
 

 

Trafikkontoret 

 
  

Göteborgs Stad Trafikkontoret Mall Genomförandestudie 06829/21 
Datering av mall: 2021-10-15 

1 (41) 

Genomförandestudie 06829/21 

 

Hjällbovägen (vid Blixtgatan) 
Slutleverans 

2022-08-26 

 

 

 

 

 

 



 
 

Trafikkontoret, Genomförandestudie 06829/21 2 (41) 

Namn på uppdrag: GFS Hjällbovägen (vid Blixtgatan) 

Status:  Slutleverans 

Medverkande:  Jörgen Tranemyr, projektledare 

 

Beställare  Trafikkontoret Göteborgs Stad 

  Box 2403 

  403 16 GÖTEBORG 

  Vxl 031-368 00 00 

Kontaktperson Jörgen Tranemyr 

 

Konsult COWI AB 

Box 12076 

402 41 Göteborg 

010-850-10 00 

info@cowi.se  

Uppdragsansvarig Rowena Tjong Abraham  

Handläggare Tobias Backlund  

Simon Carlsson 

Elin Edstam  

Egon Engström  

Anders Ericsson 

Käti Lingenäs Güthlein  

Rayen Khachlouf  

Sara Khoshkar  

Patrick Galera Lindblom 

Daniel Payne 

Hakar Sadi 

Lina Sköldberg 

Nasrin Shtab 

Kattie Yousefi 

 

GFS baserar sig på Teknisk Handbok, version 2021-10-15. 

  

mailto:info@cowi.se


 
 

Trafikkontoret, Genomförandestudie 06829/21 3 (41) 

Innehåll 
A. Sammanfattning ...................................................................................................................................5 

B. Bakgrund .............................................................................................................................................7 

B.1 Brister, problem och syfte ............................................................................................................. 7 

B.2 Aktualitet och geografisk avgränsning ......................................................................................... 7 

B.3 Projektmål ..................................................................................................................................... 8 

C. Befintliga förhållanden ........................................................................................................................9 

C.1 Områdeskaraktär ........................................................................................................................... 9 

C.2 Befintliga trafikförutsättningar ................................................................................................... 10 

C.3 Trafik, gator och torg  ................................................................................................................. 11 

C.4 Social- och barnperspektiv ......................................................................................................... 13 

C.5 Fastighetsägande ......................................................................................................................... 14 

D. Tekniska förutsättningar ....................................................................................................................15 

D.1 Anordningar och ledningar ......................................................................................................... 15 

D.2 Miljöbelastning ........................................................................................................................... 18 

D.3 Geoteknik  .................................................................................................................................. 18 

D.4 Arkeologi* .................................................................................................................................. 19 

E.1 Trafik- och gestaltningsförslag ........................................................................................................20 

E.2 Förkastade alternativ ................................................................................................................... 24 

F. Konsekvenser av föreslaget trafik- och gestaltningsförslag ...............................................................26 

F.1. Eventuella avsteg från Teknisk Handbok ................................................................................... 30 

F.2 Framtida förhållanden ................................................................................................................. 30 

F.3 Fastighetsåtkomst och planstöd ................................................................................................... 31 

G. Måluppfyllelse ...................................................................................................................................32 

G.1 Förhållande till projektmål ......................................................................................................... 32 

G.2 Förhållande till Teknisk Handbok .............................................................................................. 32 

G.3 Förändrad måluppfyllelse  .......................................................................................................... 33 

H. Lov, dispenser, anmälan och tillstånd  ..............................................................................................34 

I. Kostnadsbedömning ............................................................................................................................35 

J. Risker ..................................................................................................................................................36 

J.1 Projekt .......................................................................................................................................... 36 

J.2 Arbetsmiljöplan ........................................................................................................................... 36 

J.3 Miljö och hälsa............................................................................................................................. 36 

J.4 Spårsäkerhet ................................................................................................................................. 37 

J.5 Samhällsviktig verksamhet, krisberedskap och informationssäkerhet......................................... 37 

K. Kommunikationsplan ........................................................................................................................38 



 
 

Trafikkontoret, Genomförandestudie 06829/21 4 (41) 

L. Övrigt .................................................................................................................................................39 

L.1 Översiktlig tidplan för kommande skeden .................................................................................. 39 

L.2 Bygghandling .............................................................................................................................. 39 

L.3 Produktion ................................................................................................................................... 39 

L.4 Kontroll och uppföljning ............................................................................................................. 39 

M. Förslag till inriktning av fortsatt arbete och beslut ...........................................................................40 

N. Bilagor ...............................................................................................................................................41 

 



 
 

Trafikkontoret, Genomförandestudie 06829/21 5 (41) 

A. Sammanfattning 
Denna genomförandestudies syfte var att undersöka möjligheterna för en ny gång- och cykelbana 

längs Hjällbovägen, där det i dagsläget saknas en separerad koppling för fotgängare och cyklister som 

färdas i blandtrafik på lokalgatan Blixtgatan. 

Studien har resulterat i en lösning med avsmalnad körbana utan vänstersvängkörfält i korsningen 

mellan Hjällbovägen, Blixtgatan och Bredfjällsgatan. Trafiknätet för fotgängare och cyklister har 

kompletterats med en separerad kombinerad gång- och cykelbana längs sträckan. Sektionen för gång- 

och cykelbanan har breddats genom intrång på befintlig väg och grönområde. Körbanebredden 

varierar mellan 7 och 12 meter och befintlig tvärlutning bibehålls. Befintliga och nya 

dagvattenbrunnar tar hand om dagvatten från den nya föreslagna gång- och cykelbanan. 

Ingen känd miljöfarlig verksamhet bedrivs inom utredningsområdet och det finns inte heller skyddade 

natur- eller kulturmiljöer så som Natura 2000, naturreservat, kända naturvärden eller fornlämningar.  

Planerade åtgärder bedöms kräva tillstånd inom vattenskyddsområde för Göta älv. Lärjeån 

(SE641160-333874) och Göta älv (SE641358-127426) kan påverkas av de planerade åtgärder genom 

yt- och grundvattenavrinning. 

Genomförandestudien innehåller inga identifierade avsteg från Teknisk Handbok. Figur 1 redovisar 

hur förslaget förhåller sig till Teknisk Handbok. Körbanan uppfyller normal standard för gata med 

kollektivtrafiklinjer. Den gemensamma gång- och cykelbanan överstiger minimikraven och har därför 

god standard. Separering mellan gång- och cykelbanan och körbanan på Hjällbovägen och 

Bredfjällsgatan uppfyller också god standard enligt Teknisk Handbok.   

 

Figur 1. Illustration över förhållande till Teknisk Handbok. Grönt illustrerar att åtgärden uppfyller krav för normal 

standard, gult att åtgärden uppfyller krav för låg standard och rött att åtgärden inte uppfyller krav för låg standard enligt 

Teknisk Handbok. 
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Föreslagen lösning i genomförandestudien anses uppfylla projektets mål; utreda möjligheterna för 

gång- och cykelbana på sträckan, säkerställa goda och trafiksäkra cykelkopplingar till befintliga 

anslutningar samt att följa Teknisk Handbok där det är möjligt. 

Projektkostnaden för anläggningsarbeten, planering och projektering samt projekt och byggstyrning 

beräknas till 12,97 miljoner kronor. Den årliga driftkostnaden bedöms schablonmässigt till cirka 260 

000 kronor. 

Framkomligheten för delsträckan riskerar att försämras något under byggtid eftersom vägen idag 

används för genomfart mellan områden, innefattar flera målpunkter och används utav flera trafikslag, 

exempelvis kollektivtrafik. Därav rekommenderas byggnation att ske etappvis för att minska eventuell 

påverkan för framför allt motorfordon.  

Utifrån framtagen genomförandestudie kräver projektet för genomförande bland annat: 

• Inmätning av bergnivåer och bergmodell innan byggnation för att säkerställa korrekt 

byggnation (eftersom dessa i detta skede endast är teoretiskt framtagna).  

• En geoteknisk undersökning om markens egenskaper. Markens infiltrationsförmåga och 

grundvattennivån är särskilt viktiga aspekter i samband med riskbedömningar med avseende 

på spridning av eventuella markföroreningar. 

• Tillstånd för större schaktarbeten inom vattenskyddsområde  

• En miljöteknisk undersökning för att riskklassa det berörda området samt ta fram lämpliga 

åtgärder för att förebygga spridning av farliga ämnen till mark och vatten. 

• Inventering av särskilt skyddsvärda och berörda träd i området. 

• Detaljerad dagvattenutredning för att se över dagvattenhanteringens möjlighet för avrinning.  

• Ny uppdaterad beställning av Ledningskollen (projekteringsunderlag har en giltighetstid på 90 

dagar). 
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B. Bakgrund 
Göteborgs stads cykelprogram ''Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025'' (2015) är en 

fördjupning och konkretisering av stadens trafikstrategi, ''Trafikstrategi för en nära storstad''. I 

cykelprogrammet finns ett uttalat mål att tredubbla antalet cykelresor till år 2025. En av åtgärderna för 

att uppnå detta är att bygga en sammanhängande och väl utformad cykelinfrastruktur.  

En väl utformad cykelinfrastruktur är grunden för snabb, enkel och säker cykling i staden. 

Grundläggande är att cykelvägarna inte ska ha obegripliga avbrott, att det ska gå att cykla till alla 

målpunkter och att utformningen av infrastrukturen ska motsvara cyklistens behov av framkomlighet, 

komfort, trygghet och säkerhet.  

Cykelvägnätet i staden ska delas in i tre nätklasser: pendlingscykelnät, övergripande cykelvägnät och 

lokalt cykelvägnät.  

Längs Hjällbovägen finns idag en övergripande gång- och cykelbana utmed i huvudsak vägens norra 

och västra sida, förutom sträckan utmed med Blixtgatan. Hjällbovägen (vid Blixtgatan) är därför 

identifierad som en saknad länk i det övergripande cykelvägnätet. Se Figur 2 i kapitel B.2 för 

utredningsområdet. 

B.1 Brister, problem och syfte 

Längs med aktuell sträcka på Hjällbovägen (vid Blixtgatan) saknas cykelbana och cyklisterna är därför 

hänvisade till cykling i blandtrafik. I och med att cykelbana saknas på sträckan finns ingen säker 

koppling eller sammanhängande cykelstråk längs Hjällbovägen.  

B.1.2 Syfte 

Syftet med projektet liksom för åtgärden, är att öka framkomligheten och tillgängligheten samt skapa 

en säkrare trafiksituation för fotgängare och cyklister. Som ett led i detta ska projektet ta fram en 

genomförandestudie för en övergripande gång- och cykelbana längs Hjällbovägen (vid Blixtgatan). 

B.2 Aktualitet och geografisk avgränsning 
Arbetet med denna genomförandestudie pågick under våren 2022. Genomförandestudien utgör 

underlag för en framtida detaljprojektering av åtgärden. Utredningsområdet ligger i stadsdelen 

Angered, i nordöstra Göteborg. Projektet är beläget längs Hjällbovägen (vid Blixtgatan). Den 

ursprungliga sträckan som studerades var cirka 260 meter lång. Sträckan har sedan utökats efter 

projektdirektiv och den nya sträckan är cirka 555 meter längs Hjällbovägen samt 90 meter längs 

Bredfjällsgatan. 

Den nya gång- och cykelbanan ska förbinda det befintliga gång- och cykelvägnätet längs Hjällbovägen 

i söder med gång- och cykelbanan i norr, se Figur 2 nedan. 

Arbetet med en detaljplan för Hammarkulletorget som ligger i nära anslutning till utredningsområdet 

är påbörjat. Åtgärder som kommer att utföras i samband med denna kan påverka området för 

genomförandestudien Hjällbovägen (vid Blixtgatan). Eftersom det i nuläget finns många osäkerheter 

om detaljplanens utformning ska inte denna genomförandestudie mynna ut i åtgärder som riskerar att 
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bli förgäves. Projektet möjliggör olika utformningar i korsningen 

Hjällbovägen/Blixtgatan/Bredfjällsgatan utan alltför stora förändringar, beroende på idag kända 

framtida planer.  

 

Figur 2. Utredningsområde för Hjällbovägen, inklusive korsningen Hjällbovägen/Bredfjällsgatan/Blixtgatan med befintliga 

cykelvägar i blått (Eniro, 2022). 

B.3 Projektmål 
Projektet har som mål att:  

• utreda möjligheterna till och förutsättningarna för en övergripande gång- och cykelbana längs 

Hjällbovägen (vid Blixtgatan), 

• säkerställa goda och trafiksäkra cykelkopplingar till alla befintliga anslutande vägar som det är 

tillåtet att cykla på, 

• nå standardbredder enligt Teknisk Handbok i den mån det är möjligt vid framtida utbyggnad 

av den övergripande gång- och cykelbanan. 
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C. Befintliga förhållanden 
I följande kapitel beskrivs befintliga förhållanden längs den tilltänkta sträckningen på Hjällbovägen 

(vid Blixtgatan).  

C.1 Områdeskaraktär 
Utredningsområdet är beläget längs med Hjällbovägen i stadsdelen Angered i nordöstra Göteborg. 

Längs med Hjällbovägen inom utredningsområdet finns ingen bebyggelse. Längs Blixtgatan är 

bebyggelsen fristående. Bebyggelsen består av olika verksamheter, bland annat ett sikhtempel och en 

byggvaruhandel. Öster om korsningspunkten med Bredfjällsgatan finns en kyrka och en sporthall. 

Sydost och sydväst om Hjällbovägen (vid Blixtgatan) finns bostadsområden med enbostadshus och 

flerbostadshus. Se kapitel C.4 för beskrivning av viktiga målpunkter i området. 

Den aktuella sträckan är omgivet av mycket grönska och växtlighet. På delar av sträckan är 

Hjällbovägen omgivet av träd och buskage längs med körbanorna. Se Figur 3 nedan. Belysning finns 

även längs Hjällbovägen samt i korsningen med Blixtgatan och Bredfjällsgatan.  

 

Figur 3. Träd och buskage längs med Hjällbovägen, söder om aktuell sträcka. 
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C.2 Befintliga trafikförutsättningar  
Längs den aktuella sträckan av Hjällbovägen (vid Blixtgatan) är tillgängligheten och framkomligheten 

god för biltrafikanter. Däremot är sträckan identifierad som en saknad länk i det övergripande 

cykelvägnätet. Inom denna del av utredningsområdet saknas en gång- och cykelväg längs med 

Hjällbovägen. Idag leds gång- och cykeltrafikanter till blandtrafik på Blixtgatan. Tillgängligheten, 

tryggheten och framkomligheten är i och med det försämrad för gång- och cykeltrafikanter, särskilt för 

barn, äldre och personer med nedsatt rörelseförmåga. Nära utredningsområdet finns däremot ett 

finmaskigt nät av gång- och cykelvägar. 

Området befolkas främst under dagtid eller vid speciella tillfällen för sikhtemplet. På kvällstid är det 

glesare och kan därmed upplevas mer otryggt. Utredningsområdet karaktäriseras av närhet till natur 

med skog och träd i direkt anslutning till Hjällbovägen vilket delvis skymmer sikten och bidrar till att 

sträckan blir skuggig och mörk trots gatubelysning, vilket även kan öka känslan av otrygghet. Det har 

däremot inte genomförts en trygghetsvandring i uppdraget. 

Nedan redovisas bullerkarta respektive luftkarta enligt Miljöförvaltningens senaste mätningar från år 

2018, se Figur 4 och Figur 5 nedan (GotMap, 2022). Buller skapas av trafiken på Hjällbovägen. 

Årsmedelvärdet för luftkvalitet (2018) bedöms inte överskrida miljökvalitetsnormens övre 

utvärderingströskel (32 μg/m³) längs sträckan. 

 

 

 

 

 

För aktuell sträcka har endast 8 olyckor av personskador rapporterats under en 10-årsperiod 2012 till 

2021 (STRADA, 2022). Inga allvarliga olyckor eller dödsolyckor har skett på sträckan. Majoriteten av 

olyckorna har varit mötesolyckor och har skett längs med Hjällbovägen. Två av olyckorna har skett i 

korsningen med Hjällbovägen och Bredfjällsgatan, vilket kan tala för en otydlig trafiksituation. Figur 

6 visar de rapporterade olyckorna på en karta.  

Figur 4. Karta över trafikbuller enligt 

Miljöförvaltningens data (GotMap, 2022). 

 

Figur 5. Karta över ren stadsluft (halter av NO₂ 

μg/m³) enligt Miljöförvaltningens data (GotMap, 

2022). 
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Figur 6. Utdrag från olycksdatabasen STRADA under 10-årsperioden 2012–2021. 

C.3 Trafik, gator och torg  
Hjällbovägen har karaktären av ett integrerat transportrum. Ett integrerat transportrum har som regel 

en transportfunktion. Enligt livsrumsmodellen är oskyddade trafikanter och bilister i huvudsak 

separerade från varandra i gaturummet1. Gång- och cykeltrafikanter har anspråk på att färdas längs 

med gatorna, men behovet att korsa gatan är lågt och sker ofta i anslutning till korsningar. 

Hjällbovägen är en genomfartsgata med hastighetsbegränsningen 70 km/h söder om korsningen med 

Blixtgatan/Bredfjällsgatan och 50 km/h norr om korsningen. Gatan förbinder områdena Hjällbo med 

Hammarkullen och södra Angered. Hjällbovägen är en del av det övergripande nätet enligt Göteborgs 

stads Tekniska Handbok. För delen Bergsgårdsgärdet – Bredfjällsgatan var ÅMVD 

(årsmedelvardagsdygnstrafik) 2016 7 100 fordon varav 6 % tung trafik och en medianhastighet på 66 

km/h. För delen Bredfjällsgatan – Grusåsvägen var ÅMVD 2016 7 600 fordon varav 6 % tung trafik 

och en medianhastighet på 56 km/h. 

Blixtgatan är en lokalgata (återvändsgata) och hastighetsbegränsningen för Blixtgatan är 30 km/h. Det 

finns inte möjlighet att ta sig vidare norrut från Blixtgatan annat än till fots på stigar genom 

angränsande skogsområden. Cykling sker i blandtrafik på Blixtgatan. I början samt slutet av 

Blixtgatan finns anslutningar till befintligt gång- och cykelnät längs Hjällbovägen. Nordost om 

korsningen finns en planskild korsning för gående och cyklister i form av en tunnel under 

Hjällbovägen.  

 
1 SKL (2008). Rätt fart i staden: Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad. SKL, Vägverket. 



 
 

Trafikkontoret, Genomförandestudie 06829/21 12 (41) 

Eftersom cykelbana saknas längs aktuell sträcka, uppfylls inte de ställda kraven för cykeltrafik i 

Teknisk Handbok. Körbanebredden för Hjällbovägen på aktuell sträcka varierar mellan 7 och 20 meter 

och för Bredfjällsgatan är bredden cirka 12 meter på aktuell sträcka. Bortsett från ett mindre parti på 

Hjällbovägen, uppfyller dagens körbanebredd normal standard enligt Teknisk Handbok. Se Figur 7 för 

illustration av befintlig situation i förhållande till Teknisk Handbok. 

 

Figur 7. Grafisk illustration över befintlig situation i förhållande till Teknisk Handbok. Hjällbovägen uppfyller normal 

standard medan cykelbana saknas och markeras i rött.  

Buss trafikerar Hjällbovägen med busslinjer 71 och 179 och två busshållplatser (Bredfjällsgatan och 

Gropens Gård) är lokaliserade på Hjällbovägen. 

Längs aktuell sträcka på Hjällbovägen samt i korsningen med Blixtgatan och Bredfjällsgatan finns det 

belysningsanläggningar. Anläggningarna förser körbanorna, men även gång- och cykelbanan vid 

busshållplatserna norr om korsningen med belysning. Gångbanan söder om korsningen har ingen 

separat belysning och antas därför vara mörk under kvällstid. I korsningen med Blixtgatan och 

Bredfjällsgatan finns det även belysningsmaster med vajerhängd belysning. Belysningsstolparna 

uppskattas vara placerade med 25 meters centrumavstånd och vara 8 meter höga. 

På båda sidor av Hjällbovägen har armaturer på belysningsstolparna nyligen bytts till en ny och 

modern typ. Armaturmodellen är Teceo 1 (35W) från tillverkaren Schréder. Många av de befintliga 

belysningsstolparna bedöms däremot vara gamla och ineffektiva och bör därför också bytas ut. 

Befintliga armaturer ska i sådana fall monteras på de nya belysningsstolparna. 
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Generellt sett brukar belysningsarmaturer med en effekt om 35W eller liknande vara tillägnad till 

gång- och cykelvägar. Därför är en belysningsberäkning med ovanstående armatur genomförd. 

Beräkningen påvisar att belysningskraven enligt VGU och SS-EN 13201 inte uppnås på bland annat 

körbanan. Se Bilaga 4. Belysningsberäkning befintlig anläggning. Att få ta del av tidigare 

belysningsberäkningar hade kunnat bidra med förståelse för tidigare beslut, eftersom det kan finnas 

okända parametrar att ta hänsyn till.  

C.4 Social- och barnperspektiv 

Den befintliga sträckan är en förbindelse mellan olika typer av målpunkter i närheten där olika 

trafikantgrupper är representerade, inklusive äldre och barn. Viktiga målpunkter i omgivningen är 

bland annat sikhtemplet Gurdwara Shri Guru Singh Sabina, byggvaruhandeln Beijer Byggmaterial, 

gatukök Ali Baba och Mariakyrkan.  

Vid Hammarkulletorget finns en del olika verksamheter, till exempel Centrumbutiken, Salong Kam & 

Sax, Folkets Hus och Angereds folkhögskola. 

Sporthall Hammarkullehallen, Hammarbadet, Hammarkullsskolan och Hammarkullens fritidsgård 

som ligger i nära anslutning till Hjällbovägen är centrala målpunkter för barn och unga och flera av 

dem kan antas färdas på den aktuella sträckan.  

I Göteborgs stads cykelprogram anges att ''som princip ska planering och utformning av cykelvägnätet 

vara sådan att barn i 10 till 12 årsåldern kan cykla på egen hand''. Att cykla eller gå i blandtrafik är inte 

lämpligt för barn och kan även vara exkluderande för trafikantgrupper såsom äldre eller personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Cykelprogrammets princip uppnås därför inte med befintlig 

utformning.  

Se Figur 8 nedan där viktiga målpunkter är utplacerade i kartan. Den inre ringen (rosa) symboliserar 

målpunkter som kan få direkt påverkan och den yttre ringen (blå) symboliserar målpunkter som kan få 

indirekt påverkan under byggtiden. 

 

Figur 8. Viktiga målpunkter inom utredningsområdet.  



 
 

Trafikkontoret, Genomförandestudie 06829/21 14 (41) 

C.5 Fastighetsägande 
Hjällbovägen (vid Blixgatan) är belägen på kommunal mark. I nära anslutning till utredningsområdet 

finns fastigheterna Hjällbo 27:2, 27:3, 28:1, 29:2 och 29:3.  

Inga byggnader förväntas bli påverkade men byggnationen kommer att beröra korsningen mot 

Blixtgatan som leder till olika verksamheter, till exempel byggvaruhandeln och sikhtemplet.  

 

Figur 9. Fastigheter vid aktuell sträckning och nära utredningsområdet (Lantmäteriet, 2022). 
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D. Tekniska förutsättningar 

D.1 Anordningar och ledningar  

Gata och trafik  

Hjällbovägen  

Den befintliga gatan har varierande bredd mellan 7 och 10 meter. Vid fyrvägskorsningen uppgår 

vägbanebredd till 22 meter, inklusive refuger och vänstersvängskörfält i båda riktningar. Öster om 

korsningen finns två busshållplatser i form av bussficka utan vänthall. Det finns också en befintlig 

gång- och cykeltunnel under Hjällbovägen, som ansluter till gång- och cykelbana längs Hjällbovägens 

norra sida. Det finns också en bro för biltrafik med skyddsräcke på båda sidor.   

Längs sträckan finns skyltning och målning av olika slag. Längs Hjällbovägen, på samma sida som 

Blixtgatan, finns ett vägräcke. Även stödremsa med varierande bredd finns längs med hela sträckan på 

båda sidor. Diken med varierande lutning är gräsbeklädda. 

Den befintliga vägbanan varierar mellan bomberad och enkel skevning. Ingen information finns om 

överbyggnadstjocklek och lager eftersom provtagning inte har skett. Det har därför antagits att den 

befintliga vägöverbyggnaden är i enlighet med Teknisk Handbok. 

Bredfjällsgatan  

Den befintliga gatan har varierande bredd mellan 7 och 13 meter och ansluter till Hjällbovägen vid 

fyrvägskorsningen. Skyltning och målning av olika slag finns längs med sträckan. 

Öster om Bredfjällsgatan finns berg i dagen. Längs väster om Bredfjällsgatan finns en smal befintlig 

gångbana på cirka 1,3 meter som avslutas utan koppling innan korsningen mot Hjällbovägen. Vägen är 

kantad av grönska i form av enstaka träd på större delen av sträckan. Den befintliga gatan är 

bomberad.  

Blixtgatan 

Blixtgatan är en mindre lokalgata med varierande bredd mellan cirka 6 och 10 meter. Längsgående 

parkering och gångbana finns på delar av sträckan. I sydvästlig riktning slutar gatan i en vändplats där 

befintlig gång- och cykelbana tar vid. I nordöstlig riktning fortsätter Blixtgatan en längre bit in mot en 

fastighet, där vägen sedan tar slut. Öster om utfart mot Hjällbovägen tar befintlig gång- och cykelbana 

vid. Blixtgatan används frekvent av stora lastfordon vilka är dimensionerande för gatans utformning. 

Blixtgatans anslutning till korsningen har en refug. 

Dagvatten  

Hjällbovägen  

Dagvattenhantering sker i dagsläget med ett dike på vardera sida utmed körbanorna på Hjällbovägen. 

Dagvatten från slänten leds via en dräneringsledning som sedan kopplas på befintlig dagvattenledning. 

Baserat på tilldelat underlag kan inte en bedömning av dagvattenbrunnar utföras men det går att anta 

att det är självinfiltration. 
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En D400 BTG dagvattenledning, en S400 spilledning samt en V200 GJJ vattenledning går idag under 

befintligt dike och längs med Hjällbovägen. Se figuren nedan. 

 
 

Figur 10. Befintliga ledningar på Hjällbovägen.  

Bredfjällsgatan 

I dagsläget finns en dagvattenbrunn på Bredfjällsgatan som är kopplad på D500 BTG och som ansluter 

till huvudledning D1200 BTG. Det finns även ytterligare en dagvattenbrunn i korsningen med 

Bredfjällsgatan och Hjällbovägen som ansluter till D1200 BTG. Se Figur 11 nedan och ritning 

0682921–4102. 

 

Figur 11. Befintliga ledningar i korsningen Hjällbovägen/Bredfjällsgatan. 
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Ledningssamordning  

Inom utredningsområdet är befintliga ledningsslag vatten, dagvatten, spillvatten (Kretslopp och 

vatten), belysning, el, opto, fjärrvärme (Göteborg energi) samt tele (Skanova). 

Belysning 

Belysningsanläggningarna längs med Hjällbovägen, Blixtgatan och Bredfjällsgatan inom 

utredningsområdet matas huvudsakligen från en belysningscentral på Bredfjällsgatan. 

Knytpunktsnummer samt ungefärligt läge för kablage finns redovisade i Figur 12 och Figur 13 nedan.  

I området vid den aktuella belysningsanläggningen finns det även kringliggande 

belysningsanläggningar. För att skapa redundans har man valt att koppla samman dessa, för att vid 

underhåll eller avbrott lätt kunna ändra varifrån strömförsörjningen sker. 

 

Figur 12. Knytpunktsnummer samt ungefärligt läge för kablage för Hjällbovägen/Blixtgatan (utdrag från driftkartan). 

 

Figur 13. Knytpunktsnummer samt ungefärligt läge för kablage söder om korsningen Hjällbovägen/Blixtgatan (utdrag från 

driftkartan).  
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D.2 Miljöbelastning 
Ingen känd miljöfarlig verksamhet bedrivs inom utredningsområdet. Enligt EBH-stödet2 har 

tillverkning av polyuretan bedrivits någonstans strax utanför undersökningsområdets sydvästra kant. 

Asfalterade vägar är sannolikt anlagda före 1970-talet (se Bilaga 6. Miljöplan). 

Med hänsyn till att placeringen av tidigare anläggning för tillverkning av polyeten är något oklar görs 

bedömningen att det föreligger en måttlig risk för att förhöjda halter av markföroreningar påträffas. 

Risken avser olja, aromater och andra icke klorerade lösningsmedel, ftalater och isocyanater. 

Sannolikheten att PAH-halter inom området påträffas på grund av inblandning av tjärasfalt i vägarna 

antas också vara måttlig. Spridning kan ske huvudsakligen genom avrinning av dagvatten, infiltrering i 

grundvatten samt i mindre utsträckning genom dammspridning. Markens genomsläpplighet innebär att 

spridningsrisken till grundvattnet är högt. 

Inom utredningsområdet finns inga skyddade natur- eller kulturmiljöer såsom Natura 2000, 

naturreservat, kända naturvärden eller fornlämningar.  

Planerade åtgärder bedöms dock kräva tillstånd inom vattenskyddsområde för Göta älv. Lärjeån 

(SE641160-333874) och Göta älv (SE641358-127426) kan påverkas av de planerade åtgärder genom 

yt- och grundvattenavrinning, se Bilaga 6. Miljöplan. Båda vattendragen definieras som 

vattenförekomst. Alla ytvattenförekomster är statusklassade med avseende på ekologisk respektive 

kemisk status. Utan nödvändiga åtgärder kan eventuellt förhöjda halter av förorenande ämnen i 

marken frigöras i samband med schaktning och spridas till vattendragen. Spridningsrisker återfinns 

även i samband med andra moment, till exempel eventuell sprängning, hantering och lagring av 

kemikalier och farliga ämnen samt vid underhåll och service av arbetsmaskiner. Vid brand kan även 

miljöfarliga ämnen spridas till recipienten genom släckvatten. 

D.3 Geoteknik  
Enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU:s) jordartskarta utgörs området generellt av 

postglacial sand och berg i dagen, se figuren nedan. 

Enligt tidigare utförda undersökningar (se text nedan) bekräftas SGU:s jordarts- och jorddjupskarta. 

Enligt utförda undersökningar utgörs jordlagren överst generellt av friktionsjord av sand, silt och grus. 

Området öster om Bredfjällsgatan och söder om Blixtgatan utgörs av fyllning av varierande 

sammansättning av i huvudsak friktionsjord. 

Enligt Geotekniskt utlåtande för planerad väg till Hjällbo idrottsområde (Knattens väg, i områdets 

sydvästra del) återfinns fast lera ner till cirka 5 till 6 meters djup. Detta stämmer också överens med 

jordartskartan.  

Befintlig stödmur mellan längdmätning 0/125 och 0/210 har noterats röra sig något ut mot 

Hjällbovägen, troligen på grund av lokala sättningar i fyllningen under befintlig gång- och cykelväg 

och stödmur. Se ritning 0682921–0201. 

Tidigare utförda undersökningar inom aktuellt område: 

- Hammarkullen, Idrottshall, Rapport över geotekniska undersökningar, upprättad av Gatubolaget, 

daterad 2003-04-07, 

 
2 EBH-stödet är en nationell databas där förorenade områden i hela landet registreras.   
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- Geotekniskt utlåtande för utfyllnad av ravin vid Blixtgatan i Hammarkullen, upprättad av 

Gatukontoret Göteborg, projekteringsavdelningen, Geotekniska byrån, daterad 1974-05-21, 

- Geotekniskt utlåtande för planerad väg till Hjällbo Idrottsområde, upprättad av Gatukontoret 

Göteborg, projekteringsavdelningen, Geotekniska byrån, daterad 1973-04-18, 

- Grundundersökning, Gång- och cykeltunnel, Hammarkullen, upprättad av Göteborgs Stads 

gatukontor, utrednings och konstruktionsavdelningen, daterad 1967. 

 
Figur 14. Utdrag ur SGU:s jordartskarta. Orange färg symboliserar postglacial sand, gul färg symboliserar lera, 

rödskrafferad symboliserar fyllning på berg och röd färg symboliserar berg. (https://apps.sgu.se/kartvisare/, 2022). 

D.4 Arkeologi*  
Inga fornlämningar finns dokumenterade inom aktuellt utredningsområde enligt 

Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister Fornsök. 
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E.1 Trafik- och gestaltningsförslag 
Gata och trafik 

För att erbjuda fotgängare och cyklister en säkrare trafiksituation och tryggare upplevelse längs 

Hjällbovägen (vid Blixtgatan), föreslås en intilliggande gemensam gång- och cykelbana längs befintlig 

körbana. Denna föreslås ansluta till befintlig gång- och cykelbana öster och väster om korsningen 

mellan Hjällbovägen, Blixtgatan och Bredfjällsgatan. Se ritning 0682921–0001 och Figur 15 nedan. 

 

Figur 15. Trafikförslaget i plan, se ritning 0682921–0001.    

Hjällbovägen  

Befintlig körbana smalnas av till en konstant bredd på 3,5 meter längs hela sträckan med undantag vid 

korsningen där körfälten breddas till 4,0 meter för vardera riktningen, samt att vänstersvängfält utgår.  

Körbanan smalnas av dels på grund av att vägen och korsningen är överdimensionerad i förhållande 

till trafikmängden, dels för att möjliggöra plats för en kombinerad gång- och cykelbana med 4,0 meter, 

säkerhetsavstånd 1,0 meter och gång- och cykelräcke samt vägräcke. Räcke kan förslagsvis monteras 

antingen ner i marken med en buffertzon på minst 0,5 meter ovanför ledningar, alternativt placeras på 

en limmad fotplatta för att undvika att gå ner lika djupt i marken. Vidare utredning behöver fastställa 

vilken lösning som är mest optimal men förslag ges enligt ritningar från SafeRoad, se systemritning 

5135711 C, 5135715 C, 8200030 A, 82231001 samt 83175000. Höjden på vägräcke mellan gång- och 

cykelbana bör enligt VGU vara minst 1,1 meter. Höjd på gång- och cykelbroräcke bör enligt VGU 
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vara minst 1,4 meter. Förslagen på vägräcke från SafeRoad har en viss bashöjd beroende på alternativ 

som kan kompletteras med en GC-förhöjning för att få till en högre höjd på räcket som klarar kravet 

på 1.1m. Utformningen längs Hjällbovägen anpassas till 60 km/h, med möjlighet att senare vid behov 

sänka till 50 km/h inom samma utrymmesanspråk.   

Dimensionerande fordon för korsningen är Lmod och Lspec som ska kunna använda körsätt A på 

Hjällbovägen och körsätt C in mot Blixtgatan. Med utrymmesklass A och C definieras där 

utrymmesklass A inte medför några begränsningar och C de största inskränkningarna. 

Dimensionerande fordon för möte på Blixtgatan är Lbn och personbil. I och med att den nya gång- och 

cykelbanan tar befintlig körbana i anspråk, minimeras anspråk på grönyta, se ritning 0682921–0201 

och 0682921–0202.  

Längs nästan hela sträckan på Hjällbovägen projekteras en slänt på 1:3 för att undvika behov av 

vägräcke och ytterligare säkerhetsavstånd, med undantag för en sträcka på cirka 50 meter 

(längdmätning 0/080–0/130 på Hjällbovägen). Längs denna sträcka föreslås en dräneringsledning med 

stödremsa kantstöd. Se sektion C-C' på ritning 0682921–3002. 

Mellan körbana och den nya föreslagna gång- och cykelbanan finns 1,0 meter säkerhetsavstånd för att 

i framtiden eventuellt kunna bredda gång- och cykelbanan till en separerad med ny bredd på 4,5 meter 

samt möjlighet att sänka hastigheten på körvägen till 50 km/h. På enstaka platser leds kantstenen runt 

befintliga brunnar, för att inte förhindra åtkomst till de, se ritning 0682921–0201 samt 0682921–0202.  

Den befintliga mittrefugen vid korsningen på Hjällbovägen förskjuts och byggs om med nya mått, på 

grund av avsmalning av vägen enligt ritning 0682921–0202. Se Figur 16 nedan.  

 

Figur 16. Normalsektion vid bro. 

Hastighetssänkande åtgärder i form av nya upphöjda cykelöverfarter placeras ut vid korsningen med 

en mittrefug som är 2,0 meter bred och utformad enligt Teknisk Handboks standardritning 4504 I.  

Förflyttning av fickbusshållplats samt en ny plattform utan väderskydd utformad enligt Teknisk 

Handboks standardritningar 3591 och 3592 föreslås också. Detta med anledning av att få plats med 

den nya gång- och cykelbanan samt minimera nytt markanspråk samtidigt som godtyckliga radier 

behålls, se Figur 17 nedan.  
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Figur 17. Normalsektion vid jordskärning med släntlutning 1:3. 

 

 

 

Blixtgatan  

I Blixtgatans norra anslutning till korsningen mot byggvaruhandeln tillkommer en upphöjd passage 

enligt Teknisk Handboks standardritning 4504. Fyrvägskorsningen stramas till då den innan var 

överdimensionerad och vänstersvängar i vardera riktningen utgår. Befintlig refug utgår in mot 

Blixtgatan och en upphöjd passage placeras för att erbjuda en så kort passage som möjligt för gång- 

och cykeltrafikanterna. Denna utformning ger också god överblick över svängande fordon in mot 

Blixtgatan.      

Flertal befintliga skyltar behöver förflyttas till ny placering samt nya skyltar tillkommer. Befintlig 

skylt mot “Sikh Tempel” saknar tillstånd och bör rivas. Ingen separat vägutformningsplan har tagits 

fram i detta skede, utan föreslås tas fram i senare projektering. Vägmarkering och målning utförs 

enligt Teknisk Handbok, se ritning 0682921–0201 och 0682921–0202.  

 

Bredfjällsgatan 

På aktuell sträcka som påverkas av tillkommande gång- och cykelbana, föreslås befintlig körbana 

smalnas av och utformas med ett körfält i vardera riktning med en konstant körbanebredd på 3,5 

meter. Förslaget ger plats för en separerad gång- och cykelbana på 4,5 meter, med ett säkerhetsavstånd 

på 0,5 meter mellan cykelbana och körbana. På en plats leds kantstenen runt befintlig brunn, för att 

inte förhindra åtkomst till den, se ritning 0682921–0202.  

Eftersom den nya gång- och cykelbanan tar befintlig körbana i anspråk minimeras anspråk på grönyta 

samt berg i dagen jämfört med bibehållen vägbredd, se Figur 18 nedan.  
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Figur 18. Normalsektion vid bergskärning, släntlutning 5:1.  

Ett säkerhetsavstånd på 1 meter från befintlig byggnad har även lagts till, se ritning 0682921–0202. 

Den befintliga mittrefugen på Bredfjällsgatan förskjuts något på grund av vägens avsmalning, men 

refugens bredd bibehålls.  

Dagvatten 

Hjällbovägen  

I dagsläget finns inga dagvattenbrunnar mellan sträckan (0/400 längdmätning) ner mot Hjällbovägen. 

Det dagvatten som rinner hanteras därför av befintliga diken på vardera sida utmed körbanorna på 

Hjällbovägen. Med anledning av den föreslagna gång- och cykelbanan kommer det västra diket att 

byggs över och vattnet kommer då i stället ledas mot körbanan. 

Enligt utformningsförslaget föreslås därför nya dagvattenbrunnar som ska ta emot dagvattnet som 

rinner från den stora korsningen ner mot körbanan. På sträckan från 0/400 till 0/200 föreslås totalt tre 

nya dagvattenbrunnar som ansluts till en ny dagvattenledning. Denna kommer även att kopplas på 

huvudledningen D400 betong med en nedstigningsbrunn. Se ritning 0682921–4101. 

Mellan sträckan 0/000 till 0/200 kommer ny kantsten att hamna över befintliga ledningar. Där föreslås 

därför en ny lågbyggd brunn som kopplas på dagvattenledningen med nedstingsbrunn. I slutet på 

sträckan där entreprenaden tar slut föreslås även en dagvattenbrunn med sandfång som ansluts med 

befintlig ledning. Se ritning 0682921–4101. 

 

Bredfjällsgatan  

En ytterligare dagvattenbrunn föreslås i lågpunkten i korsningen med Hjällbogatan. Denna 

dagvattenbrunn föreslås ansluta till befintlig dagvattenledning. På dagvattenledningen föreslås en till 

nedstingsbrunn i stället för en dagvattenbrunn som det är i dagsläget. Nedstigningsbrunnen föreslås 

vara sammankopplad med två dagvattenbrunnar som då samlar ihop eventuellt dagvatten från 

körbanan. Att byta ut dagvattenbrunnen mot en nedstigningsbrunn är en lönsammare lösning med 
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anledning av att det redan finns en dragen dagvattenledningen som är kopplad till huvudledningen 

BTG 1200. Se ritning 0682921–4102. 

Vid längdmätning 0/450 strax innan rampen förslås placering av ytterligare en dagvattenbrunn som är 

kopplad mot ledning 225 betong. Se ritning 0682921–4102. 

Ledningssamordning 

I samband med omläggning av ledningar för den nya gång- och cykelbanan bör man beakta att VA-

ledningar ska hamna minst 1 meter i sidled från vägräcke enligt Teknisk Handbok samt att kantsten 

och el- och teleledningar hamnar minst 0,5 meter från kantsten. Se kapitel 12AE1 Ledningsägare i 

Teknisk handbok där man även hänvisar till Förvaltningen Kretslopp och vattens ”Anvisningar för 

markarbeten”, i kapitel 2.6.1. anges avståndskrav till VA - anläggningar.  

Förslag på hur vägräcken kan förankras beskrivs under kapitel E.1 i avsnitt Gata och trafik. 

I samband med ombyggnation måste samtliga ledningsslag skyddas. Typsektioner har skapats för 

illustration, se ritning 0682921–3003. 

Belysning 

Belysningsanläggningarna på aktuell sträcka ska i största möjliga mån anpassas efter föreslagen 

utformning. Nya belysningsstolpar ska utgöras av 8-metersstolpar av typ Moramast MMSH80 E10 

eller likvärdig. Stolpen ska placeras med minsta avstånd 0,5 meter från gång- och cykelväg samt 1,5 

meter avstånd från körbana. Det finns möjlighet att anpassa stolpens armlängd med 1–2 meter eller 

utan arm samt att rikta armaturer beroende på exakt placering av stolparna. 

Befintliga armaturer för gatubelysning utmed Hjällbovägen är ny sedan 2020 och kan därför 

återanvändas. Äldre armaturer på anslutande gator återanvänds ej. Eftersom stolparna i området är av 

en äldre typ som, vid eventuellt försök till flytt, alltid går sönder ska nya stolpar alltid användas om 

befintliga lägen behöver justeras.  

Belysningsarmatur ska vara av typ Schréder Teceo. I de fall där det är möjligt ska befintliga 

belysningsarmaturer återanvändas. Eftersom det råder tveksamheter kring huruvida befintliga 

belysningsarmaturer klarar av belysningskraven har även en belysningsberäkning med alternativ 

armatur genomförts. Den alternativa armaturen är av samma modell som befintlig men med en annan 

styrka vilket uppnår belysningskraven. Både befintlig och alternativ armatur har således goda 

valmöjligheter gällande gatuoptik, ljusstyrka och styrning. Se Bilaga 5. Belysningsberäkning alternativ 

anläggning. 

De anpassade belysningsanläggningarna föreslås anslutas till närmaste belysningsstolpe som i sin tur 

matas av befintlig belysningscentral 2517 på Bredfjällsgatan. Påverkade belysningsstolpar som flyttas 

med anledning av gestaltningsförslaget måste anslutas med en ny kabel till närmaste opåverkade 

stolpe (som ej flyttas) för att inte behöva skarva befintlig kabel i mark. Se ritning 06829/21–0201 och 

06829/21–0202 för förslaget över belysningsstolpar och kablage. 

E.2 Förkastade alternativ 
Initialt utreddes två alternativa dragningar för den nya gång- och cykelbanan, se Figur 19 nedan. 
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Figur 19. Förkastade alternativ för ny gång- och cykelbana. 

Det första alternativet var en kombinerad gång- och cykelbana längs med Blixtgatan som skulle 

ansluta till befintlig gång- och cykelbana vid vändplatsen. Detta förslag förkastades med anledning av 

att det var sämre ur ett trygghetsperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv då detta alternativ skulle 

kräva en förlängning av stödmuren längs Hjällbovägen. Se röd dragning i Figur 19 ovan.  

Det andra alternativet var en kombinerad gång- och cykelbana som skulle sträcka sig längs med 

Hjällbovägen väster om korsningen och sedan in mot Blixtgatan vid korsningen, för att sedan ansluta 

mot befintlig gång- och cykelbana österut, i höjd med tunneln under Hjällbovägen. Se blå dragning i 

Figur 19 ovan. Detta förslag förkastades med anledning av att det var sämre ur ett 

trafiksäkerhetsperspektiv.  
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F. Konsekvenser av föreslaget trafik- 
och gestaltningsförslag 
Följande kapitel redovisar konsekvenserna av gång- och cykelbanans utformning utifrån de 

teknikområden som ingått i genomförandestudien.  

Gata och trafik  

Föreslagen utformning med gång- och cykelbana erbjuder oskyddade trafikanter en säkrare trafikmiljö 

och förbättrad tillgänglighet eftersom de genom trafikförslaget kan färdas på en gång- och cykelbana 

separerad från motorfordonstrafik i stället för i blandtrafik.  

Föreslagen utformning anpassas utefter en ny hastighet på 60 km/h längs sträckan. Fordon kommer att 

behöva sakta ner vid de hastighetsdämpande cykelöverfarterna över Hjällbovägen och Blixtgatan och 

detta bidrar till en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter.  

Utformningsförslaget innebär att ett flertal befintliga vägskyltar, inklusive stolpfundamentet, behöver 

förflyttas till ny placering, se ritning 0682921–0201 och 0682921–0202. 

Enligt förslaget kommer även träd intill berg i dagen på Bredfjällsgatan behöva förflyttas eller rivas 

för att möjliggöra plats för den nya gång- och cykelbanan. Bergschakt kommer att behövas vid 

Bredfjällsgatan, se ritning 0682921–0202 och sektion D-D’. Visst markanspråk av befintlig grönyta 

kommer även krävas med den nya utformningen av gång- och cykelbanan.   

Förslaget medför även träd på Hjällbovägen vid ca 0/230 som behöver förflyttas eller rivas. Detta då 

trädet ligger inom området för föreslagen slänt vid utbyggnad av den nya gång- och cykelbanan. 

Övriga träd längs med Hjällbovägen som är belägna nära släntområdet ska schaktarbetet planeras med 

försiktighet inom droppzonen för att göra så liten åverkan på rötterna som möjligt.  

Enligt utformningsförslaget kommer befintliga mittrefuger i korsningens alla riktningar att förskjutas 

och byggas om med nya mått, bortsett från en refug mot Blixtgatan som rivs till följd av avsmalning 

av vägen. Förflyttning av busshållplatsen blir ytterligare en konsekvens av utformningsförslaget.  

Dagvatten   

Utformningsförslaget för dagvattenhantering är framtaget baserat på utformningen för den nya gång- 

och cykelbanan och de befintligheter som finns.  

Gång- och cykelvägar har inga krav på dagvattenrening. Dagvattenhanteringen sker genom nya 

dagvattenbrunnar som leder till befintligt system. Om en tillsynsmyndighet ställer krav på 

dagvattenreningen för Hjällbovägen och Blixtgatan kommer ska detta ses över i nästa skede där COWI 

föreslår att en detaljerad dagvattenutredning utförs. 

Enligt förslaget kommer det tillkomma nya ledningar och brunnar, se kapitel E för mer information. I 

korsningen med Hjällbovägen/Bredfjällsgatan där en ny dagvattenbrunn föreslås kommer det uppstå 

schakt. Av denna anledning är det särskilt viktigt att ledningar och brunnar skyddas. 

Med anledning av den föreslagna gång- och cykelbanan kommer även ett dike längs Hällbovägens 

körfält i södergående riktning att byggas över. 
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Ledningssamordning  

Längs med Hjällbovägen mellan längdmätning 0/050–0/200 och den planerade gång- och cykelbanan 

och körbanan (se ritning 0682921–4001) hamnar befintlig V200 GJJ och S400 BTG ledning under 

vägräcke och kantsten. Förslag på hur vägräcken kan förankras beskrivs under kapitel E.1 i avsnitt 

Gata och trafik. Efter dialog med Kretslopp och Vatten läggs de tre spillnedstigningsbrunnar i vardera 

kantstensficka längs med Hjällbovägen för att brunnarna inte ska hamna under kantsten. Se Figur 20 

nedan. 

 

Figur 20. Illustration över spillbrunn och spill- och vattenledning vid planerat vägräcke och kantsten. 

En alternativ lösning för detta problem är en avtagbar smideskonstruktion. Denna lösning möjliggör 

åtkomst till brunnarna genom att flytta på kantstenen när och om det behövs. Denna lösning tas fram efter 

samråd med ledningsägare, se Figur 21 nedan. 
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Figur 21. Illustration över en avtagbar smideskonstruktion (kantsten). 

Vid Bredfjällsgatan, längdmätning 0/025 (se ritning 0682921–4001), finns det en 

dagvattennedstigningsbrunn. Brunnen kopplas ihop med en 1200 BTG ledning och korsar den 

planerade kantstenen. Se Figur 22 nedan. Brunnen är förmodligen specialgjord för stora ledningar. Vid 

ledningar större än DN 1200 används en elementbrunn. Se ritning 0682921–3003 för vidare 

information. 

 

Figur 22. Illustration över kantsten som korsar dagvattennedstigningsbrunn. 

Vid korsningen Bredfjällsgatan, längdmätning 0/060 (se ritning 0682921–4002), planeras även en ny 

refug över en 1200 BTG ledning, se Figur 23 nedan. 
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Figur 23. Illustration över refug placerad över 1200 BTG ledning. 

Mellan längdmätning 0/310–0/370 och 0/450–0/470 hamnar några el- och telekablar nära kantstenen 

och korsar denna. Se Figur 24 nedan. Vid denna sträcka kommer det därför behövas en förflyttning av 

ledningen. Schakten innehåller två högspänningsledningar, en jordlina och en belysningskabel. 

Utrymme för ny placering av kablar och ledningar finns tillgängligt i denna schakt. Se ritning 

0682921–4001 och 0682921–4002.  

.  

Figur 24. Illustration över el- och telekablar som korsar vägkantsten. 
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Inom utredningsområdet finns det även ett flertal belysningsstolpar som kommer behöva anpassas 

efter ny vägkantsten. Vid längdmätning 0/030 passerar el- och teleledning planerat vägräcke. Se 

ritningar 0682921–4001/4002. Vägräcket har ett djup på cirka 0,55 meter och el- och telekablar ligger 

generellt sett på 0,55 meters djup. Se Figur 25 nedan. 

 

Figur 25. Illustration över el- och teleledningar som passerar vägräcke. 

Geoteknik 

Med hänsyn till förekommande jordlager och planerad utformning där inga märkbara uppfyllnader 

eller djupare schakter utförs, bedöms inga särskilda geotekniska åtgärder behöva vidtas. Vid 

eventuella lokala schakter ska stabiliteten kontrolleras. Eventuell upptagning av slänt intill befintlig 

stödmur kan göras med ny stödmur. Stabiliteten längs befintlig stödmur bedöms snarare bli till det 

bättre då fyllning sker i befintligt dike på den mothållande sidan. Befintlig stödmur rekommenderas att 

rätas upp.  

F.1. Eventuella avsteg från Teknisk Handbok 
Genomförandestudien innehåller inga identifierade avsteg från Teknisk Handbok. 

F.2 Framtida förhållanden 

F.2.1 Områdeskaraktär 

Inga förändringar av områdeskaraktären bedöms föreligga om åtgärden genomförs.  

F.2.2 Framtida trafikförutsättningar 

Föreslaget trafik- och gestaltningsförslag är ämnade att koppla samman det övergripande 

cykelvägnätet och samtidigt skapa goda förutsättningar att gå och cykla längs sträckan. Förslaget 

främjar därmed framkomligheten och tillgängligheten för såväl cyklister som fotgängare. Förslaget 

medför även en säkrare trafiksituation för cyklister, fotgängare samt de grupper av medborgare som 

har nedsatt rörelseförmåga och/eller särskilda krav på gatumiljön, eftersom gång- och cykeltrafikanter 

slipper färdas i blandtrafik. 

Eftersom förslaget främjar cykelresor samt en sammanhängande och attraktiv cykelinfrastruktur kan 

projektet ses som en möjlighet till främjande av rekreation och friluftsliv.  
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Förslaget innebär inte ökad motorfordonstrafik vilket medför att buller- och luftföroreningsnivåer inte 

påverkas. 

Olycksintensiteten (på inrapporterade olyckor) är redan i nuläget låg, men förslaget förväntas påverka 

trafiksäkerheten positivt då oskyddade trafikanter är separerade från motorfordonstrafik vilket ger en 

tydligare trafiksituation. Smalare körfält och förhöjda cykelöverfarter förbättrar även trafiksäkerheten 

för oskyddade trafikanter då detta leder till sänkt hastighet av motorfordon. 

F.2.3 Trafik, gator och torg  

Trafiknätet för bil kommer fortsatt se ut som i dagsläget men med en avsmalnad körbana och utan 

vänstersvängskörfält i korsningen. Trafiknätet för fotgängare och cyklister kompletteras längs sträckan 

mellan befintlig gång- och cykelbana i öst och väst. Sektionen breddas över befintlig väg och 

gräsbeklädd slänt. Körbanebredden varierar mellan 7,0 och 12,0 meter och befintlig tvärlutning 

bibehålls. Befintliga och nya diken och dagvattenbrunnar tar hand om dagvatten från den nya 

föreslagna gång- och cykelbanan, vilken får en tvärlutning in mot befintlig körbana.  

Eftersom projektet berör ett snävt område och i stor utsträckning berör alla trafikslag, bör byggnation 

ske etappvis. Gång- och cykeltrafikanter kan under byggtid färdas via befintlig gång- och cykelbana 

och i blandtrafik på Blixtgatan, likt nuläget. Fordonstrafikens framkomlighet behöver däremot 

säkerställas eftersom det inte finns en självklar närliggande omledning. Möjligheten för stora lastbilar 

att nå sin målpunkt (till exempel byggvaruhandeln) behöver också säkerställas eftersom åtkomst idag 

endast kan ske via korsningen mot Blixtgatan.  

I samråd med Trafikkontorets specialist i Mobility management i byggskede har det bedömts att 

speciella trafikföringsprinciper inte behöver tas fram. 

F.3 Fastighetsåtkomst och planstöd 

Byggnationen av gång- och cykelbanan längs Hjällbovägen (vid Blixtgatan) ligger på kommunal mark 

och inga fastigheter påverkas geografiskt. Byggnationen kommer att beröra korsningen mot Blixtgatan 

som leder till byggvaruhandeln och sikhtemplet. Besökares framkomlighet under byggtid bör därför 

säkerställas. 
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G. Måluppfyllelse 

G.1 Förhållande till projektmål  
Genomförandestudiens mål har varit att utreda möjligheterna för gång- och cykelbana på sträckan, 

säkerställa goda och trafiksäkra cykelkopplingar till alla befintliga anslutningar samt att följa Teknisk 

Handbok i möjligaste mån. 

Förutsättningarna har utretts genom alternativa dragningar och tekniska lösningar för exempelvis 

dagvattenhantering. Den föreslagna gång- och cykelbanan ansluter till befintliga gång- och 

cykelbanor. Lösningen uppfyller Teknisk Handbok och målen anses därmed uppfyllda.  

G.2 Förhållande till Teknisk Handbok 
Körbanan uppfyller normal standard för gata med kollektivtrafiklinjer. Den gemensamma gång- och 

cykelbanan överstiger minimikraven och har därför god standard. Separering mellan gång- och 

cykelbanan och körbanan på Hjällbovägen och Bredfjällsgatan uppfyller också god standard.   

Figur 26 illustrerar hur studiens gestaltningsförslag uppfyller Teknisk Handboks krav. 

 

Figur 26. Figur över förhållande till Teknisk Handbok. Grönt illustrerar att åtgärden uppfyller krav för normal standard, gult 

att åtgärden uppfyller krav för låg standard och rött att åtgärden inte uppfyller krav för låg standard enligt Teknisk Handbok. 
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G.3 Förändrad måluppfyllelse  
Projektet har inte identifierat någon förändrad måluppfyllelse mellan dagens situation och föreslaget 

trafik- och gestaltningsförslag.  
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H. Lov, dispenser, anmälan och 
tillstånd  
Arbetsområdet ligger inom vattenskyddsområde Göta älv. För Göta älvs vattenskyddsområde gäller 

särskilda regler. Skyddsföreskrifter för vad som är tillåtet inom vattenskyddsområdet ska därför 

tillämpas. Dessa reglerar bland annat markarbeten, uppställningsplatser för fordon, transporter och 

vägar. För denna genomförandestudie ska tillstånd ansökas om projektet genomför schaktnings- och 

dikningsarbeten större än 500 m², enligt 5–15, paragraf 35–43. Paragraf 48 kan även vara relevant för 

planerade åtgärder. 

Schaktning inom utredningsområdet ska föregås av en miljöteknisk undersökning (Se Bilaga 6. 

Miljöplan). Provtagningen ska omfatta PHA, alifater, aromater, icke klorerade lösningsmedel, ftalater, 

isocyanater, PCB och dioxiner. Provtagningen ska även föregås av en provtagningsplan som ska ligga 

till grund för bedömningen av föroreningens art och lokalisering. Provtagningsplanen bör stämmas av 

med tillsynsmyndigheten. Upptäcks misstänkt förorenade massor och/eller tjärasfalt ska detta 

omedelbart anmälas till Göteborgs stads Miljöförvaltning och Trafikkontoret. Antingen ska behovet 

utredas eller kontroller säkerställas.   

Upphandlad entreprenör ska ansöka om schakttillstånd och eventuellt sprängningstillstånd. 

Entreprenör ska skicka in förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket innan arbetet påbörjas. Kravet för att 

lämna in en förhandsanmälan är: 

• där arbetet beräknas pågå under mer än 30 arbetsdagar och där fler än 20 personer vid något 

tillfälle sysselsätts samtidigt, 

• när det totala antalet persondagar beräknas överstiga 500. 

Vid påverkan på träd inom Göteborgs stad ska samråd genomföras med Park- och Naturförvaltningen. 

Vid markarbeten i närhet av träd ska åtgärder utföras enligt Teknisk Handbok. 
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I. Kostnadsbedömning 
Tabell 1 redovisar en sammanfattning av den kostnadskalkyl som tagits fram. 

Tabell 1. Sammanfattning av kostnadskalkyl. 

 

En detaljerad kalkyl finns i Bilaga 8. Projektet ingår i trafiknämndens investeringsplan och medel 

finns avsatta för produktion år 2022. Årlig driftkostnad bedöms schablonmässigt till cirka 260 000 

kronor. Projektet bedöms vara av den art att schablon kan användas. 

Kostnadspost Kostnad (mnkr) 

Anläggningsarbete 9,33 

Planering och projektering 1.55 

Projekt och byggstyrning 0.40 

Generella osäkerheter (15 %) 1.69 

Total investeringskostnad 12,97 
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J. Risker 

J.1 Projekt 

Vattenskyddsområde Göta älv 

Vid behov av en anmälan eller ett tillstånd med anledning av att planerade åtgärder berör ett 

vattenskyddsområde (Göta älv) så kan detta bidra till mer omfattande arbete och därmed påverka 

projektets tidsplan. Sannolikheten för påverkan kan inte bedömas i detta arbetsskede och behöver 

därför ses över i nästa skede. 

Prisutveckling under rådande omständigheter 

Världsläget i skrivande stund med pandemins påverkan på exempelvis leveranstider, Rysslands 

invasion av Ukraina och brist på råvaror har visat på en stor påverkan på prisbilden för 

anläggningsarbeten, med anledning av att det kan bli brist på många produkter. Utvecklingen av detta 

framöver är därför en stor riskfaktor.  

Övrigt 

Byggnationen av gång- och cykelbanan kommer innebära en mindre mängd sprängningsarbeten och 

en viss risk för buller och vibrationer i marken under byggskedet. På Ananias Hus vid 

Hammarkulletorget (korttidsboende med särskild service för vuxna med missbruksproblem) kan det 

bo personer med ångestproblematik som kan förstärkas av höga ljud och buller från till exempel 

sprängning under byggtid. Det är därför viktigt att i god tid informera om sprängningsarbeten eller 

andra åtgärder som kan skapa höga ljud och eller vibrationer. Eftersom detta tagits upp i Bilaga 3. 

Analys av behov och påverkan, bedöms sannolikheten som låg att byggnationen påverkar boenden på 

Ananias Hus. 

Framkomligheten till delsträckan riskerar att försämras något under byggtid men byggnation 

rekommenderas ske etappvis för att minska eventuell påverkan. En risk som finns är att 

fordonstrafikens framkomst begränsas eftersom det inte finns en självklar väg för omledning i 

närheten. Kunder till byggvaruhandeln eller besökare till sikhtemplet på Blixtgatan riskerar då att 

hindras från att köra in till sin målpunkt. Det är därför av största vikt att både ha god kontakt med 

verksamheter och planera byggarbeten så de inte blockerar in- och utfarter för besökare. 

J.2 Arbetsmiljöplan 
En arbetsmiljöplan har upprättats, se Bilaga 2. Arbetsmiljöplan. 

J.3 Miljö och hälsa 
Inom ramen för genomförandestudien har en första bedömning av miljö- och hälsorisker genomförts, 

se Bilaga 6. Miljöplan och Bilaga 7. Riskhantering. Nedan beskrivs fastställda miljö- och hälsorisker 

kopplat till arbetsmoment i aktuellt projekt:  
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• Arbetsmoment som medför buller och vibrationer. Konsekvens blir störning eller 

skador på allmänhet/närboende och störning för djurliv (till exempel häckande 

fåglar). 

• Dammspridning till omgivningen som påverkar luftkvaliteten och därmed 

människors hälsa negativt. 

• Entreprenadarbeten kan medföra störning i framkomlighet för allmänhet och 

yrkestrafik för verksamheter väster om Blixtgatan. 

• Trafikolycka med personskada och materialskada under entreprenadarbete, på grund 

av otillräckliga skydd eller otillräcklig information till trafikanter. 

• Exponering och spridning av farliga ämnen genom okontrollerad eller oaktsam 

hantering eller lagring. Läckage av exempelvis bränsle eller olja från arbetsfordon i 

samband med arbete och service av maskiner utgör också en risk. 

• Spridning av okända markföroreningar till yt- och grundvatten i samband med 

schackarbete samt transport av förorenade massor.  

J.4 Spårsäkerhet 
Då ingen närhet till spår föreligger är frågan inte aktuell i detta projekt. 

J.5 Samhällsviktig verksamhet, krisberedskap och 
informationssäkerhet 
Då ingen risk för yttre påverkan mot samhällsviktig verksamhet bedöms föreligga är frågan i detta 

skede inte aktuell i detta projekt. 
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K. Kommunikationsplan 
I kapitel 3C i Teknisk Handbok finns anvisningar om hur kommunikationen under byggskedet ska ske. 

Målet med kommunikationen är att alla intressenter och berörda ska känna till att projektet ska 

genomföras, varför det genomförs, när det startar och när det beräknas vara avslutat. Intressenterna 

behöver också veta hur de påverkas av byggnationen och vad som görs för att minimera störningen. 

En kommunikationsplan, vilken är ett levande dokument, ska upprättas i god tid före byggstart. 

Målgruppen för den externa kommunikationen är både ägare av fastigheter och verksamheter i 

området.  

Entreprenören ansvarar för att fastighetsägare, verksamheter, boende och andra berörda informeras. 

Som stöd finns broschyren Information om arbeten i trafiken – En handbok för entreprenörer som 

finns tillgänglig i Teknisk Handbok.  

Kommunikation sker i första hand genom skyltar på plats och utskick av Trafiknytt, ett 

informationsblad som innehåller information om framkomlighet och påverkan. Trafiknytt kan med 

fördel distribueras till fastighetsägare, som till exempel kan sätta upp dessa i trapphus, samt till 

verksamhetsutövare i närområdet.  

Trafikkontorets kommunikationsavdelning ansvarar för att skicka godkänt Trafiknytt till: 

• Projektledaren/uppdragsledaren 

• Byggledare för projektet 

• Webbansvarig på trafikkontoret 

• Ansvariga för trafikanordningsplaner på trafikkontoret 

• Trafiksamordningsfunktionen på trafikkontoret 

• Göteborgs stads kontaktcenter 

• Trafiken.nu 

• Trafik Göteborg 

Utföraren ska även kontinuerligt informera väghållaren om projektets framdrift genom systemet 

NyStart, Trafikkontorets system för hantering av starttillstånd i Göteborg.  

Information om projektet ska finnas på Goteborg.se och Trafiken.nu. Det är viktigt att informationen 

är aktuell och uppdateras löpande. Trafikkontoret ansvarar för att lägga ut relevant information på 

stadens webbsida. 
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L. Övrigt 

L.1 Översiktlig tidplan för kommande skeden 
 

En förenklad tidplan för kommande skeden framgår av Figur 27 nedan.  

 

Figur 27. Förenklad tidplan för kommande skeden. 

 

Projektering och upprättande av bygghandling bedöms ta cirka 8 månader. Upphandling av 

entreprenad och produktion bedöms sammanlagt ta mellan 8 och 10 månader. Efter godkännande av 

denna genomförandestudie bör eventuella tillstånd sökas, då handlingstider kan vara långa. 

Upphandling av detaljprojektering för upprättande av förfrågningsunderlag och bygghandlingar för 

markentreprenad kan också ta vid efter godkänd genomförandestudie. 

L.2 Bygghandling 
Förfrågningsunderlag tas fram för upphandling av utförandeentreprenad.  

L.3 Produktion 
Utsedd entreprenör tillsammans med byggledning planerar arbetena för att minimera störning på 

omkringliggande verksamheter.  

L.4 Kontroll och uppföljning 
I kapitel H redovisas identifierat behov av lov, dispenser, anmälan och tillstånd. Vid upphandling av 

entreprenör kommer krav ställas avseende miljökontroll. Efter entreprenaden bör ett slutdokument 

sammanfattas och överlämnas inför driftskedet.  

Ett miljökontrollprogram för eventuell sanering av området ska upprättas om marken fastställs vara 

förorenad. Ett miljökontrollprogram för omhändertagandet av länsvatten kan också behöva upprättas 

som en del av ett tillstånd för arbete inom vattenskyddsområde.  
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M. Förslag till inriktning av fortsatt 
arbete och beslut 
Utifrån framtagen genomförandestudie kräver projektet för genomförande: 

• Inmätning av bergnivåer och bergmodell innan byggnation för att säkerställa korrekt 

byggnation (eftersom dessa i detta skede endast är teoretiskt framtagna).  

• En geoteknisk undersökning om markens egenskaper. Markens infiltrationsförmåga och 

grundvattennivån är särskilt viktiga aspekter i samband med riskbedömningar med avseende 

på spridning av eventuella markföroreningar. 

• Tillstånd för större schaktarbeten inom vattenskyddsområde  

• En miljöteknisk undersökning för att riskklassa det berörda området samt ta fram lämpliga 

åtgärder för att förebygga spridning av farliga ämnen till mark och vatten. 

• Inventering av särskilt skyddsvärda och berörda träd i området. 

• Underrätta Park- och Naturförvaltningen vid behov av avverkning av träd. 

• Detaljerad dagvattenutredning för att se över dagvattenhanteringens möjlighet för avrinning.  

• Inmätningar av ledningars planläge och djup. 

• Utredning kring vilken räckeslösning som är optimal gentemot ledningars planläge och djup.  

• Eventuell rivning av befintlig GC-bana för att undvika behov av dräneringsledning längs 

Hjällbovägen.  

• Ny uppdaterad beställning av Ledningskollen (projekteringsunderlag har en giltighetstid på 90 

dagar). 

• Remiss till Kretslopp och Vatten vid vibrationsalstrande arbeten så som sprängning, långvarig 

packning, borrning, spontning och pålning.  
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