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A. Sammanfattning 
Denna genomförandestudie syftar till att utreda möjligheterna för en gång- och cykelbana 

längs Rävebergsvägen som är en saknad länk i det övergripande cykelvägnätet. För att 

ansluta till befintligt cykelnät görs förbindelse via Angeredsvinkeln och Hästhagen, varpå 

genomförandestudien även syftar till att undersöka åtgärder för korsningen. 

Trafiken kan periodvis vara relativt tät utmed Rävebergsvägen. Det innebär att området i 

viss utsträckning är utsatt för störningar i form av luftföroreningar, vibrationer och buller 

kopplat till främst biltrafik. Projektet ligger inom vattenskyddsområdet för Göta älv vilket 

utgör ett starkt skyddsvärde. Detta medför att särskilda skyddsföreskrifter för Göta älv 

ska följas. 

Jordprovtagning har genomförts vilket visar att nivåer av metaller och organiska 

föroreningar inte överskrider Naturvårdsverkets riktvärden. Resultatet visar heller inga 

spår av PAH-föroreningar. 

Den föreslagna gång- och cykelbanan och justeringen av Rävebergsvägen följer bredder 

enligt Teknisk Handbok. Punktvis överskrids tvär- och längslutning för gång- och 

cykelbanan på grund av befintligheter. Avsteg från Teknisk Handbok sker för den 

upphöjda passagen i korsningen med Hästhagen, i direkt anslutning till busshållplatsen, 

som inte har tillräckligt utrymme för anpassning till busstrafik. Avsteg sker också för 

Angeredsvinkelns norra passage där gångdelen är 2,5 meter i stället för 3 meter för att 

undvika påverkan på befintligt svanhalsrör. Figur 1 redovisar förhållande till Teknisk 

Handbok. Se vidare i kapitel G. 
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Figur 1. Förhållande till Teknisk Handbok. 
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Lösningen uppfyller delvis projektets mål. Genomförandestudien har utrett möjligheten 

för en gång- och cykelbana på sträckan, säkerställt trafiksäkra cykelkopplingar till 

befintliga anslutningar samt utformat lösningar enligt Teknisk Handbok i möjligaste mån. 

Förslaget redovisar en dagvattenanläggning som bör vara godtagbar men det kan inte 

säkerställas helt eftersom underlag saknas angående befintlig VA-ledning. Målet att 

"inrymma utredningar och handlingar som krävs för att kunna bygga åtgärden efter 

godkänd genomförandestudie" har inte uppnåtts till fullo eftersom undersökningar 

genomförts i mindre omfattning än rekommenderat enligt beställarens beslut. 

Projektkostnaden för anläggningsarbeten, planering och projektering samt projekt- och 

byggstyrning beräknas till 13,73 miljoner kronor, inklusive 25 % påslag för generella 

osäkerheter. Den årliga driftkostnaden uppskattas till 280 000 kronor. 

Målsättningen har varit att produktion av åtgärden ska vara klar inom 2022 eftersom 

medel finns avsatta för detta år. Tidplanen påverkas dock av ansökan om tillstånd enligt 

vattenskyddsföreskrifter för Göta älv eftersom upphandling sker först när tillstånd 

beviljats. Det föreslås att totalentreprenad handlas upp med administrativa föreskrifter 

som beskriver tidplanen. Kompletterande undersökningar rekommenderas och likaså 

detaljprojektering vid behov, förslagsvis inom totalentreprenaden. Det finns en risk att det 

påverkar tidplanen. Före produktion påbörjas behöver beslut inväntas om anmälan av 

arbete inom vattenskyddsområde, vilket kan ta upp till 6 veckor beroende på 

Miljöförvaltningens handläggningstid. 

De största riskerna bedöms vara begränsningen av de geotekniska undersökningarna, 

osäkerhet kring de bergtekniska förutsättningarna, bristfälligt underlag avseende 

befintliga ledningar samt prisökning under rådande världsläge (pandemi, Rysslands 

invasion av Ukraina och brist på råvaror).  

Utifrån framtagen genomförandestudie kräver projektet för genomförande bland annat:  

• Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar utförs som komplement till 

tidigare utförda undersökningar inom området, se Kapitel F. Inkluderar 

portrycks- och grundvattenförhållanden och eventuell förekomst av kvicklera. 

• Stabilitets- och sättningsförhållanden för såväl byggskedet som planerade 

åtgärder ska kontrolleras och säkerställas.  

• Eventuella geotekniska förstärkningsåtgärder för planerade åtgärder ska 

dimensioneras i samband med detaljprojektering. 

• Ansökan om tillstånd för större schaktningsarbete inom vattenskyddsområdet 

Göta älv från Miljöförvaltningen.  

• En vägteknisk analys för att uppskatta tjocklek och typ av befintlig 

vägkonstruktion. Detta krävs för beräkning av djup på dräneringsledning. 

• En bullerutredning eftersom den befintliga vallen mellan Rävebergsvägen och 

Angeredsvinkeln sprängs bort i samband med byggnation av den nya gång- och 

cykelbanan.  

• Projektering av styrsystem för belysning. 

• Utredning av åtgärder som säkrar tillgängligheten för synsvaga, eventuellt genom 

ledstråk och/eller pollare. 

• Undersöka risken för tillkommande krav på rening av dagvatten. 
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B. Bakgrund 
Göteborg stads cykelprogram ”Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025” är en 

fördjupning och konkretisering av stadens trafikstrategi, ”Trafikstrategi för en nära 

storstad” (2014). I cykelprogrammet finns ett uttalat mål att tredubbla antalet cykelresor 

till år 2025. En av åtgärderna för att uppnå detta mål 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. Cykelinfrastrukturen är dock 

inte bara cykelvägnätet. Även möjligheten att parkera cykeln samt åtgärder som 

garanterar cyklistens framkomlighet i byggskeden räknas in härunder.  

Cykelvägnätet i staden delas in i tre nätklasser: pendlingscykelnät, övergripande 

cykelvägnät och lokalt cykelvägnät. Indelningen bygger på behovet av ett snabbt, 

grovmaskigt nät kompletterat med finmaskigare nät som tar cyklisten ända fram till 

målpunkten. 

Rävebergsvägen, Hästhagen – Norrleden är inom ramen för cykelprogrammet identifierad 

som en saknad länk i det övergripande cykelvägnätet, se Figur 2.  

 

Figur 2. Identifierade behov av cykelkopplingar på Rävebergsvägen med delen Norrleden- Hästhagen 

inringad (Underlag till långsiktig utbyggnadsplan för cykelinfrastruktur, Göteborgs stad, 2017). 

Den befintliga busshållplatsen Angeredsvinkeln på Hästhagen används frekvent av 

skolbarn som går i Gårdstensskolan och personer med funktionsnedsättningar som arbetar 

på den dagliga verksamheten på Angeredsvinkeln 21-29. Även arbetande på 

verksamheterna längs södra delen av Angeredsvinkeln, såsom Reningsborg Second Hand, 

antas använda busshållplatsen. Till Hästhagen i höjd med busshållplatsen mynnar också 

en gångbana från Angered centrum genom ett mindre skogsparti, även kallad 

Betselvägen. En separerad gång- och cykelbana löper längs Hästhagens södra sida fram 

till Betselvägen. Såväl barn som vuxna korsar gatan längs en lång sträcka framför eller 

bakom bussen. Korsningspunkterna är inte tydligt markerade, bland annat eftersom 
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övergångsställe och trafikljus saknas. Den aktuella platsen bedöms vara trafikfarlig då 

incidenter och olyckor med barn inblandade har skett. 

B.1 Brister, problem och syfte 

B.1.1 Befintlig situation samt brister och problem i den* 

På sträckan saknas gång- och cykelbana varpå trafiksäkerheten och framkomligheten för 

fotgängare och cyklister är otillräcklig. Rävebergsvägen och Hästhagen har generellt 

problem med höga hastigheter. Korsningen mellan Angeredsvinkeln och Hästhagen har 

inte tillräckligt trafiksäkra korsningspunkter för oskyddade trafikanter med tanke på att 

det bland annat finns en skola i närheten. 

B.1.2 Syfte 

Åtgärden syftar till att koppla samman cykelvägnätet genom att bygga ut en saknad länk 

och samtidigt skapa goda förutsättningar att gå längs sträckan. Det ökar trafiksäkerheten 

och attraktiviteten att cykla i närområdet och som en länk i ett längre stråk. Åtgärdens 

syfte är således att knyta samman den övergripande cykelvägnätet och därmed öka 

framkomlighet och tillgänglighet samt skapa en säkrare trafiksituation för fotgängare och 

cyklister.  

Genomförandestudien syftar till att i anslutning till korsningen Angeredsvinkeln-

Hästhagen undersöka följande: 

A. En cirka 400 meter lång övergripande gång- och cykelbana längs 

Rävebergsvägen mellan Hästhagen – Norrleden (se Figur 4).  

B. Hastighetssäkrade passager över Hästhagen och Angeredsvinkeln (se Figur 3).  

C. Ett hastighetssäkrat övergångsställe väster om hållplatsen (se Figur 3).  

D. En förlängning av refugen mellan körbanorna vid hållplatsen fram till 

cykelpassagen (se Figur 3).  

E. En busskudde för att ytterligare dämpa hastigheten på gatan.  

F. En minskning av Angeredsvinkelns gatubredd samtidigt som korsningens radier 

snävas till (se Figur 3).  

G. En komplettering med träd, plantering och sittplatser vid busshållplatsen (se 

Figur 3).   

H. Belysning av befintligt solitärträd och ekarna i skogsbrynet (se Figur 3). 
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Figur 3. Initial illustration av exempelvis passager och hastighetsdämpande åtgärder (Göteborgs stad, 2021). 

B.2 Aktualitet och geografisk avgränsning 
Arbetet med denna genomförandestudie påbörjades under hösten år 2021 och pågår till 

och med våren 2022. Genomförandestudien utgör underlag för en framtida projektering 

av åtgärden.  

Rävebergsvägen ligger i stadsdelen Angered i nordöstra Göteborg. Den nya gång- och 

cykelbanan ska förbinda det befintliga gång- och cykelvägnätet vid Norrleden respektive 

Hästhagen längs Rävebergsvägen. Se Figur 4 nedan. 

 

Figur 4. Utredningsområdet för GFS:en mellan Norrleden och Hästhagen med befintliga cykelvägar i blått 

(Eniro, 2021). 
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B.3 Projektmål 
Projektet har som mål att: 

• utreda möjligheterna för en övergripande gång- och cykelbana längs 

Rävebergsvägen delen Hästhagen – Norrleden, 

• säkerställa goda och trafiksäkra cykelkopplingar till alla befintliga anslutande 

vägar som det är tillåtet att cykla på, 

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

utbyggnad av den övergripande gång- och cykelbanan, 

• säkerställa erforderliga lösningar vad avser dagvattenanläggningar i och med det 

vattenskyddsområde som finns längs sträckan, och 

• inrymma de utredningar och handlingar som krävs för att kunna bygga åtgärden 

efter godkänd genomförandestudie.  
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C. Befintliga förhållanden 
I följande kapitel beskrivs befintliga förhållanden längs den tilltänkta sträckningen på 

Rävebergsvägen mellan Hästhagen och Norrleden.  

C.1 Områdeskaraktär 
Sträckan för gång- och cykelbanan är belägen i stadsdelen Angered i nordöstra Göteborg, 

cirka 1 kilometers gångväg från Angered centrum. Området karaktäriseras av närhet till 

natur med skog och berg i direkt anslutning till Rävebergsvägen. Mellan Rävebergsvägen 

och Angeredsvinkeln finns en grönbeklädd vall. På andra sidan längs Angeredsvinkelns 

östra sida ligger ett handelsområde och Angereds Islamiska Församling. I höjd med 

korsningen Norrleden-Angeredsleden-Rävebergsvägen är även Räddningstjänsten 

Storgöteborg förlagd med Angereds brandstation. Öster om Angeredsvinkeln, söderut 

längs Hästhagen, finns Gunnareds kyrkogård och Angereds Församling Svenska kyrkan. 

Väster om Rävebergsvägen finns bostadsområdet Gårdsten med flerbostadshus och lokalt 

centrum där mycket folk är i ständig rörelse. Se Figur 5 för en överblick av funktioner 

och verksamheter i området som bör informeras om projektet. 

 

Figur 5. Funktioner och verksamheter i området (Google maps, 2022). 

Den aktuella sträckan är även nära belägen Gårdstensskolan där elever i årskurs 4 till 9 

går samt Angeredsvinkelns dagliga verksamhet 21–29 där personer med 

funktionsnedsättningar arbetar.  
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Ungefär 500 meter fågelvägen från utredningsområdet ligger Angered centrum där 

mycket människor är i rörelse. Angered centrum är ett handelsområde med tillgång till 

olika butiker, träningsfaciliteter, bibliotek, närsjukhus med mera. Angered centrum pekas 

ut som en strategisk knutpunkt utanför centrala Göteborg enligt Stadsmiljöpolicyn. 

Knutpunkterna eftersträvas ha tät bebyggelse som samlar funktioner och människor för 

att skapa levande platser vilket ökar behovet av goda kommunikationer. Dessa ska vara 

tydligt kopplade till Göteborg med markbeläggning i samma utförande som för övriga 

staden. 

Sträckan inom utredningsområdet på Rävebergsvägen är omgiven av träd och skog längs 

med körbanorna. Belysning finns även längs Rävebergsvägen (Angeredsvinkeln) mellan 

Norrleden och Hästhagen.  

C.2 Befintliga trafikförutsättningar 
Längs den aktuella sträckan av Rävebergsvägen är tillgängligheten och framkomligheten 

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

övergripande cykelvägnätet. Korsningspunkter vid hållplats Angeredsvinkeln är inte 

tydligt markerade och reglerade som passager. Passagerna är tillgänglighetsanpassade 

men följer inte Teknisk Handbok.  

Den aktuella sträckningen i nordsydlig riktning har en smal gångbana längs 

Angeredsvinkelns västra sida, skild från gatans målpunkter, och cykelbana saknas helt. 

Det finns inte heller möjlighet att ta sig mellan Angeredsvinkeln och gång- och 

cykelbanan som ansluter till korsningen med Norrleden. Tillgängligheten och 

framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter längs den aktuella sträckan bedöms 

därför vara mycket begränsad. 

Nära utredningsområdet finns ett finmaskigt nät av gång- och cykelvägar och 

framkomligheten och tillgängligheten är relativt god för gång- och cykeltrafikanter. 

Längs Hästhagens södra sida löper en dubbelriktad cykelväg samt en separerad gångväg 

som avslutas i höjd med busshållplatsen Angeredsvinkeln. Längs med Norrleden finns 

även en gång- och cykelväg separerad från biltrafiken.  

Området befolkas främst under dagtid eller vid speciella tillfällen för Angered Islamiska 

Församling. På kvällstid är det glesare och därmed mer otryggt. Överblickbarheten är 

begränsad vilket kan medföra en känsla av otrygghet, särskilt efter mörkrets infall. 

Området karaktäriseras av närhet till natur med skog och berg i direkt anslutning till 

Rävebergsvägen vilket delvis skymmer sikten och bidrar till att sträckan blir skuggig och 

mörk trots gatubelysning, vilket även kan öka känslan av otrygghet. Vidare kan 

passagerna över Hästhagen och Angeredsvinkeln uppfattas som otrygga på grund av 

siktförhållandena.  

Belysning finns längs vägarna och vid de befintliga gång- och cykelbanorna där de är 

avskilda från biltrafik. Det har inte genomförts någon trygghetsvandring i uppdraget. 

Nedan redovisas bullerkarta respektive luftkvalitetskarta enligt Miljöförvaltningens 

senaste mätningar år 2018, se Figur 6 och Figur 7 (GotMap, 2022). Buller skapas av 

trafiken på Rävebergsvägen och Norrleden. Årsmedelvärdet för luftkvalitet (2018) 
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bedöms inte överskrida miljökvalitetsnormens övre utvärderingströskel (32 µg/m³) för 

majoriteten av sträckan, bortsett från korsningen med Norrleden/Angeredsleden. 

 

Figur 6. Karta över trafikbuller enligt 
Miljöförvaltningens data (GotMap, 2022). 

 

Figur 7. Karta över ren stadsluft (halter NO₂, 
µg/m³) enligt Miljöförvaltningens data (GotMap, 

2022). 

Rävebergsvägen är precis söder om utredningsområdet rekommenderad väg för farligt 

gods (NVDB, 2022). Se Figur 8 nedan. 

 

Figur 8. Rävebergsvägen är strax söder om utredningsområdet en rekommenderad primär väg för farligt 

gods (NVDB, 2022). 

Olycksstatistiken visar att det under en 10-årsperiod har rapporterats in totalt 47 olyckor 

med personskador i området. Majoriteten har skett i korsningspunkter, se Figur 9, och har 

varit singelolyckor eller motorfordon emellan (STRADA, 2022). De olyckor som skett 

med oskyddade trafikanter har främst varit i samband med busshållplatsen 

Angeredsvinkeln eller den signalreglerade korsningen Rävebergsvägen-Norrleden-

Angeredsleden i söder. 
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Figur 9. Utdrag från olycksdatabasen STRADA under 10-årsperioden 2012–2021. 

C.3 Trafik, gator och torg  
Rävebergsvägen är en led med hastighetsbegränsning 50 km/h på aktuell sträcka som 

löper i nord-sydlig riktning. Vägen har två körfält i vardera riktningen. Trafikmätningar 

från Trafikia visar att 95 % av trafiken på Rävebergsvägens norrgående körfält överträder 

hastighetsbegränsningen, varav dessa i snitt har en hastighet på 62 km/h. På Hästhagen 

överträder 5 % hastighetsbegränsningen, varav dessa har en medelhastighet på 54 km/h. 

För delen Hästhagen (Norr Gunnareds kyrkväg) var ÅVD 2021 4 429 fordon per dygn 

med 8,8 % tung trafik och en medelhastighet på 38 km/h.  

 

Söder om korsningen med Norrleden övergår vägen till att även vara Angeredsleden som 

leder sydväst mot E45. Norrleden innebär en koppling till Gårdstens centrum samt över 

Göta Älv via Angeredsbron till Hisingen och E6. Norrut mynnar Rävebergsvägen ut till 

bostadsområden. 

Mellan Norrleden och Hästhagen löper Angeredsvinkeln parallellt med Rävebergsvägen, 

vilken är en lokalgata för de verksamheter som befinner sig österut. Angeredsvinkeln går 

från Hästhagen med en vändplats längre ner. Längst i söder finns en utfart för behörig 

trafik, så som räddningstjänst från Angereds Brandstation, till korsningen med Norrleden.  
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Norr om Hästhagen finns en gång- och cykelbana längs Rävebergsvägen som leder upp 

till Rannebergsvägen. Där tar genomförandestudien för gång- och cykelbana längs 

Rävebergsvägen till Kummingatan vid. Söder om Norrleden finns en gemensam gång- 

och cykelbana i öst-västlig riktning, mot Angered centrum. Vid Rävebergsvägens 

korsningspunkt med Norrleden saknas förbindelse för fotgängare och cyklister att ta sig 

norrut på ett gent sätt. Fotgängare och cyklister som färdas i nord-sydlig riktning behöver 

i dagsläget välja antingen gång- och cykelbanan via Hästhagen och Titteridammsvägen 

eller via Norra Rösenvägen med delvis blandtrafik. 

Länken saknas i dagsläget och uppfyller därmed ej Teknisk Handbok. Se Figur 10 för 

illustration av förhållande till Teknisk Handbok. 

 

Figur 10. Grafisk illustration över befintlig situation i förhållande till Teknisk Handbok. Rävebergsvägen 

uppfyller normal standard medan gång- och cykelbana saknas och markerats i rött. 

Buss trafikerar både Rävebergsvägen och Hästhagen med busslinjer med 40, 77 och 176 

och busshållplats Angeredsvinkeln är lokaliserad på Hästhagen.  

Längs aktuell sträcka på Rävebergsvägen finns belysningsanläggning för biltrafik. 

Belysningsanläggningen är utrustad med belysningsmaster (fackverksmaster) placerade i 

diket med syfte att belysa körbanan. På den anslutande vägen Hästhagen finns det 

befintliga belysningsstolpar avsedda för både kör- och gångbana. Belysningsstolparna 

uppskattas vara placerade med 50 meters centrumavstånd samt vara 10 till 12 meter höga 
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på Rävebergsvägen. På Hästhagen är det svårt att bedöma centrum-mått då det är en 

korsning men stolphöjden är 10 till 12 meter höga även här. Både belysningsstolpar, 

belysningsmaster och armaturer bedöms vara gamla och ineffektiva och bör därför bytas 

ut till ny och modern belysning. 

C.4 Social- och barnperspektiv 

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

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

omgivningen är bland annat Angered centrum, Angered Islamiska Församling, 

Angeredsvinkelns dagliga verksamhet, Gunnareds Kyrkogård, Gårdstensskolan, 

Reningsborgs Second Hand-butik och Räddningstjänsten Storgöteborg. 

Gårdstensskolan som ligger på Angeredsvinkeln i anslutning till Rävebergsvägen är en 

central målpunkt för barn och flera av dem kan antas färdas på den aktuella sträckan. 

Detta gäller även Angeredsvinkelns dagliga verksamhet 21–29 där personer med 

funktionsnedsättningar arbetar. 

Befintlig busshållplats vid Hästhagen används frekvent av skolbarn som går i 

Gårdstensskolan och personer som arbetar på den dagliga verksamheten. Till Hästhagen 

mynnar också en gångbana från Angered centrum. Såväl barn som vuxna korsar gatan 

längs en lång sträcka framför eller bakom bussen. Korsningspunkterna är inte tydligt 

markerade och är varken reglerade med övergångsställe eller signalreglerade. Incidenter 

och olyckor där barn är inblandade har skett. Den aktuella platsen bedöms därför vara 

trafikfarlig. 

I Göteborg 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 längs en sträcka där korsningssituationer är otydliga 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. 

Alternativ tillgänglighetsanpassad färdväg innebär en omväg via Angered centrum längs 

gemensam gång- och cykelbana i det lokala stråket med delvis höga lutningar. 

C.5 Fastighetsägande 

Rävebergsvägen är belägen på kommunal mark. Angeredsvinkeln är allmän platsmark 

fram till vändplatsen i mitten på aktuell sträcka. Söder om vändplatsen är 

Angeredsvinkeln inom Räddningstjänstens fastighet Angered 101:3, se Figur 11 nedan.  

Fastigheten Angered 101:5, i direkt anslutning till Hästhagen och södra busshållplatsen 

Angeredsvinkeln, ingår i detaljplan 1480K-II-5095 med syfte att möjliggöra utbyggnad 

av verksamhetslokaler på båda sidor om Rävebergsvägen. Planen vann laga kraft år 2011. 

Majoriteten av planen II-5095 ligger dock norr om genomförandestudiens 

utredningsområde. Enligt planen förändras inte Angered 101:5 och ska fortsatt vara till 

för bilservice. 
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Figur 11. Fastigheter vid aktuell sträckning (Lantmäteriet, 2022). 

Mellan Rävebergsvägen och Angeredsvinkeln, väster om fastigheten Angered 101:5, 

planeras även en kontorsbyggnad, dock med okänd tidplan och utbredning. 

Trafikverket är väghållare för Norrleden och Angeredsleden (Rävebergsvägen söder om 

korsningen med Norrleden). 
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D. Tekniska förutsättningar 

D.1 Anordningar och ledningar 

Gata och trafik 

Rävebergsvägens vägbana för norrgående körfält är generellt mellan 9 och 9,6 meter bred 

enligt grundkartan. Körfälten är cirka 3,5 meter breda. Angeredsvinkeln är närmast 

korsningen med Hästhagen över 12 meter för att tillgodose bredd för refuger. Hästhagen 

är smalare, drygt 8 meter bred närmaste korsningen och vid busshållplatsen. Vid befintlig 

upphöjd passage är Hästhagen knappt 7 meter bred. Figur 12 illustrerar befintliga bredder 

på Rävebergsvägen, Hästhagen och Angeredsvinkeln på ett antal ställen. Ingen 

provtagning har skett av överbyggnad och därmed saknas uppgift om befintlig 

vägöverbyggnads sammansättning. 

 

Figur 12. Bredder på vägbanorna vid korsningen med Hästhagen. 

Längs aktuell sträcka av vägen finns det ett antal befintliga anordningar så som räcke, 

refuger, skyltar och stolpar. Det finns ett befintligt sidoräcke längs med Rävebergsvägens 

östra sida, vid korsningen mellan Rävebergsvägen och Norrleden. Se gulmarkerad linje i 

Figur 13 nedan.  
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Figur 13. Befintligt sidoräcke markerat med gult. 

Det finns också ett antal stolpar för vägmärken längs med Rävebergsvägen samt i 

korsningen mellan Hästhagen och Angeredsvinkeln. Vägmärkena är bland annat för 

vägvisning, förbud- och påbudsmärken, hastighetsbegränsning, gatunamn och 

informationsskyltar. Det finns även vägmarkeringar för körfälten på Rävebergsvägen 

samt i anslutning till korsningspunkterna. 

Dagvatten 

Den aktuella sträckan av Rävebergsvägen avvattnas till vägdiken på vägens sidor och 

mittremsa. I diket finns intagsbrunnar som leder vattnet vidare till dagvattenledning eller 

trummor. En vattendelare finns vid km 0/150. Fram till sektion 0/150 är flödesriktningen 

i diket söderut mot Norrleden. Från sektion 0/150 och vidare rinner vattnet norrut mot 

Hästhagen. 

Underlaget på befintliga dagvattenledningar är inte komplett. Brister som har noterats 

under pågående projektering listas nedan:  
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• Under vägdiket på Rävebergsvägens östra sida ligger troligen en dagvatten- eller 

dräneringsledning. Kupolbrunnar är synliga i diket men inga inkommande eller 

utgående ledningar finns med på kartunderlaget. 

• Befintligt vägdike är kulverterat förbi utfarten från brandstationen. Trummans in 

och utlopp är synliga i terrängen men ledningens dimension och placering är 

osäker. 

• Det finns ett antal befintliga dagvattenbrunnar i korsningen Hästhagen/ 

Angeredsvinkeln där utloppsledningarna inte finns med på ledningsunderlaget. 

Det är troligt att dessa brunnar är anslutna till Kretslopp och Vattens 

dagvattenledningar i Angeredsvinkeln. 

Externa ledningsägare 

Vid brandstationen finns ett stråk med befintliga optokablar under den planerade nya 

gång- och cykelvägen. Här finns också kablar för gatubelysning och trafiksignaler som 

kan påverkas. Kablar för trafiksignaler finns inte med i ledningsunderlaget eller i 

ledningsplanerna.  

Vid korsningen mellan Angeredsvinkeln och Hästhagen finns många befintliga ledningar 

såsom vatten och avlopp, fjärrvärme, el (inklusive högspänning), opto och telekablar. 

Fjärrvärmeledningen har ett antal luftare (svanhalsar) som sticker upp ovan mark vid 

sidan av vägen. Det går att flytta svanhalsarna något i sidled men den nya placeringen 

måste vara inom 5 meter avstånd från huvudledningen. Utgångspunkt för projekteringen 

är att gång- och cykelvägen placeras så att svanhalsarna inte ska behöva flyttas. 

Belysning 

Den befintliga belysningsanläggningen längs Rävebergsvägen inom utredningsområdet 

matas från ett flertal olika belysningscentraler. På grund av bristande dokumentation 

saknas information om hur samtliga armaturerna matas. Enligt Trafikkontoret saknas det i 

dagsläget styrsystem i befintliga belysningscentraler. 

På Rävebergsvägen samt delar av korsningen på Hästhagen antas belysningen vara 

matade från en belysningscentral vid nätstationen belägen vid korsningen 

Angeredsvinkeln/Hästhagen. Det finns även belysningsstolpar som tillhör kringliggande 

belysningsanläggningar.  

D.2 Miljöbelastning 
Det berörda området är glesbebyggt med industrikaraktär. Trafiken kan periodvis vara 

relativt tät utmed Rävebergsvägen. Det innebär att området i viss utsträckning är utsatt för 

störningar i form av luftföroreningar, vibrationer och buller kopplat till främst biltrafik. I 

genomförandestudien har en miljöplan tagits fram, se Bilaga 2. 

Inom området finns inga skyddade natur- eller kulturmiljöer såsom strandskydd, Natura 

2000, naturreservat eller kända fornlämningar. Enligt Park- och Naturförvaltningen finns 

det 5–6 träd av art som har höga natur- och biologiska värden, se Figur 14. Träden är 

viktiga för biologisk mångfald och inte minst i bullereffekten. Där bör åverkan undvikas.  
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Figur 14. Befintliga träd inom planområdet med natur- och biologiska värden. 
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Däremot ligger projektet inom vattenskyddsområdet för Göta älv vilket utgör ett starkt 

skyddsvärde. Detta medför att särskilda skyddsföreskrifter för Göta älv ska följas. Alla 

regler för vattenskyddsområde ska följas. 

Jordprovtagning har genomförts i syfte att undersöka förekomsten av föroreningar i 

marken eftersom det i omgivningen finns potentiella föroreningar. Proverna visar på 

nivåer av metaller och organiska föreningar som inte överskrider Naturvårdsverkets 

riktvärde för förorenad mark för känslig markanvändning (KM).   

Resultatet visar inga spår av PAH-föroreningar men hänsyn ska tas till potentiell 

beläggning av tjärasfalt. Marken kan även innehålla äldre fyllnadsmassor, vilka kan vara 

förorenade. Förorenad mark kan kräva särskild hantering i byggskedet och vid grävning 

ska en okulär syn genomföras. Vid avvikelser som exempelvis lukt ska en miljöspecialist 

kontaktas för att bedöma om ytterligare prover behöver tas på eventuella 

utfyllnadsmassor. 

D.3 Geoteknik  
Beskrivningen av de geotekniska förhållandena baseras på SGU:s (Sveriges geologiska 

undersökning) digitala jordarts- och jorddjupskarta, arkivmaterial från Göteborgs 

stadsbyggnadskontors (SBK) geoarkiv samt utförda undersökningar längs sträckan (se 

Bilaga 4. MUR). Enligt jordarts- och jorddjupskartan, se Bilaga 4, utgörs jorden av 

glacial lera med jorddjup mellan cirka 10 och 30 meter.  

Tidigare utförda geotekniska undersökningar inom och i nära anslutning till sträckan 

visar att jordlagerföljden utgörs av torrskorpelera ovan siltig lera med tunna siltskikt, följt 

av friktionsjord som vilar på berg. Jorddjupet varierar mellan cirka 0,5 och 17 meter 

enligt då utförda sonderingar. Minsta jorddjupet har uppmätts i den centrala delen av 

området, där det även förekommer berg i dagen.  

Lerans tunghet har i ostörda prover i en punkt öster om Rävebergsvägen uppmätts variera 

mellan cirka 1,85 och 1,95 ton/m³. Utifrån uppmätta värden för konflytgräns och 

sensitivitet klassificeras leran som mellan- till högplastisk och låg- till mellansensitiv. 

Jordens odränerade skjuvhållfasthet klassificeras som medelhög till hög. Leran har 

bedömts vara överkonsoliderad. I arkivmaterial nämns det att leran lätt spricker upp i ett 

rätvinkligt mönster, så kallad "stolplera", vilket kan medföra stabilitetsproblem vid 

schaktning. Grundvattentrycket i friktionsjorden mellan leran och berget anges ha 

påverkats av tunnlar i berget som korsar dalgången.  

I samband med denna utredning har undersökning i tre punkter utförts längs sträckan. 

Undersökningen visar att jordlagerföljden överst utgörs av siltig torrskorpelera i norra 

undersökningspunkten och fyllning i mittersta undersökningspunkten samt södra 

undersökningspunkten. I torrskorpeleran finns inslag av växtdelar. Under detta återfinns 

generellt en siltig lera med siltskikt. Lokalt finns det inslag av sulfider, skalrester och 

växtdelar i leran. Under leran finns ett friktionsjordslager ovan berg. Fast botten har 

påträffats mellan cirka 2 och 15 meters djup enligt utförda Tryck – och CPT-sonderingar. 

Bergets överkant har inte fastställts. 
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Torrskorpelerans mäktighet bedöms till cirka 1,5 meter. Fyllningens mäktighet bedöms 

variera mellan cirka 1,5 och 2 meter. Fyllningen utgörs i huvudsak av grusig sand med 

siltskilt och inslag av växtdelar. 

Lerans mäktighet bedöms variera mellan cirka 7 och 12 meter. Vattenkvoten har 

uppmätts på störda prover och varierar mellan cirka 20 och 40 %. Konflytgränsen har 

uppmätts på samma sätt och varierar mellan cirka 30 och 60 %, vilket innebär att leran är 

mellan till högplastisk. Den odränerade skjuvhållfastheten (okorrigerad) varierar mellan 

cirka 50 och 115 kPa ner till cirka 8 meters djup och därunder sker en 

skjuvhållfasthetstillväxt med cirka 10 kPa/m mot djupet. Lerans odränerade 

skjuvhållfasthet klassificeras som medelhög till hög.  

Lerans sättningsegenskaper har utvärderats från utförda CPT-sonderingar, som indikerar 

att leran är överkonsoliderad, vilket stämmer överens med tidigare utförda 

undersökningar. Leran bedöms inte vara sättningskänslig, men sättningar kan dock uppstå 

om tillförd belastning blir för stor. 

Observationer av fri vattenyta har gjorts i samband med den geotekniska 

fältundersökningen. Värden som uppmätts ligger cirka 1,9 meter under markytan i den 

norra delen samt 0,3 meter under markytan i den södra delen. I den centrala delen var det 

torrt vid undersökningstillfället. Dessa nivåer förväntas variera beroende på 

nederbördsmängd och lokala förutsättningar. 

I utförda CPT-sonderingar sjunker portrycket i jorden avsevärt på cirka 3 till 4 meters 

djup, särskilt i den norra undersökningspunkten. Detta kan indikera ett genomsläppligt 

material eller yttre påverkan på grundvattnet. 

Bergteknik 

Enligt SGUs berggrundskarta 1:50 000 – 1:250 000 utgörs berggrunden av en gnejs med 

tonalitisk till granodioritisk mineralsammansättning. Bergarten stupar flackt mot väster.  

I bergskärning noteras en huvudsakligen måttlig uppsprickning med relativt stora block i 

skärningens nedre del.  I de övre delarna ökar sprickfrekvensen längs foliationsplanet och 

blockigheten får en medelblockig tabulär karaktär.  

SGU:s flyggeofysikmätningar indikerar att marken till stor del är lågradonmark, vilket är 

förväntat med hänsyn till förekommande berg. Det bedöms som osannolikt att 

förekommande berg är sulfidförande.  

D.4 Arkeologi*  
Inga fornlämningar finns dokumenterade inom aktuell sträcka enligt 

Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister Fornsök. 
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E. Föreslagen ny trafik- och 
gestaltningslösning 

E.1 Trafik- och gestaltningsförslag 

Gata och trafik 

Trafik- och gestaltningsförslaget består av: 

a. En ny separerad gång- och cykelbana på cirka 400 meter längs Rävebergsvägen. Se 

anslutningspunkter till befintliga gång- och cykelstråk söder och norr om området 

markerade med röda cirklar i Figur 15. 

b. Avsmalning av Rävebergsvägen i norrgående riktning, med syftet att öka 

trafiksäkerheten genom att påverka körsättet. Se gränserna av sträckan som förändras 

markerade med blåa cirklar i Figur 15. 

c. Fyra hastighetsäkrade, förhöjda gång- och cykelpassager i korsningen mellan 

Hästhagen och Angeredsvinkeln samt övriga åtgärder i denna korsning såsom 

förlängning av befintliga refuger, ändringar av svängradier i korsningen samt val av 

kantsten med olika visningsnivåer (se Figur 3). Se korsningen markerad med en svart 

cirkel i Figur 15. 

 
Figur 15. Markering av åtgärdsområden. 

Utöver dessa åtgärder ska busshållplatsen Angeredsvinkelns lägen kompletteras med 

plantering och träd, sittplatser samt belysning av solitärträd enligt Figur 3 i avsnitt B.1.2. 

Figur 16 illustrerar en översikt av förslaget. 
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Figur 16. Översikt av trafikförslaget. Plus-streckad linje visar arbetsområdet, inom vilket inmätning finns. 



 

Trafikkontoret, Genomförandestudie 07419/21 27 (55) 

I söder ansluter föreslagen gång- och cykelbana till befintlig bana som i dagsläget leds via 

signalreglerat övergångsställe med cykelöverfart till andra sidan Rävebergsvägen söder 

om Norrleden. Ungefär 20 meter norr om anslutningen korsas befintlig utryckningsväg 

från Räddningstjänsten. En passage utformas för gående och cyklister och har samma 

bredd som gång- och cykelbanan. Trafiksignaler för stopp av gång- och cykeltrafik bör 

sättas in för att möjliggöra konfliktfri utryckning. Se höjdplan i ritning 0741921-1001 

samt vägmarkering i ritning -8001. 

I höjd med befintlig vändplats på Angeredsvinkeln, norr om Räddningstjänstens mark, 

görs en anslutning mellan föreslagen gång- och cykelbana och Angeredsvinkeln för att 

tillgängliggöra verksamheter längs södra delen av vägen för fotgängare och cyklister 

söderifrån. Anslutningen har utformats med en sned anslutning till Angeredsvinkeln för 

att möjliggöra en tillgänglig längslutning under 4 %, se ritning 0741921-1001. 

Vid korsningen mellan Rävebergsvägen och Angeredsvinkeln viker gång- och 

cykelbanan av, genom en snäv radie, för passage över Angeredsvinkeln och korsning med 

Hästhagen. Med hänsyn till exploateringsplaner på ytan sydväst om korsningen är gång- 

och cykelbanan placerad längs vägkanten för att ta minsta möjliga plats vilket innebär en 

tvär anslutning mot cykelöverfarten norrut. Den separerade gång- och cykelbanan 

ansluter till den gemensamma gång- och cykelbanan nordväst om korsningen. Cyklister 

hänvisas norr om korsningen på grund av platsbrist över den södra delen av korsningen 

och busshållplatsen Angeredsvinkeln södra läge för anslutning till befintlig gång- och 

cykelbana längs Hästhagen.  

Längst norrut redovisas en skiss på förbindelse mellan hållplatsen och Gårdstensskolan 

med en bredare gång- och cykelbana än i dagsläget. Denna del saknar inmätning och 

ingår inte i genomförandestudiens omfattning och utredning. Se arbetsområdet i Figur 16 

inom vilket inmätning finns. 

Ny gång- och cykelbana 

Gång- och cykelbanan har generellt en total bredd på 4,4 meter belagd yta med 2 meters 

gångbana och 2,4 meters cykelbana. Gångbanan och cykelbanan separeras med en 

heldragen målad linje. Cykelbanan förses även med en streckad mittlinje för separering 

av cykling i olika riktningar. Utöver belagda ytan tillkommer 0,25 meter stödremsa på 

vardera sida om gång- och cykelbanan. Släntlutningar planeras generellt till 1:3, men 

bakslänten minskas till 1:2 vid jordschakt och 5:1 vid bergskärning. Tjockleken på 

överbyggnaden har valts till 0,5 meter. Se en generell principsektion i  Figur 17. 

 

Figur 17. Principen för sektion vid Rävebergsvägen. 
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Separering mellan gång- och cykelbanan och bilvägen sker med ett 2 meter brett avstånd 

inklusive stödremsa. Dessutom ska en dräneringsledning anläggas under detta dike för 

dränering av överbyggnad för bilväg samt gång- och cykelväg. Se detaljer i sektion 

0741921-3001. Enligt Teknisk Handbok ska en cykelväg och bilväg (med 

referenshastighet 60 km/h) avskiljas med räcke samt 1 meter skiljeremsa inklusive 

kantsten om en god standard önskas. I förslaget är remsan bredare än kravet på Teknisk 

Handbok och därför anses räcke inte behövas. Den ökade bredden beror på placering av 

dagvattenanläggning i remsan. 

Överytan på gång- och cykelvägen är planerad att ha samma nivå som bilvägens överyta. 

Längslutningen är högst 1,5 % förutom vid km 0/000 – 0/070 där längslutningen är på 3-4 

%. Den högre lutningen föreslås med anledning av nivåanpassning till befintliga gång- 

och cykelsträckan i söder som ligger på en lägre nivå. Se sektionsanvisningarna på 

höjdplanerna 0741921-1001 och -1002. 

Tvärlutningen på gång- och cykelbanan är ensidig mot vägen och ligger på 1,5 %. Dock 

ökar tvärlutningen upp till cirka 7 % vid passagen över Räddningstjänstens 

utryckningsväg. Denna utfart har en lutning på ungefär 7 % mot Rävebergsvägen. 

Justering av Räddningstjänstens väg har inte gjorts utan höjdjustering har skett på 

kommunens mark vilket ger en hög tvärlutning på cirka 7 %. Högsta resulterande lutning 

går till cirka 8,5 %. Se passagen över infarten på höjdplanen 0741921-1001. 

Avsmalning av Rävebergsvägen 

Referenshastigheten på Rävebergsvägen mellan Norrleden och Hästhagen är i dagsläget 

60 km/h. På grund av ett stort antal fortkörningar längs med denna sträcka hade 

beställaren som önskemål att körbanebredden, som i dagsläget är 8,6 meter minskas till 7 

meter. Detta innebär att körfälten minskas till 3 meter i bredd och vägrenar till 0,5 meter 

på vardera sida. Figur 18 redovisar bredder enligt förslaget med befintligheter i grått i 

bakgrunden.  

 

Figur 18. Breddindelning med ny körbanebredd 7 meter, skiljeremsa 2 meter samt gång- och cykelbana 4,4 

meter. 
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Korsningen mellan Hästhagen och Angeredsvinkeln 

Korsningen mellan Hästhagen och Angeredsvinkeln är en fyrvägskorsning som anpassas 

med hastighetsäkrade passager och bättre förbindelser för cyklister. Från busshållplatsen 

vid korsningens östra ben behöver tillgängligheten säkras för synsvaga med eventuella 

ledstråk och/eller pollare. Ett antal åtgärder förslås för att förbättra trafiksäkerheten och 

tryggheten i korsningen: 

• Förlängning av refuger som begränsar körfältsbredden. 

• Förhöjda passager för hastighetssäkring. 

• Kontroll och justering av svängradier i korsningen för att sänka hastigheter. 

• Anpassning av befintliga gång- och cykelbanors bredd och anslutning till 

passagerna. 

Figur 19 visar en översikt av utformningsförslaget i korsningen. Passagerna är markerade 

med nummer 1 till 4 i figuren. 

 

Figur 19. Trafiklösningar i korsningen mellan Hästhagen och Angeredsvinkeln. 

Passage 1 är ett förhöjt övergångsställe och cykelöverfart som ansluter den nya gång- och 

cykelbanan till det befintliga nätet norr om korsningen. Passagen är 

tillgänglighetsanpassad och utformad för gata med busstrafik, det vill säga en ramp innan 

passagen (i körriktningen) och avfasning av höjdskillnaden på en längre sträcka. 

Utformningen av gång- och cykelbanan samt gångbanan norr om passagen anpassas till 
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bredden och utformningen av passagerna enligt Teknisk Handbok. Passagen är 

tillgänglighetsanpassad med hjälp av ledplattor och olika kantstennivåer. 

Passage 2 är en förhöjd gång- och cykelpassage anpassad för gata utan busstrafik enligt 

Teknisk Handbok. Passagen ansluter till det befintliga gång- och cykelnätet norr om 

korsningen. För att anpassa upphöjningen till befintliga förhållanden har den 1,4 meter 

korta ramper. Se sektion D-D' i ritning 0741921-3001 för utformning av passagens 

mittrefug och väntyta. Gångpassagen har en bredd på 2,5 meter vilket understiger 

standardmåttet av 3 meter enligt Teknisk handbok. Läs mer om detta i kapitel F1.  

Passage 3 över Hästhagen har delats upp i övergångsställe i direkt anslutning till 

korsningen, väster om hållplatsen, och cykelöverfart över befintlig upphöjning, öster om 

hållplatsen. Cykelöverfarten ligger i höjd med befintlig separerad gång och cykelbana 

söderut på Hästhagen. Den breddning på cykelförbindelsen som illustreras på ritning 

0741921-1002 är en skiss som inte ingår i genomförandestudiens omfattning och 

utredning. Inmätningsunderlag saknas för denna del.  

Passage 3 är ett 3 meter brett övergångsställe. Skilt från Figur 3 under syfte, där 

busskudde föreslogs, är passage 3 upphöjd med ramper före och efter. Passagen har inte 

väntytor på var sida om vägen men ansluter endast till gångbanor. Den innebär också en 

anslutning mellan busshållplatsen Angeredsvinkelns lägen. Busshållplatsens planläge 

innebär att den upphöjda passagen inte kan anpassas till busstrafik med avfasning utan 

har 1,4 meter långa ramper på båda sidor om övergångsstället. Passagen har inte heller en 

mittrefug. Körspårsanalyser med typfordon Los (sopbil) har visat att utrymmesbehovet 

för svängande fordon söderifrån mot Hästhagen i öster omöjliggör en refug närmare 

korsningen än befintlig, i kombination med placeringen av ny passage 4. Se Figur 20 för 

information om placering och utformning av passagen.  

 

Figur 20. Placering av passage 3 och 4 samt dimensioner av passage 3. 
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Passage 4 är ett förhöjt övergångsställe med väntyta i mitten som är 4 meter brett. 

Passagen ansluter till gångbanor på Angeredsvinkeln båda sidor och ersätter en icke 

förhöjd, befintlig passage som ligger cirka 16 meter söderut. Se Figur 20 för redovisning 

av passagens placering. Passagen är tillgänglighetsanpassad med hjälp av ledplattor och 

olika kantstennivåer. 

Dagvatten 

I trafik- och gestaltningsförslaget avleds dagvatten till svackdike placerat i skiljeremsan. 

Diket utformas enligt Teknisk Handbok standardritning 5548.  

Korsningen mellan Angeredsvinkeln och Hästhagen föreslås med nya upphöjningar vilket 

innebär nya brunnar. Norra delen av Angeredsvinkeln, som leder till Gårdstensskolan, har 

fått ny enkelsidig tvärlutning för hantering av dagvatten genom dagvattenbrunn på gatans 

västra sida. En dagvattenbrunn på östra sidan norr om det upphöjda övergångsstället och 

cykelöverfarten är inte möjlig på grund av underliggande ledningar.  

Belysning 

Belysning för körbana samt gång- och cykelbana som går parallellt med Rävebergsvägen 

behöver upprättas med nya belysningsstolpar samt anpassas till angränsande befintliga 

belysningsanläggningar. Belysningsstolparna ska utgöras av 8- och 5-metersstolpar av typ 

Moramast SS2669-CE, 7780776 samt 7780757. Moramast SS2669-CE har två armar 

varav den ena som är 2 meter riktas mot körbanan, och den andra som 0,5 meter riktas 

mot gång- och cykelbanan. Stolpe 7780776 har en arm som är 1 meter och riktas mot 

körbana. Stolpe 7780757 är 5 meter och har ingen arm Belysningsstolparna ska placeras 

0,6 meter från gång- och cykelbanans asfaltskant, i skiljeremsan mellan gång- och 

cykelbana och körbana. Se ritningar 0741921-4401 och –4402. 

I korsningen placeras belysningsstolpar med en arm, med höjderna 5 respektive 8 meter. 

De lägre stolparna är riktade mot gång- och cykelbanan och de högre mot körbanan.  

Belysningsarmatur ska vara av typ Philips Clearway Gen 2. Denna armatur har bra 

valmöjligheter gällande gatuoptik, ljusstyrka och styrning. Förslagsvis används ljuskälla 

och optik av typ BGP307 T25 1xLED54/740 DW mot gång- och cykelbana och PHILIPS 

CLEARWAY GEN2 BGP307 T25 1 XLED99/740 DW mot körbana. Se 

belysningsberäkning i Bilaga 8.  

De nya belysningsanläggningarna ska i största möjliga mån anslutas till närmaste 

belysningsstolpe eller av befintlig belysningscentral i korsningen vid Hästhagen. 

Belysningsstolparnas placering, armaturer och belysningskablar planeras att anpassas 

enligt ny vägutformning. Ny belysningsinstallation ansluts till befintlig belysningscentral 

vid korsningen Angeredsvinkeln/Hästhagen samt till befintliga belysningsstolpar. I nästa 

skede ska det projekteras ett styrsystem enligt Trafikkontorets tekniska handbok.  

E.2 Förkastade alternativ* 

Initialt utreddes ett alternativ där gång- och cykelbanan placerades längs 

Angeredsvinkelns västra sida, vid befintlig gång- och cykelbana. Gång- och cykelbanan i 
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detta alternativ hade en total bredd på 4,4 m inklusive kantsten mot Angeredsvinkeln. 

Alternativet visas i röd färg i Figur 21. 

 

Figur 21. Förkastat alternativ på gång- och cykelbana längs Angeredsvinkeln i röd färg. 

Alternativet förkastades på grund av Trafikkontorets önskemål om tydlig synlighet av 

gång- och cykelbanan från Rävebergsvägen samt att använda del av gång- och 

cykelbanan för att smalna av Rävebergsvägen. Kostnaden för detta alternativ uppskattas 

att vara lägre än det aktuella alternativet. 

Ett ytterligare alternativ för gång- och cykelbanan bestod av placering längs 

Rävebergsvägen med 2,5 meter separering från bilvägen. Alternativet innebär att 

Rävebergsvägens körbanebredd behölls som befintligt. Slänter på utsidan av gång- och 

cykelbanan hade en stor utsträckning som ökade behovet av bergschakt. I aktuellt förslag 
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smalnas körbanan av, och gång- och cykelbanan flyttas cirka 2 meter. Se skillnaden i 

Figur 22. 

 

Figur 22. Förkastat alternativ med bredare separering mellan Rävebergsvägen och gång- och cykelbanan. 

Aktuellt alternativ har flera fördelar jämfört med detta alternativ, bland annat mindre risk 

för bergschakt och därmed lägre kostnader samt avsmalning av bilväg för att höja 

trafiksäkerheten. Med hänsyn till dessa fördelar i aktuella förslaget har detta alternativ 

förkastats. 
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F. Konsekvenser av föreslaget 
trafik- och gestaltningsförslag 

Gata och trafik 

För närvarande saknas koppling mellan gång- och cykelvägnätet som finns söder och norr 

om sträckan. Den föreslagna gång- och cykelbanan skapar denna koppling. Det leder till 

bättre trafiksäkerhet och trygghet samt ökad framkomlighet för cyklister och fotgängare.  

I dagsläget saknas även trafiksäkra lösningar för cyklister och fotgängare i korsningen 

mellan Hästhagen och Angeredsvinkeln. Nya gång- och cykelpassager skapar säkra 

kopplingar mellan befintliga gång- och/eller cykelnätet i området. Ett antal olyckor är 

registrerade i den korsningen som bland annat kan bero på fortkörningar. Genom förhöjda 

gång- och cykelpassager sänks hastigheten vilket ökar säkerheten och 

fortkörningsolyckor undviks. Dessa åtgärder ökar säkerhet och trygghet för oskyddade 

trafikanter. Dessutom ökar tillgängligheten för äldre människor, de med 

funktionsnedsättning, föräldrar med barnvagn med mera genom att anpassa passagerna 

med olika kantstensnivåer. 

En bedömning kring behov av upphöjningar gjordes där konsulten ansåg att upphöjning 

vid passage 3 och 4 inte var nödvändig med hänsyn till befintlig upphöjning öster om 

passage 3, den nytillkomna upphöjningen vid passage 1 och Angeredsvinkelns låga 

trafikmängd. Upphöjning har lagts in i trafikförslaget enligt beställarens beslut. 

Konsekvensen av förhöjd passage 3 är att busstrafik påverkas eftersom upphöjningen på 

grund av befintligheter inte kan anpassas till gata med busstrafik. Konsekvensen av 

förhöjd passage 4:s placering nära utfart gör att bilar från bilservicen inte kan räta upp 

innan upphöjningen vilket ger ett mycket obekvämt körsätt. Vid eventuell fortsatt 

projektering rekommenderas samordning med bilservicen och att förslagsvis flytta 

bilservicens utfart längre söderut. Detta för att möjliggöra ett naturligare och säkrare 

körsätt över Passage 4 i nordlig riktning samt att skapa bättre sikt för utkörande bilar när 

fotgängare korsar passagen.  

Genom förslaget hänvisas cyklister mellan föreslagen gång- och cykelbana längs 

Rävebergsvägen och befintligt längs Hästhagen via korsningens norra passage. Detta för 

att undvika cykling på busshållplatsens södra läge. En separerad cykelbana söder om 

hållplatsen har inte föreslagits på grund av platsbrist. Dock finns en risk att cyklister ändå 

väljer kortaste vägen via övergångsställe på passage 4 och över busshållplatsens 

plattform. Andelen cyklister som antas behöva använda den sträckningen (generellt söder 

till söder via korsningen) bedöms vara ett fåtal. Dock väntas ett antal cyklister från 

verksamheter längs Angeredsvinkeln eventuellt använda denna färdväg. 

Avsmalning av Rävebergsvägen påverkar bilisterna att ha ett säkrare körsätt och därmed 

skapar lösningen en tryggare trafikmiljö. Avsmalningen har även en effekt på placering 

av nya gång- och cykelbanan med större avstånd från bergpartier inom sidoområdet. 

Detta som konsekvens minskar risken för bergschakt och därmed mindre komplikationer 

och kostnader för det. 



 

Trafikkontoret, Genomförandestudie 07419/21 35 (55) 

Anslutning till befintliga höjder vid korsning Norrleden/Rävebergsvägen och 

Räddningstjänstens utfart innebär att både tvär- och längslutning blir högre än vad som är 

tillgänglighetsanpassat. Den resulterande lutningen blir som värst ungefär 8,5 %. För att 

säkerställa tillgänglighetsanpassning samt att få en god standard på gång- och 

cykelpassagen rekommenderas att brandstationens utfart justeras längre in på 

Räddningstjänstens mark till en flackare yta och/eller förskjuta övergångsstället över 

Rävebergsvägen i höjd med Norrleden söderut. 

Korsningen med Räddningstjänstens utfart medför ett behov av reglering vid 

blåljusutryckning. Förslagsvis bör det vara i form av signalreglering vilket innebär en 

extra kostnad. Utformningen i denna punkt ska undvika att försämra förutsättningarna för 

utryckning.  

Dagvatten 

Förslaget innebär att nuvarande Rävebergsvägen kommer att smalnas av något. Det 

befintliga vägdiket och ledningen under diket behöver därmed rivas och ersättas.  

Gång- och cykelvägar har inga krav på dagvattenrening. Ombyggnader eller åtgärder som 

påverkar dagvattenhanteringen från den befintliga Rävebergsvägen kan medföra att 

tillsynsmyndigheter ställer nya reningskrav på dagvattnet från bilvägen. Trafikmängden 

på Rävebergsvägen är över 8000 ÅDT och recipienten är klassad som mycket känslig. 

Om en tillsynsmyndighet ställer krav på rening av Rävebergsvägen kommer kravet att 

vara omfattande rening, vilket i praktiken innebär en ny dagvattendamm. Söder om 

Hästhagen finns en gräsyta där en dagvattendamm skulle kunna placeras. Ytan behöver i 

så fall tillgängliggöras i pågående detaljplanearbete. 

Krav på omfattande rening av dagvatten från Rävebergsvägen kan undvikas om gång- 

och cykelbanan anläggs innanför det befintliga diket så att diket inte förändras. 

Alternativt att gång- och cykelbanan följer den alternativa sträckningen i kap E.2. 

Angeredsvinkeln har mycket mindre trafik och därmed lägre krav på dagvattenrening. 

De nya farthindren i korsningen Angeredsvinkeln/Hästhagen innebär förändrade 

rinnvägar för dagvattnet i korsningen. Flera nya rännstensbrunnar behövs för att avleda 

det ytvatten som blir uppdämt av de förhöjda passagerna. Vid en av de nya dagvatten-

brunnarna är det ont om utrymme, se dagvattenbrunn markerad med RB i Figur 23 nedan. 

Dagvattenbrunnen är placerad mellan ett stråk med VA-ledningar och ett stråk med el- 

och telekablar. Ledningslägen är ungefärliga vilket gör att det råder stor osäkerhet kring 

exakt avstånd till närliggande ledningar. Det är risk för att befintliga ledningar behöver 

flyttas.  
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Figur 23. Ny dagvattenbrunn (RB) med risk för konflikt med befintliga ledningar. 

Externa ledningar 

En befintlig optobrunn kommer i konflikt med den projekterade gång- och cykelvägen. 

Brunnen behöver nivåjusteras och nuvarande betonglock behöver bytas mot körbart lock. 

Om ledningsägaren godkänner flytt av brunnen kan det vara en alternativ lösning. 

Geoteknik 

Konsekvensbeskrivningen baseras på bedömningar av geotekniska förhållanden utifrån 

befintligt material, observationer gjorda vid fältbesök samt översiktliga geotekniska 

undersökningar. Därmed kan de geotekniska förhållandena både visa sig vara mer eller 

mindre ogynnsamma vid vidare utredning av området.  

Inom arbetet med genomförandestudien har geotekniska fält- och 

laboratorieundersökningar samt en översiktlig sättningsanalys utförts. I samband med 

genomförandestudien har inga stabilitets- och sättningsberäkningar utförts och 

nedanstående beskrivning ska ses som en grov första bedömning. Resultaten av de 

utförda undersökningarna presenteras här i korthet, för mer information se Bilaga 4. 

MUR. 

Enligt nuvarande förslag kommer den nya gång- och cykelbanan att ta en del av 

Rävebergsvägens två körfält och tillhörande slänt på den östra sidan i anspråk (som mest 

cirka 2,5 meter), samt som mest cirka 5,2 meter av den obebyggda marken öster om 

Rävebergsvägen. Krönbredden på den nya GC-vägen planeras till cirka 4,9 meter. 

Släntlutningen på diken planeras till 1:3 längs sträckan. Vid skärning genom befintlig 

bullerskyddsvall mellan Rävebergsvägen och Angeredsvinkeln planeras lutningen på 

slänter öster om dikesbotten till 1:2. Gång- och cykelbanan är tänkt att ligga maximalt 

cirka 1 meter ovanför dagens marknivåer, förutom längs en kort sträcka i södra delen där 

gång- och cykelbanan hamnar cirka 2 meter ovanför dagens marknivåer på befintligt dike. 

Förutsatt att marknivån inte höjs avsevärt och slänter inte blir brantare än vad som 

angivits ovan bedöms stabilitetsförhållanden i utbyggt skede vara fullgoda. Däremot är 

det av stor vikt att i byggskedet kontrollera att fullgod stabilitet erhålls vid exempelvis 

schaktarbeten.   
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Beroende på gång- och cykelbanans bankhöjd och därmed mängd fyllnadsmassor, kan det 

finnas risk för sättningar. Eftersom jorddjupen varierar mycket längs sträckan, ökar risken 

för differenssättningar i längdled. Att en del av Rävebergsvägen tas i anspråk ökar även 

risken för differenssättningar i tvärled, då eventuella konsolideringssättningar som 

befintlig vägbank gett upphov till bör ha utbildats med hänsyn till tidsperioden. Däremot 

sätts ett nytt sättningsförlopp i gång i samband med tillförseln av en ny last som framför 

allt påverkar den tidigare obelastade marken. Om uppfyllnader över 1 meter ska göras bör 

behov av lättfyllnad utredas vidare. Enligt framtaget förslag krävs en uppfyllnad om cirka 

2 meter på en sträcka på maximalt 10 meter i södra delen av sträckan, där det bör tas höjd 

för eventuell uppfyllnad med lättfyllning. En översiktlig sättningsanalys som utförts 

indikerar i grova drag att en uppfyllnad enligt framtaget förslag om cirka 1 meter ovanför 

dagens marknivåer kan tillåtas utan att generera skadliga sättningar. Viktigt att beakta är 

att även grundvattenavsänkningar kan medföra sättningar. För att få en mer tillförlitlig 

sättningsprognos finns behov av mer avancerade fält- och laboratorieundersökningar.  

Beroende på djup på schakter för exempelvis VA-ledningar och då schaktning sker nära 

trafikerad väg, kan det behövas temporära stödkonstruktioner såsom spont, schaktsläde 

eller liknande.  

Silt är ett flytbenäget och tjälfarligt material och förekommer längs sträckan som rena 

skikt och tillsammans med andra jordarter. Detta är viktigt att beakta vid schaktning och 

vibrationsalstrande arbeten, särskilt vid blötare väderlek. Schaktarbeten utförs därför med 

fördel under perioder med mindre nederbörd och låga grundvattennivåer. Vid tidigare 

undersökningar observerades så kallad "stolplera", vilket gör att släntstabiliteten vid 

schaktning är särskilt viktig att beakta. Etappvis schakt bör därför med fördel nyttjas.  

För att få en säkrare bild av grundvattensituationen längs sträckan, behöver behovet av 

installation av grundvattenrör och bergtunnlarnas påverkan på grundvattnet utredas. 

Portrycket i leran bör utredas vidare i nästa skede genom att exempelvis installera 

portrycksspetsar på olika djup samt grundvattenrör i bottenfriktionen.  

På beställarens begäran har enbart geotekniska undersökningar utförts i tre punkter med 

relativt stora avstånd mellan punkterna. För att kunna dra mer tillförlitliga slutsatser kring 

jordens egenskaper bör en kompletterande geoteknisk undersökning göras. Förslagsvis att 

undersökningspunkter utförs tätare och att ostörda prover tas upp och kompletteras med 

kompressionsförsök samt att grundvattensituationen utreds mer utförligt.  

Denna rapport med tillhörande MUR Geoteknik kan inte användas som underlag i 

byggskedet avseende geotekniska förutsättningar, utan bör kompletteras med föreslagna 

fält- och laboratorieundersökningar. 

Bergteknik 

Den föreslagna lösningen innebär schaktning av den befintliga vallen och då kan 

bergskärningar uppkomma. Sådana skall utformas på ett sådant sätt att risk för ras som 

medför risk för skada på förbipasserande eller närliggande anläggningar ej föreligger.  

F.1. Eventuella avsteg från Teknisk Handbok 
I följande Tabell 1 redovisas avsteg från Teknisk Handbok. 
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Tabell 1. Avsteg från Teknisk Handbok. 

Plats/sektion/föremål Utformning enl. TH Föreslagen 

utformning enl. 

GFS:en 

Motivering till avsteg 

Förhöjd passage norr om 

korsningen 

Hästhagen/Angeredsvinkeln, 

se passage 2 i Figur 19. 

Gångpassage ska vara 3 

meter bred.  

Gångpassage 2,5 

meter bred. 

Befintliga svanhalsrör 

samt dagvattenbrunn 

medger ej bredare 

passage. Se Figur 24. 

Tvär- och resulterande 

lutning mellan befintlig 

gång- och cykelväg i söder 

och utfart från 

Räddningstjänsten. 

Tvärlutning för gång- 

och cykelbana bör vara 

1,5 %, men körbanor 

kan ha upp till 2,5-3 %. 

Längslutning 5 % för 

att vara 

tillgänglighetsanpassad. 

Högsta tvärlutning ca 

7 %. 

Högsta längslutning ca 

5,5 %. 

Högsta resulterande 

lutning 8,5 %. 

Befintligt läge vid 

övergångsställe i 

korsning med 

Norrleden respektive 

utfart från 

Räddningstjänsten 

resulterar i hög lutning. 

Belysningsstolpar och 

portalstolpe i skiljeremsan 

mellan Rävebergsvägen och 

gång- och cykelbanan. 

Fri bredd från 

cykelbana 1 meter för 

normal standard. 

Belysningsstolpar och 

portalstolpe (0/320 på 

ritning -8002) 

placerade 0,6 meter 

från gång- och 

cykelbanans kant. 

Uppfyller mindre god 

standard (0,5 meter). 

Belysning kan inte stå 

längre ut i diket, hade 

inneburit att 

skiljeremsan skulle 

behöva vara bredare. 

Förhöjd passage öster om 

korsning 

Hästhagen/Angeredsvinkeln. 

Utformning för gata 

med busstrafik har 

platåyta/utjämningsfas. 

Upphöjningen har 

utformats med ramp 

både innan och efter 

övergångsställe. 

Busshållplatsen ligger 

för nära korsningen 

och utjämningsplan får 

inte plats. 

 
Figur 24. Befintlig dagvattenbrunn och svanhalsrör begränsar gångpassagens bredd – 2,5 meter i stället för 

3 meter enligt Teknisk Handbok.  
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F.2 Framtida förhållanden 

F.2.1 Områdeskaraktär 

Inga förändringar av områdeskaraktären bedöms föreligga om åtgärden genomförs. 

F.2.2 Framtida trafikförutsättningar 

Trafik- och gestaltningsförslaget är ämnat att koppla samman det övergripande 

cykelvägnätet och samtidigt skapa goda förutsättningar att gå 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 samt att den nya gång- 

och cykelbanan föreslås vara separerad.  

Eftersom projektet främjar cykelresor samt en sammanhängande och attraktiv 

cykelinfrastruktur kan projektet ses som en möjlighet till främjande av rekreation och 

friluftsliv. Tillgängligheten till Lövgärdet och området runt Surtesjön förbättras samtidigt 

som invånare i Lövgärdet får bättre tillgänglighet till exempelvis Angereds centrum.  

Förslaget medför inte ökad motorfordonstrafik vilket innebär att buller- och 

luftföroreningsnivåer inte påverkas negativt. Tvärtom väntas hastigheten sänkas med 

avsmalning av Rävebergsvägen och hastighetsdämpande åtgärder i korsningen med 

Hästhagen, vilket i sin tur möjligtvis sänker buller- och luftföroreningsnivåerna. 

Dock innebär utformningen att den befintliga vall med växtlighet som separerar 

Rävebergsvägen och Angeredsleden i stort försvinner. Den bullerdämpande funktionen 

som vallen innebär försvinner likaså vilket kan ha effekt på de verksamheter som finns 

här, inte minst Angered Islamiska Församling. 

Förslaget förväntas även minska antalet olyckor längs med sträckan med anledning av att 

oskyddade trafikanter separeras från motorfordonstrafik och att korsningen med 

Hästhagen hastighetssäkras. 

F.2.3 Trafik, gator och torg 

Projektet innebär att det övergripande cykelvägnätet knyts ihop. I övrigt förändras inte 

förbindelserna för biltrafik eller kollektivtrafik, men bredden på Rävebergsvägens körfält 

blir smalare.  

Trafikföringsprinciper har i samråd med beställaren inte tagits fram i detta skede. 

Arbetsmiljöaspekter redovisas i Bilaga 1. 

F.3 Fastighetsåtkomst och planstöd 

Fastigheten Angered 101:5, som ingår i detaljplan 1480K-II-5095, kommer påverkas av 

byggnationen då busshållplatsen Angeredsvinkeln och gång- och cykelbanan på 

Hästhagens södra sida är lokaliserad inom fastigheten. Fastighetsgränsen följer den gamla 
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utformningen av vägen, då varken busshållplats eller gång- och cykelbana fanns på 

Hästhagens södra sida. Förslagsvis kan fastigheten justeras för att busshållplatsen samt 

gång- och cykelbanan ska ligga på allmän platsmark.  

Detaljplanen II-5095, som är en stadsplan och pekar ut fastigheten Angered 101:5 som 

fortsatt plats för bilservice, påverkas ej av byggnationen.  

Kontakt har ej hållits under genomförandestudien med fastighetsägare av Angered 101:5. 

Anslutningen mellan föreslagen gång- och cykelbana gör intrång på Räddningstjänstens 

mark. I dagsläget är dock aktuellt område bara slänt och växtlighet, och fastigheten ägs av 

Göteborgs stad vilket innebär att det inte bör medföra någon tvist. 

Föreslagen trafiklösning ansluter till vägar som väghålls av Trafikverket; Norrleden och 

Angeredsleden (Rävebergsvägen söder om Norrleden). Byggnationen kan kräva tillfälligt 

nyttjande av de statliga vägarna.  
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G. Måluppfyllelse 

G.1 Förhållande till projektmål*  
Projektmålen har varit att utreda möjligheterna för en gång- och cykelbana, säkerställa 

goda och trafiksäkra cykelkopplingar till alla befintliga anslutningar, säkerställa 

erforderliga lösningar vad avser dagvattenanläggningar, inrymma utredningar och 

handlingar som krävs för att kunna bygga åtgärden efter godkänd genomförandestudie 

samt följa Teknisk Handbok i möjligaste mån. 

Den föreslagna gång- och cykelbanan samt anslutningar har utformats enligt Teknisk 

Handbok utom där befintligheter inte tillåtit.  

Förslaget redovisar anläggningar som löser dagvattenhanteringen utifrån det underlag 

som finns. Dock saknas underlag om befintlig VA-ledning längs Rävebergsvägen och 

skicket på denna vilket kan påverka om lösningen kan tillämpas.  

Projektmålet att "inrymma utredningar och handlingar som krävs för att kunna bygga 

åtgärden efter godkänd genomförandestudie" har inte uppnåtts till fullo eftersom 

undersökningar genomförts i mindre omfattning än förordat enligt beställarens beslut.  

De punkter gällande detaljutformning som tagits upp i B.1.2 Syfte har följts 

funktionsmässigt men specifika åtgärder har bytts ut. Exempelvis har hastighetssäkringen 

vid passage 3 gått från busskudde till upphöjning. 

G.2 Förhållande till Teknisk Handbok* 
Bredden på den separerade gång- och cykelbanan, 4,4 meter, har en normal standard 

enligt Teknisk Handbok kapitel 3CC. Skiljeremsan mellan Rävebergsvägen och gång- 

och cykelbanan är bredare än standardmått i kapitel 3CG1 och 3CG3. Tvärfall och 

längslutning på banan har generellt normal standard enligt kapitel 3KA och 3KB. Dock 

har tvärlutningen en låg standard vid passagen över Räddningstjänstens utryckningsväg 

på grund av befintliga höjder. Längslutningen har också en mindre god standard från 

befintlig gång- och cykelbana vid korsningen med Norrleden till att ansluta till höjd 

bredvid Rävebergsvägen (km 0/000 till 0/070). Dessa markeras dock inte i Figur 25 

eftersom figuren enligt instruktion ska illustrera förhållande till Teknisk Handbok kapitel 

3C. Förslaget redovisar en avsmalnad körbana med 7 meters bredd vilket är enligt kapitel 

3CD1 i Teknisk Handbok. Längslutning, tvärlutning och övriga egenskaper på vägen är ej 

förändrade för Rävebergsvägen. 

Utformning och vägmarkering av passager följer generellt standardritningar enligt 

Teknisk Handbok. Passage 1 är planerad enligt typritning 4504 I, passage 2 och 4 enligt 

4506 I och passage 3 enligt 4506 I, dock utan refug i mitten. Detaljer på passagerna, till 

exempel kanstensvisningar, följer också ovannämnda typritningar. Gångdelen i passage 2 

är 2,5 meter vilket innebär avsteg från Teknisk Handboks standardmått 3 meter. Se 

kapitel F1. 

Figur 25 illustrerar hur trafikförslaget förhåller sig till Teknisk Handbok, där grönt 

representerar normal standard, gul låg standard och röd uppfyller inte Teknisk Handbok. 
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Figur 25. Illustration över förhållande till Teknisk Handbok. 
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G.3 Förändrad måluppfyllelse  
Under studiens gång framkom ett önskemål om att smalna av Rävebergsvägens körfält i 

syfte att sänka hastigheten på vägen. Detta har uppfyllts genom att den föreslagna gång- 

och cykelbanan delvis tar Rävebergsvägen i anspråk och målning justeras till 3 meter 

breda körfält och 0,5 meter bred vägren. För att åstadkomma detta görs avschaktning av 

Rävebergsvägens befintliga överbyggnad. 

I Figur 3 med tillhörande punktlista redovisas att busskudde ska utredas i anslutning till 

hållplats Angeredsvinkeln. Beslut har tagits att övergångsstället i stället utrustas med 

hastighetsdämpande ramper, se ritning 0741921-1002.  

Undersökningen av att smalna av Angeredsvinkeln och snäva till korsningens radie 

mynnade ut i att denna punkt (F i Figur 3) inte kan genomföras på grund av de tunga 

fordon som behöver kunna svänga in på Angeredsvinkeln. Inom uppdraget har en 

undersökning genomförts angående eventuell omledningsväg för tunga fordon. Utfallet 

visar att det inte finns en lämplig omledningsväg och därmed minskas inte korsningens 

radier. 

Enligt beslut i samråd med beställaren har belysning av solitärträd, plantering och 

sittplatser (punkt G och H i Figur 3) inte redovisats på genomförandestudiens ritningar. 
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H. Lov, dispenser, anmälan och 
tillstånd  
Intrång görs på Räddningstjänstens fastighet Angered 101:3 för att möjliggöra en 

koppling till Angeredsvinkeln söderifrån. Fastigheten ägs dock av Göteborgs stad och det 

bör därmed inte krävas tillstånd om byggnation. Förslaget påverkar inte fastighetens 

verksamhet vid intrånget. 

Förslaget berör även fastigheten Angered 101:5 som ingår i stadsplan 1480K-II-3613. 

Ingen åtgärd föreslås enligt höjd- eller vägutrustningsplanerna, men vid produktion kan 

det krävas tillstånd om tillfälligt nyttjande. Dock föreslås punktinsatser enligt Figur 3, 

såsom enstaka belysning och plantering. Eftersom befintlig busshållplats ligger inom 

fastigheten 101:5 innebär det dock ett intrång för de åtgärder som gäller busshållplatsens 

södra läge. Förslagsvis ändras fastighetsgränsen, som följer Hästhagens tidigare 

sträckning, till att busshållplatsen ligger på allmän platsmark. 

Inom genomförandestudien har det identifierats behov av att projektet ansöker om 

tillstånd inom Göta älvs vattenskyddsområde. Projektet innebär större schaktnings- och 

dikningsarbeten samt upplag för schaktmassor, vilket innebär att tillstånd måste sökas hos 

Miljöförvaltningen för att få göra dessa åtgärder inom vattenskyddsområdet. Detta 

återfinns bland annat i skyddsföreskrifterna för Göta älv. Tillståndsansökan samt vidare 

instruktioner återfinns på Göteborgs stads hemsida under "Anmäl eller ansök om tillstånd 

inom vattenskyddsområde". Vid arbeten som är "utöver normal drift eller normalt 

underhåll, av väg, banvall, spårområde" inom vattenskyddsområde Göta älv behövs en 

anmälan ske till miljöförvaltningen.  

Ritningar över arbetet ska skickas på remiss för granskning av berörda ledningsägare. I 

vissa fall kan det även krävas föranmälan innan byggstart. Detta framgår i så fall av 

remissvaret. Vid arbeten i närheten av befintliga ledningar finns krav och bestämmelser 

från respektive ledningsägare som ska följas. 

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

naturförvaltningen inom Göteborgs stad för markarbete i närheten av träd ska åtgärder 

utföras enligt Teknisk handbok.  

Jordprover har genomförts i syfte att undersöka förekomsten av föroreningar i marken. 

Proverna visar att nivåer av metaller och organiska föreningar inte överskrider 

Naturvårdsverkets riktvärde för förorenad mark för känslig markanvändning (KM).  

Restriktioner kan dock förekomma i känsliga områden. Massor med föroreningshalter 

som överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM) ska 

hanteras med restriktioner i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:1 Återvinning 

av avfall i anläggningsändamål. 

Resultatet visar inga spår av PAH-föroreningar men hänsyn ska tas till potentiell 

beläggning av tjärasfalt. Marken kan innehålla äldre fyllnadsmassor, vilka kan vara 

förorenade. Förorenad mark kan kräva särskild hantering i byggskedet och vid grävning 

ska en okulär syn genomföras. Vid upptäckt av tjärasfalt ska miljöförvaltningen genast 

informeras, enligt upplysningsskyldigheten i miljöbalkens 10 kap. 
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I. Kostnadsbedömning 
Tabell 2 redovisar en sammanfattning av den kostnadskalkyl som tagits fram. En 

detaljerad kalkyl återfinns i Bilaga 6. Projektet ingår i trafiknämndens investeringsplan 

och medel finns avsatta för produktion år 2022. 

Tabell 2. Översikt av kostnadskalkyl. 

Moment Kostnad [mnkr] 

Anläggningsarbeten 8.51 

Planering och projektering 1.80 

Projekt- och byggstyrning 0.67 

Generella osäkerheter 25 % 2.75 

Total projektkostnad 13.73 

 

Årlig driftkostnad bedöms schablonmässigt till cirka 280 000 kr. Projektet bedöms vara 

av den art att schablon kan användas. 
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J. Risker 

J.1 Projekt 

Begränsade geotekniska undersökningar 

På beställarens begäran har den geotekniska undersökningen utförts i mindre omfattning 

än konsultens rekommendation. Geotekniska undersökningar har därför enbart utförts i 

tre punkter med relativt stora avstånd mellan punkterna. För att kunna dra mer 

tillförlitliga slutsatser kring jordens egenskaper bör en kompletterande geoteknisk 

undersökning göras, se kapitel F.  

På grund av den snäva tidsramen har heller inga hydrogeologiska mätserier gjorts. Det 

innebär en osäkerhet kring grundvattennivån och en risk att grundvattnet påverkar schakt- 

och/eller sättningsförhållanden. För att få en säkrare bild av grundvattensituationen längs 

sträckan behöver behovet av installation av grundvattenrör och bergtunnlarnas påverkan 

på grundvattnet utredas. 

Bedömningen av de geotekniska förutsättningarna innehåller osäkerheter som riskerar att 

påverka schaktarbeten, sättningsförlopp i permanentskede med mera. Detta kan kräva mer 

omfattande arbeten i senare skeden och bidra till oplanerade kostnader. Projekteringen 

kan även komma att behöva justeras på grund av geotekniska förhållanden. Sannolikheten 

bedöms dock som relativt låg. 

Bergtekniska förutsättningar 

Projektet innebär med genomförandestudiens lösning att berg kommer behöva sprängas 

bort från den befintliga vallen som separerar Rävebergsvägen och Angeredsvinkeln. Det 

råder dock stor osäkerhet kring hur mycket berg som finns i området. Det finns därför en 

risk att det kan bli mer omfattande arbete och större kostnader än uppskattat vilket kan 

påverka projektets tidplan. Kostnaden kan eventuellt bli hög men sannolikheten att det 

påverkar allvarligt bedöms som låg.  

Utöver själva sprängningens direkta risker i sig måste även sekundära effekter såsom ras 

av block från närliggande bergskärning till följd av vibrationer beaktas. Risker måste 

utredas av sprängkunnig innan sådant arbete kan ske.  

Utifrån tillgängligt kartmaterial från SGU bedöms det som osannolikt att problem med 

radonavgivelse eller sulfidföring skulle föreligga. Bergmassor uppkomna genom 

schaktningsarbeten tros därför ej kräva särskild hantering eller omfattas av restriktioner 

för deras användande.  

Bristfälligt underlag på befintliga ledningar 

I underlaget från Ledningskollen saknas en del ledningar. Det gäller framför allt 

dagvattenledningar för avvattning av Rävebergsvägen. Dagvatten från vägen avvattnas 

idag till diken. Det finns befintliga kupolbrunnar i diket men ingen information om hur 

vattnet rinner vidare från kupolbrunnarna.  
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Den nya gång- och cykelbanan är utformad för att avvattnas till ett befintligt ledningsnät 

som inte är karterat. Detta är en risk som kan påverka projektets genomförande. Om 

befintligt dagvattensystem är i dålig kondition eller av annan anledning inte kan användas 

måste projektets omfattning utökas till att omfatta dagvattenhantering hela vägen till 

närmaste lämpliga recipient. Osäkerheten riskerar att medföra oplanerat arbete och 

tillkommande kostnader.  

Nya reningskrav på dagvatten från Rävebergsvägen 

Det finns risk för tillkommande krav på rening av dagvatten från de befintliga körfälten 

för biltrafik på Rävebergsvägen. Kravet kommer i så fall att vara omfattande rening. 

Konsekvensen om det ställs hårdare krav på dagvattenrening blir ökad projektkostnad och 

förutsätter att kommunen upplåter mark för de nya anläggningar som behöver byggas. 

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 

Vallen som avgränsar Angeredsvinkeln från Rävebergsvägen är någon meter hög och har 

mycket grönska och träd. Det antas att vallen förutom att vara siktskymmande delvis 

fungerar som bullerdämpande åtgärd för de verksamheter som finns längs med 

Angeredsvinkeln. Det finns därför en risk att verksamheter och främst den Islamiska 

Församlingen kommer att störas av buller eftersom vallen kommer att tas bort. Med 

anledning av detta behövs troligtvis en bullerutredning vilket kan innebära högre 

kostnader för projektet beroende på utfall av denna. Sannolikheten för att verksamheter 

kommer störas utan åtgärd är medelhög.  

Under byggtiden kan större störningar ske vid till exempel sprängning. Risken är att det 

påverkar Angered Islamiska Församling, Angeredsvinkelns dagliga verksamhet och 

Gårdstensskolan. Risken har en relativt låg sannolikhet men det krävs att kontakt tas med 

dessa verksamheter angående eventuellt störande aktiviteter. Särskilt hänsyn bör tas 

gällande Islamiska Församlingen högtider och fredagsbön.  

Vidare kan byggnationen också innebära en svårighet för de personer som ska till 

Angeredsvinkelns dagliga verksamhet och barn på väg till Gårdstensskolan. Dels ser 

platsen annorlunda ut vid byggnation, dels behöver hållplatsen Angeredsvinkeln flyttas. 

Konsekvensen kan då bli att barn eller personer med sämre lokaliseringsförmåga inte 

känner igen sig och går vilse eller inte stiger av bussen vid rätt hållplats. Det är därmed 

mycket viktigt att både den dagliga verksamheten och skolan kontaktas i god tid för 

information om arbetet och var hållplatsen kommer förflyttas. Då ges möjlighet till att 

berörda barn och personer kan vänja sig vid förändringen i lugn takt.  

Studiens utformningsförslag innebär fortsatt att busshållplatsen Angeredsvinkeln är 

belägen mycket nära korsningen Hästhagen/Angeredsvinkeln. Placeringen tros bero på 
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Hästhagens högre lutning strax österut. Både befintlig och föreslagen utformning innebär 

att oskyddade trafikanter korsar Hästhagen på båda sidor om hållplatslägena – det vill 

säga både framför och bakom stillastående bussar. Bussars storlek innebär att 

siktförhållandena försämras. När bussar angör vid motriktat hållplatsläge är det svårt att 

se eventuella oskyddade trafikanter som ska korsa vägen. Korsningspunkterna har i och 

med förslaget förtydligats och gjorts säkrare men risken för olyckor vid platsen kvarstår, 

om än lägre än i dagsläget. 

Genomförandestudiens utformningsförslag innebär en del hastighetssänkande åtgärder för 

att göra övergångsställen och passager tryggare. Upphöjningar påverkar dock 

busschaufförer och det finns en risk att Västtrafik motsäger sig genomförandestudiens 

förslag. Konsekvensen kan bli att utformningen behöver ändras. Sannolikheten för att 

projektet påverkas är dock låg eftersom det gäller punktåtgärder. Kontakt och diskussion 

bör dock tas med Västtrafik för att undvika att risken inträffar i sent skede.  

De upphöjda gång- och cykelpassagerna i korsningen Hästhagen/Angeredsvinkeln 

innebär anläggning ovanför en mycket stor fjärrvärmekulvert och ett stråk med flera 

högspänningskablar. Det kan komma krav från ledningsägaren som reglerar hur 

schaktarbeten i närheten av de här ledningarna får utföras som eventuellt påverkar 

tidplanen. 

På marken som angränsar Rävebergsvägen, Hästhagen och Angeredsvinkeln finns planer 

på att bygga en ny kontorsbyggnad. Tidplan och geografisk utbredning för denna är dock 

okänd varför det finns en risk att gång- och cykelbanans utbredning krockar med 

kontorsbyggnadens mark. Detta kan påverka tidplan och utformning för gång- och 

cykelbanan om samtliga aktörer inte kommer överens. Sannolikheten bedöms som låg 

men samordning är av största vikt och kontakt bör tas i tidigt skede vid detaljprojektering. 

Södra delen av Angeredsvinkeln ligger på Räddningstjänsten Storgöteborgs fastighet. Det 

finns en risk att Räddningstjänsten motsätter sig vald lösning eftersom den föreslagna 

gång- och cykelbanan korsar utryckningsvägen. Det skulle kunna innebära påverkan på 

tidplan och kostnad. Dock har Räddningstjänsten varit med på 

ledningssamordningsmöten och gett input till de åtgärder som behövs för att möjliggöra 

trafikförslaget (signalreglering att använda vid utryckning) och risken bedöms därför som 

låg. Det krävs dock kontinuerlig kontakt under projektets gång för att säkerställa fortsatt 

låg risk. 

Slutligen, om det krävs ett tillstånd med anledning av att produktionen berör ett 

vattenskyddsområde så kan detta bidra till mer omfattande arbete och därmed påverka 

projektets tidplan. Se Bilaga 2 för uppskattad schaktvolym. 

J.2 Arbetsmiljöplan 
En arbetsmiljöplan har upprättats, se Bilaga 1 Arbetsmiljöplan.  
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J.3 Miljö och hälsa 

Inom ramen för genomförandestudien har en första värdering av miljö- och hälsorisker 

genomförts, se Bilaga 3, gjord före riskreducerande åtgärder. De största miljö- och 

hälsoskyddsriskerna som identifierats kopplat till arbetsmoment i projektet är följande: 

• Att skyddsåtgärder enligt föreskrifter för vattenskyddsområde Göta älv inte följs under 

entreprenad. 

• Att ansökan om tillstånd inom vattenskyddsområde Göta älv inte hanteras korrekt 

under entreprenad 

Störning i form av buller och vibrationer under byggtid, för allmänheten och 

eventuellt djurliv.  

• Entreprenadarbeten medför störning i framkomlighet för allmänhet och yrkestrafik 

samt blåljusutryckning.  

• Ett antal träd inom arbetsområdet ska fällas. Träd är dock till stor nytta för trivsel och 

luftmiljö i stadsmiljö, varpå det finns en risk att dessa aspekter påverkas.  

• Risk för att farliga ämnen läcker ut i vattendrag och leder till exempelvis fiskdöd eller 

övergödning vid sprängning.  

• Risk för att miljö- och hälsofarliga kemikalier från tillfälliga upplag av avfall och 

massor eller schaktning som når vattendrag eller föroreningar i betydande kvantiteter 

kommer i kontakt med dagvattnet och leder till skador på miljön.  

• Risk att läckage av farliga ämnen från det lokala industriområdet når dagvattennät 

eller vattendrag som leder till skada på miljö och hälsa. Potentiellt förorenade 

områden finns inom arbetsområdet i form av Angereds brandstation och 

verkstadsindustri.  

• Risk för att föroreningar når råvattenintaget i Göta Älv. 

För en mer utförligare beskrivning av miljö- och hälsorisker, se Bilaga 3. 

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

J.5 Samhällsviktig verksamhet, krisberedskap 
och informationssäkerhet 
Räddningstjänsten Storgöteborg anses vara en samhällsviktig verksamhet som påverkas 

av byggnationen. Det finns en risk att Räddningstjänstens framkomlighet påverkas. Det är 

av största vikt att utryckning kan ske oberoende byggnationen vilket innebär att minst en 

väg ut måste vara öppen under hela byggtiden. När byggnation vid ordinarie 

utryckningsväg pågår måste utryckning kunna ske norrut via korsningen med Hästhagen. 

Kontakt behöver hållas fortlöpande med Räddningstjänsten, gärna på daglig basis, om 

byggnationens skede, vilken väg som kan användas med mera. Risken är annars att 

Räddningstjänstens utryckning försenas, vilket kan få svåra konsekvenser. Sannolikheten 

bedöms dock som låg om kommunikation sker löpande både i planeringsskedet och under 

byggnationen.  
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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. Även boende norr om aktuell sträcka (Kryddvägen med mera) 

och industriområdet på Kummingatan påverkas av byggnationen och bör beaktas. Särskilt 

viktigt är Räddningstjänsten som finns i direkt anslutning till byggnationen och påverkas i 

hög grad. I egenskap av samhällsviktig verksamhet bör Räddningstjänsten vara högt 

prioriterad i kommunikationsplanen. En mer fullständig bild av intressenter och berörda 

redovisas i Bilaga 7. Analys av behov och påverkan.  

Entreprenören ansvarar för att fastighetsägare, boende, verksamheter 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 
Tidplan för projektet har enligt önskemål från beställaren varit att produktion sker under 

hösten 2022. Upphandling av entreprenör sker dock först när ansökan om tillstånd enligt 

vattenskyddsföreskrifter för Göta älv har godkänts. Anmälan planeras skickas in i augusti 

2022 och beror på Miljöförvaltningens handläggningstid. Som följd av den korta 

tidplanen rekommenderas totalentreprenad där projektering ingår. Där föreslås att 

administrativa föreskrifter som beskriver krav och riktlinjer från beställaren, upprättas av 

den som handlar upp entreprenaden. 

Det beräknas cirka 8–10 veckor för projektering av bygghandling. Efter godkännande 

från beställaren väntas ungefär 4 månader för produktion. Asfaltssäsongen, det vill säga 

den period på året då asfalt kan läggas, är vanligtvis april till september vilket i vanliga 

fall skulle innebära att produktionen kan avslutas först våren år 2023. Tidplanen och 

önskemålet om att avsluta produktionen under år 2022 bör sättas som 

upphandlingsförutsättning i de allmänna föreskrifterna i och med produktionens 

uppskattade tidsåtgång. 

Kravet på tillstånd gäller för att starta nytt, ändra, utöka eller ta över en befintlig 

verksamhet. Handläggningstid hos miljöförvaltningen för en anmälan eller tillstånd är 4–

6 veckor. 

L.2 Bygghandling*  
Totalentreprenad föreslås där projektering av bygghandling ingår.  

Entreprenören ska ta fram trafikföringsprinciper för hur samtliga trafikslag ska ledas 

genom området under byggtid. 

L.3 Produktion* 

Asfaltssäsongen påverkar när produktionen kan utföras.  

Byggnationen behövs utföras på sådant sätt att Räddningstjänsten garanteras 

framkomlighet. När ordinarie utryckningsväg bebyggs måste Räddningstjänsten ha 

alternativet att köra via Hästhagen. Även verksamheter längs Angeredsvinkeln, med 

åtkomstpunkt enbart från korsningen med Hästhagen, behöver säkerställas åtkomst under 

produktion.  

Arbete kommer ske längs Rävebergsvägen östra sida och även vägkroppen påverkas för 

att smalna av Rävebergsvägen. Det östra av de norrgående körfälten behöver stängas av 

under majoriteten av byggtiden. Förslagsvis stängs det västra norrgående körfältet av för 

justering av vägmarkering innan arbete sker med det östra norrgående körfältet, 

sidoområde samt gång- och cykelbana. På grund av mycket trafik och högre hastighet 

behövs så kallad tung avstängning med mera, enligt Krav och råd för arbeten på och vid 

väg.  
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Under produktion kan trafik ledas om via andra vägar, till exempel via Angered centrum. 

Trafik till Gårdstensskolan och Angeredsvinkelns dagliga verksamhet har en 

åtkomstpunkt norrifrån. Den trafik som ska till Angeredsvinkelns södra del har dock 

endast korsningen med Hästhagen som åtkomstpunkt för fordonstrafik. Se Figur 26 med 

omgivande vägnät där den föreslagna gång- och cykelbanan är markerad i rött. 

 

Figur 26. Övergripande vägnät i närheten av den föreslagna gång- och cykelbanan. 

I området finns en del kritiska verksamheter som berörs av byggnationen, exempelvis 

Räddningstjänsten Storgöteborg, Angered islamiska församling, Gårdstensskolan och 

Angeredsvinkelns dagliga verksamhet. Kontinuerlig kontakt behöver hållas med dessa 

verksamheter för att säkerställa dessas funktioner. Det gäller även Trafikverket vars 

korsning ligger nära föreslagen trafiklösning. Se mer information i Bilaga 7. Analys av 

behov och påverkan.  

Vid produktion av korsningen Hästhagen/Angeredsvinkeln och dess upphöjda passager 

kommer etappvis byggnation behövas. Särskilt verksamheter längs Angeredsvinkelns 

södra del har bara denna korsningspunkt som in- och utfart. Ett körfält i taget behöver 

byggas och växelvis trafik ske på det andra körfältet. En närmare studie behövs på hur 

hantering av tillfällig trafik löses inom trafikföringsprinciperna. Det innefattar att 
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busshållplatsen temporärt flyttas till annan plats som är tillgänglig för exempelvis 

Gårdstensskolan och Angeredsvinkelns dagliga verksamhet.   

Under hela arbetets gång ska tillfällig belysning betjäna entreprenadområdet. Befintliga 

belysningssystem får inte släckas ned eller tas bort utan att tillfällig‑/ersättningsbelysning 

monteras. Tillfällig belysning ska uppfylla motsvarande belysningsklass som befintlig 

belysningsanläggning. Vid planering av tillfällig belysning ska helhetsintrycket av stolpar 

och master från belysning och vägmärken beaktas. 

L.4 Kontroll och uppföljning* 
Beställaren ska godkänna bygghandling, föreslagen inom totalentreprenad, innan 

produktion startar och ska framgå av de allmänna föreskrifterna.  

Vibrationsundersökningar ska genomföras på grund av närhet till befintliga byggnader.  

Krav från miljöförvaltningen angående tillståndsansökan för större schaktningsarbeten 

inom vattenskyddsområde kan behöva följas upp.   

Det är av stor vikt att i byggskedet kontrollera att fullgod stabilitet erhålls vid exempelvis 

schaktarbeten.  

I kapitel H redovisas identifierat behov av lov, dispenser, anmälan och tillstånd. Vid 

upphandling av entreprenör kommer krav att ställas avseende miljökontroll. Under 

produktionsskedet bör beställaren utföra miljökontroller i form av miljöronder med hjälp 

av miljökontrollprogram och checklista. Efter entreprenaden bör ett slutdokument 

sammanfattas och överlämnas inför driftskedet.  
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M. Förslag till inriktning av 
fortsatt arbete och beslut 
Utifrån framtagen genomförandestudie kräver projektet för genomförande:  

• Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar utförs som komplement till 

tidigare utförda undersökningar inom området, se Kapitel F. 

• Portrycks- och grundvattenförhållandena inom området rekommenderas utredas 

vidare, se Kapitel F.  

• Stabilitets- och sättningsförhållanden för såväl byggskedet som planerade 

åtgärder ska kontrolleras och säkerställas.  

• Eventuell förekomst av kvicklera ska tas i beaktning vid stabilitetsutredningar 

och vid exploatering av området. 

• Eventuella geotekniska förstärkningsåtgärder för planerade åtgärder ska 

dimensioneras i samband med detaljprojekteringen. 

• Ansökan om tillstånd för större schaktningsarbete inom vattenskyddsområdet 

Göta älv från Miljöförvaltningen.  

• Att Miljöförvaltningen informeras skyndsamt om tjärasfalt upptäcks, enligt 

upplysningsskyldigheten i miljöbalkens 10 kap. Återanvändningen av tjärasfalt 

ska även göras i samråd med tillsynsmyndighet. 

• Okulär syn vid grävning för att upptäcka eventuella förorenade massor. Vid 

avvikelser såsom lukt ska en miljöspecialist kontaktas för att bedöma om 

ytterligare prover behöver tas på eventuella utfyllnadsmassor. 

• Park- och naturförvaltningen ska underrättas om avverkning av träd. 

• Höjdjustering av Räddningstjänstens utryckningsväg för att få till en god 

standard. Anslutningen från brandstationen har en lutning på 5 % och därmed 

följer gång- och cykelpassagen över denna infart samma lutning, vilket är 

väsentligt högre än Teknisk Handbok 1,5 %.  

• En vägteknisk analys för att uppskatta tjocklek och typ av befintlig 

vägkonstruktion. Detta krävs för beräkning av djup på dräneringsledning. 

• En ytterligare vägteknisk kontroll med hänsyn till befintliga och framtida hjulspår 

som påverkar vägkonstruktionen. 

• Bullerutredning då befintlig vall mellan Rävebergsvägen och Angeredsvinkeln 

sprängs bort i samband med byggnation av den nya gång- och cykelbanan. 

• Projektering av styrsystem för belysning. 

• Utredning av åtgärder som säkrar tillgängligheten för synsvaga, eventuellt genom 

ledstråk och/eller pollare. 

• Undersöka risken för tillkommande krav på rening av dagvatten. 

Slutligen, med hänsyn till beställarens beslut av begränsade undersökningar i 

genomförandestudien, kan COWI AB inte stå som ansvarig för eventuella komplikationer 

till följd av brist på undersökningar, om beställare beslutar att bygga baserat på denna 

genomförandestudies handlingar. Enligt ett projektmål skulle studien "inrymma de 

utredningar och handlingar som krävs för att kunna bygga åtgärden efter godkänd 

genomförandestudie" men detta har inte kunnat uppnås med anledning av beställarens 

beslut. 
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