp 2 illus-
treras i figuren nedan. 

Andelen kollektivtrafikresor och bilresor antas till cirka 40 % vardera av 
det totala antalet resor i området. Av kvarvarande resor antas cirka 5 % 
utgöras av cykelresor och 10 % gångresor.  

I figur 3 på sidan 10  illustreras trafikefterfrågan på dygnsnivå enligt 
”Scenario 2: Trafiknivåer motsvarande resande enligt K2020”. Genomfarts-
resor, med både start- och målpunkt utanför modellområdet, är illustrerade 
med mörkgröna pilar och in- och utfartsresor med antingen start- eller 
målpunkt i modellområdet med ljusgröna pilar.  

Figur 2:  Uppskattad färdmedelsfördelning efter färdigställande av Gamlestads Torg 

etapp 2, för totalt antal samt lokalt alstrade resor.
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Fordonstrafik efter färdigställande av Gamlestads Torg etapp 2

Figur 3: Översiktlig bild över prognosticerad trafikefterfrågan för bilburen trafik efter 

färdigställande av Gamlestads Torg etapp 2.

Totalt beräknas cirka 80 000 fordonsförflyttningar ske per dygn i och 
genom det översiktliga modellområdet efter färdigställande av Gamlestads 
Torg etapp 2. Av dessa är cirka 55 000 lokalt alstrade och övriga cirka 25 
000 genomfartsresor. 

Trafik uppskattas främst resa in, ut och genom området från söder och 
väster via Slakthusgatan, södra Gamlestadsvägen och Sävenäsleden. En 
betydande mängd resor sker även från norr via norra Gamlestadsvägen och 
Kortedalavägen. Från öster uppskattas en mindre andel trafik komma, via 
Utbyvägen och von Utfallsgatan. 

Störst flöde av genomfartstrafik har i modellen uppskattas uppkom-
ma mellan södra Gamlestadsvägen och Slakthusgatan, med cirka 4 700 
bilresor per dygn Genomfartstrafiken på Gamlestadsvägen uppskattas till 
cirka 2 400 bilresor och mellan norra Gamlestadsvägen och Slakthusgatan 
uppskattas cirka 2 500 bilresor ske per dygn. 
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2.1.2 UTBUD KOLLEKTIVTRAFIK
En översikt av framtida kollektivtrafikutbud illustreras i figuren nedan. 

Det antas att samtliga spårvagnslinjer som färdas utefter Artillerigatan 
kommer att trafikeras av 8 dubbelturer per timma under de högst trafikera-
de perioderna. Med antagandet att dagens tre spårvagnslinjer även i fort-
sättningen trafikerar samma sträcka, medför detta att totalt 24 dubbelturer 
färdas utefter Artillerigatan. 

Området trafikeras även av busstrafik, där 15 dubbelturer antas färdas 
via Artillerigatan och 6 dubbelturer trafikerar utefter sträckan mellan norra 
Gamlestadsvägen och hållplatsen Gamlestads torg. 

GÅNG OCH CYKEL
En översyn har gjorts av antalet gång- och cykeltrafikanter i modellen vilka 
har justerats utifrån målpunkter, Trafikstrategin och hållplatsstatistik. 

GÅNG
Antalet fotgängarrörelser i modellen har uppskattats med stöd av antagen 
framtida trafikering av kollektivtrafik under den studerade perioden vid 
hållplatserna Gamlestads torg samt SKF efter färdigställande av Gam-
lestads Torg etapp 2. Antagen framtida trafikering är 92 spårvagns- och 42 
bussturer från Gamlestads Torg respektive 48 spårvagns- och 30 bussturer 
från SKF. 

Vid uppskattningen har det antagits att spårburen trafik trafikeras av 
framtida 45-meters vagnar med en maximal kapacitet på cirka 300 perso-
ner per vagn samt att både lokal- och ledbussar trafikerar bussträckorna. 
Andelen kollektivtrafikresenärer med start- eller målpunkt i Gamlestaden 
har antagits vara cirka 5 % av antalet passagerare/tur och hållplats, vilket-
motsvarar cirka 15 individer per 45-metersvagn eller cirka 5 individer per 
buss. 

Figur 4: Schematisk bild över framtida kollektivtrafikutbud efter färdigställande av 

Gamlestads torg etapp 2.



12

SWECO / SAMRÅDSHANDLING - PM TRAFIKFÖRSLAG. KONCEPT 2020-01-10

Givet antagen trafikering ger detta upphov till cirka 3 200 gångresor till 
och från Gamlestads Torg samt 1 650 resor till och från SKF. Även Slakthu-
sområdet, beläget väster om Norge-Vänerbanan och utanför utrednings-
området, är en potentiell start- och målpunkt för resande till knutpunkt 
Gamlestads Torg. Gamlestaden bedöms dock vara den större start- och 
målpunkten av de två, varför 75 % av det ovan redovisade antalet gångre-
sor antas ha start och mål i Gamlestaden. Detta resulterar i att cirka 2 400 
gångresor fördelas i trafikmodellen från Gamlestads Torg, tillsammans med 
de 1 650 som uppstår från SKF. Dessa resor har därefter fördelats i mellan 
övergångsställen i området, utifrån antaganden kring attraktiviteten för 
målpunkter i Gamlestaden. 

I figuren nedan redovisas aktuella gångflöden under simuleringen, vid 
utvalda övergångsställen.  

Figur 5:  Uppskattat antal gångresor vid analys av situationen efter färdigställande 

av Gamlestads Torg etapp 2. 

En verifiering av uppskattningen av antalet gångresor har genomförts 
och redovisas i bilaga Trafikanalys.

Metoden ovan utgår från antalet kollektivtrafikresor som antas trafikera 
området efter färdigställandet. Detta medför att det i denna analys inte tas 
någon hänsyn till lokalt alstrade gångresor med både start- och målpunkt 
inom modellområdet. Att dessa resor inte behandlas förklaras med att de är 
mycket svåra att förutse, både till antalet och hur de fördelar sig i modellen. 
Eventuella konflikter mellan fotgängare och motordrivna fordon är därför 
svåra att uppskatta.  
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De flesta större korsningspunkterna i trafikmodellen är antingen sig-
nalreglerade, vilket medför att antalet gångresor inte har någon direkt 
påverkar på framkomligheten, eller ligger i nära anslutning till någon av de 
två hållplatserna i modellen. Dessa faktorer bedöms utgöra en grund till att 
antalet gångresor i modellen kan förenklas, genom att hänsyn endast tas 
till resor till och från hållplatserna.

CYKEL
Antalet cykelresor i modellen baseras på den framtagna färdmedelsför-
delningen för cykelresor, hämtad från dokumentet ”Tekniskt PM Göteborgs 
stad: Gamlestaden Trafikutredning – Trafikmängder 2008 och Trafik-
prognoser 2023”, Scenario 2. Antalet cykelresor är cirka 1 500 under den 
studerade perioden, vilka har fördelats i modellen utifrån antaganden kring 
attraktiviteten för olika start- och målpunkter. 

Det är endast pendlingsresor (genomfartsresor) med start- och målpunk-
ter utanför modellområdet som behandlas i denna analys. Resor mellan 
lokala resmål har således inte tagits hänsyn till vid uppskattningen av 
antalet cykelresor som trafikerar modellen. Anledningen till detta är att det 
likt situationen med gångresor är svårt att förutse antalet samt vägval för 
lokala cykelresor. 

Antalet lokala cykelresor bedöms dock understiga det sammanlagda an-
talet modellerade gång- och pendelcykelresor med god marginal. Förenk-
lingen att inte ta någon direkt hänsyn till lokala cykelresor bedöms därför 
inte ge upphov till någon betydande inverkan på framtagna resultat. 

Figur 6: Uppskattat antal cykelresor vid analys av situationen efter färdigställandet.
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2.2 Trafiksystem
Stadsdelen Gamlestaden kopplar mot mer centrala delar av Göteborg 

söderut via Gamlestadsvägen. Norrut nås Angered via Gamlestadsvägen 
medan Kortedala nås via östra delen av Artillerigatan mot Kortedalavägen. 
Kviberg och Utby nås via Artillerigatan som blir Kvibergsvägen öster om 
Ryttmästaregatan. E45 har ett befintligt halvt mot vid Slakthusgatan, där 
trafik kan köra av söderifrån och köra på norrut. E20 som ligger söder om 
Gamlestaden nås via Ånäsmotet längst söderut på Gamlestadsvägen.

En förutsättning för detta projekt är att ett nytt Slakthusmot byggs ut. 
Vidare ska förutsättas att det som ritats på Gamlestadsvägen inom de-
taljplan Gamlestadens Fabriker är befintligheter. Samma gäller utbyggnad 
av Hornsgatan mellan Artillerigatan och Byfogdegatan. I öster ansluts 
förslaget till befintlig gata strax öster om korsningen med Hornsgatan. I norr 
ansluts förslaget till den befintliga cirkulationsplatsen i korsningen med 
Nylösegatan.

I figur 7 nedan visas uppmätta trafikflöden under 2015 och 2016 på 
de större gatorna inom det studerade området. Utefter Gamlestadsvä-
gen uppmättes flöden på cirka 21 000 fordon per vardagsdygn söder om 
Byfogdegatan och 11 000 fordon norr om Slakthusgatan. Under den högst 
trafikerade timmen passerade cirka 2 000 fordon i söder och 1 000 i norr. På 
Slakthusgatan uppmättes ett flöde på cirka 14 500 fordon per vardagsdygn, 
varav 1 300 passerade under den högst trafikerade timmen. 

Figur 7: Trafikflöden i utredningsområdet, uppmätta år 2015 (cykel) och 2016 (bil). 

Källa: Trafikkontoret Göteborg Stad. 
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Artillerigatan trafikerades av cirka 15 000 fordon per vardagsdygn väster 
om Hornsgatan. Öster om Hornsgatan minskar trafikmängden till cirka 13 
000 fordon per dygn. Under dygnets högst trafikerade timme passerade 
cirka 1300 fordon Artillerigatan mellan Hornsgatan och Gamlestadsvägen. 

Andelen tung trafik varierar mellan 6 till 9 procent inom utredningsområ-
det där den högsta andelen uppmättes på Gamlestadsvägen. 

Samtliga större korsningspunkter med konflikterande trafikflöden inom 
utredningsområdet är signalreglerade. I dessa anläggningar ingår även 
reglering av övergångsställen och cykelöverfartermed separata signaler. 
Utöver konfliktpunkterna för trafik finns även två signalreglerade över-
gångsställen och cykelöverfarter inom området, båda förlagda på Artilleri-
gatan. Den ena ligger i Brahegatans förlängning vid hållplatsen SKF och den 
andra i gata vid Banérsparkens förlängning vilket skapar en koppling till 
hållplatsen Gamlestads torg. 

Prioritet för kollektivtrafik finns i korsningen Artillerigatan/Hornsgatan, 
där trafik från Hornsgatan får röd signal när spårvagnstrafik passerar kors-
ningen mellan hållplatserna Gamlestads torg och SKF. 

Befintligt skyltad hastighet i området är 50 km/h på samtliga vägar. 
Hastighetsdämpande åtgärder utöver smala körfält mellan kantstenar finns 
endast på Artillerigatan i anslutning till det signalreglerade övergångsstäl-
let mellan spårvagnshållplatsen SKF och Brahegatan. 

Cykelflöden har mätts på Marieholmsbron samt vid Kristinedal under 
2015. Cirka 1 000 cykelpassager uppmättes på Marieholmsbron under ett 
dygn och 1 500 över bron vid Kristinedal. Cykelpassagerna är koncentrera-
de till perioderna mellan kl 05.00 - 09.00 samt 15.00 - 19.00, vilket indike-
rar att passagerna genom Gamlestaden präglas av pendlingsresor mellan 
bostad och arbetsplats. 

2.3 Trafik 
Hastighetsbegränsningen på gatorna i trafikförslaget är föreslagen att 

vara 40 km/h. Dimensionerande fordon är Bb, buss 15 meter om inget annat 
anges. Idag trafikerar även ledbussar området, vilka har en något mindre 
vändradie än Bb.

Avsteg från Teknisk Handbok: Körfältsbredder är 3,25 meter. För Bb gäller 
utrymmesklass C i blandtrafiken om inget annat anges. I övrigt har Teknisk 
Handbok följts med avseende på trafikfrågor. 

I förutsättningarna för projektet ingår att anpassa trafikförslaget mot 
detaljplan för Gamlestadens fabriker söder om Säveån, mot detaljplan för 
Gamlestads torg etapp 1 i väster. 

Fortsatt samordning mellan detaljplan för kv Sillen och för Gamlestads 
Torg etapp 2 är nödvändig.

Dessa två planer avses att slås ihop till en detaljplan (Detaljplan för Gam-
lestads torg etapp 2).
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Mellan Banérsgatan och gatan Gamlestadstorget planeras för en skola 
med årskurserna F-3. Parken norr om denna byggnad ska bevaras så långt 
det är möjligt. Även Apotekarevillan och dess omedelbara omgivningar 
väster om Kv Aborren ska bevaras.

Dokumentet "Stadsbyggnadskvaliteter Gamlestads torg" ska ligga till 
grund för gestalningen av gaturummet.

2.4 Geoteknik
Jordlagerföljden utgörs generellt av ett övre lager, bestående av blandade 
fyllnadsmassor, med en mäktighet omkring 1–3 meter som ställvis över-
lagrar naturligt avsatt sand, silt och gyttja (svämsediment). De största 
mäktigheterna av fyllning och naturligt avsatt friktionsjord (ovan lera) 
återfinns i de västra delarna av området där igenfyllning av ett äldre biflöde 
till Göta Älv tidigare har utförts. Under fyllnadsmassorna följer ett lerlager 
med mäktigheter varierande från enstaka meter i öster till över 40 meter vid 
Slakthusgatan i väster, enligt figur 8 I öster finns troligtvis områden där lera 
saknas mellan den övre fyllningen och det undre friktionsjordlagret.

Figur 8: Översiktlig figur som visar bedömda lermäktigheter baserat på tillgängliga 

geotekniska undersökningar.

Lerans skjuvhållfasthet klassificeras som mycket låg till låg med håll-
fasthetsökning mot djupet, och den bedöms inom delar av området som 
kvicklera. Skjuvhållfastheten är generellt högre i norra delarna av området 
jämfört med området vid Säveån.

Leran bedöms som sättningskänslig med pågående sättningar i områden 
där fyllning tidigare har påförts den ursprungliga marken. Detta innebär att 
ytterligare pålastning kommer att innebära risk för ytterligare sättningar 
om inte geotekniska förstärkningsåtgärder utförs. 
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Under leran följer ett ställvis mäktigt friktionsjordlager ovan berg. Frik-
tionsjordlagrets mäktighet varierar kraftigt, från enstaka meter till över 80 
meter i de östra delarna, där jordlagret till viss del utgörs av en israndavlag-
ring, kallad Göteborgsmoränen.

Området i Gamlestaden är generellt relativt plant varför stabilitetssitu-
ationen för befintliga förhållanden överlag är bra. I närheten av Säveån är 
stabilitetssituationen däremot mer ansträngd varför geotekniska förstärk-
ningsåtgärder här har utförts på flera platser.  I västra delen av området, 
finns ett flertal större befintliga spår- och järnvägsbankar vars stabilitet 
generellt inte får försämras.

2.5 Hydrogeologi
Grundvattenförhållandena i området karakteriseras av att det finns ett tä-
tande lerlager med varierande mäktighet som skapar en hydraulisk åtskill-
nad mellan de övre vattenförande jordlagren i fyllnadsjorden och det undre 
mäktiga grundvattenmagasinet i friktionsjorden under leran. 

2.5.1 GRUNDVATTEN I ÖVRE FYLLNADSMASSOR
Baserat på tillgänglig underlagsinformation och referensvärden bedöms 

det övre grundvattenmagasinet ha en mäktighet som varierar mellan 1–3 
meter från plats till plats.

Grundvattennivån i fyllnadsjorden/kulturlagret kan på en del platser 
vara starkt påverkat av konstruktioner under mark, så som ledningsgravar, 
dräneringsledningar, återfyllnader och läckage från vattenledningar som 
har en dränerande effekt på grundvattenmagasinet i fyllnadsjorden. Vid 
nederbördstillfällen stiger nivåerna i det övre fyllnadslagret relativt snabbt 
och mycket, för att vid nederbördsfattiga perioder tydligt sjunka igen. 

2.5.2 GRUNDVATTEN I UNDRE FRIKTIONSJORD
Det undre grundvattenmagasinet är mycket mäktigt och har som mest 
uppmätts till 80 meter. Magasinet är mycket stort och utbrett framförallt i 
sydvästlig riktning. Delar av grundvattenmagasinet är klassat som skydds-
värd grundvattenförekomst (Gamlestaden SER640606-127426) enligt VISS 
med bedömd uttagsmöjlighet på 5–25 liter/sekund.

Det undre grundvattenmagasinet är slutet vilket innebär att det täcks av 
ett lerlager. Resultat från provpumpning visar att även små uttag av vatten 
ur det undre magasinet ger upphov till trycksänkningar inom stora områ-
den. 

Grundvattenbildning till det undre magasinet sker i dess randområden där 
den undre friktionsjorden ligger i dagen och nederbördsvatten (och annat 
vatten) kan infiltreras ner i det undre magasinet. I randområdena har oftast 
det övre grundvattenmagasinet kontakt med det undre grundvattenma-
gasinet vilket innebär att förändringar i nivåer i det övre magasinet kan få 
påverkan på det undre grundvattenmagasinets trycknivåer, i randområde-
nas närhet. 

Ett så kallat friktionsfönster är identifierat genom kartunderlag i ett 
område kring Holländareplatsen och Banérsgatan. Det innebär att det även 



18

SWECO / SAMRÅDSHANDLING - PM TRAFIKFÖRSLAG. KONCEPT 2020-01-10

inom detta område föreligger kontakt mellan det övre magasinet och det 
undre. 

2.6 Spårväg
Från hållplats Gamlestads Torg går spårväg dels mot Bergsjön/Kortedala 
och dels mot Angered. Båda dessa sträckningar ligger inom området för 
detta projekt.  

2.6.1 ANGEREDSBANAN
På Angeredsbanan finns en bro över Slakthusgatan där spåren är förlagda 

som tvillingräl, vilket medför att när en vagn passerar över bron blocke-
rar den färd för vagn åt motsatt håll. Hastigheten på särskild banvall är 
generellt 60 km/h men över bron är tillåten hastighet nedsatt till 30 km/h. 
Angeredsbanan trafikeras av tre linjer, linje 4, linje 8 och linje 9

2.6.2 ARTILLERIGATAN
Bergsjöbanan räknas inte som särskild banvall och har hastighetsbe-

gränsning på 50 km/h. Spårvägen sluttar nedåt från Gamlestads Torg och 
går i planskild korsning under Gamlestadsvägen för att sedan vända uppåt 
mot Artillerigatan. Trafikering sker av tre linjer; linje 6, linje 7 och linje 11. 

2.7 VA- och övriga ledningar
Genom området för detta projekt går flera viktiga försörjningsledningar för 
olika ledningsägare. I texten nedan beskrivs de viktigaste och kostnadsbä-
rande ledningarna. 

Kretslopp och vatten 
Från norr kommer två stycken vattenledningar. Den ena, V 700 stål, går från 
norr till söder och hänger under Gamlestadsbron. Den andra ledningen, V 
508 gjutjärn, kommer från norr och viker av västerut i Slakthusgatan. 

Göteborg Energi Elnät 
I samband med att Gamlestads Torg etapp 1 har byggts har högspännings-
ledningar lagts om. Dessa ansluter till befintligt nät i Slakthusgatan. Det 
befintliga nätet fortsätter sedan österut. 

Genom området för detta projekt finns en 130 kV ledning.

Under Gamlestadsbron på Säveåns södra sida ligger idag en styrcentral.

2.8 Miljö
Området präglas av en äldre bostadsbebyggelse vilken omges av trafikytor, 
inklusive spårbunden trafik, i kombination med nuvarande alternativt tidi-
gare verksamheter av olika art. Detta innebär att bostäder och verksamhe-
ter i direkt anslutning till trafikområdet i olika omfattning påverkas av såväl 
buller som luftföroreningar alstrade av främst trafiken.

I marklagren finns föroreningar vilka främst har sitt ursprung från de 
verksamheter som finns och har funnits men även på grund av redan 
förorenade massor vilka har nyttjats för utfyllnad. Generellt är det i fyll-
ningen som föroreningar förekommer men ställvis kan även underliggande 
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naturligt avsatt material vara påverkat. Vanligen är det metaller av olika 
sort liksom alifatiska och aromatiska kolväten inklusive BTEX och PAH som 
påvisats. Lokalt förekommer även klorerade kolväten vilka har sitt ursprung 
ifrån en tidigare kemtvätt som funnits på platsen.

Trafikförslagets södra del ansluter till Säveån vilken är ett Natura 2000 
område och har stort skyddsvärde. I ån finns bland annat en egen laxstam 
och i dess nedre del finns havsöring och längre uppströms stationära 
bestånd av öring. Förutom dessa arter förekommer ett stort antal övriga 
fiskarter. Kungsfiskare häckar längs delar av åns sträckning. Vegetationen i 
anslutning till ån är av stor betydelse för såväl fisk som fåglar.

Förutom längs ån finns det utmed Artillerigatan och mot gatan Gam-
lestadstorget äldre storvuxna trädrader. Det har även tidigare noterats 
förekomst av den invasiva arten jättebjörnloka i anslutning till Säveån.

2.9 Byggnadsverk
I området för detta projekt finns idag ett flertal befintliga byggnadsverk 

som påverkas av ombyggnationen. Vägtrafiken på Gamlestadsvägen pas-
serar idag över Säveån, spårvägen och Artillerigatan på Gamlestadsvägens 
bro som är en lådbalksbro i betong. Öster om denna bro ligger idag en gång- 
och cykelbro som går över Säveån. I detta område finns även en hel del 
gamla konstruktioner under mark. Slakthusgatan passerar idag under ett 
ståltråg för spårvägen och under två järnvägsbroar.
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3 FÖRSLAG
Framtaget förslag har arbetats fram under perioden 2017 - 2019 genom 

arbetsmöten mellan Sweco och White arkitekter samt i workshopar med 
deltagare från olika förvaltningar inom Göteborgs Stad och intressenter 
verksamma inom Gamlestaden idag. Förslaget har bearbetats och testats 
utifrån trafikala, gestaltningsmässiga och upplevelsemässiga perspek-
tiv. Möjligheten att skapa nya bostäder och verksamheter har studerats. 
Illustrationsplan över trafik- och gestaltningsförslag ses i Bilaga 1a- Illus-
trationsplan.

3.1 Trafikanalys
För att studera framkomligheten i det trafikförslag som tagits fram har olika 
analyser genomförts. Framförallt har eftermiddagens maxtimme klockan 
16.00-17.00 studerats för att se konsekvenserna när trafikefterfrågan är 
som högst, vilket antas vara ungefär 10% av dygnstrafiken. Den prognos-
tiserade trafikefterfrågan innebär att stora flöden ska trafikera området, 
både genomfarts- och lokalt alstrade resor. Under eftermiddagens max-
timme blir belastningen mycket hög och därför fördelas trafiken något 
annorlunda i nätverket än under dygnets resterande timmar. Det antas att 
personer som pendlar i området vet var köer uppstår och känner till alterna-
tiva vägar som kanske är längre, men ger en kortare restid. 

Under dygnets övriga timmar antas inga direkta problem uppstå i trafik- 
nätet då dels efterfrågan inte är lika stor och dels att fördelningen i olika 
relationer ser annorlunda ut. Figuren nedan redovisar uppskattad dygns-
variation för erhållen trafikefterfrågan, som har tagits fram i samband med 
denna analys i syfte att möjliggöra efterfrågade framkomlighetsanalyser. 

Figur 9: Dygnsvariation i antal fordon, baserat på trafikmätningar från 2016 och 2017.
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Som underlag för att ta fram ovan uppskattad dygnsvariation har va-
riationerna från totalt 11 mätpunkter i det aktuella utredningsområdet 
sammanställts, 9 för bil och 2 för cykel. Mätningarna har hämtats från både 
större genomfartsgator samt mindre lokalgator i Gamlestaden. Genom 
urvalet av mätpunkter möjliggörs en anpassning av dygnsvariationerna 
utefter de framtida gatornas karaktär, vilka därefter har legat till grund för 
nedbrytningen från dygn till timnivå. 

Mätningarna återspeglar dock den nuvarande situationen och tar därför 
inte hänsyn till de eventuella förändringar i resande som uppkommer med 
anledning av exploateringarna. 

I följande avsnitt beskrivs de olika beräkningar och analyser som gjorts 
med olika analysverktyg. Detta har skett i en iterativ process där trafikför-
slaget stegvis arbetats fram.

3.1.1 ÖVERGRIPANDE TRAFIKANALYS
Hela området i Gamlestaden har studerats på en övergripande makrosko-
pisk nivå i en Visummodell. Trafikefterfrågan har fördelats ut på länkarna i 
nätverket på dygnsnivå baserat på restid, avstånd och i viss mån trängsel. 

En av de dimensionerande punkterna i området är korsningen mellan 
Gamlestadsvägen och Artillerigatan, där det inledningsvis uppstod stora 
kapacitetsproblem i och med att alla olika trafikslag möts i denna punkt. 
Framförallt då de största fordonsströmmarna i området färdas på Gam-
lestadsvägen respektive Artillerigatan vilket leder till hög belastning och 
risk för långa köer i korsningen. Kollektivtrafiken har fullständig prioritet i 
korsningen vilket bryter övriga fordonsströmmar och kräver långa säker-
hetstider. Påverkan blir störst om alla spårvagnar och bussar kommer helt 
osynkroniserat. I och med att korsningspunkten ligger i direkt anslutning till 
resecentrum beräknas antalet fotgängare och cyklister som passerar vara 
många vilka helst även ska prioriteras över fordonstrafiken, och försämrar 
kapaciteten för fordonstrafiken i korsningen avsevärt.

Olika alternativa utformningar har utretts med syfte att separera trafik-
strömmarna i denna korsningspunkt samt för att försöka ändra gatornas 
karaktär i området, där en mer cykel och fotgängarvänlig miljö är önskvärd. 
Bland annat så har förslag tagits fram där hastigheten har sänkts till gång-
fart på kortare delar av Gamlestadsvägen eller Artillerigatan, i kombination 
med att kringliggande gator får förbättrad kapacitet, i olika kombinationer. 
Gemensamt för de olika alternativen är att biltrafiken leds om på längre 
vägval för att göra det lite mindre attraktivt att välja bilen som färdsätt.
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Utifrån de övergripande analyserna av de olika förslagen så valdes ett 
principalternativ att studeras vidare, där alla vänstersvängar förbjudits 
i korsningen Gamlestadsvägen/Artillerigatan. Detta leder till att trafik 
norrifrån mot Artillerigatan måste åka via Byfogdegatan/Hornsgatan (blå 
markering i figur 10) och all trafik från Artillerigatan mot Gamlestadsvägen 
söderut måste svänga redan vid Hornsgatan (röd markering).

Figur 10: Konsekvenser för olika vägval i principalternativet.
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Det vardagsdygnsflöde som fördelats på olika länkar i nätverket visas i 
figuren nedan där det syns att de största strömmarna ligger på Slakthusga-
tan, Gamlestadsvägen, Artillerigatan, Byfogdegatan och Hornsgatan.

Dygnsbelastningen på Gamlestadsvägen och Slakthusgatan ligger på
20 000 – 25 000 fordon. 

På Artillerigatan väster om Hornsgatan är dygnsflödet cirka 11 000 for¬don 
och på bron över Säveån på Hornsgatan passerar ungefär 12 000 fordon 
per dygn. Denna fördelning beror framförallt på den begränsning som finns i 
korsningen mellan Gamlestadsvägen och Artilleriga-tan vilket gör Hornsga-
tan till ett attraktivt alternativ. På Byfogdegatan närmast Gamlestadsvägen 
är dygnsflödet 13 000 fordon. 

En översiktlig kapacitetsanalys i Capcal har genomförts i två utvalda 
korsningar som ansågs kritiska för nätverket i det föreslagna alternativet, 
se Bilaga 7. Dessa korsningar är de mellan Hornsgatan och Artillerigatan 
respektive mellan Gamlestadsvägen och Artillerigatan. Detta gjordes för att 
göra en bedömning om huruvida det skulle vara möjligt att hantera trafi-
kefterfrågan i det framtagna principalternativet, för att därefter analysera 
området mer detaljerat i en mikrosimuleringsmodell. Utifrån dessa ana-
lyser konstaterades att korsningarna blir högt belastade med den stude-
rade trafikefterfrågan, men att det finns möjlighet att få belastningen att 
minska mycket och därmed få korsningarna att fungera om vissa flöden 
kan sänkas. På övergripande nivå i området finns det alternativa vägval för 
att ta sig mellan olika delar av området och därför bedöms det studerade 
trafikförslaget vara genomförbart och kunna hantera den dimensionerande 
trafiken under eftermiddagens maxtimme, med vissa justeringar i efterfrå-
gan på olika vägval. 

3.1.2 MIKROSKOPISK TRAFIKMODELL
Trafikförslaget byggdes upp i mikrosimuleringsverktyget Vissim där 

vägnätet återskapas med hög detaljeringsgrad. Modellområdet byggdes 

Figur 11: Vardagsdygnsflöden fördelade på olika länkar i området, antal fordon per dygn. 
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för att i söder omfatta Malmsjögatan och Gamlestadens fabriker, i väster 
Slakthusområdet och i öster Hornsgatan. I och med att stora trafikströmmar 
flyttas från korsningen mellan Gamlestadsvägen och Artillerigatan till följd 
av förbud mot vänstersvängar, så rustas intilliggande korsningar för att 
hantera dessa strömmar istället med hänsyn till antal körfält och signalfa-
ser som möjliggörs etc. 

I korsningen mellan Artillerigatan och Hornsgatan prioriteras kollektiv-
trafik i öst-västlig riktning på Artillerigatan. För trafik i västlig riktning är 
det två körfält på Artillerigatan väster om Hornsgatan då ett körfält kom-
mer från östra delen av Artillerigatan och ett körfält kommer söderifrån på 
Hornsgatan. I och med att trafiken från Hornsgatan korsar kollektivtrafiken 
är det bra om det finns ett extra körfält på Artillerigatan så att dessa kor-
sande fordon inte riskerar att fastna i kö och därmed blockera spårområdet. 
Ett separat vänstersvängskörfält finns för trafik från östra Artillerigatan mot 
Hornsgatan då trafiken leds denna väg istället för vänstersvängen i kors-
ningen med Gamlestadsvägen. Dessutom ger detta möjlighet för trafik rakt 
fram från östra Artillerigatan att gå i samma fas som kollektivtrafiken. 

På Gamlestadsvägen mellan cirkulationsplatsen längst söderut i model-
lområdet (nedan kallad Ånäsrondellen) och korsningen med Byfogdegatan 
finns en in- och utfart till Gamlestadens fabriker. För att på effektivast 
möjliga sätt kunna utnyttja Gamlestadsvägens bredd görs detta till en höger 
in/höger ut för att kunna ha två körfält i norrgående riktning. Detta gör att 
trafik från söder inte har möjlighet att ta sig in i området på denna plats 
men det finns ytterligare en infart från Ånäsvägen, vilket är ett likvärdigt 
alternativ från cirkulationsplatsen. 

En mindre känslighetsanalys har genomförts för att se hur mycket gång- 
och cykeltrafikanterna påverkar biltrafikens framkomlighet. Detta har gjorts 
genom att ta bort dessa trafikantgrupper helt ur modellen då det tydligt 
syns i vissa punkter att övergångsställen och cykelöverfarter tar mycket 
kapacitet från fordonstrafiken, framförallt där dessa är oreglerade. Denna 
modell studerades okulärt och resultatet visar att utan konflikter i plan så 
kan de stora fordonstrafikmängderna hanteras bra, ingen direkt köbildning 
uppstår. Alltså finns tillräckligt med kapacitet i vägnätet för att hantera den 
trafikefterfrågan som prognostiserats, men den stora mängden oskyddade 
trafikanter sänker kapaciteten märkbart.

För att mäta systemets prestanda studeras köer och restider. Den mest 
kritiska punkten för köer verkar vara den södra änden av modellområdet 
där Ånäsmotet leder in i systemet. Här är det vikigt att inga köer når ut 
på E20. I och med att en stor mängd trafik antas komma in i systemet via 
Slakthusmotet istället för via Ånäsmotet studeras även hur kapaciteten ser 
ut på Slakthusgatan. Flöden har fördelats om i nätet för att skapa en mer 
realistisk spridning under maxtimmen, en jämnare belastning. Detta då det 
är rimligt att anta att personer som regelbundet reser i området väljer andra 
vägar när köer uppstår, då de har kännedom om att det kan vara mindre tra-
fik på andra vägavsnitt. Detta har framförallt skett genom att dela upp trafik 
på Artillerigatan och Byfogdegatan, så att vissa som under lågtrafik skulle 
välja kortaste vägen på Artillerigatan istället väljer att köra via Hornsgatan 
och Byfogdegatan. 
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3.1.3 ÖVERFLYTTNING AV TRAFIK
Mängden trafik i modellen är stor under maxtimmen vilket gör att systemet 
antas reglera sig själv efter ett tag och viss överflyttning av trafik kommer 
att ske, detta då det inte finns tillräcklig kapacitet i systemet och köer samt 
restider blir orimligt långa. Överflyttning kan ske till andra trafikslag, resor 
vid andra tidpunkter och överflyttning till andra vägval. Det är framförallt 
överflyttningen till andra vägval som är aktuellt i denna utredning och 
därför görs analyser där viss trafik flyttas bort för att se hur mycket kvarva-
rande trafik som systemet klarar av att hantera. Framförallt två relationer 
har identifierats där alternativa vägval som påverkar modellområdet i stor 
utsträckning finns, vilket är mellan södra Gamlestadsvägen och Slakthus-
området (blå linje i figuren nedan) respektive mellan södra Gamlestadsvä-
gen och östra Artillerigatan (röd linje i figur). Trafik i dessa relationer antas 
kunna åka via motorvägarna och svänga av vid andra trafikplatser. 

Figur 12: Relationer där alternativa vägval finns.
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SÖDRA GAMLESTADSVÄGEN – ÖSTRA ARTILLERIGATAN
I relationen mellan södra Gamlestadsvägen och östra Artillerigatan kan 

trafik i norrgående riktning åka kortaste vägen via Gamlestadsbron och 
korsningen mellan Gamlestadsvägen och Artillerigatan (blå streckad linje 
i figur nedan). Dock är det mycket trafik på Gamlestadsvägen och tre sig-
nalreglerade korsningar måste passeras, vilket gör detta vägval lite mindre 
attraktivt. Därför är det rimligt att anta att en större del av trafiken i denna 
relation istället väljer att åka via Malmsjögatan för att sedan välja någon 
av de andra broarna över Säveån (blå heldragna linjer i figur). I och med 
att Hornsgatan blir extra belastad av trafik i relationen Slakthusgatan till 
Artillerigatan väljer de med större sannolikhet bron vid Ryttmästaregatan.

För trafik i södergående riktning går vägen genom systemet via Horns-
gatan och Byfogdegatan (blå heldragen linje i figuren nedan). Det finns 
även möjlighet att åka motsvarande väg som i motsatt riktning, via de östra 
broarna och Malmsjögatan (streckade linjer i figur). Dock antas detta vägval 
inte vara lika attraktivt då det kan vara svårt att ta sig ut i cirkulationen vid 
Ånäsmotet, i och med att den korsande strömmen från söder till norr är stor 
och har två körfält till sitt förfogande. 

Ytterligare en alternativ väg i denna relation är att nyttja E20 under läng-
re sträcka mellan Ånäsmotet och Munkebäcksmotet. Detta då kapaciteten 
på von Utfallsgatan och Byfogdegatan är begränsad och dessa vägar inte 

Figur 13: Alternativa vägval i relationen mellan södra Gamlestadsvägen och östra Artillerigatan, i norrgående riktning. Den 

streckade linjen representerar det kortaste vägvalet och de heldragna linjerna alternativen. 
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är så attraktiva att köra på. I analysen som genomförts är överflyttningen 
till E20 Munkebäcksmotet ungefär 90 fordon per riktning under eftermidda-
gens maxtimme, respektive 140 på Malmsjögatan. 

SÖDRA GAMLESTADSVÄGEN – SLAKTHUSOMRÅDET
Trafik i relationen mellan södra Gamlestadsvägen och Slakthusområdet 

antas kunna åka via Partihallsförbindelsen mellan E45 och E20 då en stor 
del av trafiken antas komma från dessa vägar. För att ta sig in i området 
används Ånäsmotet och Slakthusmotet. Denna relation studeras i en käns-
lighetsanalys då större delen av vägen går längs med Gamlestadsvägen 
vilken är tungt belastad. Det som analyseras är hur mycket trafik som skulle 
behöva flyttas över till E20/E45 för att stillastående köer i söder inte ska nå 
ut på E20. Det finns vissa relationer som inte har möjlighet till detta vägval, 
vilket framförallt gäller trafik som har sitt ursprung i Bagaregården söder 
om E20. Alltså finns det en viss andel av trafiken som måste åka genom 
Gamlestaden, så genomfartstrafiken i denna relation kan inte tas bort helt. 

En del av den trafik som leds om i norrgående riktning måste ta sig in i 
området längre norrut för att nå målpunkterna i den nordvästra delen av 
modellområdet, vilket förutsätter att Slakthusmotet byggs. Dessutom krävs 

Figur 14: Alternativa vägval i relationen mellan östra Artillerigatan och södra Gam-

lestadsvägen, i södergående riktning. Den heldragna linjen representerar det mest 

sannolika vägvalet och de streckade linjerna de lite mindre attraktiva vägvalen. 
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det att det finns kapacitet på Slakthusgatan för att detta ska bli ett bättre 
alternativ än att åka genom området på Gamlestadsvägen.

Resultatet från känslighetsanalysen visas i figur 15 nedan som beskriver 
den ackumulerade maximala kölängden. På den horisontella axeln visas 
kölängden i meter och på den vertikala axeln visas en procentsats som 
anger hur vanligt förekommande den specifika kölängden är. Till exempel 
kan det ses på den mörkblå linjen att kön är 60 meter eller kortare i 70% av 
mätningarna. De olika testade scenariona är döpta utifrån hur mycket av 
genomfartstrafiken som är kvar, alltså är de blå linjerna scenarion där 10% 
av genomfartstrafiken är kvar i modellen och 90% väljer att åka en annan 
väg. Genomfartstrafiken i den studerade relationen utgörs av totalt 518 
fordon (jämförelsevis är det totalt cirka 2 600 fordon på norra halvan av 
Gamlestadsvägen) i maxtimmen, alltså innebär 10% genomfartstrafik att 
ungefär 52 fordon belastar Gamlestadsvägen i just den relationen. 

Figur 15: Ackumulerade kölängder i den södra tillfarten i Ånäsrondellen för olika 

studerade scenarion. Procentsatsen anger hur mycket av genomfartstrafiken i 

relationen mellan södra Gamlestadsvägen och Slakthusområdet som är kvar i mo-

dellen. Medel- och maxköer redovisas för scenarion med 10%, 15% respektive 20% 

genomfartstrafik.

I den södra tillfarten i cirkulationen, som figuren på sidan 30  beskriver, är 
det ungefär 80 meter innan av- och påfartsramper från E20 möts och därför 
används detta som kapacitetsmått i modellen. Därtill finns även av- och 
påfartsramper till E20 som kan magasinera en del trafik innan det påverkar 
situationen på E20. Det ses i grafen att med 15% genomfartstrafik så ligger 
nästan 85% av de uppmätta maxköerna under 80 meter vilket kan anses 
som att tillräcklig kapacitet finns i systemet. Dessutom ligger ungefär 90% 
av medelköerna under 80 meter. Om andelen genomfartstrafik skulle öka till 
20% så är det ungefär 70% av maxköerna som ligger under 80 meter, men 
medelköerna är däremot närmare 80%. 

Köer har även studerats på övriga platser men inte med samma detalje-
ringsgrad som för den södra tillfarten i Ånäsrondellen. I Figuren nedan visas 
den medelhastighet som kunnat hållas på respektive vägsträcka i model-
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len, där svart är nästintill stillastående och grönt är fritt flöde. De ljusare 
grå länkarna är gång- och cykelbanor samt spårväg, vilka inte har mätts 
så denna färg har ingen betydelse i figuren. Detta visas för att indikera var 
i vägnätet problem uppstår och i vilken utsträckning, det vill säga ungefär 
vilken hastighet som är möjlig att hålla.

Figur 16: Uppmätta medelhastigheter i modellen. 

Det syns tydligt att trafiken ofta står still eller kör långsamt inför 
signalkorsningar och cirkulationer, där länkarna är markerade i 
svart eller rött. Detta indikerar även hur långt köerna sträcker sig, till 

exempel ses att på Gamlestadsvägen söder om Byfogdegatan sträcker sig 
köerna nästan hela vägen till Ånäsrondellen. Det syns även att Artilleriga-
tan har långa köer under större delen av maxtimmen samt att det är ganska 
trafikerat på Hornsgatan i norrgående riktning. På Gamlestadsvägen mellan 
Slakthusgatan och Byfogdegatan är hastigheterna låga i båda riktningarna.

Även minimala hastigheter har mätts vilket presenteras i figuren på sidan 
30. Där ses den lägsta hastighet som observerats på de olika länkarna 
under någon av simuleringarna, vilket då beskriver någon slags maximal 
uppmätt kö. Dessa resultat tolkas med försiktighet i och med att det är 
en sammansatt bild av ögonblicksbilder från flera simuleringar. Ju fler 
sektioner av en länk som ligger intill varandra och är inom samma del av 
färgskalan desto mer går det att utläsa från bilden. Till exempel en helt grön 
länk med en svart sektion säger i princip ingenting, men 10 svarta och röda 
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sektioner på rad indikerar att det faktiskt uppstått en kö där. I figuren ses 
att längre köer har uppstått i den södra tillfarten till Ånäsrondellen, vilket 
bekräftades i föregående avsnitt, samt att dessa köer kan härledas till 
korsningen Gamlestadsvägen/Byfogdegatan, eller ytterligare en korsning 
längre norrut. Detta då det inte verkar finnas några problem på Malmsjöga-
tan i östergående riktning, men däremot är helsvart norrut på Gamlestads-
vägen. Det syns även tendenser till att Hornsgatan kan bli blockerad till 
följd av trängseln på Artillerigatan som i sin tur även blockerar Byfogdega-
tan och Gamlestadsvägen. 

Figur 17: Minimala hastigheter uppmätta i modellen. 

Det finns en oro kring att trafiken vid cirkulationen 
i Slakthusområdet skapar köer som når ut till Slakt-
husmotet på E45, men de båda hastighetsbilderna 

visar att hastigheterna kan sjunka lite på en kortare sträcka, men köerna 
når inte ut till motet. 
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Restider i olika relationer har studerats för att ge en uppfattning om hur 
länge fordonen står i kö och hur god framkomligheten är. Dessa restider 
har mätts i de relationer som visas i figuren nedan där de färgade linjerna 
motsvaras av de restider som presenteras i stapeldiagrammet i figur 19 på 
på sidan 32. Staplarna visar medelrestid över timmen för samtliga simu-
leringar och de tunna strecken indikerar en maximal restid som uppmätts 
under någon av simuleringarna, alltså ett värstascenario. De två blå 
staplarna motsvarar relationen mellan södra Gamlestadsvägen (söder om 
Ånäsrondellen) och Slakthusgatan i respektive riktning, de gula staplarna 
mellan Artillerigatan och Slakthusgatan, de gröna är sträckan mellan södra 
Gamlestadsvägen och Artillerigatan. Den röda stapeln är en kortare sträcka 
mellan söder om Ånäsrondellen och sedan i norrgående riktning på Gam-
lestadsvägen till precis efter korsningen med Byfogdegatan. 

Figur 18: Relationer där restid mätts upp i modellen.
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Restiderna bekräftar vad som visats i de tidigare hastighetsbilderna, 
att det går långsammare i norrgående riktning under eftermiddagen. Till 
exempel i relationen mellan södra Gamlestadsvägen och Artillerigatan är 
sträckan i norrgående riktning kortare än den södergående, men ändå tar 
det dubbelt så lång tid att resa i och med att det går långsamt på Gam-
lestadsvägen. 

Figur 19: Restid i olika relationer i modellen. Ett genomsnitt över simuleringarna 

visas av stapeln och den maximalt uppmätta restiden visas av den smalare linjen. 
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De flöden som använts vid analysen med 15% genomfartstrafik visas i 
figuren nedan, där de totala trafikmängderna under eftermiddagens max-
timme på olika vägavsnitt presenteras. 

Figur 20: Flöden i nätverket under eftermiddagens maxtimme, med 15% genomfar-

strafik.

3.1.4 PÅVERKAN PÅ DET STATLIGA VÄGNÄTET
Då modellen enbart omfattar ett begränsat område har det inte studerats 

vad som händer på vägar runtomkring när Gamlestaden förändras. I och 
med att viss överflyttning antas kunna ske från det lokala vägnätet till de 
nationella vägarna har en översiktlig beräkning av hur många fordon det 
kan tänkas röra sig om som under eftermiddagens maxtimme gjorts. 

I analysen som genomförts är överflyttningen till E20 Munkebäcksmotet 
ungefär 90 fordon per riktning under eftermidda¬gens maxtimme, respekti-
ve 140 på Malmsjögatan.
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I Slakthusmotet och därmed på bland annat E45 mellan Gullbergsvass 
och Slakthusmotet, tillkommer totalt ungefär 440 fordon under eftermidda-
gens maxtimme när endast 15% av genomfartstrafiken i relationen mellan 
södra Gamlestadsvägen och Slakthusområdet bibehålls genom Gamlesta-
den. 

3.1.5 OSÄKERHETER
Det kollektivtrafikutbud som antagits bygger på trafikering enligt under-

lag från Trafikkontoret ”Mikrosimulering av Genomförandestudie – Gam-
lestaden etapp II”, daterad 2016-09-07. Utbudet baseras på uppskattat 
utbud efter färdigställandet och tar inte hänsyn till en eventuell utveckling 
av kollektivtrafiken i och med utbyggnadsplanerna för Kviberg, Kortedala 
och Bergsjön. 

De antaganden som gjorts gällande överflyttning av trafik bygger på att 
Slakthusmotet byggs så att trafik kan ta sig in i området från det hållet. 
Dessutom kräver detta att det finns kapacitet på det nationella vägnätet så 
att trafiken inte fastnar på motorvägen istället. Analyserna innebär inte att 
de resterande 85% av genomfartstrafiken måste hamna på E45 utan en del 
antas göra andra överflyttningar, till exempel till andra färdsätt eller tider 
på dygnet. 

I mikrosimuleringsmodellen är efterfrågan ganska jämnt fördelad och 
fordonen kommer i en relativt strid ström. I verkligheten i dagsläget uppstår 
köer på motorvägarna under eftermiddagens maxtimme, vilket gör att det i 
själva verket antas finnas en flaskhals utanför det studerade modellområ-
det. Detta gör att trafikefterfrågan inte fylls på lika snabbt som i modellen 
och därför behöver inte kapacitetsgränsen i analysområdet nås lika fort 
som i analysen. Detta gör att storleken på den överflyttning som beräknats 
kan variera. 

Trafiken har fördelats om på länkarna i nätverket för att skapa en jäm-
nare belastning på olika vägval i vissa relationer. Detta har gjorts utifrån 
antaganden om lokalkännedom och uppskattade fördelningar. Dock har 
bara ett par olika vägval använts i respektive relation vilket antagligen är 
fler, om fler mindre lokalgator kan nyttjas i större utsträckning. Dock införs 
åtgärder för att förhindra silning på många lokala gator, men beroende på 
var resorna har sin början och sitt slut är det möjligt att fler vägval finns. 

Den trafikefterfrågan som använts i analyserna är hämtad från en tidi-
gare utredning. Avsaknaden av ärendetyper för resor medför att kunskap 
saknas om vilken trafik som läggs ut på trafiknätet. Konsekvensen är att 
påverkansmöjligheten att genomföra lämpliga justeringar med anledning av 
kapacitetsbrister och trängsel i nätet är mycket liten.  

3.2 Trafiksystem
Under den tidiga utformningsprocessen togs ett flertal principalternativ 

för Gamlestaden fram. Efter utvärdering valdes det alternativ som blev 
grunden för utformningen av trafikförslaget, se Bilaga 1_Illustrationsplan. 
I alternativet leds trafiken huvudsakligen längs Artillerigatan och Gam-
lestadsvägen. Undantaget vänstersvängar är alla relationer mellan Artille-
rigatan och Gamlestadsvägen tillåtna. Alternativet valdes främst för att det 
bedömdes ge det trafiksystem som ger bäst förutsättningar för en lugn och 
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trygg miljö kring skolan och parken vid lågfartsgatan vid Banérsparken. 
Genom att hindra vänstersvängar i korsningen Gamlestadsvägen/Artilleri-
gatan tvingas trafiken österifrån längs Artillerigatan välja vägen via Horns-
gatan vidare till Byfogdegatan för att ta sig söderut. Trafikanter norrifrån 
med målpunkt österut leds ner till Byfogdegatan. Åtgärden minskar flödet 
utmed Artillerigatan väster om Hornsgatan vilket skapar bättre möjligheter 
för vistelse längs Artillerigatans norra sida där fasaderna har söderläge. 
Alternativet gynnar också kopplingen mellan kvarteren norr om Artilleriga-
tan och Säveån.

Från norr ansluter utformningsområdet längs Gamlestadsvägen strax 
söder om cirkulationsplatsen Gamlestadsvägen/Nylösegatan. Likt idag nås 
Angered norrut längs Gamlestadsvägen. Utformningsområdet avgränsas vi-
dare österut av lågfartsgatan vid Banérsparken där anslutande gator bibe-
hålls undantaget Götaholmsgatan som byter riktning. Längs Artillerigatan 
avgränsas utformningsområdet av korsningen med Hornsgatan och kopplar 
på befintligt system öster om Hornsgatan. Anslutningen vidare österut till 
Kviberg och Kortedala kvarstår. Norr om Artillerigatan ansluter förslaget till 
de befintliga kvarteren, smågatorna och detaljplan för kvarteret Makrillen. 
Trafikförslaget sträcker sig sedan söderut och inkluderar Byfogdegatan som 
ansluter till befintligt strax sydost om Hornsgatan. Vidare västerut ansluter 
Gamlestadsvägen till befintligt strax söder om Byfogdegatan. Anslutning-
en söderut mot centrala Göteborg via Gamlestadsvägen kvarstår liksom 
kopplingen till E20 via Ånäsmotet. Trafikförslaget medför också att E20 nås 
längre österut via Byfogdegatan och Munkebäcksmotet. Söderut ansluter 

cykelbana

cykel i  blandad tra�k

Figur 21: Kartan visar områdets föreslagna cykelnät. Heldragen linje illustrerar cykel-

banorna. Streckad linje illustrerar de gator där cyklisterna samsas om utrymmet med 

bilister och fotgängare.
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förslaget till detaljplan Gamlestadens fabriker och längre norrut till Slakt-
husmotet och vidare till E45 i norr och södergående riktning. 

I trafikförslaget sänks hastigheten, där det idag på samtliga gator är en 
hastighetsgräns på 50 km/h, till 40 km/h på huvudgatorna och gångfart på 
de mindre lågfartsgatorna. Trafikförslaget är utformat med hastighetsdäm-
pande åtgärder vid ett upphöjt övergångsställe på Gamlestadsvägen samt 
vid lågfartsgatan vid Banérsparken över Artillerigatan.

3.2.1 OSKYDDADE TRAFIKANTER
Till skillnad från dagens utformning där delar av systemet saknar gång-

banor delvis på ena sidan, delvis på båda sidor ger trafikförslaget utrymme 
till gångbanor på båda sidor av samtliga gator. 

I nuläget är framkomligheten för cyklister begränsad. I trafikförslaget är 
samtliga huvudgator utformade med cykelbanor och lågfartsgatorna gyn-
nar cyklister genom sin utformning för blandtrafik. Gamlestadsvägen och 
Artillerigatan blir en del av Göteborgs pendelcykelstråk.

Längs Gamlestadsvägen finns idag en 4,3 meter bred kombinerad gång- 
och cykelbro parallellt med Gamlestadsbron, som sedan fortsätter längre 
österut. Utmed Gamlestadsvägen inklusive bron upp till Slakthusgatan 
finns idag ingen gång- och cykelbana.

Slakthusgatan har idag sträckvis en kombinerad gång- och cykelbana á 
2,8 meter längs norra sidan samt en gångbana längs södra sidan. 

3.2.2 KOLLEKTIVTRAFIK
Trafikförslaget är dimensionerat för att kunna trafikeras av kollektivtrafik 

med buss Bb längs Artillerigatan, Gamlestadsvägen, Waterloogatan och 
Bussgatan, men hur linjesträckningarna kommer gå är inte fastställt. Spår-
vagnarna föreslås trafikera den södra delen av Artillerigatan från resecen-
trum i väst fram till Hornsgatan i öst där spåren ansluter till befintliga spår. 
Spårområdet är dimensionerat för spårvagn och buss. 
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3.2.3 ÖVRIG FORDONSTRAFIK
Vid Slakthusgatan, där dagens system endast kopplar västerut, föreslås 

en cirkulationsplats som även ansluter norrut till ett planerat nytt Slakthus-
mot. Idag består Gamlestadsvägen av en stor planskild trafikapparat som i 
förslaget ersätts med en rak bred gata med plats för alla trafikslag, trädrader 
samt vistelseytor. Den nya utformningen kommer att påverka den nuvarande 
framkomligheten för trafikanter med start- och målpunkter norr och söder 
om Gamlestaden.

Götaholmsgatan är idag enkelriktad västerut, det vill säga att all trafik 
går västerut. I trafikförslaget enkelriktas den istället österut för att undvika 
silning från Artillerigatan till Gamlestadsvägen.

Artillerigatans placering kvarstår och likt idag tillåter inte trafikförslaget 
vänstersväng från Artillerigatan till Gamlestadsvägen. I förslaget tillåts inte 
vänstersväng i någon relation.

Hornsgatan och Byfogdegatan skiljs idag åt av Säveån, i förslaget före-
slås en förbindelse från Hornsgatan söderut över Säveån till Byfogdegatan. 
Hornsgatan som idag är enkelriktad norrut förlängs ner till Byfogdegatan 
och dubbelriktas. Kopplingen mellan Hornsgatan och Byfogdegatan kräver 

spårvagn
spårvagn och buss

buss

Figur 22: Kartan visar områdets föreslagna kollektivtrafiknät. Röd linje vistar spår-

vagnsnätet, blå linje bussnätet och grön linje visar de sträckor som kan trafikeras 

av både buss och spårvagn.
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en större korsning mellan Hornsgatan och Artillerigatan. Därmed skapas ett 
system med nya möjligheter att transportera sig från Kortedala och Kviberg 
söder- och västerut.

3.3 Trafikförslag
I trafikförslaget har de olika ytorna studerats olika ingående. Som 

exempel kan tas att gatusektionernas funktionsbredder studerats ingå-
ende, medan vissa av funktionernas yta är lämnade till senare skeden att 
disponera. Exakt var cykel- och bilparkering ska vara i möbleringszoonerna 
är inte studerat. Däremot är lägen och utformning av körfält och gångytor 
djupare studerade för att kunna fastställa gräns mellan allmän platsmark 
och kvartersmark. De ytor som föreslås innehålla längsgående parkering är 
även möjliga att placera träd eller ta hand om dagvatten och skyfall inom. 
Se illustrationsplan/trafikförslaget i bilaga 1.

bil

bil i  blandad tra�k

Figur 23: Kartan visar områdets planerade nät för biltrafiken. De blå linjerna illustre-

rar i vilka riktningar och relationer det är tillåtet att köra.
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3.3.1 SLAKTHUSGATAN

STRÄCKAN MARIEHOLMSGATAN - CIRKULATIONSPLATS 
SLAKTHUSGATAN/LÄRJE BANGÅRDSGATA

Slakthusgatan har ett körfält i varje riktning mellan Marieholmsgatan 
och cirkulationsplatsen Slakthusgatan/Lärje Bangårdsgata. Körfälten har 
bredden 3,5 meter likt befintlig gata. På södra sidan om biltrafiken går en 
separerad gång- och cykelbana om 2,7 respektive 3,6 meter. Med given 
utformning ges gott om utrymme för oskyddade trafikanter. 

KORSNINGEN SLAKTHUSGATAN/ LÄRJE BANGÅRDSGATA
Korsningen mellan Slakthusgatan och Lärje Bangårdsgata föreslås 

utformas som en cirkulationsplats. Det ben i cirkulationsplatsen som går 
norrut till det planerade nya Slakthusmotet, längs Lärje Bangårdsgata har 
ett körfält i varje riktning med bredderna 3,5 meter.

Dimensionerna på cirkulationsplatsens radier är 10 meter från centrum 
till kanten på brättet, 12 meter till brättets ytterkant och 18,5 meter till 
ytterkant på cirkulationsplatsen enligt Trafikkontorets standardritning. Cir-
kulationsplatsen är dimensionerad för Lmod, 25,25 meters lastbil med släp.

Cirkulationsplatsen har ett fritt högersvängfält från det södra benet och 
ett övergångsställe vid det norra och östra benet. Vid östra benet finns även 
en cykelöverfart.

I södra benets förlängning söderut finns det möjlighet för en koppling mot 
Slakthusområdet om det skulle finnas behov av det i framtiden.

Genom cirkulationsplatsens placering finns möjlighet till ett fjärde ben åt 
nordväst parallellt med Slakthusgatan mot Marieholmsgatan. 

V. lågfartsgatan

visar lågfartsgata vid Banérsparken

Ö. lågfartsgatan

Figur 24: Orienteringskarta
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STRÄCKAN CIRKULATIONSPLATSEN SLAKTHUSGATAN/LÄRJE 
BANGÅRDSGATA - CIRKULATIONSPLATSEN SLAKTHUSGATAN/
GAMLESTADSVÄGEN

I denna sektion går ett körfält i västlig riktning och två körfält i östlig rikt-
ning. Körfälten är 3,25 meter breda och körriktningarna avdelas med en 1,2 
meter bred längsgående refug. På båda sidor om körfälten finns en kortare 
möbleringszon med plats för träd. På norra sidan finns en gångbana om 2,7 
meter och en cykelbana om 2,4 meter. På södra sidan finns en gångbana 
och tillgänglig mark om cirka 7,6 meter.

För att gång- och cykelbanan ska vara tillgänglig kommer lutning på 
gång- och cykelbanan att vara flackare än på gatan. Höjdskillnaden mellan 
gång- och cykelbanan och gatan skiljs åt av ett kantstöd och stödmur. 
Sektionen för Slakthusgatan i detta snitt kan ses i figuren nedan.

Figur 25: Sektion Slakthusgatan.

3.3.2  GAMLESTADSVÄGEN
Gamlestadsvägen har dimensionerats för Lmod, 25,25 meter lång lastbil. 

STRÄCKAN SÖDER OM SIGNALKORSNINGEN MED 
ARTILLERIGATAN

Över Gamlestadsbron går i förslaget två körfält söderut och ett norrut, 
avdelade med en refug om 1 meter. På östra sidan av bron går en separerad 
gång- och cykelbana om 2,4 respektive 3,6 meter. På västra sidan går en 
gångbana om 3,4 meter. 

Från kajfastigheterna norr om Säveån vid resecentrum som byggs i etapp 
1 kan fordon som personbilar, sopbil och räddningsfordon komma in norri-
från från Gamlestadsvägen och även svänga ut från området söderut över 
bron. 

I höjd med Byfogdegatan ska förslaget ansluta till befintligheter. 

Gamlestads torg etapp 2
Skala 1:200 (A3)

Slakthusgatan,  västerifrån 

1
Varierande bredd 
till fasad2,4 3,25 3,252,7 2,73,251 33

26,55m
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KORSNINGEN GAMLESTADSVÄGEN/ARTILLERIGATAN
Korsningen mellan Gamlestadsvägen och Artillerigatan föreslås vara 

signalreglerad där kollektivtrafik, fotgängare och cyklister ska ha prioritet. 
På södra och östra sidan av korsningen finns övergångsställen och cykelö-
verfarter medan övriga sidor enbart har övergångsställen. I västra delen av 
korsningen ansluter etapp 2 till etapp 1 och Gamlestads Torg. Korsningen 
har restriktioner till fördel för kapaciteten, vilket betyder att vänstersväng-
ar är förbjudna i korsningen. Trafik österifrån på Artillerigatan kan köra rakt 
över korsningen och in mot Gert Tommassons gata och Johan Gertssons 
gata, men ej nå kajfastigheterna.

Läget för gång- och cykelöverfarter syftar till att skapa så gena vägar 
som möjligt över korsningen med tillräckligt breda refuger för att kunna 
känna sig trygg vid en passage även om man inte skulle hinna hela vägen 
över.

STRÄCKAN MELLAN ARTILLERIGATAN OCH SLAKTHUSGATAN
Längs sträckan norr om signalkorsningen och söder om cirkulations-

platsen Gamlestadsvägen/Slakthusgatan föreslås ett körfält i norrgående 
riktning och två i södergående riktning. Norrgående körfält skiljs från de 
södergående med hjälp av en 1 meter bred refug. Refugen syftar till att 
dämpa hastigheten på fordonen, skapa en yta för de oskyddade trafikanter-
na som passerar gatan samt att den bidrar till kontinuiteten i trafikrummet, 
se figuren nedan.

På respektive sida av körfälten ges ett 3 meter brett utrymme för omväx-
lande bilangöring, cykelparkering, dagvatten- och skyfallshantering och 
träd. Förhoppningen är att utrymmet, genom att fylla funktion som avdelare 
mellan biltrafiken och de oskyddade trafikanterna, inte bara skyddar utan 
också ökar känslan av trygghet hos de oskyddade trafikanterna. 

En 3,6 meter bred, dubbelriktad, cykelbana föreslås placeras utanför 
trädraden längs östra sidan. Längs västra sidan förutses målpunkterna vara 
färre och därmed behovet litet. Dessutom fortsätter cykelbanan söderut 
längs östra sidan.

Figur 26: Sektion Gamlestadsvägen.
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Öster om cykelbanan ges utrymme för en 4,2 meter bred möbleringszon 
inklusive ytterligare en trädrad. Ytan kan förslagsvis användas till uteser-
veringar och bänkar.

Gångbanan är, på den östra sidan, placerad öster om möbleringszonen 
och på den västra sidan väster om trädraden. Längs båda sidor är den 2,7 
meter bred.

För att gynna tillgängligheten för fotgängare, finns på respektive sida ett 
1 meter brett utrymme som regleras som kvartersmark eller allmän plats. 
Inom detta utrymme kan fastighetsägare hantera dagvatten, möjliggöra 
för cykelparkering eller möblera ett utrymme utan att riskera att föremål 
placeras i gångbanan.

Längs sträckan finns tre övergångsställen. Ett vid signalkorsningen, ett 
i höjd med den västra och östra lågfartsgatan och ett vid cirkulationsplat-
sen. Övergångsstället vid signalkorsningen är 4 meter brett för att möta di-
mensionerande fotgängarflöde. Övergångsstället vid cirkulationsplatsen är 
3 meter brett då fotgängarflödet förväntas bli lägre än vid signalkorsning-
en. Det tredje övergångsstället på sträckan är längs ett utpekat tvärstråk 
från resecentrum vidare till målpunkter i Gamlestaden. Man vill troligtvis 
ta sig till den östra lågfartsgatan via Johan Gertssons gata, och sen genom 
parken eller norrut mot Norra torget. Detta stråk leder till att övergångsstäl-
let över Gamlestadsvägen i höjd med östra lågfartsgatan blir viktig. Det rå-
der höger in/höger ut från västra och östra lågfartsgatan, vilket gör att hela 
bredden av dessa gator kan användas till övergångsställe och cykelöverfart 
över Gamlestadsvägen, vilka även görs upphöjda. De fungerar därmed som 
en hastighetsdämpande åtgärd och ökar trafiksäkerheten för de oskyddade 
trafikanterna. 

Huset mellan Gamlestadsvägen och Johan Gertssons gata har ett garage 
med in- och utfart mot Gamlestadsvägen strax norr om korsningen med 
Artillerigatan. 

KORSNINGEN GAMLESTADSVÄGEN/SLAKTHUSGATAN
I korsningen Gamlestadsvägen/Slakthusgatan föreslås en cirkulations-

plats vilken, efter analyser, bedöms ge ett bättre flöde än en signalkorsning. 
Med utgång från teknisk handbok har en cirkulation med en ytterradie på 
17 meter, innerradie på 11 meter och brätte på 9 meter, utformats. Cir-
kulationsplatsen och anslutningarna är dimensionerade för Lmod, 25,25 
meter lång lastbil med släp, undantaget anslutningen till Norra torget som 
är dimensionerad för Lbn, 12 meters lastbil. Anslutningen föreslås vara 
enkelriktad i östlig riktning.

Den föreslagna vinkeln på gatan i förhållande till torgytan resulterar i 
ett utrymme mellan anslutningen och kvarteret söder om gatan som kan 
nyttjas till vistelse samtidigt som vinkeln ger ett stadsmässigt intryck i 
kombination med ett funktionellt system utifrån trafikens anspråk.

STRÄCKAN NORR OM SLAKTHUSGATAN
Gamlestadsvägen mellan cirkulationsplatsen vid korsningen med Slakt-
husgatan och befintlig cirkulationsplats vid korsningen med Nylösegatan 
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föreslås ha ett körfält i varje riktning med en 1 meter bred refug mellan 
körfälten. 

På gatans västra sida ges ett 3 meter brett utrymme för omväxlande 
bilangöring, cykelparkering, dagvattenhantering och träd.

Längs gatans västra sida föreslås en 2,4 meter bred, dubbelriktad 
cykelbana, från korsningen och norrut till den första angöringsgatan in på 
kvarteret Sillen. Längs med hela sträckningen föreslås en 2,7 meter bred 
gångbana samt ett 1 meter brett utrymme som regleras som kvartersmark 
eller allmän plats, för att gynna tillgängligheten för fotgängare. Utrymmet 
kan användas av verksamheterna i bottenvåningen alternativt cykelparke-
ring eller dagvattenhantering för fastigheternas behov.

Längs gatans östra sida föreslås ett 3 meter brett område för hantering av 
dagvatten och skyfall. 

Befintligt bullerplank förelås behållas. Plank behöver flyttas i södra delen 
och kanske även i norra delen. Detta behöver studeras vidare.

3.3.3 ARTILLERIGATAN
Idag utgör Artillerigatan den naturliga vägen för trafikanter som trans-

porterar sig i öst- västgående riktning inom stadsdelen men även för de 
som har start- och målpunkt öster eller söder om Gamlestaden. Gatan utgör 
också en betydande del av spårvagnsnätet och har som uppgift att binda 
samman de nordöstra delarna av Göteborg med resten av Göteborg.

Spåren mellan resecentrum och Hornsgatan flyttas från befintligt si-
doförlagda till mittförlagda. Spårområdet är förlagt mellan körfälten med 
syftet att öka framkomligheten för kollektivtrafiken. Kontaktledningsstolpar 
föreslås placeras på ytan avsedd för träd, belysningsstolpar och parkering 
alternativt i gröna ytor mellan körfält och gång- och cykelbanor. Öster om 
Hornsgatan går spåren tillbaka i det befintliga sidoförlagda läget.

Gamlestadsvägen norr om cirkulationen

2,701 3,25 3,00

22,06 m

Varierande 
bredd

2,46 2,40 3,00 3,25 1

Bef. bullerskärm, 
träd och grönyta

Gamlestads torg etapp 2
Skala 1:200 (A3)

Figur 27: Sektion Gamlestadsvägen norr om cirkulationen.
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Öster om Gamlestadsvägen föreslås två körfält i västergående riktning 
och ett i östergående riktning. Det norra västergående körfältet upphör 
under en kort sträcka i höjd med lågfartsgatan vid Banérsparken, för att 
sedan återkomma som ett högersvängfält för trafik i riktning norrut på 
Gamlestadsvägen. 

Längs norra sidan föreslås en 3 meter bred yta med möjlighet till träd 
och angöring. Ytan utgör, likt längs Gamlestadsvägen, en avdelare mellan 
bilburen trafik och de oskyddade trafikanterna. Längs södra sidan skapas 
motsvarande avdelare med en 1 meter bred häck. Utrymmet är smalare än 
befintlig häck för att rymma det breddade pendelcykelstråket söder om 
häcken. 

Längs den södra sidan föreslås en dubbelriktad cykelbana på 3,6 meter. 
Pendelcykelstråket på den södra sidan placeras där den befintliga gång- 
och cykelbanan går samt del av ytan där det idag står en häck.

På den norra sidan anläggs en gångbana om 3,9 meter och ett en meter 
brett utrymme som regleras som kvartersmark eller allmän plats, för att 
gynna tillgängligheten för fotgängare. Utrymmet kan användas av verksam-
heterna i bottenvåningen alternativt cykelparkering eller dagvattenhante-
ring för fastigheternas behov. Längs den södra sidan varierar gångbanans 
bredd i spannet 1,9–2,4 meter beroende på kvarvarande utrymme längs 
den befintliga gång- och cykelbanan. Se figur 29 ovan.

Längs sträckan finns två övergångsställen. Ett vid signalkorsningen och 
ett i höjd med lågfartsgatan vid Banérsparken. Båda innefattar även cykel-
överfart. Övergångsstället vid lågfartsgatan vid Banérsparken är upphöjd 
som hastighetsdämpande åtgärd samt för att främja framkomligheten för 
fotgängare och cyklister. I kvarteret öster om lågfartsgatan vid Banérspar-
ken är en skola planerad. 

Eftersom Artillerigatans sektion utöver gång-, cykel- och biltrafik rymmer 
separata kollektivtrafikkörfält blir övriga funktioners utrymme begränsat. 
Inom gatusektionen är en trädrad på allmän plats bortprioriterad för att ge 

Gamlestads torg etapp 2
Skala 1:200 (A3)

Artillerigatan,  västerifrån 
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Figur 28: Sektion Artillerigatan Streckad linje markerar fastighetsgräns.
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möjlighet till två körfält västerut och på så sätt skapa magasin för de bilar 
som passerar under rusningstid. Längs den södra sidan finns en tät och väl-
växt trädrad som står på kvartersmark och bidrar till gatans karaktär. Den 
södra cykelbanan är bred och skild från gångtrafiken. Mellan cykelbanan 
och bilkörfälten finns en häck som skapar en trygghet och minskar risken 
att cyklister oavsiktligt kommer ut i gatan.

Övergångsställena och cykelpassagerna har refuger som ger möjlig respit 
vid korsande av gatan. Längs den norra delen av gatan är en trädrad place-
rad i ett utrymme som fungerar som angöring för bil, cykelparkering och en 
möjlighet för verksamheterna att ta plats. 

3.3.4 BYFOGDEGATAN
Byfogdegatans västergående körfält växer ut i ett vänstersvängfält och 

ett högersvängfält vid Gamlestadsvägen. Detta gör att planen gör intrång 
på fastigheten vid Kristinedals träningscenter. 

Bredderna på körfälten är 3,5 meter, bredden på gångbanan på norra 
sidan gatan är 3 meter och cykelbanan på södra sidan är 3,6 meter. Anled-
ningen till att cykelbanan förläggs till södra sidan är att den kopplas vidare 
österut på södra sidan vid Green Cargos vagnhall.

3.3.5 ÖVRIGA GATOR

WATERLOOGATAN
Waterloogatan föreslås endast vara öppen för genomfart av kollektivtra-

fik. Övrig trafik får ej passera i korsningen med Slakthusgatan. Personbilar 
kan nå Lilla Waterloogatan söderifrån via Waterloogatan. Via Waterlooga-
tan når bussarna Gamlestads Torg och kan även direkt från Waterloogatan 

Figur 29: Kartbilden visar ”Bussgatans” sträckning.
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komma norrut på Gamlestadsvägen via Slakthusgatan och cirkulationsplat-
sen Slakthusgatan/Gamlestadsvägen.

”BUSSGATAN”
Bussgatan är dimensionerad för Bb, buss 15 meter och sträcker sig från 

Gamlestads torg till Slakthusgatan och till Waterloogatan. 
Från Waterloogatan är det väjningsplikt mot bussar som kommer uppi-

från torget eller från Slakthusgatan eftersom bussar inte får riskera att köa 
ut på Slakthusgatan, och det är också lättare för bussar kommandes från 
Waterloogatan att svänga höger upp på torget om båda körfälten vid torget 
är tomma. 

Längs bussgatan finns en längsgående separerad gång- och cykelbana 
som ansluter mot västra lågfartsgatan i öster. För att ge bussarna mesta 
möjliga utrymme vid sväng runt bropelarna placeras gång- och cykelbanan 
längs södra sidan. Gångbanan är 2,7 meter och cykelbanan 3,6 meter.

I kopplingen mellan bussgatan och västra lågfartsgatan går det att gå 
och cykla men inga bussar eller bilburen trafik är tänkta att trafikera mellan 
gatorna.

VÄSTRA OCH ÖSTRA LÅGFARTSGATAN
Den västra lågfartsgatan och östra lågfartsgatan, se figur nedan, regleras 

som dubbelriktat lågfartsområde där hela gatans bredd får samma nivå. 
Cyklister, fotgängare, personbilar och sopbilar föreslås samsas om utrym-
met som delvis kommer att möbleras med bänkar och planteringar. Möble-
ringen fungerar som hastighetssäkring genom att tvinga fordon att göra en 
manöver. Gatan är dimensionerad för Los, sopbil. Sopbil vänder på västra 
lågfartsgatan i en snäv sväng på ytan längst in mot bussgatan.

Figur 30: Sektion lågfartsgata där samtliga trafikanter tillåts använda hela gatans 

bredd.
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LÅGFARTSGATAN VID BANÉRSPARKEN
Lågfartsgatan vid Banérsparken, se figur 32 på sidan 48, regleras likt 

västra och östra lågfartsgatan, som ett möblerat lågfartsområde där cyklis-
ter, fotgängare, personbilar och sopbilar får transporteras. I norr mynnar ga-
tan ut i ett torg. Norr om den östra lågfartsgatan är gatan dubbelriktad, och 
söder om är den enkelriktad söderut. Anledningen är att räddningstjänst 
och sopbil ska kunna få bättre tillgänglighet och framkomlighet kring hus 
G, samt att det inte ska bli en smitväg via lågfartsgatan vid Banérsparken 
mellan Artillerigatan och Gamlestadsvägen. 

Figur 31: Sektion lågfartsgatan där samtliga trafikanter tillåts använda hela gatans 

bredd.
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NORRA TORGET
Det norra torget är delvis utformat som grönområde, längs fasaderna ges 

utrymme för uteserveringar. Lars Kaggsgata är enkelriktad i västlig rikt-
ning och ansluter till Gamlestadsvägen (lokalgatan) vid det torget. Söder 
om torget kan fordonstrafik passera från cirkulationsplatsen i korsningen 
Gamlestadsvägen/Slakthusgatan österut mot Götaholmsgatan och söderut 
mot lågfartsgatan vid Banérsparken. Det ska vara möjligt för exempelvis 
räddningstjänsten att trafikera över torgytan. Cykelparkering föreslås 
finnas i direkt anslutning till torget. 

Figur 32: Förstoring av Norra Torget
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GÖTAHOLMSGATAN
Utformningen längs Götaholmsgatan bibehålls men gatan enkelriktas 
österut hela vägen från gatan Gamlestadstorget till Holländaregatan. För 
att skapa förutsättningar för en lugn miljö vid skolan och parken bör silning 
från Artillerigatan till cirkulationsplatsen Gamlestadsvägen/Slakthusgatan 
undvikas. Enkelriktningen av Götaholmsgatan österut hindrar fordon från 
att köra från Artillerigatan förbi skolan och parken.

 GATA GENOM SLAKTHUSOMRÅDET
För att möjliggöra en avstängning av Waterloogatan för genomfartstrafik 

föreslås en ny gata genom Slakthusområdet. 
 Gatan är tillfällig till dess Slakthusområdet planläggs. Denna placeras i 

områdets västra del.

3.4 Geoteknik
Inom delar av området kommer blivande marknivå att vara högre än be-
fintlig marknivå vilket innebär en ökad belastning på marken, vilket i sin 
tur innebär att sättningar utvecklas i den sättningskänsliga leran. För att 
sättningarna inte ska skada gator och anläggningar krävs sannolikt geotek-
niska förstärkningsåtgärder i form av exempelvis lättfyllning, påldäck eller 
installation av jordförstärkande kalkcementpelare. 

Större byggnader och anläggningar kommer generellt att behöva grund-
läggas på spetsbärande pålar som för ned laster till fast botten. 

Anläggandet av ny spårvägsbro direkt intill befintliga järnvägsbroar kom-
mer att ställa höga krav på utförandet då schakt- och grundläggningsarbe-
ten riskerar att ge upphov till rörelser i de befintliga konstruktionerna.

Stabiliteten för ytor nära Säveån är generellt ansträngd vilket kan inne-
bära att geotekniska förstärkningsåtgärder kan krävas även vid mindre 
förändringar eller ändrad markanvändning. 

3.5 Hydrogeologi
Vid schaktarbeten ner under grundvattennivån i det övre magasinet kan 
inläckage till schaktgropar orsaka avsänkning av grundvattennivån utanför 
schaktet. Om det finns byggnader i närheten med träpålegrundläggning kan 
säkerhetsåtgärder behöva vidtas i form av kontroll av grundvattennivåer 
(med start i god tid före schaktarbeten), kontroll av pålavskärningsdjup 
under byggnaderna, eventuell tätning av stödkonstruktioner samt eventuell 
infiltration för att höja grundvattennivåerna utanför schakterna.

Där det kan blir aktuellt att grundlägga större byggnader och anlägg-
ningar med spetsbärande pålar ner genom friktionsjord kan pålningsarbe-
tena ge upphov till ofrivillig avsänkning av grundvattentrycket i det undre 
grundvattenmagasinet. Avsänkningen får inte pågå under längre tid då det 
då uppstår risk för sättningar på leran ovan friktionsjorden. 

Med goda rutiner för igengjutning av ihåliga pålar och kontroll av grund-
vattentryck i övre och undre grundvattenmagasin samt kontroll av eventu-
ella sättningar av byggnader via kontrollprogram minimeras denna risk. 
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3.6 Spårväg
3.6.1 ANGEREDSBANAN
Området för trafikförslaget innefattar bron över Slakthusgatan. För att kun-
na klara kapaciteten när bron blir betydligt längre och dessutom trafikeras 
av längre vagnar måste en lösning med dubbelspår väljas. 

3.6.2 ARTILLERIGATAN
Korsningen med Gamlestadsvägen görs om till en plankorsning och spåren 
fortsätter sedan mittförlagda på Artillerigatan. Beroende på gaturummets 
övriga utformning justeras spårens placering i sidled med en S-kurva. Radi-
erna på S-kurvan är så pass stora så att det inte påverkar tillåten hastighet. 
Anslutning till befintliga spår sker öster om Hornsgatan.

3.7 VA- och övriga ledningar
Med den nya kvarterstrukturen är det många ledningar som måste läggas 
om. Ledningarna ska ligga i allmän platsmark. Till de nya fastigheterna 
måste nya ledningar anläggas. 

Kretslopp och vatten 
Vattenledningarna måste läggas om samt uppdimensioneras till 1000 stål. 

Dagvatten som kommer att ansluta på befintligt system måste fördröjas. 
Dagvatten som har Säveån som recipient måste renas. 

Göteborg Energi Elnät. 
Anslutningspunkten för högspänningsledningar som kommer från Gam-
lestads Torg Etapp 1 måste eventuellt flyttas till ett nytt läge. 

130 kV-ledningen behöver läggas om och kan troligen dras genom området. 

I den nya detaljplanen måste man hitta ett nytt läge för den befintliga 
styrcentralen. Vid den nya styrcentralen vill även Göteborg Energi placera 
en transformatorstation.

3.8 Miljö
Trafikförslaget innebär en förändring i trafikflödet genom utredningsområ-
det. Ett stort antal nya byggnader ska uppföras och trafiken styrs i viss mån 
om jämfört med dagens förutsättningar.

En stor del av markarbeten som ska utföras i området bedöms medföra 
schakt i fyllnadsmassor och därmed även i förorenade massor. Inom vissa 
delar ska markytan höjas och då blir fyllning aktuell.

Schakt och fyllning liksom andra markarbeten kommer att utföras i an-
slutning till skyddsvärd vegetation liksom i anslutning till Säveån.
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3.9 Byggnadsverk
Med den nya kvarterstrukturen behöver befintlig Gamlestadsvägens bro, 
trafikviadukt över ån och spårvägen rivas. Bron ska ersättas med en lägre 
bro över endast Säveån. I tillståndsansökan för vattenverksamhet är bron 
föreslagen som en plattbro i betong med en teoretisk spännvidd på 28,0 
meter. Befintlig gång- och cykelbro lämnas som den är och påverkas inte av 
förslaget. 

Förslaget innebär också att befintlig spårvägsbro över Slakthusgatan ska 
rivas och ersättas med ny spårvägsbro. Järnvägsbroarna ska inte påverkas 
av förslaget.
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4 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER
I följande kapitel diskuteras de effekter och konsekvenser som trafikförsla-
get antas bidra till och som blivit lyfta i olika skeden under arbetets gång. 

4.1 Trafikanalys
Förslaget medför att framkomligheten för biltrafik förändras. Att den be-
fintliga planskildheten mellan fordonstrafik, kollektivtrafik och oskyddade 
trafikanter byggs bort och ersätts med korsningspunkter i plan medför att 
antalet konfliktpunkter i trafiksystemet ökar. Ökningen av antalet konflikt-
punkter i kombination med absolut prioritering av kollektivtrafik och i stor 
utsträckning även prioritering av oskyddade trafikanter får som konsekvens 
att framkomligheten för motorburen trafik minskar, jämfört med rådande 
situation.   

Som en konsekvens av framkomlighetsförändringen i trafiksystemet, kan 
en överflyttning av trafik ske. Detta kan vara både till andra vägval genom 
vägnätet men även utanför modellen, förutsatt att Slakthusmotet byggs. 
Dessutom kan överflyttning ske till andra trafikslag såsom gång, cykel och 
kollektivtrafik i och med att det satsas på dessa i det nya förslaget. Därtill 
kan framkomlighetsförändringen bidra till att resor sker vid andra tidpunk-
ter i och med att det är just under maxtimmarna som de stora problemen 
uppstår. 

På Gamlestadsvägens södra del vid infarten till Gamlestadens fabriker 
har det föreslagits en höger in/höger ut lösning för att inte behöva ha ett 
separat vänstersvängskörfält i norrgående riktning. Detta då det är trångt 
på sträckan och de två körfälten som föreslagits används i hög utsträck-
ning under eftermiddagens maxtimme och är en förutsättning för att de 
köer som uppstår inte ska nå längre söderut än de gör. Om även vänster-
svängar tillåts innebär detta att norrgående trafik på Gamlestadsvägen 
skulle behöva gå ihop i ett körfält förbi infarten för att sedan dela upp sig. 
Detta skulle innebära en kraftig kapacitetssänkning på sträckan som redan 
är överbelastad. En möjlighet skulle vara att endast addera ett vänster-
svängskörfält för att behålla de två norrgående. Det finns osäkerheter i om 
denna yta finns att tillgå och om det är värt att ta yta från någon annan tra-
fikantgrupp. Kanske beroende av hur stort flödet in i Gamlestadens fabriker 
söderifrån egentligen är. 
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4.2 Trafiksystem
Trafikförslaget innefattar ett väl utbyggt gång- och cykelnät som ger 

plats åt stora cykelflöden med god framkomlighet samt breda och gena 
stråk för fotgängare.

Förslaget förutspås minska benägenheten att välja Gamlestadsvägen 
som genomfartsväg för trafikanter med start- och målpunkter utanför 
Gamlestaden.

4.3 Trafik 
I det utformade området råder innerstadsmiljö där gatusektionerna bitvis 

är trånga och går ända mot fasad. En konsekvens av detta är att kraven 
som finns i Teknisk Handbok för siktkrav i korsning inte uppfylls i alla 
korsningspunkter. Siktkraven räknas för bilister mot korsande cyklister eller 
bilister. De korsningspunkter som inte uppfyller siktkraven är:

• Johan Gertssons Gata sikt mot vänster ut på västra 
lågfartsgatan

• Lågfartsgatan vid Banérsparken sikt mot väster ut i 
korsningen vid Götaholmsgatan

• Lågfartsgatan vid Banérsparken sikt mot öster och väster ut 
på Artillerigatan

• Banérsgatan mot öster och väster ut på Artillerigatan
• Hornsgatan sikt mot höger ut på Artillerigatan

Övriga avsteg från Teknisk Handbok:

• Körfältsbredder är 3,25 meter. För Bb gäller utrymmesklass 
C i blandtrafiken om inget annat anges.

• Vilplan vid korsning Slakthusgatan/Gamlestadsvägen 
och bussgatan/ Slakthusgatan når inte upp till krav på 
50 meter. Vilplanen är cirka 10 metet före korsning eller 
övergångsställe.

I övrigt har Teknisk Hanbok följts med avseende på trafikfrågor.

Intentionen från Västtrafik är att buss 58 ska fortsätta gå mellan Ar-
tillerigatan och söderut på Gamlestadsvägen men att den inte ska in på 
Gamlestads torg. Eftersom nya utformningen av korsningen Artillerigatan/
Gamlestadsvägen inte tillåter vänstersväng från Artillerigatan mot Gam-
lestadsvägen så måste 58:an hitta en annan väg söderut. Dessutom utgår 
befintlig hållplats Kristinedal vid befintligt brofäste och trafikförslaget till-
låter inte någon ny hållplats i samma område. Konsekvensen är att linje 58 
behöver hitta en ny sträckning och en ny hållplats. I och med närheten till 
den nya knutpunkten behöver nya rutter och angöring till området ses över.

4.3.1 NYA SLAKTHUSGATAN
En anledning till att korsningen Slakthusgatan/Lärje Bangårdsgata är 

en cirkulation är att flödena bedöms vara tillräckligt likvärdiga för att en 
cirkulation ska vara lönsam. Trafiken flyter jämnare än vid en signalreglerad 
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trevägskorsning, och risken för köbildning är lägre med en cirkulation i just 
denna situation. I den föreslagna utformningen får kvartersstrukturer plats 
att bildas väster om cirkulationsplatsen.

I förslaget ligger nya Slakthusgatan två brofack norrut jämfört med dess 
befintliga läge. Det är delvis till följd av de stora flödena och kvarters-
strukturen från detaljplan Gamlestads torg etapp 1 tillsammans med den 
föreslagna strukturen för Gamlestads torg etapp 2, då plats för gatan finns 
först i höjd med Kv Sillen beläget i nordvästra hörnet av cirkulationsplat-
sen Gamlestadsvägen/Slakthusgatan. Det är också delvis på grund av att 
korsningarna längs Gamlestadsvägen inte kan vara alltför nära varandra på 
grund av köbildningar som kräver större magasinslängd.

4.3.2 GAMLESTADSVÄGEN
Eftersom planskildheterna byggs bort längs Gamlestadsvägen så hamnar 

vägen och bron över Säveån på en lägre höjd än befintliga ramper och bro. 
Det gör att bron blir kortare vilket innebär mindre yta som behöver tas i 
anspråk av landfästena.

Korsningen Gamlestadsvägen/Artillerigatan har restriktioner som för-
bjuder vänstersvängar, vilket gör att en signalkorsning är lämpligare än en 
cirkulation. Dessutom blir signalkorsningen i denna situation något mindre, 
vilket är positivt för byggnadernas chans till uteserveringar.

Gamlestadsvägen är ett utpekat pendelcykelstråk. En studie av befintlig-
heter visade att cykelbanan ligger på östra sidan både norr och söder om 
utformningsområdet, vilket ger en placering på östra sidan även i förslaget. 
Dubbelsidig cykelbana anses inte befogat för de cykelflöden som prognost-
icerats för gatan.

På grund av gatans väderstreck lämpar sig östra fasaderna bäst för 
uteserveringar, och då även för lokaler. Därför har yta för dessa funktioner 
lagts till på östra sidan.

Vistelsezonen längs Gamlestadsvägen ger nya kvalitéer som gynnar ett 
gott stadsliv.

4.3.3 ARTILLERIGATAN
Vid övergångsstället och cykelöverfarten i lågfartsgatan vid Banérspar-

kens förlängning blir gång- och cykelbanan på södra sidan av Artillerigatan 
kombinerad för att kunna göras smalare. 

I korsningen med Hornsgatan går förslaget in på det nordöstra hörnet av 
fastighet Aborren 1:10, och ett par träd behöver tas ner.

Eftersom spåren mittförläggs mellan resecentrum och Hornsgatan så 
innebär det att det bara kan råda höger in, höger ut till lågfartsgatan vid 
Banérsparken för biltrafik. 

4.3.4 BYFOGDEGATAN
På grund av att svängfälten i västlig riktning mot Gamlestadsvägen 

förlängs österut jämfört med befintlig gata så görs intrång på fastighet 16:7 
och 742:30.



55

SAMRÅDSHANDLING - PM TRAFIKFÖRSLAG. KONCEPT 2020-01-10 / SWECO 

4.3.5 ÖVRIGA GATOR
”BUSSGATAN”

För att lutningen på bussgatan inte ska bli för stor, samt att vilplan ska 
kunna finnas så ger det konsekvensen att cirkulationsplatsen Gamlestads-
vägen/Slakthusgatan behöver hållas under en nivå om cirka 4,2-4,5 m. Det 
ger acceptabla höjdskillnader mellan bussgatan och Slakthusgatan där den 
dyker under Slakthusbron. Det gör också att bussgatan mellan torget och 
Slakthusgatan blir rakare och kan därmed få ett vilplan på 10 meter.

Gatuprofilerna under Slakthusbron har anpassats efter den befintliga 
järnvägsbron som ska behållas, och profilerna har hållits så höga som 
möjligt på grund av att få så flacka lutningar under bron som möjligt för 
biltrafik. Det ger konsekvensen att den nya spårbron som ska byggas har 
behövt förhålla sig till dessa profiler. Läs mer om spårvägsbron under kapi-
tel 4.9 Byggnadsverk.

GÖTAHOLMSGATAN
En konsekvens av att Götaholmsgatan enkelriktas österut jämfört med 

befintligt är att bilister som kommit in på Banérsgatan via Artillerigatan 
inte kan komma ut på Gamlestadsvägen via cirkulationsplatsen i norr. Detta 
motverkar silning genom området vid kösituationer, och skyddar befintliga 
bostadsmiljöer från extra trafik.

4.4 Geoteknik
Se 4.9 Byggnadsverk.

4.5 Hydrogeologi
Om man vidtar erforderliga säkerhetsåtgärder som kontroll av grundvatten-
nivåer, pålavskärningsdjup, tätning av sponter samt eventuell infiltration 
ska inte trafikförslaget innebära någon oacceptabel påverkan på grund-
vattnet eller ge sättningsskador orsakat av trycksänkningar i grundvattnet.

4.6 Spårväg
4.6.1 ANGEREDSBANAN

För att öka kapaciteten på Angeredsbanan byggs en dubbelspårsbro där 
vagnarna kan mötas. Detta medför en kapacitetsförbättring jämfört med 
dagens utformning så endast en vagn åt gången kan passera bron. Utan 
enkelspårsdriften kan troligen även hastighetsnedsättningen över bron tas 
bort

4.6.2 ARTILLERIGATAN
Eftersom korsningen mellan Gamlestadsvägen och Artillerigatan blir en 
plankorsning kommer höjderna på spårvägen att behöva justeras. Då kors-
ningen hamnar nära det som är byggt i etapp 1 kommer även dessa höjder 
behöver ändras. 

Det finns en risk att framkomligheten för spårväg försämras i och med att 
alla korsningar sker i plan. Prioriteringen av kollektivtrafik är dock ett sätt 
att minimera risken och bibehålla en så god kapacitet som möjligt. 
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4.7 VA- övriga ledningar
Flera större ledningar måste läggas om. Det kommer även att behöva anläg-
gas nya ledningar för att klara försörjningen till de nya husen.

4.8 Miljö
Det nya trafikförslaget i kombination med att ny bebyggelse ska uppföras 
kommer förändra närmiljön jämfört med dagens läge. Buller och luftförore-
ningar kan således upplevas som ökande alternativt minskande beroende 
av var inom området man bor eller vistas. Nya byggnader som uppförs kom-
mer i vissa fall innebära positiva effekter för befintliga bostäder. Exempel-
vis vid Gamlestads Torg där den nya bebyggelsen kan komma att begränsa 
påverkan från spårbunden trafik jämfört med dagens förutsättningar.

Förslaget innebär troligen att merparten av dagens äldre vegetation kom-
mer att kunna sparas i kombination med plantering av ett större antal nya 
träd längs nya gator och dylikt.

I samband med markarbeten kommer hänsyn behövas tas till att schakt 
utförs i förorenade massor liksom att det länshållningsvatten som ska 
hanteras kan behöva renas innan det släpps till dagvatten eller recipient. 
Eventuell schakt i det område där björnloka finns kräver särskild hantering i 
samband med borttransport alternativt återanvändning av massor.

4.9 Byggnadsverk
Inom området kommer två nya broar att anläggas. En bred bro kommer att 
behöva byggas över Säveån. Vid byggande av broarna och grundläggningen 
av dessa behöver hänsyn tas till alla befintligheter som finns i marken.

Förslaget innebär även att en ny bro över Slakthusgatan för spårvägen  
anläggs. Bron föreslås bli minst en trespannsbro. Spännvidderna sam-
ordnas med spannindelning för järnvägsbroar vilket innebär att utredning 
av konstruktionshöjder för ny bro behöver göras. Området behöver också 
höjdsättas för att se om geometrierna går ihop med nybyggnation av fastig-
heter eller om andra lösningar med murar mm måste utföras. En utredning 
måste också göras för val av brotyp och hur bron ska byggas. Då bron står 
väldigt nära befintliga järnvägsbroar så är svårigheter med grundläggning 
att vänta. Passagen under bron blir en lågpunkt i området (likt det är idag) 
och svårigheter med att hantera vatten vid nederbörd behöver utredas för 
att skapa möjligheter att få bort vattnet på ett bra sätt. Att beakta är också 
att tillse att det blir attraktivt att vistas under broarna.    
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5 FÖRKASTADE ALTERNATIV
Under arbetets gång har olika idéer och förslag testats för att hitta fram till 
den slutgiltiga lösningen av trafikförslaget. De alternativ som förkastats 
beskrivs i följande avsnitt.

5.1 Trafikanalys
Olika alternativa principutformningar studerades på en övergripande nivå 
i Visum för att framförallt separera de olika trafikströmmarna i korsningen 
mellan Gamlestadsvägen och Artillerigatan. Framförallt studerades fördel-
ningen av flöden på olika länkar i modellen vilket tillsammans med andra 
faktorer bidrog till att vissa alternativ kunde förkastas. 

Ett av förslagen som analyserades närmare i utvalda korsningspunkter 
som ansågs avgörande kapacitetsmässigt. Dessa analyser genomfördes i 
Capcal med korsningsflöden från Visummodellen. Ett av alternativen ledde 
om trafiken via gatan Gamlestadstorget istället för genom korsningen 
Gamlestadsvägen/Artillerigatan. Detta bidrog till att korsningsproblema-
tiken i princip bara flyttades ett par hundra meter österut i och med att 
alla stora rörelser fick mötas på denna plats istället. Flödena i korsningen 
under eftermiddagens maxtimme visas i figuren nedan, där det ses att 
flödet på Hornsgatan blir högt vilket inte är önskvärt i och med att det finns 
begränsningar på bron över Säveån. Dessutom är flödet ungefär lika stort 
i båda riktningar på Artillerigatan i den västra tillfarten vilket skulle kunna 
medföra att två körfält krävs i respektive riktning. 

Resultaten från Capcalanalysen bekräftar det som flödena påvisade, att 
samtliga tillfarter blir överbelastade och köerna långa, se tabell nedan. 
Dessutom är omloppstiden helt orimlig vilket gör att en mer övergripande 
bedömning måste göras över situationen som uppstår. I och med de stora 
flödena som trafikerar området ansågs detta alternativ inte hållbart i och 
med att problemen med många korsande strömmar fortfarande kvarstod, 
därför förkastades detta alternativ. 

TILLFART  KÖLÄNGD (M) BELASTNING

 � Artillerig.Öst  311  1
 � Horngatan  311  1,01
 � Artillerigatan. Väst 311  1,01

Omloppstid: 3392 sekunder

Tabell 1. Resultat från kapacitetsanalys i korsningen mellan 
Hornsgatan och Artillerigatan.
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Även korsningen Gamlestadsvägen/Slakthusgatan har studerats i Capcal 
för att bedöma om en signalreglering vore att föredra framför cirkulation, 
med avseende på platsåtgång då en cirkulation måste ha vissa dimensio-
ner och en signalreglerad korsning kräver körfält för magasinering av köer. 
Flödena i denna punkt visas i figur nedan.

I Capcalmodellen maximerades korsningens utformning baserat på trafik-
flödet och därför var antalet inkommande körfält från söder, väster och norr 
tre stycken i respektive tillfart, för att kömagasin skulle finnas. Trots detta 
blev belastningen hög och köerna långa vilket ses i tabell nedan. Detta 
visar att framförallt den södra tillfarten är högt belastad och då avståndet 
söderut till nästa korsning är ungefär 150 meter visar detta på att kapaci-
teten inte räcker till, även när antalet körfält utökats jämfört med vad som 
faktiskt får plats i det föreslagna alternativet. Baserat på detta bedöms 
att det kapacitetsmässigt fungerar bättre med en cirkulationsplats då det 
på platsen är stora strömmar i tre av tillfarterna vilket skapar kontinuitet i 
flödena.

TILLFART  KÖLÄNGD (M) BELASTNING

 � Gamlestadsv. Norr 249  0,52
 � Götaholmsgatan 58  0,96
 � Gamlestadsv.Syd 281  0,97
 � Slakthusgatan  231  0,01

Omloppstid: 119 sekunder

Tabell 2. Resultat från kapacitetsanalys i korsningen mellan Slakt- 
husgatan och Gamlestadsvägen.
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5.2 Trafiksystem
Olika alternativ för utformningen av gatustrukturen i området har utretts, 
med målet att bygga en trivsam stadsmiljö men att samtidigt få igenom 
den trafik som anses rimlig. Ett alternativ som provats är att istället för att 
leda trafik genom korsningen Gamlestadsvägen/Artillerigatan så stryps 
trafikflödet genom denna korsningspunkt och istället leds trafiken längs 
lågfartsgatan vid Banérsparken.

En stor nackdel med detta alternativ var att parken och skolan inte freda-
des utan fick en stor fyrfilig gata precis intill- detta gjorde att alternativet 
lades ner.

Figur 33: Kartan visar det förkastade, principalternativet, 3A.
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Ett annat alternativ som testades i samband med ovan beskrivet alternativ 
var ett där mesta delen av trafiken gick på lågfartsgatan vid Banérsparken 
men där den östra lågfartsgatan slopades eller flyttades upp till förläng-
ningen av Götaholmsgatan. Den östra lågfartsgatan skulle då ansluta direkt 
till Slakthusgatan, och en byggnad skulle förläggas mellan lågfartsgatan 
vid Banérsparken och park/skola för att freda dessa. 

Slutsatsen blev att en sådan byggnad inte blir särskilt användbar efter-
som den blir väldigt smal, då även en byggnad väster om lågfartsgatan vid 
Banérsparken var tänkt. Det stora kvarter som skulle bildas mellan lågfarts-
gatan vid Banérsparken och Gamlestadsvägen skulle samtidigt kapa av 
förbindelsen för fotgängare mellan resecentrum och parken, vilket tros bli 
ett viktigt stråk i området. Alternativet slopades av dessa anledningar.
Insikterna som följde av de slopade alternativen var att det är viktigt att 
samla trafiken till större gator och även förhindra silning via lugna gator, 
samtidigt som det är viktigt att skydda grönområdet och se till att alla kvar-
ter får en lugn sida. Detta ledde till förslaget som presenteras i kapitel 3, 
med den mesta andelen trafik på Gamlestadsvägen och Artillerigatan men 
med förbjudna vänstersvängar för kapacitetens skull.

Figur 34: Kartan visar det förkastade principalternativet, 2B.
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5.3 Trafik 
Att använda signalkorsning istället för cirkulation vid Slakthusgatan/

Gamlestadsvägen övervägdes men eftersom trafiksimuleringarna då visade 
på behov av ett flertal körfält och svängfält för att klara att magasinera 
fordon i väntan på grön signal, förkastades alternativet. Gamlestadsvägen 
hade blivit alltför bred.

Korsningen Slakthusgatan/Lärje Bangårdsgata provades att utformas 
som trevägskorsning. Dock hade en trevägskorsning passat dåligt i just 
denna situation på grund av att västra delen av Slakthusgatan behöver 
vinklas upp norrut mot korsningen, vilken då hade blivit vid och svårtol-
kad eftersom svepytor från bussar tar mycket plats och hade inte tillåtit 
tillräckligt stora refuger i korsningen för att göra den tydlig.

Bussgatan som ska förbinda resecentrum med Waterloogatan och 
Slakthusgatan har provats i flera olika sträckningar. Bropelare för Slakthus-
bron gör att bussgatan inte kan koppla an till Slakthusgatan precis väster 
om pelarna, eftersom bussar från bussgatan då inte kommer runt pelarna 
österut. Ovissheten i planerna med Slakthusområdet gör att bussgatan 
inte kan dras genom det området, och på grund av att det i förslaget råder 
förbud mot vänstersväng ut på Gamlestadsvägen från västra lågfartsga-
tan så är det heller inte lämpligt att låta bussar svänga direkt ut på västra 
lågfartsgatan efter torget. Om bussgatan istället skulle gå från torget och 
västerut längs Slakthusområdets fasader, och sen svänga upp i korsningen 
med Slakthusgatan så hade det blivit svårt att skapa en lugn och trivsam 
yta mellan bussgatan och Slakthusgatan. Det hade blivit en stor och oan-
vändbar yta. 

I den föreslagna bussgatans förlängning norrut har pågått en diskussion 
huruvida en koppling för gångtrafik skulle vara möjlig mot Kv Sillen. Detta 
skulle kunna erbjuda en gen koppling mellan resecentrum och Kv Sillens 
framtida verksamheter, men alternativet slopades i detta skede på grund av 
att det inte finns plats för de refuger som då hade krävts, samt att trafik-
signalen i korsningen Slakthusgatan/bussgatan inneburit en större risk för 
köbildning ut i cirkulationsplatsen mot Gamlestadsvägen. Det finns också 
nivåskillnader mellan Slakthusgatan och gång- och cykelbanan längs 
Slakthusgatan som gör kopplingen svår att tillgänglighetsanpassa.

Tillgängligheten för biltrafiken hade ökat om det hade varit möjligt att 
köra runt hela byggnad E, men byggnadens sydvästra hörn hade behövt ka-
pas av på grund av svängradier och nödvändig gångyta. Byggnadens form 
är redan anpassad efter etapp 1 och trafiksituationen, och att kapa hörnet 
hade gjort att den skulle få en svårare form. 

Cykelbanans bredd längs Gamlestadsvägen har under utredningens gång 
minskats från 4,8 meter till 3,6 meter till förmån för vistelsezon.

Det provades att ha två vänstersvängfält på Byfogdegatan mot Gam-
lestadsvägen, men eftersom Malmsjögatan öppnas upp för genomfartstrafik 
så ansågs inte längre två fält behövas.




