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A. Sammanfattning 
Projektet Citybuss Backastråket syftar till att bygga om ett stråk, längs med 

Litteraturgatan och Skälltorpsvägen, från hållplatsen Balladgatan i söder till hållplatsen 

Körkarlens gata i norr, med egen körbana för citybussar. Citybuss Backastråket som 

åtgärd ska vara förberedd för spårväg och i framtiden kunna knyta an till ny spårvägslinje 

från Hjalmar Brantingsgatan med planerad spårvagnsstation i Brunnsbo. Med 

citybusskonceptet bedöms kollektivtrafikens attraktivitet öka och kunna locka fler att 

välja kollektivt resande framför bil samtidigt som det ökade resandebehovet kan hanteras 

under överskådlig tid. 

Genomförandestudien har avgränsats till att endast behandla delsträckor längs med 

Backastråket som inte redan ingår i pågående eller redan färdigställda projekt. Därmed 

har delsträckor som ingår i de angränsande projekten Bostäder väster om Litteraturgatan, 

Selma Lagerlöfs torg samt Skola och bostäder vid Gåsagången, avgränsats bort. Utifrån 

avgränsningen har varken trafik- och gestaltningsförslag, genomförande eller 

kostnadsbedömning för ombyggnation i enlighet med citybusskonceptet utretts för de 

angränsande projekten. För att Backastråket ska få ett enhetligt uttryck längs med hela 

sträckan har dock en utgångspunkt i arbetet varit att genomförandestudiens trafik- och 

gestaltningsförslag ska utgå från och anpassas till de angränsande projektens utformning. 

Bland annat innebär det att skapa en mer stadsmässig gata, som utöver förbättrad 

framkomlighet för kollektivtrafiken också lyfter stråkets stadsmässiga kvalitet som ett 

gott gång- och cykelstråk. 

Enligt de mål som fastställts ska genomförandestudiens förslag uppnå: 

• En ombyggd gata med separerade körfält för kollektivtrafik mellan hållplats 

Balladgatan och hållplats Körkarlens gata med anpassad sektion till angränsande 

projekt. 

• Sträckan ska vara förberedd för spårvagnstrafik vilket innebär att sektion och 

plangeometri för ny gata är anpassad för spårvagnstrafik. 

• Lösningen ska möjliggöra elladdning för buss vilket innebär att matning av el ska 

finnas i tillräcklig omfattning samt plats för utrustning och uppställning av bussar 

ska finnas. 

Därtill har hänsyn tagits till framtagna guidelines i kollektivtrafikplanen Målbild 

Koll2035 för trafikkonceptet citybuss.  

Trafik- och gestaltningsförslaget som tagits fram och presenteras i rapporten uppfyller de 

mål som fastställts. Förslaget bygger på en sektion som följer befintlig struktur och 

framtagna förslag i angränsande projekt med mittförlagd kollektivtrafikkörbana. 

Anpassningar har gjorts i sektionen utifrån tillgång på utrymme. Anpassningar har främst 

gjort i tillgänglig flexzon samt vid behov på gång- och cykelbana. För att säkerställa att 

plats finns för anläggningen har vikt lagts vid att utreda befintliga plan- och 

fastighetsgränser. För att förbättra möjligheterna för en framtida spårväg samt minska 

intrång i angränsande fastigheter har, förutom sträckans plangeometri, även höjder längs 
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med sträckan setts över och anpassats. Bedömningen är dock att det återstår ytterligare 

arbete, för att förbereda sträckan för spårväg.  

Ett färdigställande av citybusstråket, utifrån det trafik och gestaltningsförslaget som tagits 

fram inom genomförandestudien, kommer innebära att grön nivå uppnås inom det södra 

utredningsområdet och gul nivå inom det norra enligt presenterade guidelines i Målbild 

Koll 2035. Inom ramen för genomförandestudiens utredning bedöms förutsättningarna för 

grön nivå ha uppnåtts. Föreslagen utformning inom angränsande projekt påverkar dock 

helhetsbilden.  

Ur gestaltnings- och miljösynpunkt föreslås att befintliga gröna ytor samt trädmiljöer i 

den mån det går bevaras, flyttas eller kompenseras för att säkerställa viktiga naturvärden 

samt för att bidra till en mer stadsmässig karaktär. Plats för gröna ytor har också varit av 

vikt för dagvatten- och skyfallshanteringen som initialt pekats ut som särskilt viktig att 

beakta. Både dagvatten och skyfall föreslås hanteras inom trafikområdet. Flexzoner 

föreslås utformas med skelettjordar och biofilter för att kunna hantera och rena dagvatten. 

Skyfall fördröjs på utpekade platser vid gräsytan framför Folkets Hus i Backa samt gång- 

och cykeltunneln vid hållplats Körkarlens gata, för att därefter ledas vidare via väg till 

sedan tidigare utpekade ytor. 

Ett förslag till skedesindelning för utbyggnaden av de delsträckor som behandlas inom 

genomförandestudien har tagits fram. Förslaget visar att det är möjligt att säkerställa en 

god framkomlighet även under genomförandet. Den analys av åtgärdens påverkan i 

förhållande till de behov som påvisats pekar inte på att en särskild mobility 

managementutredning kommer att behövas. 

Projektet Citybuss Backastråket finansieras inom ramen för Sverigeförhandlingen. 

Inom genomförandestudien har en övergripande kostnadsuppskattning har tagits fram. 

Kostnadsuppskattningen är framtagen i ett tidigt skede och har därför en riskpeng direkt 

mot anläggningskostnaden som bör kunna minskas succesivt ju längre arbetet fortskrider 

och ju mindre osäkerheterna blir. Utöver riskpengen finns en angiven riskreserv som 

inbegriper oförutsedda kostnader och generella risker. Projektkostnaden bedöms uppgå 

till cirka 215 000 000 kronor (2021 års prisnivå). 

Slutsatsen av genomförandestudien Citybuss Backastråket är att presenterat trafik- och 

genomförandeförslaget är genomförbart och uppfyller de mål som satts upp även om 

ytterligare åtgärder behöver vidtas längs sträckor i de angränsande projekten för att 

stråket ska uppfylla grön nivå för trafikkonceptet citybuss enligt guidelines i Målbild 

Koll2035.  

B. Bakgrund  
I kapitel B beskrivs bakgrunden till genomförandestudien, vilket problem den tänka 

lösningen syftar till att lösa, vilka tidigare utredningar som tagits fram, vilka mål som har 

formulerats för genomförandestudien samt beskrivning av andra för genomförandestudien 

relevanta mål. 
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Figur 1. Geografiska avgränsningar för genomförandestudien för Citybuss Backastråkets 

utredningsområden. Återfinns även i Bilaga 1. 
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Figur 2. Södra utredningsområdets geografiska avgränsning. Återfinns även i Bilaga 1. 
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Figur 3. Norra utredningsområdets geografiska avgränsning. Återfinns även i Bilaga 1. 

B.1 Brister, problem och syfte 

Göteborgsregionen växer och 2035 kan det komma bo fler än 800 000 invånare och 

finnas närmare 400 000 arbetsplatser i området. På Hisingen sker förtätning längs 

Backastråket mellan Balladgatan och Körkarlens gata och bostadsutbyggnaden där 

kommer resultera i en betydande ökning av antalet boende. Tillväxten i området och i 

Göteborgsregionen medför ett stort behov av samhällsnyttiga investeringar som 

exempelvis en väl fungerande kollektivtrafik för att möjliggöra hållbara resor och minska 

trängsel. 

Backastråket trafikeras idag av områdestrafik samt stombuss med delvis egna körfält. I 

kollektivtrafikplanen Målbild Koll2035 som tagits fram i samarbete mellan Göteborgs 

stad, Mölndals stad, Partille kommun och Västra Götalandsregionen, pekas Backastråket 

ut som ett stråk för trafikkonceptet citybuss. På sikt är kollektivtrafikplanens målsättning 

att Göteborgs centrala delar och begränsade utrymme ska kunna avlastas genom att fler 

byten, som idag sker i centrum, görs längre ut i systemet. Citybussarna är då viktiga för 

att resenärer snabbt ska kunna ta sig vidare mot centrum. Trafikkonceptet ställer därför 

höga krav på framkomlighet och hastighet. För att uppnå kraven behöver bussarna gå på 

egen körbana, vilket idag saknas längs Backastråket. 

Projektet Citybuss Backastråket syftar till att bygga om stråket med egen körbana för 

citybussar längs med Litteraturgatan till Skälltorpsvägen och hållplatsen Körkarlens gata. 

Citybuss Backastråket som åtgärd ska vara förberedd för spårväg och i framtiden kunna 
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knyta an till ny spårvägslinje från Hjalmar Brantingsgatan samt till planerad 

spårvagnsstation i Brunnsbo. Stråket ska kunna trafikeras med eldrivna 

kollektivtrafikfordon som ska kunna laddas vid hållplatsen Körkarlens gata.  

Med citybusskonceptet bedöms kollektivtrafikens attraktivitet öka och kunna locka fler 

att välja kollektivt resande framför bil samtidigt som det ökade resandebehovet kan 

hanteras under överskådlig tid. 

Citybuss Backastråket är ett projekt inom Sverigeförhandlingen mellan Göteborgs Stad, 

Västra Götalandsregionen och staten. 

B.2 Aktualitet och geografisk avgränsning 

Genomförandestudien Citybuss Backastråket omfattar hela den sträcka som beskrivs i 

kapitel B.1 Brister, problem och syfte, ovan.  

Avgränsning av genomförandestudiens utredningsområde, bestående av ett område i 

söder längs Litteraturgatan och ett i norr längs Skälltorpsvägen, har gjorts mot bakgrund 

av att mark som tas i anspråk antingen ska vara planlagd mark i överensstämmelse med 

projektets syfte eller mark som redan idag har anspråkstagits för trafikändamål.  

Avgränsningen har vidare utgått från att tre angränsande projekt som redan är under 

projektering eller byggda. Där med ingår inte de angränsande projekten av 

genomförandestudiens trafik- och gestaltningsförslag eller övriga utredningar. De 

angränsande projekt är från söder till norr:  

• Bostäder väster om Litteraturgatan med byggstart 2020 

• Selma Lagerlöfs torg som delvis är byggt och där etapp 1 stod klar 2019. 

• Skola och bostäder vid Gåsagången med planerad byggstart 2023 

Hela Citybuss Backastråket planeras stå klar 2023. 

Genomförandestudiens trafik- och gestaltningsförslag har förhållit sig och ansluter till 

angränsande projekts gällande förslag men varken genomförande eller 

kostnadsbedömning av angränsande projekts förslag har utretts i denna 

genomförandestudie utifrån avgränsningen, utan har hanterats inom respektive projekt. 

Genomförandestudiens trafik- och gestaltningsförslag ska utgå från och anpassa sig till de 

angränsande projektens förslag för att skapa ett enhetligt uttryck längs med stråket. Bland 

annat innebär det att skapa en mer stadsmässig gata som utöver förbättrad framkomlighet 

för kollektivtrafiken också förbättrar möjligheterna för gång och cykeltrafik längs med 

stråket. 

Den sträcka av Citybuss Backastråket som omfattas av genomförandestudien har delats in 

i ett norra- och ett södra utredningsområde och illustreras av Figur 1 till Figur 3 på 

föregående sidor.  Det är framförallt Litteraturgatan och Skälltorpsvägen som omfattas av 

projektet. Genomförandestudien utgår dock från befintliga trafikområden och vägar i 

gällande stads- och detaljplaner vilket innebär att större ytor har ingått i 

genomförandestudien än vägarna. 
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Det södra utredningsområdet omfattar Litteraturgatan mellan Klintåsgatan och 

Tingstadsvägen. Söder om Tingstadsvägen kommer Citybuss Backastråket, vid full 

utbyggnad ansluta till den planerade spårvagnsstationen i Brunnsbo. Projektet är under 

uppstart och förväntas påbörjas första halvåret 2021. 

Hållplatsen Balladgatan ska i kommande utbyggnad av Litteraturgatan söder ut anpassas 

till kommande spårvägsutbyggnad inom projekt Brunnsbo-Linné. Eftersom projektet 

Brunnsbo-Linné inte påbörjats har genomförandestudien inga ingående förutsättningar att 

förhålla sig till. Därför har utgångspunkten varit att ansluta trafikförslaget till befintliga 

hållplatslägen för Balladgatan. Det ska dock finnas utrymme för en rak 45 meter lång 

hållplats i närheten av den befintliga hållplatsen Balladgatan. 

Det norra utredningsområdet omfattar Skälltorpsvägen mellan Bäckebolsvägen och 

Gösta Berlings gata. Hållplatsen Körkarlens gata omfattas av genomförandestudien men 

är nyligen upprustad och behandlas endast översiktligt genom att kontroll av plats för 

laddinfrastruktur för elbussar samt det mest västra hållplatslägets längd i förhållande till 

behovet av 24-meters fordon. Se två cirkulationsplatserna som angränsar till hållplatsen 

har inte heller ingått i utredningen. 

Sträckan längs Litteraturgatan mellan det norra och det södra utredningsområdet har 

utretts av de angränsande projekten.  

B.3 Projektmål 

Här följer en beskrivning av de projektmål och övriga mål som genomförandestudien och 

trafik- och gestaltningsförslaget utgår från. Uppföljning av målen presenteras i kapitel 

G.1 Projektmåluppfyllelse. 

B.3.1 Projektmål 

För Citybuss Backastråket har ett antal mål formulerats av Göteborgs Stad, vilka delvis är 

härledda från kollektivtrafikplanen Koll20351, som beskrivs i kapitel B.3.2 Övriga mål, 

nedan.  

Enligt fastställda mål så ska projektet leda till: 

• En ombyggd gata med separerade körfält för kollektivtrafik mellan hållplats 

Balladgatan och hållplats Körkarlens gata med anpassad sektion till angränsande 

projekt. 

• Sträckan ska vara förberedd för spårvagnstrafik vilket innebär att sektion och 

plangeometri för ny gata är anpassad för spårvagnstrafik. 

• Lösningen ska möjliggöra elladdning för buss vilket innebär att matning av el ska 

finnas i tillräcklig omfattning samt plats för utrustning och uppställning av bussar 

ska finnas. 

B.3.2 Övriga mål 

Målbild Koll2035 beskriver hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i det 

sammanhängande tätortsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille fram till år 2035. 

Utgångspunkten i målbilden är att möta kommande resandebehov med kollektivtrafik i 

 
1 Västra Götalandsregionen, Målbild Koll2035 - Kollektivtrafikprogram för stomnätet, 2018 

i Göteborg, Mölndal och Partille 
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området genom att vidareutveckla trafiken med buss och spårvagn. För att lyckas behövs 

tydligare trafikkoncept och en delvis ny struktur som kommer att kräva både ny och 

uppgraderad infrastruktur. Ett trafikkoncept är en helhet som består av delarna trafikering, 

fordon, gator och vägar, hållplatser, stadsutveckling och hållbarhet. 

I Koll2035 presenteras trafikkonceptet citybuss som en ersättare av delar av dagens 

stombussnät. Citybusskonceptet är tänkt att erbjuda direktresor till och från Göteborgs 

centrum på 15 minuter längs stråk med många boende, där spårvagnstrafik saknas eller 

behöver kompletteras. Konceptet kan sammanfattas med ”tänk spårvagn – kör buss”, 

vilket innebär att körvägar och linjenät ska vara stabila över tid och gå på egna körbanor 

med egna hållplatser. Hållplatserna ska vara väl kopplade till gång- och cykelnätet. 

Eftersom citybussarna är tänkta att gå genom tätbebyggda områden så behövs el- eller 

elhybridbussar för att minimera buller och utsläpp. 

Tabell 1 Tabellen visar nivåer gällande kvalitetsmål för trafikkoncepten. Källa: Målbild Koll2035. 

 

I Koll2035 finns framtagna riktlinjer så kallade ”guidelines” för citybuss som beskriver 

de egenskaper trafiknätets delar behöver ha för att tillsammans uppfylla kvalitetsmålen 

där grön nivå är ett riktvärde, se Tabell 1 ovan. I de fall kollektivtrafikens anspråk hamnar 

i konflikt med andra intressen på en delsträcka, kan en sänkning till gul nivå för vissa 

parametrar vara motiverad. Gul nivå beskriver gränsvärdet för kvalitetskraven. Så länge 

gul nivå används i begränsad omfattning och standarden i övrigt är grön, kan en linje eller 

ett stråk som helhet anses leva upp till konceptets kvalitetskrav. En delsträcka betecknas 

som grön om samtliga infrastrukturparametrar uppfyller grön nivå. Om en eller flera 

parametrar endast uppfyller gul nivå blir den delsträckan gul. Om någon av parametrarna 

varken uppnår grön eller gul nivå blir sträckan röd. En bedömning av Citybuss 

Backastråket, utifrån trafikkonceptets riktlinjer, presenteras i kapitel G Måluppfyllelse. 
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B.4 Underlag för GFS 

Denna genomförandestudie baserar sig på Teknisk handbok, version 2020:1. Underlag har 

även inhämtats från bland annat de angränsande projekten Detaljplan Skola och bostäder 

vid Gåsagången och Detaljplan Bostäder väster om Litteraturgatan samt Detaljplan Selma 

Lagerlöfs torg för att uppnå en enhetlig utformning av gatan samt för att ta del av sedan 

tidigare genomförda utredningar. Hänvisningar till underlag har gjorts i rapporten och 

återfinns i referenslistan. 

B.5 Syfte med GFS:en 

Syftet med genomförandestudie Citybuss Backastråket är att utreda genomförbarheten av 

att anläggning av bussbana mellan Balladgatan och hållplats Körkarlens gata, undantaget 

de sträckor som ingår i andra projekt som definierades i kapitel B.2 Aktualitet och 

geografisk avgränsning men med en utformning som skapar en enhetlighet längs med 

stråket. Ett ytterligare viktigt syfte med studien har varit att ta fram en 

kostnadsbedömning för projektet. 

C. Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 
I kapitlet beskrivs Backastråket och området som omfattas av genomförandestudien 

utifrån stadsmässiga, trafikala, miljömässiga och sociala aspekter. Området kommer de 

kommande åren genomgå stora förändringar där stråket ska förtätas och omvandlas från 

en transportsträcka till en stadsgata. Citybussprojektet kommer förbättra förutsättningarna 

för kollektivtrafiken längs med stråket. I och med omvandlingen kommer även högre krav 

ställas på förbättrade möjligheter för gång- och cykel längs Backastråket. 

Förändringen innebär en möjlighet att förbättra negativa aspekter i området och samtidigt 

bevara viktiga värden. Några aspekter har lyfts som särskilt viktiga i utredningen. 

Dagvatten- och skyfallshanteringen har i de utredningar som gjorts i angränsande projekt 

varit en särskilt viktig fråga och de nuvarande förhållande beskrivs under C.3.4 Dagvatten 

och under C.3.5 Skyfall.  

Eftersom utrymmet för ombyggnaden av gatan är begränsad har vikt lagts vid att 

inledningsvis kartlägga gällande detaljplaner i området samt fastighetsgränser som en 

förutsättning för att senare kunna bedöma eventuella ytterligare behov av mark för att 

anläggningen ska få plats. Förutsättningarna beskrivs under C.8 Fastighetsägande. 

C.1 Stadskaraktär 

I följande kapitel beskrivs kort den nuvarande stadskaraktären utifrån historisk 

utveckling, stadsbild, landskapsbild samt befintliga viktiga karaktärskapande inslag. 

C.1.1 Historisk Tillbakablick 

Under slutet av 1800-talet kallades Backaområdet för ”Hisingens trädgård” eftersom 

Backa socken var en bördig jordbruksbygd. I dagsläget finns enstaka gårdar, med 

kringliggande jordbruksmark kvar norr om Skälltorpsvägen, som vittnar om områdets 

tidigare karaktär. År 1924 byggdes Backas första Folkets Hus som är beläget direkt öster 

om det södra utredningsområdet. Den nuvarande byggnaden byggdes 1939. Stadsdelen 

Backa införlivades i Göteborg år 1948. Därefter startade utbyggnaden av 
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verksamhetsområden inom södra Hisingen och gårdsmiljöerna kompletterades med 

villabebyggelse. 

 

Figur 4. Bilden till vänster. Blankversgatan i förgrunden och Backa Folkets Hus i bakgrunden. Byggnaden 

som uppfördes 1939, i enlighet med funktionalismens ideal med nästan plant tak och ospröjsade fönster i 

jämna rader, ligger väl synlig från Litteraturgatan. Byggnadens arkitektur skiljer sig från omgivningens 

villabebyggelse och fastigheten är utpekad i kommunens kulturmiljöprogram från 1999 för bland annat sitt 

socialhistoriska värde. Framför byggnaden finns en öppen grusad yta omgiven av en mindre trädrad. 

Grusytan används främst som bilparkering. Bilden till höger. En typisk trädallé längs Litteraturgatan, som 

här separerar bilkörbanan från gång- och cykelbanan samt markparkering och garagelänga tillhörande 

flerbostadshus. I bakgrunden syns även den gamla panncentralens, nu kallat ”Brunnshusets”, tegelbeklädda 

skorsten. Byggnaden har tidigare fungerat som föreningslokal och idag ligger där ett privatägt gym. Bakom 

skorstenen skymtas ett av områdets högre flerbostadshus på nio våningar.  

Backas huvudsakliga utveckling till dagens stadsdel skedde utifrån arbetet med 

generalplanen för Hisingen. Södra delen av Backa byggdes ut mellan 1963–1965 och 

norra delen tillkom mellan 1968–19712, en tidsepok som vanligtvis kallas 

miljonprogrammet3.  

Stadsdelens bostadsbestånd består framförallt av flerfamiljshus på 2–4 våningar. 

Lamellhus, skivhus och loftgångshus är vanliga men även småhusområden förekommer. 

Inom vissa fastigheter ryms servicelokaler i bottenplan. Bostadsområdena Blå Staden, 

strax väster om det norra utredningsområdet, samt området Sägengatan, strax norr om det 

södra utredningsområdet, (se Figur 1 på sidan 8) är sammanhängande miljöer utpekade i 

kommunens kulturmiljöprogram från 2017.4 Utöver de sammanhängande miljöerna finns 

även specifika objekt utpekade i kulturmiljöprogrammet, se kapitel C.3.2 Kulturmiljö. 

C.1.2 Stadsbildsanalys 

Stadsbildsanalysen som genomförts inom genomförandestudien har inspirerats utifrån en 

metodik ursprungligen utarbetad av stadsplaneraren och arkitekten Kevin Lynch5. Se 

Figur 5, sidan 17. Stadsbildsanalysen visar att den studerade delen av Backa idag 

 
2 Göteborgs Stad, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg – ett program för bevarande Del 2, 1999  
3 En tid då många bostäder skulle produceras på kort tid och ledorden var storskalighet, rationalitet och 

industrialism. 
4Göteborgs Stad, Moderna Göteborg – Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse del 3, 2017 
5Lynch, K., The image of the city. Cambridge: MIT Press, 1960 
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karaktäriseras av stora bostadsområden6. Längs Backastråket finns stora 

sammanhängande områden med antingen flerbostadshus med gemensamma innergårdar 

eller småhus med privata tomter. Gränsen mellan dessa områden är på de flesta ställen 

främst mental men ibland avgränsas områdena fysiskt av vägar eller bergspartier. 

Området Blå Staden har genom sin tydliga blå färgsättning och byggnadernas 

bågformade placering en tydlig områdesavgränsning och karaktär. Andra tydligt 

avgränsade områden är Bäckebol i norr, Sägengatan och Sagogången i mitten samt Södra 

Brunnsbo med Brunnsboskolan och Brunnsbo torg, se Figur 1 på sidan 8. 

Litteraturgatan fungerar både som ett huvudstråk7 som kopplar ihop området i nord-sydlig 

riktning och som en gräns som delar upp området i en östlig och en västlig del. Passager 

för oskyddade trafikanter8 över/under Litteraturgatan är främst koncentrerade till de norra 

och södra delarna och då i närheten av större anslutande stråk och 

kollektivtrafikhållplatser. E6 utgör en tydlig gräns som separerar verksamhetsområdet vid 

älvkanten med det aktuella analysområdet. 

Knutpunkter9 finns på båda sidorna av Litteraturgatan där Selma Lagerlöfs torg och 

Brunnsbo torg är de två största, på grund av deras respektive höga koncentration av olika 

typer av målpunkter. Hållplatsen Körkarlens gata är områdets största knutpunkt i 

bemärkelsen kollektivtrafik där flera busslinjer stannar. Inom området finns därutöver en 

relativt jämn fördelning av knutpunkter med fokus på skolor, förskolor, idrottsområden 

och platser med religiös koppling (såsom kyrkor och begravningsplatser). I kapitel C.7 

Social- och barnperspektiv finns mer ingående beskrivningar kring områdets målpunkter. 

I södra delen av området finns ett tydligt landmärke10 i form av den cirka 50 meter höga 

skorstenen i tegel (se Figur 4, på sidan 15) samt större karaktärsskapande tallar på västra 

sidan av Litteraturgatan, i anslutning till gång- och cykeltunneln. 

Litteraturgatan är placerad i en lågpunkt gentemot omgivningarna där bebyggelsen i nära 

anslutning till vägen ligger placerade i samma nivå för att sedan klättra uppåt längs lokala 

höjdryggar. De högsta höjderna i området är obebyggda och enbart vissa av dessa 

områden är tillgängliga genom stigar och då enbart på några få ställen på grund av den 

branta terrängen.  

 
6 I denna Lynch-analys är områden definierat som: sammanhängande delområden som kännetecknas av en 

enhetlig karaktär och som avgränsas av både fysiska och mentala gränser. 
7 I denna Lynch-analys är stråk definierat som: viktiga rörelsekanaler som används av människor för att röra 

sig genom staden. 
8 I denna Lynch-analys är passager definierat som: korta stråk där en eventuell gräns lokalt minskas. 
9 I denna Lynch-analys är knutpunkter definierat som: strategiska punkter i staden som kan vara både 

målpunkter och platser där rörelseriktningar bryts. 
10 I denna Lynch-analys är landmärken definierat som: fysiska objekt som är viktiga för orienterbarhet. 



 

 

 

Trafikkontoret 

 
  

Göteborgs Stad Trafikkontoret, Genomförandestudie (GFS), Citybuss 
Backastråket 

 17 (189) 

   

   

 

Figur 5. Stadsbildsanalys. Illustrationen är uppdelad i objekt, knutpunkter, landmärken, stråk/riktningar, 

gränser och områden enligt Kevin Lynchs modell.  
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C.1.3 Landskapsbild 

Här beskrivs övergripande landskapet ur ett helhetsperspektiv för att ge en förståelse av 

dess värden och särdrag idag.  

Gatumiljön längs Litteraturgatan och Skälltorpsvägen karakteriseras av stora förekomster 

av alléer. Generellt förstärker trädrader visuellt gatumiljön som linjärt element och bidrar 

med en sammanhängande grönstruktur i stad. Träden i gatumiljön bidrar till att skala ner 

gaturummen, som upplevs som storskaliga. Lokalklimatet längs gatorna gynnas av träden 

som ger skugga och medverkar till att mildra höga temperaturer vid tillfälliga 

värmeböljor. I både det norra och det södra utredningsområdet finns enkelsidiga 

trädrader. Längs Litteraturgatans mittparti, utanför utredningsområdet och inom 

delprojektet Bostäder väster om Litteraturgatan, finns dubbelsidiga alléer. Längs med 

Skälltorpsvägen fungerar trädraden som en tydlig avgränsning mellan trafikslagen genom 

sin placering mellan bilkörbanan och gång- och cykelbanan. 

 

Figur 6. Bilden till vänster. Enkelsidig trädrad av oxel på vänstra sidan av Litteraturgatan i höjd med 

Sångspelsgatan. Biotopskyddat alléträd (se kap.C.3 Miljö, hälsa och säkerhet ). Bilden till höger. Enkelsidig 

trädrad av lind på höger sidan av Skälltorpsvägen. Biotopskyddat alléträd, se kap.C.3 Miljö, hälsa och 

säkerhet . 

Förutom alléträd finns ytterligare trädplanteringar i området. Grönytor är annars sparsamt 

förekommande och består till största delen av anlagda gräsmattor och/eller gräsbeklädda 

refuger. Trädmiljöerna längs Litteraturgatan är därför viktiga för att bryta av mot de i 

övrigt hårdgjorda ytorna.  

I södra utredningsområdet, väster om cirkulationsplatsen mellan Litteraturgatan och 

Tingstadsvägen, finns två mindre områden med parkliknande karaktär och stora träd. I 

övrigt saknas större sammanhängande parkmiljöer närmast Litteraturgatan. Bostadsnära 

gröna stråk, parkmiljöer och naturområden fyller en viktig funktion för rekreation, 

promenader och lek. Samtliga sammanhängande trädmiljöer i området bedöms vara av 

värde för rekreation för de som bor och vistas i området.  
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Norr om Skälltorpsvägen har landskapet en mer lantlig karaktär med aktivt jordbruk i 

anslutning till äldre gårdsmiljöer. I området finns även mindre områden med 

odlingslotter.  

I närområdet, bakom bostadsområdena som ansluter till Litteraturgatan, finns flera 

brytzoner där bostadsområdena övergår i oexploaterade höjdryggar med hällmarksskog. 

Flera av dem fungerar som viktiga strövområden och lekmiljöer för barn. Flera av 

områdets skolor ligger också i nära anslutning till dessa höjdpartier, som används flitigt 

av skolbarnen. Stigar leder på flera ställen upp till markerade utkiksplatser. Inga 

befintliga byggnaders höjder överstiger de lokala bergstopparna.  

Fördjupad karaktärsbeskrivning 

Färgsättning  

Aktuellt område ligger utanför geografisk avgränsningen i Göteborgs 

stadstadsmiljöpolicy Stadens färg11. Området är idag präglat av miljonprogrammets 

stadsplanering med inslag av den tidigare betydligt mer lantliga karaktären. Arkitekturen 

går i dova färger i sandsten, plåt och tegel. I närområdet sticker området Blå Staden ut 

med sin klarblå färgsättning. Gaturummets möblering går även det i en dov färgskala och 

förzinkat stål är frekvent återkommande både för belysnings- och informationsstolpar 

samt vägräcken. Vägkanternas vegetation skapar en kontrast mot områdets annars gråa 

färgsättning.  

 

Figur 7. Bild till vänster. Exempelbild som visar den befintliga markbeläggningen längs med Litteraturgatan. 

Asfalt på både bilkörbana och på den kombinerade gång- och cykelbanan. En rad med betongplattor har 

lagts längs med kantstenen. Bild till höger. Exempelbild som visar den befintliga markbeläggningen längs 

med Skälltorpvägen. Asfalt på både bilkörbana och på gång- och cykelbanan. Linjemålning och markering 

mellan gång och cykel. 

Markbeläggning 

Aktuellt område ligger utanför avgränsningen som finns i Göteborgs stadsmiljöpolicy 

Stadens golv12. Både vägbanor och gång- och cykelbanor längs hela Litteraturgatan har ett 

ytskikt av asfalt. Kantstenen varierar mellan betong och granit och har en rad med 

betongplattor som förstärker avgränsningen mellan område för bilar och för andra 

trafikanterna. Betongplattorna är vanligt förekommande även som markmaterial på 

restytor mellan gång- och cykelbanan och körbanor, medan ytskikt i mittrefugen, som 

 
11 Göteborgs stad, Stadens färg – Policy och riktlinjer för färgsättning av utrustning i Göteborg, 2014 
12 Göteborgs stad, Stadens golv – Policy för markbeläggningar i Göteborg, 2012 
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separerar körbanor, varierar mellan asfalt och gräs. På vissa platser finns betongplattor 

även i mittrefugen, men gräset har vuxit över dessa. Ambitionen till en sammanhållen 

materialpalett för markbeläggningen syns i gaturummet. Ett bitvis inkonsekvent 

genomförande påverkar i viss utsträckning orienterbarheten. 

Längs med Skälltorpsvägen karaktäriseras markmaterialet generellt av asfalt för alla 

trafikslag. Det finns en separerad gång- och cykelbana vars separeringen har gjort genom 

linjemålning. Kantsten finns längs med körbanor, inte alltid på båda sidorna och inte 

längs med gång- och cykelbanan. Kring kollektivtrafikens knutpunkt vid Körkarlens gata 

ökar detaljeringsnivån i markbeläggningen. Här finns storgatsten på överkörningsytan i 

cirkulationen, grå betongplattor på vissa gångytor och röda plattor vid hållplatserna.   

 

Figur 8. Bild till vänster visar vanligt förekommande markmaterial vid busshållplatserna. Bild till höger är 

en exempelbild med markmaterial vid knutpunkten Körkarlens gata. 

 

Figur 9. Bild till vänster är en exempelbild med en tydlig visuell separering mellan gångbana och cykelbana 

genom markmaterial vid det nybyggda Selma Lagerlöfs torg. Gång- och cykelbanan har ett utförande av 

refuger med smågatsten och kantsten i granit samt stråkmarkörer i form av olika storlekar på 

betongplattorna. Bild till höger visar nyanlagd busshållplats och omkringliggande ytor vid Selma Lagerlöfs 

torg. De nya hållplatserna i anslutning till torget skiljer sig från övriga hållplatser i närområdet gällande 

materialval och färgsättning. 

C.1.4 Ljussättning 

Utifrån Göteborgs Stads stadsmiljöpolicy Stadens ljus13 omfattas Backastråket av delarna 

gata och stadsrum, gång och cykel samt knutpunkt och hållplats. Belysningen längs med 

Litteraturgatan i det södra utredningsområdet är primärt utformad för biltrafik och delar 

 
13 Göteborgs Stad, Stadens Ljus – Policy för belysning och ljussättning i Göteborg, 2015 
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av gång- och cykelbanan saknar separat belysning. Ljusfärgen är monokromt gul med 

dålig färgåtergivning som gör det svårt som trafikant att urskilja målpunkter. Inom 

området finns två gång- och cykeltunnlar som båda är belysta samt även har förstärkt 

belysning vid tunnelmynningarna, se Figur 10, nedan. Busshållplatserna inom det södra 

utredningsområdet är belysta enligt stadens riktlinjer.  

I det norra området har Skälltorpsvägens körbanor en hög ljusnivå i förhållande till den 

parallella gång- och cykelbanan, vilket skapar en kontrast som får gång- och cykelstråket 

att upplevas som mörkt. Halva gång- och cykelbanan saknar helt belysning vilket 

förstärker upplevelsen. Körbanornas belysning har en varmvit ljusfärg och 

färgåtergivningen är bra. Under Skälltorpsvägen går en gång- och cykeltunnel som är 

belyst samt har förstärkt belysning vid tunnelmynningarna. Hållplatsen Körkarlens gata 

är jämnt belyst med god färgåtergivning som gör det lätt att få en överblick av platsen. De 

anslutande gatorna Kavaljersgatan, Körkarlens gata och Mårbackagatan är jämnt belysta 

med en monokrom gul ljusfärg och dålig färgåtergivning. 

Mittemellan det norra och södra utredningsområdet vid Selma Lagerlöfs torg är ny 

belysning installerad i samband med ombyggnationen av Litteraturgatan. Både körbanor 

och gång- och cykelbana har separat belysning med en jämn ljusfördelning, varmvit 

ljusfärg och bra färgåtergivning, se Figur 10. 

 

Figur 10. Bild till vänster visar belyst omgivning utanför en tunnelmynning som skapar en god 

kontrastutjämning vid Skältorpsvägen. Bild till höger visar ny belysning längs med Litteraturgatan vid Selma 

Lagerlöfs torg. 
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C.1.5 Utrustning  

Aktuellt område ligger utanför avgränsningen som finns i Göteborgs Stads 

stadsmiljöpolicy Stadens möbler.14 Längs Litteraturgatan finns en generell avsaknad av 

möblering. På långa sträckor saknas papperskorgar, sittplatser och cykelparkering. 

Befintlig möblering är placerad i anslutning till kollektivtrafikhållplatser. Någon enstaka 

bänk förekommer längs Skälltorpsvägens gång- och cykelbana. Bostadsområdenas 

entréer har bänkar, belysning, skyltar och papperskorgar. Då området kring vägen har 

stora höjdskillnader finns på flera platser enklare räcken i förzinkat stål. Höjdskillnaderna 

tas ut dels genom betongmurar vid gångpassager, dels genom slänter för övriga ytor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Exempel på möblering i 

anslutning till kollektivtrafikhållplats 

längs Litteraturgatan. Generellt saknas 

möblering med exempelvis bänkar och 

papperskorgar längs stråket. 

C.1.6 Träd  

Enligt Göteborgs Stads stadsmiljöpolicy Stadens träd har träd i stadsmiljö ofta värden i 

flera dimensioner. Parker i stadsmiljö kan ibland betraktas som nyckelbiotoper samtidigt 

som ett träds historia är en del av platsens historia. Träd blir ofta en tydlig symbol för 

stabilitet i en miljö som i övrigt kan vara föränderlig. Trädrader förstärker upplevelsen av 

stråk och anger riktning, stora krontak kan skapa en upplevelse av ett skyddat rum och 

karaktärsfulla träd kan fungera som landmärken.15  

 
14 Göteborgs Stad, Stadens möbler – Policy för markutrustning i Göteborg. Göteborg: Göteborgs stad, 2014 
15 Göteborgs Stad, Stadens träd – Policy för park- och gatuträd i Göteborg. Göteborg: Göteborgs stad, 2016  
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Inom området finns det både barr- och lövträd, där lövträd dominerar (se även kapitel C.3 

Miljö, hälsa och säkerhet för mer information om arter och skyddade träd). Generellt sett 

har träden i området ett ovalt till ett rundat växtsätt.  

Längs Litteraturgatan finns flertalet allérader med ask, björk, lind och oxel där björkrader 

är vanligast förekommande. Längs Skälltorpsvägen återfinns en karaktärsskapande 

lindallé. Gruppen av tallar i det södra utredningsområdet markerar en gång- och 

cykeltunnel vid Epiloggatan och utgör ett landmärke året runt (se Figur 12, på sidan 23). 

Se även kapitel C.1.3. Landskapsbild och C.3.1 Naturmiljö. 

 

Figur 12. Grupp av tallar vid gång- och cykeltunnel vid Epiloggatan, i södra utredningsområdet. Tallarna är 

karaktärskapande och utgör ett landmärke. 

C.2 Tillgänglighet och framkomlighet  

I kapitlet beskrivs kortfattat dagens tillgänglighet och framkomlighet för relevanta 

trafikslag, i det södra och det norra utredningsområdet. I slutet av kapitlet redovisas, i 

Figur 13 och Figur 14, på sidorna 26 och 27, befintlig trafikstruktur inom det södra 

utredningsområdet respektive det norra utredningsområdet i kartillustrationer. Övriga 

delsträckor för citybuss beskrivs inom angränsande projekt längs med Backastråket, se 

kapitel B.2 Aktualitet och geografisk avgränsning för hänvisning till övriga projekt.  

C.2.1 Gång- och cykeltrafik 

I det södra utredningsområdet finns kombinerad gång- och cykelbana på båda sidor av 

Litteraturgatan mellan Tingstadsvägen och Blankversgatan, se Figur 13 och Figur 14. På 

den östra sidan om Litteraturgatan, norr om Blankversgatan, fortsätter gång- och 
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cykelbanan till Klintåsgatan, därefter leds gång- och cykeltrafiken in på parallella gator 

mot Selma Lagerlöfs torg. På västra sidan om Litteraturgatan, norr om Blankversgatan, 

leds gång- och cykeltrafiken ut på parallella lokalgator. 

I det norra utredningsområdet finns det en gång- och cykelbana, separerad med målning, 

söder om Skälltorpsvägen.  

Det finns idag möjlighet att korsa Litteraturgatan planskilt via kombinerade gång- och 

cykeltunnlar med cirka 1 kilometers mellanrum. Dessa tunnlar finns vid hållplatsen 

Körkarlens gata, Akkas gata, Sägengatan, Backa Kyrkogata och Epiloggatan. Gång- och 

cykeltunnlarna innebär en ökad tillgänglighet för exempelvis barn som kan ta sig över 

vägen trafiksäkert. De innebär också delvis en begränsning av tillgängligheten eftersom 

gång- och cykelbanorna är mindre gena, med snäva svängar samt brantare lutningar (över 

4 procent) vilket är att betrakta som mindre god eller låg standard enligt Teknisk 

handbok16. Under kvällstid kan gång- och cykeltunnlarna vara oattraktiva för att de är 

mörka och otrygga. 

Sammanfattningsvis finns det idag möjligheter att cykla längs med sträckan men 

standardnivån behöver höjas för att cykel ska bli ett attraktivare transportmedel. För att 

förbättra fotgängarnas framkomlighet över Litteraturgatan finns upphöjda passager vid 

vissa övergångsställen. Vid alla passager för gående finns det emellertid mittrefuger som 

gör att gående kan passera över Litteraturgatan i etapper.  

I området är framkomligheten acceptabel för gående utan funktionsnedsättning då det 

finns kombinerade gång- och cykelbanor längs med delar av Litteraturgatan samt söder 

om Skälltorpsvägen. Standarden för gångnätet bör generellt sett höjas för att gång ska bli 

ett attraktivare färdsätt och även vara anpassat för trafikanter med funktionsnedsättning. 

För gående med funktionsnedsättning finns det förbättringspotential både i det södra och 

det norra utredningsområdet. Passager och gångbanor saknar exempelvis ledstråk vilket 

minskar tillgängligheten för synskadade. Bitvis kan gångbanor vara branta och överstiger 

då 4 procents lutning, vilket är att betrakta som mindre god eller låg standard enligt 

Teknisk handbok17. Det finns få bänkar längs med sträckorna vilket gör det svårt att kunna 

sätta sig ner för att vila.  

  

 
16 Göteborgs Stad, Teknisk handbok, 3KB längslutning, 2020:2, 
17 Ibid 
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C 2.2 Kollektivtrafik 

Litteraturgatan är ett viktigt kollektivtrafikstråk för kollektivtrafikresor mellan Backatorp, 

Bäckebol, Backa, Brunnsbo och centrala Göteborg, Lindholmen och Torslanda. 

Resandeunderlaget längs Backastråket är högt och kommer framgent att öka i och med 

det förtätningsarbete som pågår. Framgent är det tänkt att Backastråket som 

kollektivtrafikstråk ska bättre anpassas till kommande behov av kapacitet i stråket. 

Förutom det kapacitetsbehov som kommande exploatering medför är intentionen 

beskriven i Målbild Koll2035 att regional trafik ska kunna kortas för byten mot andra 

målpunkter i centrala Göteborg. På så sätt kan trafikbelastningen runt Göteborgs Central 

och Brunnsparken minska. För att möjliggöra intentionen behövs åtgärder för att förbättra 

kollektivtrafikens framkomlighet. 

Längs Litteraturgatan har anpassningar gjorts över tid för att förbättra busstrafikens 

framkomlighet. Selma Lagerlöfs torg är i Koll2035 en utpekad tyngdpunkt i staden18. 

Kollektivtrafikkörbana finns i anslutning till den nybyggda delen vid Selma Lagerlöfs 

torg, samt sporadiskt i anslutning till hållplatser, se Figur 13 och Figur 14.  

Avsaknad av en sammanhållen kollektivtrafikkörbana längs stråket gör kollektivtrafiken 

mer störningskänslig, särskilt under högtrafik. 

Hållplatsen Körkarlens gata som ligger intill E6 och i nära anslutning till Selma Lagerlöfs 

torg är redan idag en bytespunkt för regionala expressbussar och bussar i lokaltrafik. 

Kollektivtrafiken till och från Skälltorpsvägen leds både via en separat bussinfart till 

hållplatsen och via cirkulationsplatser i blandtrafik. Signalprioritet för att underlätta 

kopplingen mellan hållplatsen Körkarlens gata och Skälltorpsvägen för kollektivtrafiken 

saknas vilket minskar framkomligheten för kollektivtrafiken.  

C.2.3 Biltrafik, näringslivstransporter och räddningstjänst  

Fordonstrafiken har god framkomlighet längs med Litteraturgatan och Skälltorpsvägen 

som är huvudleder genom det södra respektive det norra utredningsområdet. De båda 

vägarna är breda och raka och inbjuder till höga hastigheter. Tung fordonstrafik är tillåtna 

längs både Litteraturgatan och Skälltorpsvägen. Högsta tillåtna hastighet är 50 kilometer i 

timmen. I det södra utredningsområdet är samtliga korsningar utformade med separata 

vänstersvängfält för att undvika köbildning. 

 
18 Västra Götalandsregionen, Målbild Koll2035 - Kollektivtrafikprogram för stomnätet 

i Göteborg, Mölndal och Partille, 2018 
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Figur 13. Befintlig trafikstruktur inom det södra utredningsområdet, längs med Litteraturgatan.  
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Figur 14. Befintlig trafikstruktur inom det norra utredningsområdet, längs med Skälltorpsvägen. 
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C.3 Miljö, hälsa och säkerhet  

C.3.1 Naturmiljö 

De två utredningsområdena består idag till största delen av hårdgjorda ytor. De 

naturvärden som finns i områdena är främst kopplade till de befintliga trädmiljöerna på de 

grönytor som finns i sidoområdena till väg och gång- och cykelbanan. Många av träden i 

dessa miljöer är inmätta av staden. En naturvärdesinventering på fältnivå har inte 

genomförts och bedöms inte behövas, eftersom grönytorna i området är få. 

Inga riksintressen eller skyddade områden finns inom eller i nära anslutning till de två 

utredningsområdena, däremot finns flertalet biotopskyddade alléer (se och Figur 16).  

En oxelallé står i södra utredningsområdet längst Litteraturgatans västra sida. Allén 

fortsätter även söderut utanför utredningsområdet mot Brunnsbotorget. Cirka 23 av alléns 

träd står inom det södra utredningsområdet. Fyra björkar som ingår i ett större allésystem 

står längre norr ut längs Litteraturgatans östra sida. Ytterligare en allé (inte inmätt av 

staden) står i anslutning till Epiloggatans parkeringsyta (cirka fem träd). Totalt återfinns 

åtta skyddade träd inom det södra utredningsområdet och ytterligare 19, som kan tänkas 

ha vitala rötter inom utredningsområdet, strax utanför.  

I det norra utredningsområdet längs Skälltorpsgatan står en lindallé på cirka tio träd. 

Allén fortsätter väster ut. Längs Mårbackagatan står ytterligare en allé, med cirka 20 träd, 

i direkt anslutning till utredningsområdet. Dessa kan ha vitala rötter inom utrednings-

området. 

I utredningsområdena finns även andra träd med naturvärden. Nära befintligt vägområde 

finns bland annat vuxna almar (rödlistad som Akut hotad, CR) och askar (rödlistad som 

Starkt hotad, EN)19. Träden är dock inte stora/grova nog att klassas som skyddsvärda, se 

Figur 17 och Figur 18). 

 

 
19 Uttag från artdatabanken, juni 2020 
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Figur 15 Detaljkarta över biotopskyddade träd inom det södra utredningsområdet. Totalt står åtta skyddade träd inom 

avgränsningområdet och 19 träd står i direkt anslutning och riskerar därför att påverkas negativt av projektet. 
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Figur 16. Detaljkarta över biotopskyddade träd inom det norra utredningsområdet. Totalt står 12 potentiellt 

skyddade träd inom avgränsingområdet. Dessutom står en allé i direkt anslutning till området som riskerar 

att påverkas negativt, längs Mårbackagatan. 
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Figur 17 Detaljkarta över artfördelning av träd i det södra utredningsområdet. 
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Figur 18. Detaljkarta över artfördelning i det norra utredningsområdet. 

Enligt artportalen20 har den fridlysta laven getlav registrerats på träd i närområdet till det 

norra utredningsområdet, men inte på träd i anslutning till Litteraturgatan eller 

Skälltorpsvägen. Strax öster om området, vid Bäckebolsmotet har de rödlistade 

 
20 Uttag från Artportalen, juni 2020 
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fågelarterna tofsvipa (rödlistad som Sårbar, VU) och stare (rödlistad som Sårbar, VU) 

noterats med häckningskriterier.  

I den norra delen av södra utredningsområdet har en trafikdöd igelkott (rödlistad som 

Nära hotad, NT) noterats och flera fynd finns strax utanför området. Här finns även 

tidigare noteringar inom samma område av den rödlistade kärlväxten åkerrättika 

(rödlistad som Nära hotad, NT) men denna återfanns inte 2016.  

I höjd med Väråsgatan har spel/sång från en ärtsångare (rödlistad som Nära hotad, NT) 

registrerats och lite längre söderut en trafikdöd gråkråka (rödlistad som Nära hotad, NT). 

I närområdet till utredningsområdet, men inte inom, finns observationer med 

häckningskriterier på de rödlistade fågelarterna mindre hackspett (rödlistad som Nära 

hotad, NT), grönsångare (rödlistad som Nära hotad, NT) och svartvit flugsnappare 

(rödlistad som Nära hotad, NT). Mindre hackspett och grönsångare är troligen kopplade 

till lövskogsområdena i närliggande Arödsberget, där observationer har gjorts. De 

skyddsklassade arterna berguv (rödlistad som Sårbar, VU) och pilgrimsfalk (rödlistad 

som Nära hotad, NT) har även noterats i området. Dessa arter utnyttjar troligen inte 

allémiljöerna som huvudsakliga häcknings- eller födosöksområden utan är mer knutna till 

närliggande grönområden eller högre belägna punkter. 

Flertalet förbipasserande eller födosökande rödlistade fågelarter har även registrerats i 

båda utredningsområdena.  

C.3.2 Kulturmiljö 

Inga byggnader, miljöer eller anläggningar inom utredningsområdet är utpekade som 

byggnadsminnen eller statligt byggnadsminne och området berör inget riksintresse för 

kulturmiljövården enligt 3 kap 6§ miljöbalken. Knappt 250 meter norr om 

Skälltorpsvägen ligger Bäckebols gård som är byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.21 I 

gällande Översiktsplan för Göteborg från 2009 är området direkt norr om Skälltorpsvägen 

utpekat som ett landskap med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild 

och/eller kulturlandskap. 22 

Kommunen har både i sitt kulturmiljöprogram från 1999 kulturhistoriskt värdefull 

bebyggelse i Göteborg – ett program för bevarande Del 223 och i uppföljningen från 2017 

Moderna Göteborg, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, volym 324 beskrivit flera miljöer 

och byggnader som kulturhistoriskt värdefulla.  

Backa kyrka och kyrkogård samt Backa Folkets hus är exempel på miljöer i anslutning 

till det södra utredningsområdet som är utpekade i kommunens kulturmiljöprogram. Trots 

omfattande utbyggnader inom området under 1960–1970 talen (se kapitel C.1 

Stadskaraktär) finns enstaka gårdar med kringliggande jordbruksmark och 

odlingsområden kvar norr om Skälltorpsvägen. Radbyn Lärje by var i början av 1900-

talet en by med cirka 15 gårdar men i dag finns enbart gårdarna Bäckebols gård, Lärje 

 
21 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Informationskartan Västra Götaland,  
22 Göteborgs stad, Översiktsplan för Göteborg – karta 1, 2009 
23 Göteborgs stad, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg – ett program för bevarande Del 2, 1999 
24 Göteborgs stad, Moderna Göteborg – Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse del 3, 2017 
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Östergård och Lärje Albogård kvar. Samtliga gårdsmiljöer är upptagna i kommunens 

kulturmiljöprogram.25 

För särskilt värdefulla byggnader och bebyggelse som ingår i bevarandeprogrammen 

gäller, förutom det generella varsamhetskravet för samtliga byggnader enligt plan och 

bygglagen, ett förbud mot förvanskning.26  

C.3.3 Vatten- och avloppsledningar 

Inom både det södra och det norra utredningsområdet ligger det idag ett separerat 

avloppssystem. Där går spillvatten och dagvatten i separata ledningar. Detta är gynnsamt 

ur ett miljöperspektiv eftersom effektivare rening och avledning av både dag- och 

spillvatten är möjligt. 

I det södra utredningsområdet finns idag två gång- och cykeltunnlar under 

Litteraturgatan. Den södra passagen, vid korsningen Epiloggatan, under Litteraturgatan 

avvattnas direkt till självfallsledning. Den norra, vid korsningen Klintåsgatan, avvattnas 

via pumpstation till intilliggande självfallsledning. 

Gång- och cykeltunnel under Skälltorpsvägen vid hållplatsen Körkarlens gata avvattnas 

via en pumpstation till intilliggande självfallsledning.  

C.3.4 Dagvatten 

Dagvatten från utredningsområdena leds via dagvattenledningsnätet till recipienten Göta 

älv, söder om råvattenintaget. Det är känt att ledningsnätet i norra utredningsområdet är 

överbelastat.  

Recipienten är enligt Göteborgs stad27 klassad som mindre känslig recipient. Detta 

tillsammans med att Litteraturgatan beräknas ha en trafikmängd om cirka 9 600 fordon 

per dygn (ÅDT), se kapitel C.4.4 Biltrafik, näringslivstransporter och räddningstjänst , 

och klassas därmed som hårt belastad yta, ställs krav på rening av dagvatten genom 

anläggning med sedimentation och infiltration/filtrering (kategori Rening), se Tabell 2. 

Exempel på anläggningar som uppfyller detta är krossdike (makadamdike), biofilter och 

magasin med filter. Gång- och cykelbana undantas reningskravet28. 

Tabell 2. Matris för dagvattenrening ur Göteborgs Stads dokument ”Reningskrav för dagvatten”29. 

Färgmarkerade celler visar de fall då dagvattenanläggning behöver anmälas till miljöförvaltningen.  

Recipient Hårt belastad yta Medelbelastad yta Mindre belastad yta 

Mycket känslig Omfattande rening Rening Enklare rening 

Känslig Rening Enklare rening Fördröjning 

Mindre känslig Rening Enklare rening Fördröjning 

 

 
25 Göteborgs stad, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg – ett program för bevarande Del 2, 1999 
26 Boverket, Förvanskningsförbudet, 2016 
27 Göteborgs Stad, Reningskrav för dagvatten, 2017 
28 Ibid 
29 Ibid 
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För dagvattenavledning till recipienter med klassning mindre känslig recipient ska 

Göteborgs Stads riktvärden och målvärden för utsläpp av dagvatten uppnås, se Tabell 3. 

Tabell 3. Göteborgs Stads riktvärden och målvärden för utsläpp av dagvatten till recipient av klassning 

mindre känslig recipient. 

 

 

En platsspecifik utredning med föroreningsberäkningar och recipientens status ska göras 

för att avgöra reningsbehovet enligt stadens krav. Dagvatten bedöms inte utgöra en stor 

bidragande faktor till recipientens status enligt den bedömning som gjorts inom 

genomförandestudien utifrån VISS)30. 

Recipienten är vattenförekomsten Göta älv (förgreningen med Nordre älv till Säveåns 

mynning)31, vilken har klassats ha måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk 

ytvattenstatus för förvaltningscykel 3 (2017–2021). Vattenförekomsten är kraftigt 

modifierad och utslagsgivande för bedömningen av ekologisk status är kvalitetsfaktorerna 

fisk och bottenfauna. Vattenförekomsten har inte problem med övergödning eller 

försurning. Parametrarna kvicksilver och bromerad difenyleter uppnår inte god status. 

Ämnena bedöms dock överskridas i samtliga av Sveriges vattenförekomster till följd av 

atmosfärisk deposition.  

Miljökvalitetsnorm (MKN) för vattenförekomsten är att uppnå god ekologisk potential till 

år 2027. 

C.3.5 Skyfall 

I Figur 19, Figur 20, Figur 21och Figur 22 visas vattendjup och ytvattenflöden vid ett 

klimatanpassat 100-årsregn för det södra respektive det norra utredningsområdet utifrån 

befintlig situation.  

 
30 Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige)  
31 Vatten ID: WA33908756  
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Figur 19. Maximala flöden vid ett klimatanpassat 100-årsregn i befintlig situation. Modellresultaten är 

baserad på stadens befintliga modell  med utdrag av skyfallsytor från strukturplanen. 

Figur 20. Maximala djup vid ett klimatanpassat 100-årsregn i befintlig situation. Modellresultaten är 

baserad på stadens befintliga modell. 
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Figur 21. Maximala flöden vid ett klimatanpassat 100-årsregn i befintlig situation. Modellresultaten är 

baserad på stadens befintliga modell32 med utdrag av skyfallsleder och skyfallsytor från strukturplanen33. 

 

Figur 22. Maximala djup vid ett klimatanpassat 100-årsregn i befintlig situation. Modellresultaten är 

baserad på stadens befintliga modell. 

 
32 Underlag tillhandahållen av Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten (2020-10-15) 
33 Göteborgs stad, Vatten i staden (Hämtad 2020-06-17) 
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Inom det södra utredningsområdet identifieras Litteraturgatan som en utbredd lågpunkt 

med kraftigt sluttande omkringliggande terräng. Möjligheten för uppsamlande 

magasinering av översvämningsvolymer bedöms vara begränsad och bostadsområdet 

Brunnsbo väster om Litteraturgatan är hårt belastat, se Figur 20. 

Redan idag finns risk för skador på fastigheter och begränsad framkomlighet vid skyfall 

för bostadsområdet väster om Litteraturgatan och Lillhagsgatan.  

Inom det norra utredningsområdet förekommer inga större befintliga lågpunkter förutom 

vid gång- och cykeltunneln med tillhörande släntområden. I befintlig situation sker en del 

fördröjning inom bostadsområdet söder om Skälltorpsvägen, se Figur 22. Både 

bostadsområdet och E6 är dock hårt belastade. Översvämningsrisk finns vid 

Bäckebolmotet.  

C.3.6 Förorenad mark 

I dagsläget utgörs huvuddelen av både det södra och det norra utredningsområdet av 

hårdgjorda vägbanor och hållplatser för kollektivtrafik. Inom denna typ av områden finns 

en generell risk för punktvis förekomst av föroreningar (exempelvis orsakade av 

spill/läckage av olja/drivmedel), och förekomst av tjärasfalt. 

I Länsstyrelsens databas över förorenade områden har inga tidigare miljöstörande 

verksamheter identifierats inom utredningsområdena. I närliggande område finns dock 

två tidigare verksamheter identifierade. Strax norr om Skälltorpsvägen har en 

brandstation varit verksam fram till 1982. Det har sannolikt inte hanterats skumvätskor på 

platsen34. Söder om Brunnsbo har det funnits en tvätteriverksamhet som lades ned 196935. 

Någon mer detaljerad historisk information om verksamheten finns inte att tillgå. 

Inga miljötekniska markundersökningar har utförts inom det norra eller det södra 

utredningsområdet. I närliggande område, längs Litteraturgatan och vid Selma Lagerlöfs 

torg, har miljötekniska markundersökningar utförts. Föroreningshalter överstigande 

Naturvårdsverkets generella riktvärden36 för KM (Känslig Markanvändning) och MKM 

(Mindre Känslig Markanvändning) har utifrån dessa undersökningar ställvis påvisats för 

bland annat metaller (bly, kvicksilver, zink etcetera), PAH och organiska ämnen (alifater, 

aromater). 

C.3.7 Luft 

Partiklar (PM10) och kvävedioxid är de luftföroreningar som idag uppvisar höga halter i 

stadsmiljö och riskerar att överskrida de miljökvalitetsnormer som finns definierade. 

Luftföroreningar i stadsmiljö kommer främst från lokala källor. För Backastråket har 

vägtrafiken identifierats som den huvudsakliga källan till kvävedioxid och partiklar 

(PM10). De högsta haltnivåerna har uppmätts i närheten till de stora trafiklederna och i 

slutna gaturum. 

 
34 Länsstyrelsen Västra Götaland, MIFO-blankett 193589 
35 Länsstyrelsen Västra Götaland, MIFO-blankett 158512 
36 Naturvårdsverket, Generella riktvärden för förorenad mark samt uppdaterade riktvärden för ett urval 

ämnen/ämnesgrupper, giltiga fr.o.m. 2016-07-01. Naturvårdsverkets rapport 5976, 2009/2016 
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För att skydda människors hälsa och miljön har regeringen utfärdat en förordning om 

miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, i överensstämmelse med 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet 

och renare luft i Europa. 

I luftkvalitetsförordning SFS 2010:477 om miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft 

beskrivs dels föroreningsnivåer som inte får överskridas eller som får överskridas endast i 

viss angiven utsträckning, dels föroreningsnivåer som ”ska eftersträvas”.  

Tidigare luftutredningar37 längs och i närheten av Litteraturgatan visar att 

kväveoxidnivåerna från E6 avtar med avståndet och bedöms ha en liten till försumbar 

effekt på luftföroreningshalterna i området längs med Litteraturgatan. Utredningarna 

konstaterar att luftkvaliteten i området är tillfredsställande i enligt med föreskrivna 

miljökvalitetsnormer. Förtätningen av bostäder kring Backastråket mellan Brunnsbo och 

Körkarlens gata bedömdes få små effekter på halterna av luftföroreningar. 

Genomförandet av planerna längs sträckan hela Backastråket kommer dock innebära att 

antalet människor som exponeras kommer att öka till följd av tätare bebyggelse i 

kombination med fler bostäder, gång- och cykelbanor samt verksamheter i gatunivå38. 

Miljökvalitetsmålen bedöms kunna klaras för kvävedioxid i området, medan det 

föreligger risk för överskridande av miljökvalitetsmålet för partiklar (PM10). 

Miljökvalitetsmålet som årsmedelvärde för partiklar (PM10) är svårt att klara. Detta 

eftersom bakgrundshalterna, som utgör en stor del av den totala partikelhalten, beräknas 

ligga runt årsmedelvärdet. Halterna av luftföroreningar kan dock vara höga i de östra 

delarna av hållplatsen Körkarlens gata, som angränsar till E6. Det är framförallt 

dygnsmedelvärdet av kvävedioxid som uppvisar höga halter och som riskerar att 

överskrida miljökvalitetsnormen för kvävedioxid39. Genomförda luftutredningar har 

enbart utrett nuvarande luftsituation och reserverar sig för att kommande 

utbyggnadsetapper får anpassas så att luftmiljön inte äventyras. 

C.3.8 Buller och vibrationer 

Buller 

Idag är det södra utredningsområdet utsatt från buller från vägtrafik, huvudsakligen på 

Litteraturgatan. Buller från Litteraturgatan beräknas ge upphov till ekvivalenta ljudnivåer 

på cirka 65 dBA. Vidare beräknas närliggande fastigheter utsättas för maximala ljudnivå 

på ungefär 85 dBA och även i några enstaka fall maximala ljudnivåer över 90 dBA40. 

Bedömningen är att den ekvivalenta ljudnivån på 60 dBA överskrids vid cirka 26 

bostäder inom det södra utredningsområdet. Buller från E6 och industriområdet öster om 

E6 skärmas av från Backastråket av det höjdparti som är beläget mellan Litteraturgatan 

och E6.  

 
37 Göteborg Stad, Luftutredning Litteraturgatan, 2015 
38 Göteborg Stad, Detaljplan för Bostäder mm. Väster om Litteraturgatan, etapp 1 inom stadsdelen Backa 

Göteborg, 2017 
39 Göteborg Stad, Bilaga 1: Förutsättningar Program för områden vid Selma Lagerlöfs torg och delar av 

Litteraturgatan, 2015 
40 Göteborgs Stad, Trafikbuller i Göteborg kartläggning 2018, Miljöförvaltningen, 2018 
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Inom det norra utredningsområde härrör buller framförallt från vägtrafik. Enligt den 

senaste bullerkartläggningen som utförts41 av Miljöförvaltningen bidrar E6, öster om 

utredningsområdet, till ekvivalenta ljudnivåer på cirka 70 dBA vid fasader på närliggande 

flerbostadshus. Buller från Skälltorpsvägen ger upphov till ekvivalenta ljudnivåer om 

cirka 60 dBA vid närmsta bostadsfasad. I nuläget uppskattas det att fem flerbostadshus 

utsätts för ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA. Vidare utsätts 19 flerbostadshus för 

maximala ljudnivåer som överskrider 85 dBA från lokalgator. 

Öster om E6 ligger ett industriområde med återvinningshantering, bildepåer och 

grossisthandlare. Ljudnivåer från dessa kan påverka den totala ljudnivån men förväntas 

dock inte överstiga det dominerande ljudbidraget från motorvägen.  

Vibrationer 

Litteraturgatan är belägen inom ett område där marken bland annat består av lera, se 

vidare i kapitel D.3.1 Geotekniska förutsättningar, vilket kan leda till höga 

vibrationsnivåer nära vägen. Vibrationer avtar med avståndet och vibrationsberörda 

fastigheter ligger oftast inom 30 meter från vibrationskällan42. Närmsta fastighet i 

området är belägen cirka 15 meter från Litteraturgatan på mark av lera, vilket innebär att 

det kan finnas risk för vibrationsstörning.  

Det finns upphöjda övergångsställen inom det södra utredningsområdet, nära 

busshållplatsen Balladgatan. Vid farthinder finns det risk att vibrationer uppstår då 

motortrafik passerar. 

Skälltorpsvägen är belägen inom ett område där marken består av lera, se vidare i kapitel 

D.3.1 Geotekniska förutsättningar, vilket kan leda till höga vibrationsnivåer från tung 

trafik nära vägen. Vibrationer avtar med avståndet och vibrationsberörda fastigheter 

ligger oftast inom 30 meter från vibrationskällan43. Närmsta fastighet i området ligger 

ungefär 50 meter från Skälltorpsvägen vilket innebär att risken för vibrationsstörningar 

bedöms vara begränsad.  

Längs med Skälltorpsvägen finns inga farthinder eller övriga höjdskillnader i vägbanan 

som skulle kunna bidra till ökade vibrationer. Det finns cykelöverfarter tvärsöver 

kollektivtrafikkörbanan, vid hållplatsen Körkarlens gata, med annan markbeläggning än 

övrig väg. Detta kan bidra till att vibrationer skapas om det till exempel är ojämn 

övergång i gränsen mellan dem, men denna risk är förhållandevis liten då det inte ska 

finnas några höjdskillnader mellan markbeläggningen. 

C.4 Trafik, gator och torg  

I kapitlet beskrivs översiktligt det befintliga trafiknätet för samtliga trafikslag inom det 

södra och det norra utredningsområdet. 

 
41 Ibid 
42 Svenska Geotekniska Föreningen, SGF. Informationsutskrift 1:2012. Markvibrationer, 2013 
43 Ibid 
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C.4.1 Trafiknät 

I trafiknätet ingår huvudgatorna Litteraturgatan i det södra utredningsområdet och 

Skälltorpsvägen i det norra utredningsområdet samt ett flertal mindre lokalgator som 

ansluter till dessa vägar.  

Litteraturgatan består idag huvudsakligen av en dubbelriktad bilkörbana för fordonstrafik. 

På vissa delsträckor finns det vänstersvängkörfält och separata kollektivtrafikfält. Gång- 

och cykelbanor varierar mellan att vara separerade, kombinerade och saknas helt på vissa 

delsträckor, se Figur 13, sidan 26. 

Skälltorpsvägen består idag huvudsakligen av en dubbelriktad bilkörbana. I anslutning till 

hållplats Körkarlens gata finns det ett kollektivkörfält. Söder om vägen finns en gång- 

och cykelbana, se Figur 14, sidan 27. 

C.4.2 Gång- och cykeltrafik 

En inventering av gång- och cykelflödet genomfördes under 2017 för den del av 

Litteraturgatan som angränsar till Tingstadsvägen44. Både antalet passerande gående och 

cyklister låg mellan 0–100 under högtrafik (vardagar mellan klockan 07:00-09:00). 

I Göteborgs Stads cykelprogram delas cykelvägnätet in i tre klasser: pendlingscykelnät, 

övergripande cykelnät och lokalt cykelnät 45. Cykelvägnätet längs Litteraturgatan hör till 

det övergripande cykelvägnätet som har till uppgift att koppla samman områden i en 

mindre skala och skapa anslutningar till pendlingscykelnätet. Skälltorpsvägen är utpekat 

som pendlingscykelnät, vilket innebär hög framkomlighet och få konfliktpunkter för 

cykeltrafik 

C.4.3 Kollektivtrafik 

Inom och i anslutning till det södra utredningsområdet, längs med Litteraturgatan, finns 

hållplatserna Björkrisvägen och Balladgatan. Dessa trafikeras av linjerna 18, 19, 45 och 

142. Stickprov från morgontrafiken mellan klockan 07:00-08:00 den 1 september 2020 

visade att 23 bussar trafikerade sträckan i riktning Akkas gata i norr till Balladgatan i 

söder. Det innebär att det gick en buss knappt var 3:e minut mot centrum. 

I det norra utredningsområdet ligger hållplatsen Körkarlens gata. Det är ett större 

hållplatsläge, klassat som bytespunkt, och innefattar sex hållplatslägen. Den trafikeras av 

busslinjerna: 18, 19, 40, 44, 45, 46, 47 och 142. Busslinjerna 18 och 19 hör till 

Stombusstrafiken vilket bland annat innebär att de har hög turtäthet. I högtrafik46 på 

morgonen avgår buss 18 var 6:e minut och buss 19 var 7,5:e minut i riktning mot 

centrum. I eftermiddagens högtrafik ankommer både linje 18 och 19 var 7,5:e minut till 

hållplats Körkarlens gata.  

C.4.4 Biltrafik, näringslivstransporter och räddningstjänst  

Göteborgs Stad genomförde år 2018 mätningar beträffande trafikflöden på 

Litteraturgatan. På den södra delen av gatan uppmättes 8 900 fordon per dygn 

 
44 Göteborgs Stad, Inventering av fotgängare och cyklister, 2017-06-15  
45 Göteborgs Stad, Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025, 2015 
46 Högtrafik är den tid på dygnet då flest reser d.v.s. vid arbets- och skolpendling 
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(Årsmedelsdygnstrafik, ÅMVD), vilket motsvarar en årsdygnstrafik på cirka 8 000 

fordon per dygn (ÅDT). Andelen tunga fordon var 11 procent.  

Under maxtimmen på eftermiddagen var flödet 350 fordon in mot centrum och 560 

fordon från centrum. Medianhastigheten var 54 kilometer i timmen vilket indikerar att 

gatan är utformad för högre hastighet än den tillåtna (50 kilometer i timmen).47 

På Skälltorpsvägen uppmättes 10 000 fordon per dygn (ÅMVD), år 2015, vilket 

motsvarar cirka 9 000 fordon per dygn (ÅDT). Andelen tunga fordon var även här 11 

procent. 

Under maxtimmen på eftermiddagen var flödet 440 fordon in mot centrum och 520 

fordon från centrum. Detta tyder på en relativt jämn fördelning i bägge färdriktningar. 

Trafikmängderna bekräftar också att gatorna är viktiga länkar i området. 

Medianhastigheten var 37 kilometer i timmen vilket ligger under hastighetsbegränsningen 

på sträckan (50 kilometer i timmen)48  

Prognostiserade trafikflöden år 2035 enligt Göteborgs Stads Visummodell49 är för 

Litteraturgatans södra del cirka 10 600 fordon per dygn (ÅMVD), vilket motsvarar cirka 

9 500 fordon per dygn (ÅDT). För Skälltorpsvägen är motsvarande trafikflöden 

prognostiserade till cirka 9 600 fordon per dygn (ÅMVD), vilket motsvarar cirka 8 600 

fordon per dygn (ÅDT). 

C.4.5 Sektioner och Gatustruktur  

Litteraturgatan är en huvudled. Det förekommer inga in- och utfarter till bostads-

fastigheter längs vägen. Trafik från området samlas upp på parallella gator och leds ut via 

Litteraturgatans korsningspunkter.  

Längst i söder av det södra utredningsområdet finns en cirkulationsplats som förbinder 

Litteraturgatan med Tingstadsvägen. Kollektivtrafik mot centrum kan använda sig av 

kollektivkörfältet väster om denna cirkulationsplats vilket gör att bussar inte behöver köra 

igenom cirkulationen i blandtrafik, se Figur 13, , sidan 26. 

Litteraturgatans bilkörfält har en bredd som varierar mellan 3,5–5,0 meter. Längs 

sträckan Tingstadsvägen–Epiloggatan finns ett körfält i vardera riktningen. 

Mötesseparering saknas, men vänstersvängkörfält finns. Mittlinjerna är heldragna och det 

råder omkörningsförbud längs sträckan i båda riktningar. Det finns kombinerade gång- 

och cykelbanor med en bredd om 3 meter på bägge sidor av vägen.  

Längs sträckan Epiloggatan–Klintåsgatan finns en körbana i vardera riktningen samt 

vänstersvängkörfält. Körbanorna är separeras från varandra genom refuger. Norr om 

Blankversgatan, fortsätter den östra gång- och cykelbanan fram till Klintåsgatan, därefter 

leds gång- och cykeltrafiken in på parallella gator mot Selma Lagerlöfs torg. På den 

västra sidan leds gång- och cykeltrafiken ut på parallella lokalgator, redan i höjd med 

Blankversgatan. 

 
47 Göteborgs Stad, Trafikmängder på olika gator (Hämtad 2020-06-23) 
48 Ibid 
49 Tillhandahållet via E-postkorrespondens, WSP och Trafikkontoret (2020-11-06 respektive 2021-03-25) 
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Figur 23. Litteraturgatan i Södra utredningsområdet. Kombinerad gång- och cykelbana på bägge sidor av 

gatan.  

I det södra utredningsområdet lutar vägen till stora delar uppåt från Tingstadsvägen till 

Klintåsgatan. Mellan Blankversgatan och Klintåsgatan överstiger lutningen bitvis 4 

procent, vilket är gränsvärde för spårväg och räknas som mindre god/låg standard för 

gång- och cykeltrafik50. Viss siktproblematik kan förekomma längs denna sträcka då 

Litteraturgatan svänger åt öster i skärning, vilket riskerar att ge skymd sikt i kurvan, se 

Figur 13, sidan 26. 

Skälltorpsvägen, i det norra utredningsområdet, har ett bilkörfält i vardera färdriktningen. 

Heldragna mittlinjer gör att omkörningsmöjligheter saknas. En gång- och cykelbana 

sträcker sig längs med den södra sidan av Skälltorpsvägen mellan Litteraturgatan och 

hållplatsen Körkarlens gata, se Figur 14, sidan 27. 

Körkarlens gata, Kavaljersgatan och Gösta Berlings gata ansluter till Skälltorpsvägen från 

söder. Sikten är god vid korsningspunkterna, men uppmätta trafikmängder indikerar att 

konfliktsituationer kan uppstå vid vänstersvängar in och ut från de anslutande gatorna då 

separata svängfält saknas. Vid korsningspunkterna finns mittrefuger som leder trafiken 

rätt, se Figur 14.  

Skälltorpsvägens körfältbredd varierar mellan 3,5–5,0 meter, med större bredd på sträcka 

och smalare vid korsningar och i passager, för att möjliggöra refuger. Cirka 150 meter 

innan anslutningen till Körkarlens gata delas körfältet i östergående riktning upp i två 

körfält för att möjliggöra ett separat kollektivtrafikkörfält. Längs med Skälltorpsvägen 

mellan Litteraturgatan och Bäckebolsvägen finns två övergångsställen, ett öster om Gösta 

Berglings gata och ett öster om hållplatsen Körkarlensgata, se Figur 14.  

 
50 Göteborg stad, Teknisk handbok, 3KB längslutning, 2020:2  
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Figur 24. Skälltorpsvägen, i norra utredningsområdet. 

C.4.6 Belysning 

I kapitlet beskrivs belysningen i det södra och det norra utredningsområdet.Belysningen i 

det södra utredningssområdet, längs med Litteraturgatan, är uppförd enligt två olika 

principer. Från Tingstadsvägen till Epiloggatan utgörs belysningen av dubbelsidig 

stolpbelysning med trafikarmatur av äldre standardtyp, monterad på 8 meter hög stolpe 

med arm. Armaturerna är bestyckade med ljuskällor av typen högtrycksnatrium. Sträckan 

Epiloggatan till Klintåsgatan är belyst med linspända armaturer av äldre standardtyp, 

bestyckade med högtrycksnatrium. Belysningsmasterna som linspannet är fäst i är cirka 

10 meter höga och förankrade med stora och djupa fundament. Från Klintåsgatan vidare 

till den norra gränsen av utredningsområdet är ny belysning projekterad enligt samma 

belysningsprincip som vid ombyggnationen av Litteraturgatan i höjd med Selma 

Lagerlöfs torg. Där har ny LED-belysning installerats med dubbelsidigt stolpmontage. 

Stolparna är bestyckade med dubbla armaturer. En på 8 meters höjd som belyser 

körbanan och en armatur på 5 meters höjd som belyser gång- och cykelbanan. Anslutande 

gator till Litteraturgatan är belysta med trafikarmatur av äldre standardtyp, bestyckade 

med ljuskällor av typen högtrycksnatrium och monterade på 8 meter hög stolpe med arm.  

Gång- och cykeltunnlarna vid Epiloggatan och Sagogången är utrustade med 

hörnmonterade armaturer av robust karaktär, se Figur 25. Gång- och cykelbanor till och 

från tunnlarna är belysta med cylindriska parklyktor monterade på 4–5 meter höga 

stolpar. Den södra tunnelns mynning vid Börsåsgatan har förstärkt belysning i form av en 

strålkastare monterad på belysningsmast för linspannet.  

Belysningen på busshållplatserna består av en 4,5-meter hög stolpe med arm och en opal 

armatur i halvsfärisk form som är vanligt förekommande på hållplatser i Göteborg. 

Väderskydden är utrustade med belysning. 
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Belysningen i det norra utredningsområdet, längs med Skälltorpsvägens består av 

dubbelsidigt stolpmontage. Stolparna är 8 meter höga med arm och bestyckade med 

LED-armaturer. Cirkulationsplatserna är belysta med fyra LED-armaturer monterad på en 

8 meters ESV-stolpe placerad mitt i cirkulationen.  

Gång- och cykelbanan parallellt med Skälltorpsvägen längs dess södra sida är belyst med 

nya LED-armaturer med gatuoptik på 4–5 meter hög stolpar. Halva sträckan saknar idag 

belysning, men Trafikkontoret planerar att komplettera med fler belysningsstolpar under 

andra halvåret av år 2021 som en del av drift- och underhållsarbetet. 

Gång- och cykeltunneln under Skälltorpsvägen är utrustad med hörnmonterade armaturer 

av robust karaktär. Utanför tunnelmynningarna är gång- och cykelbanan belyst med LED-

armaturer av samma typ som övriga gång- och cykelbanan. 

Belysning på Kavaljersgatan, Körkarlens gata och Mårbackagatan utgörs av enkelsidig 

stolpbelysning med trafikarmaturer av äldre standardtyp monterade på 8 meter höga 

stolpar med arm. Armaturerna är bestyckade med ljuskällor av typen högtrycksnatrium. 

Hållplatsen Körkarlens gata är belyst med opala halvsfäriska armaturer monterade på 10 

meter höga stolpar. Totalt finns tre stolpar med fyra armaturer vardera. 

 

Figur 25. Gång- och cykeltunnel under Litteraturgatan vid Epiloggatan. 
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C.5 Trafiksäkerhet  

Som underlag för en trafiksäkerhetsanalys inom området har ett uttag från olycksdata-

basen Strada51 gjorts. Olycksstatistiken är hämtad från perioden 1 januari 2010 till 31 

december 2019, se Bilaga 2. Kontroll mot tillgängliga trafikdata visar på förekomst av 

hastigheter över den högsta tillåtna hastighetsgränsen på både Tingstadsvägen och 

Litteraturgatan. 

Olycksanalysens viktigaste slutsatser är att: 

• för gång- och cykeltrafik är det framförallt drift- och underhåll som orsakar 

olyckor. Inrapporterade olyckor beror ofta på potthål samt dålig 

sopning/snöröjning. 

• att som oskyddad trafikant korsa bilvägen innebär en olycksrisk, särskilt i 

anslutning till den befintliga hållplatsen Balladgatan vid Tingstadsvägen. I 

övriga korsningspunkter har också olyckor skett, men vid Tingstadsvägen har 

olyckor skett mer frekvent. 

• mopedister har varit inblandade i flera singelolyckor. Ofta verkar olyckorna bero 

på bristande respekt för trafikregler. Även vid mopedolyckor har brist på 

underhåll rapporterats. 

 

I cirkulationen Litteraturgatan/Tingstadsvägen har många olyckor med oskyddade 

trafikanter skett. Flera kan kopplas till hållplatsen där gående rör sig mellan de olika 

hållplatslägena. En del av fordonsolyckorna verkar vara orsakade av gående, exempelvis 

att bilar stannar för att släppa över någon och blir då påkörda bakifrån. 

Smitning i kollektivtrafikkörfältet parallellt med cirkulationen förekommer, troligtvis då 

kollektivtrafikkörfältet saknar farthinder och går förbi cirkulationen. 

En del av Litteraturgatan vid Selma Lagerlöfs torg är redan ombyggd. De senaste två åren 

har endast ett fåtal olyckor skett på den ombyggda delen. Detta är dock inte tillräckligt för 

att kunna dra några slutsatser kring vald utformning. 

I den norra delen av Backastråket är i de flesta olyckorna kopplade till korsningen 

Litteraturgatan-Skälltorpsvägen, vilken ligger utanför det norra utredningsområde för 

citybuss. 

C.6 Trygghet 

Här beskrivs kortfattat trygghetsaspekterna i längs Backastråket utifrån ett allmänt och ett 

belysningsperspektiv. 

C.6.1 Allmänt 

De breda gatorna har generellt ett öppet gaturum där de uppstammade träden ger god 

överblick. Växtligheten är mestadels gles utan höga och täta buskage. Endast ett par 

partier med högre buskage, som minskar överblickbarheten finns, i det södra 

utredningsområdet mellan Litteraturgatan och Börsåsgatan. 

 
51 Transportstyrelsen, olycksdatabas STRADA  
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Planskilda gångpassager med anslutande gångvägar är mörka och med korta siktstråk, 

som begränsas av murar, vingmurar och brokoner. Passagerna kan upplevas som otrygga.  

I en trygghetsmätning placerar sig Norra Hisingen på den lägre halvan av 

trygghetsmätningarna, både avseende trygghet i närområdet och generellt jämfört med 

övriga stadsdelar.52 Generellt minskar dock antalet brott i offentlig miljö inom Norra 

Hisingen De vanligaste brotten är nedskräpning, skadegörelse, våldsbrott och 

tillgreppsbrott. Det förekommer även att påverkade personer befinner sig vid hållplatser 

och torg, vilket skapar en känsla av otrygghet.53 

Selma Lagerlöfs torg är ett område som polisen klassar som utsatt. Platsen är en av de 

platser som upplevs som mest otrygg inom stadsdelen Norra Hisingen. Anledningarna till 

att platsen upplevs som otrygg uppges bland annat vara förekomst av öppen 

narkotikaförsäljning och att torget är en samlingsplats för ungdomar och mopedtrafik.54 

C.6.2 Belysning 

I det södra utredningsområdet är den låga ljuskvalitén påtaglig med dålig färgåtergivning 

och en variationsfattig ljussättning. Det kontrastlösa och enfärgade ljuset gör det svårt att 

urskilja färger på kläder och andra människors ansiktsdrag vilket är grundläggande för 

den upplevda tryggheten. Även uppfattningen av rummets gränser och orienterbarheten är 

begränsad då bristen på färg och kontraster får hela gaturummet att flyta samman.  

Det faktum att belysningen primärt är utformad för bilister skapar en otrygg miljö för 

oskyddade trafikanter där den visuella vägledningen är otydlig. Vid gång- och 

cykelpassager är detta extra påtagligt eftersom förstärkt belysning saknas. Framförallt 

gäller detta vid korsningarna Litteraturgatan/Blankversgatan och Litteraturgatan/ 

Klintåsgatan där oskyddade trafikanter inte är i fokus.  

Gång- och cykeltunnlarna är jämnt belysta med en lämplig ljusnivå och färgåtergivning, 

men inte särskilt trivsamma. Armaturerna upplevs obehagsbländande och stör synfältet 

vid passage igenom tunnlarna. Generellt är ytorna utanför tunnelmynningarna väl belysta 

och kontrasterar bra mot tunnelbelysningen. 

I det norra utredningsområdet skapar den höga ljusnivån längs med Skälltorpsvägen en 

kraftig kontrast till den parallella gång- och cykelbana som upplevs mörk och avskild. 

Det faktum att halva gång- och cykelbana saknar belysning förstärker upplevelsen av att 

det är mörkt och gör det svårt att på håll förstå att stråket försätter vidare bort mot 

Litteraturgatan. 

Bristande ljuskvalité på Kavaljersgatan, Körkarlens gata och Mårbackagatan får gatorna 

att upplevas dunkla och mörka i kontrast mot Skälltorpsvägens belysning. Den dåliga 

färgåtergivning och det platta ljuset gör det svårt att urskilja färger på kläder och andra 

människors ansiktsdrag. 

 
52 SOM-Institutet, Göteborgs Universitet.: SOM-undersökningen i Göteborg 2018. SOM-rapport nr 2019:38, 

2019 
53 Polisen, Medborgarlöfte norra Hisingen 2019 
54 Ibid 
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Gång- och cykeltunneln under Skälltorpsvägen är jämnt belyst med en lämplig ljusnivå 

och färgåtergivning, men inte särskilt trivsam. Armaturerna upplevs obehagsbländande 

och stör synfältet när man passerar igenom tunneln. Den södra tunnelmynningen har väl 

belyst omgivning vilket ökar trygghetskänslan då det går att se om någon befinner sig 

utanför. Vid den norra tunnelmynningen är slänterna mörka vilket är en otrygghetsfaktor 

då det kan uppfattas som ett möjligt gömställe. Även gång- och cykelbanan vidare upp 

mot Fredenslundsvägen kan upplevas otrygg för oskyddade trafikanter då den till stor del 

endast är belyst av spilljus från vägbelysningen på Skälltorpsvägen. 

C.7 Social- och barnperspektiv 

I avsnittet beskrivs genomförd kartläggning för socialkonsekvensanalys och 

barnkonsekvensanalys med utgångspunkt från Göteborgs Stads modell55. Fokus har lagts 

på att beskriva området som omfattas av genomförandestudien utifrån de fem 

grundläggande begreppen som beskrivs i modellen. Delar av resultatet arbetet med social- 

och barnperspektivet och som berör tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet, 

presenteras även i andra delar av genomförandestudien under kapitel C. Befintliga 

förhållanden och utvecklingstrender. 

Enligt befolkningsprognosen för hela Norra Hisingen har cirka 22 procent56 av hushållen 

fyra eller fler personer vilket kan jämföras med 17 procent för hela Göteborg, och det bor 

alltså fler personer per hushåll här än i andra delar av Göteborg. Totalt bor det cirka 

25 000 invånare längs med Backastråket. 

C.7.1 Sammanhållen stad 

Litteraturgatan och Skälltorpsvägen är breda och trafikerade, vilket skapar en tydlig 

barriäreffekt för människor. Gatornas barriäreffekt förstärks av det stora hårdgjorda 

utrymmet och det få antalet passager för gående och cyklister. Passagerna är framförallt 

placerade i anslutning till busshållplatserna, med förekommande avvikelser. I det södra 

utredningsområdet har passagerna 100–400 meters mellanrum och i det norra 

utredningsområdet det cirka 350 meter mellan passage i plan och planskild passage. 

Särskilt längs Litteraturgatan som kantas av bostadsområden både i öster och väster är 

barriäreffekten påtaglig. Passagerna under Litteraturgatan är breda men har dåligt 

ljusinsläpp och belysning i kombination med delvis dålig sikt vilket kan upplevas som 

otryggt och därmed motverka användandet av dem. Särskilt kvälls- och nattetid upplevs 

passagerna inte som trygga. Att Litteraturgatan utgör en barriär har bekräftats av 

föräldraföreningen på Backaskolan57. 

Längs med Litteraturgatan saknas sammanhängande gång- och cykelstråk, se Figur 14, 

sidan 27. Bitvis finns både separerade och kombinerade gång- och cykelbanor som på ett 

flertal platser avslutas abrupt och övergår i blandtrafik vilket påverkar gående och 

cyklisters orienterbarhet, framkomlighet och tillgänglighet negativt. Brist på 

sammanhållna stråk för gång- och cykeltrafik syns bitvis genom upptrampade stigar över 

 
55 Göteborgs Stad, BKA Barnkonsekvensanalys – barn och unga i fokus 1.2,  
56 Göteborgs stad statistikdatabas, Befolkningsprognos Norra Hisingen 
57 E-post Göteborgs Stad Backaskolan 2020-08-29 
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grönytor exempelvis vid dagens hållplats Björkrisvägen samt mellan Grindstugegränd 

och Litteraturgatan vid hållplats Balladgatan, se Figur 27, sidan 52. 

 

 

Figur 26. Målpunkter längs med Backastråket. 
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C.7.2 Samspel, lek och lärande 

Själva Litteraturgatan och Skälltorpsvägen saknar tydliga platser för samspel och lek utan 

är framförallt transportsträckor. Ytor för lek och samspel är istället lokaliserade inom 

befintliga bostadsområden eller till närliggande kuperade grönområden. Utifrån ett socialt 

perspektiv bidrar bristen på ytor till samspel att möjligheten till spontana möten mellan 

boende i områden längs stråket inte uppmuntras. Ur ett barnperspektiv är det en fördel att 

ytor för sampel och lek flyttas från vägen ur ett trygghets-, säkerhets- och 

hälsoperspektiv.  

I det södra utredningsområdet, längs med Litteraturgatan pekas friytetillgången ut som 

god eller mycket god kring omkringliggande fastigheter, förutom flerfamiljsbostäderna 

vid Prologgatan och Folkvisegatan som pekas ut ha en mindre god friytetillgång58. På den 

västra sidan av Litteraturgatan, bakom bostadsområdena, finns rekreationsytan 

Arödsberget med flera vandringsstigar som går att nå från bland annat Epiloggatan. 

Söder om Skälltorpsvägen ligger området Backadalen med flerbostadshus. Här finns 

flertalet slutna innergårdar som kan användas för lek. De slutna innergårdarna kan bidra 

till en starkare sammanhållning för de boende men också upplevas som slutna av andra. 

Runt bostadsområdet Backadalen finns stora gröna ytor och ett kolonilottsområde i nära 

anslutning till korsningen Litteraturgatan/Skälltorpsgatan. Ytan omfattas av det 

angränsande projektet Detaljplan Skola och bostäder vid Gåsagången/norra 

Litteraturgatan och planeras att bebyggas med flerbostadshus. 

Grönytorna söder om Skälltorpsvägen mellan anslutningarna till Gösta Berglings gata och 

Mårbackagatan, är idag bullerutsatta miljöer som saknar möblering vilket gör att de idag 

inte nyttjas av vare sig barn eller vuxna, men fungerar som en grön barriär mot gatan, se 

Figur 27. Som för Litteraturgatan sker lek och samspel främst inom de slutna gårdarna för 

varje flerbostadshus/kvarter. Tillgången till friytorna inom bostadsområdena har bedömts 

som goda59.  

Norr om Skälltorpsvägen finns en hembygdsgård, kyrkogård, djurkyrkogård, kolonilotter 

ett vattenfall och naturområde för rekreation. Här finns även större gårdar och hus. 

C.7.3 Vardagsliv 

Selma Lagerlöfs torg en viktig social målpunkt för boende i områdena runt Backastråket, 

med bibliotek, dagligvaruhandel, service och några restauranger, se Figur 26. Under 

dagtid upplevdes Selma Lagerlöfs torg som en välbesökt plats. Kvällstid är torget dock 

mindre befolkat, vilket bidrar till att platsen upplevs otrygg, se även vidare i kapitel C.6 

Trygghet. 

Litteraturgatan som barriär försvårar till viss del vardagsresorna till fots eller med cykel 

mellan den östra och västra sidan. Utöver Selma Lagerlöfs torg finns det även längs med 

Litteraturgatan ytterligare dagligvaruhandel, exempelvis vid Backa Kyrkogata och 

Prologgatan. Som vid Selma Lagerlöfs torg ligger dessa öster om Litteraturgatan, se Figur 

26, vilket innebär att boende på den västra sidan av Litteraturgatan behöver passera vägen 

 
58 Göteborgs Stad, Sociotopkarta Backa 
59 Ibid 
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för inköp i lokalområdet. Dagligvaruhandeln innebär viktiga platser för spontana möten 

mellan boende i de östra och västra bostadsområdena.  

Både på den östra och västra sidan av Litteraturgatan återfinns ett flertal förskolor och 

skolor, se Figur 26. Grundskolorna Brunnsboskolan, Ellen Keysskolan och Backaskolan 

ligger på den västra sidan av Litteraturgatan. Vid Selma Lagerlöfs torg, på den östra sidan 

om Litteraturgatan, ligger Skälltorpsskolan och Svenska Balettskolan. För skolbarn som 

bor på den ena sidan av Litteraturgatan och går i skolan på den andra, kan Litteraturgatan 

utgöra en barriär som begränsar deras möjlighet att ta sig fram på egen hand. 

Tillgången till kollektivtrafik i området är god med möjlighet till resor i både områdes- 

och stomnätet, se kapitel C.4.3 Kollektivtrafik. 

C.7.4 Identitet 

Mellan Tingstadsvägen och Epiloggatan omges Litteraturgatan av flerbostadshus på den 

västra sidan och villaområde på den östra sidan. Det finns en avsaknad av en gemensam 

identitet genom skilda karaktärer på bebyggelsen på vardera sida om Litteraturgatan. 

Något som även förstärks av att Litteraturgatan utgör en tydlig barriär mellan den västra 

och östra sidan, se kapitel C.1.2 Stadsbildsanalys. På den västra sidan, norr om 

Epiloggatan, övergår flerbostadsområdet i ett småhusområde som fortsätter fram till 

Klintåsgatan.  

Utifrån genomförda platsbesök upplevs bostadsområdena kring Litteraturgatan och 

Skälltorpsvägen som befolkade under dagtid men öde och folktomma under kvällstid. 

Både Litteraturgatan och Skälltorpsvägen upplevs som rena och välskötta med liten eller 

ingen förekomst av vandalism eller klotter. 

C.7.5 Hälsa och säkerhet 

Avsaknaden av sammanhängande gång- och cykelstråk i det södra utredningsområdet 

påverkar möjligheten för gående och cyklister att på ett säkert sätt transportera sig. Detta 

påverkar framför allt barn. 

Längs med Litteraturgatan finns få gång- och cykelpassager, vilket innebär en ökad risk 

att gående väljer att korsa vägen där de inte borde.  

De få gång- och cykeltunnlar som finns inom det södra utredningsområdet möjliggör 

dock trafiksäkra passager för oskyddade trafikanter mellan den västra och östra sidan av 

Litteraturgatan. Inte minst barn kan på ett trafiksäkert sätt ta sig under gatorna via 

tunnlarna. En trygg och säker trafikmiljö är en viktig förutsättning för barns möjlighet att 

själva kunna ta sig fram i transportsystemet, vilket preciseras i de transportpolitiska 

funktionsmålen60. 

Gång- och cykeltunnlarna saknar separering mellan gående och cyklister. I kombination 

med dåliga siktförhållanden, som kvällstid kan förstärkas av de obehagsbländande 

ljuskällorna, se kapitel C.1.4 Ljussättning bidrar detta till att förstärka den otrygghet som 

så ofta upplevs vid gång- och cykeltunnlar. Risk för konflikter mellan oskyddade 

trafikanter finns också trafiksäkerhetsmässigt, i och med avsaknaden av separering mellan 

 
60 Regeringen, Mål för framtidens resor och transporter, Prop. 2008/09:93   
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gående och cyklister. Tunnlar som inte upplevs säkra och trygga undviks, vilket även det 

innebär en ökad risk för att vägen korsas där det inte är lämpligt.  

I det norra utredningsområdet finns en gång- och cykeltunnel under Skälltorpsvägen, i 

anslutning till hållplatsen Körkarlens gata. Samma positiva och negativa förhållanden 

beträffande trafiksäkerhet och otrygghet som finns vid gång- och cykeltunnlarna i det 

södra utredningsområdet återfinns här. 

 

Figur 27. Bilden till vänster visar grön yta mellan bostadsområden och väg vid Litteraturgatan. Bilden till 

höger visar upptrampad stig vid hållplats Björkrisvägen på den östra sidan. 

C.8 Fastighetsägande 

Som underlag för att studera fastighetsägarförhållandena inom det södra och det norra 

utredningsområdet har en för genomförandestudien framtagen grundkarta samt 

fastighetsförteckning som visar ägandeförhållande och rättighetsinnehavare använts. 

Grundkartans gränser har ingen rättsverkan. Därför kan det i senare skede bli aktuellt att 

göra en fastighetsutredning för att utreda exakt vart gränserna går. Marken där befintlig 

väg leds är uppdelad i flera olika fastigheter som samtliga ägs av Göteborgs Stad.  

Marken inom det södra utredningsområdet för genomförandestudien Citybuss 

Backastråket innehåller fastigheter som inte ägs av Göteborgs Stad, Figur 28. De fyra 

fastigheter som inte ägs av Göteborgs Stad är Backa 139:1 och Backa 139:2 som är 

privatägda bostadsfastigheter medan Backa 866:694 och Backa 7:22 ägs av 

fastighetsbolag.  

De två privatägda fastigheterna Backa 139:1 och Backa 139:2 är cirka 700 kvadratmeter 

vardera och bebyggda med var sitt enbostadshus. Cirka 30 procent av fastigheten Backa 

139:2 och cirka 2 procent av Backa 139:1 ligger inom utredningsområdet. Backa 866:694 

och Backa 7:22 ligger delvis inom utredningsområdet och utgörs där utav mark som 

används främst för markparkering. I söder ligger mindre teknikbyggnader samt 

kollektivtrafikhållplats Balladgatan inom mark som inte ägs av kommunen.  
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Fastigheterna inom det södra utredningsområdet används till största delen idag för 

trafikändamål. Den kommunalägda fastigheten Backa 866:377 är dock en 

bostadsfastighet bebyggd med ett bostadshus. Denna fastighet ligger helt inom 

utredningsområdet. 

 

Figur 28. Inom det södra utredningsområdet finns tre områden där kommunen inte äger marken inom 

utredningsområdet. Illustrationen visar fastighetsgränser. 

Marken inom det norra utredningsområdet ägs av Göteborgs Stad och används för 

trafikändamål.  
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C.8.1 Fastigheter utanför utredningsområdet  

Kommunens mark sträcker sig utanför utredningsområdet både i norra och södra delen. 

På flera ställen gränsar dock utredningsområdet till mark som inte ägs av kommunen. Det 

handlar då främst om privatägda enbostadsfastigheter. Utredningsområdet gränsar också 

till kommunal mark där bostadsrättsföreningar har tomträttsavtal. Om det inom området 

förekommer osäkra fastighetsgränser kan det i senare skede bli aktuellt med en 

fastighetsutredning som utförs av Lantmäteriet.  

C.8.2 Rättigheter inom utredningsområdena 

Inom det södra utredningsområdet och i direkt anslutning till området finns förutom 

fastigheter även marksamfälligheter och rättigheter. En rättighet innebär rätten att 

använda någon annans fastighet på ett angivet sätt och en marksamfällighet är mark som 

ägs och förvaltas av flera fastigheter ihop. 

Inom det södra utredningsområdet finns servitut, det vill säga rättigheter mellan 

fastigheter. Det finns även en ledningsrätt som belastar en kommunalägd fastighet. I 

anslutning till utredningsområdet finns även en marksamfällighet. Inom det norra 

utredningsområdet finns inga kända rättigheter. Hur servitut och ledningsrätter påverkas 

av trafikförslaget beskrivs i kapitel F.4. 

De fastighetsrättsliga uppgifter som presenteras inom genomförandestudien är de 

uppgifter som finns inskrivna hos lantmäterimyndigheten. Utöver de uppgifter som finns i 

den fastighetsförteckning som erhållits från Göteborgs Stad, som kommunal 

lantmäterimyndighet, kan det eventuellt finnas avtalsrättigheter som inte är 

offentliggjorda genom inskrivning. 

C.8.3 Detaljplaner 

Hela utredningsområdet är idag planlagt och med enbart ett undantag är samtliga gällande 

planer inom området så kallade stadsplaner, vilket innebär att de är upprättade innan den 

nuvarande plan- och bygglagstiftningen tillkom 1987. Dessa äldre planer gäller idag som 

detaljplaner men vid tolkning av dess bestämmelser behöver den lagstiftning och praxis 

som gällde vid tidpunkten då planen togs fram tillämpas.  

Under åren har de första stadsplanerna som upprättades ersatts med nyare detaljplaner allt 

eftersom Backastråket och dess närområde byggs ut eller byggs om. Detta har skapat en 

situation med sju olika planer inom utredningsområdet. De aktuella stadsplanerna inom 

området finns i dagsläget enbart tillgängliga i PDF-format. Redovisningen av 

gränsdragningar i genomförandestudien är därför ungefärliga. För juridiskt bindande 

gränser hänvisas till respektive planhandling. Sammantaget konstateras att större delen av 

utredningsområdet är planlagt för användningsområden som är förenliga med planerad 

vägombyggnad. Enbart längst i söder finns en användningsbestämmelse som inte är 

direkt förenlig. Vad gäller övriga bestämmelser så har flera mindre gator i området 

planbestämda gatuhöjder vilka förslaget behöver förhålla sig till. Läs mer om varje 

utredningsområde nedan.  

För det södra utredningsområdet gäller följande detaljplan och stadsplaner: 
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• Detaljplan för Litteraturgatan etapp 1 inom stadsdelen Backa i Göteborg. Laga kraft 

2017.61 

• Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för stadsdelen Backa i Göteborg 

(Backa röd). Laga kraft år 196862. 

• Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för stadsdelen Backa i Göteborg 

(Bostadsområden m.m. vid Backa kyrka). Laga kraft år 1966.63 

• Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för stadsdelen Backa i Göteborg 

(Tingstadsområdet). Laga kraft år 1973.64 

 

Figur 29. Illustrationen redovisar vilka detaljplaner/stadsplaner som gäller inom utredningsområdet. 

Redovisningen är ungefärlig, för juridiskt bindande gränser se respektive planhandling.   

 
61 Göteborgs Stad, Detaljplan för Litteraturgatan etapp 1 inom stadsdelen Backa i Göteborg, 2017 
62 Göteborgs Stad, Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av stadsdelen Backa i Göteborg 

(Backa röd), 1968 
63 Göteborgs Stad, Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av stadsdelen Backa i Göteborg 

(Bostadsområden m.m. vid Backa kyrka), 1966 
64Göteborgs Stad, Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av stadsdelen Backa i Göteborg, 

(Tingstadsområdet),1973 
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Litteraturgatan är, med enbart ett undantag, planlagd för trafikändamål där mark 

reserverats för utbyggnad av vägen, se Figur 30. Anslutande mindre vägar inom 

utredningsområdet är planlagda som allmän plats – gata och har genomgående även 

bestämmelser om gatornas höjd vid ett antal jämnt utpekade punkter. För stadsplanen 

längst i söder, markerat som nummer S4 i Figur 29, ovan, finns mark som är planlagd 

med användningsområde biluppställning och ytterligare bestämmelser som anger att 

området inte får bebyggas samt att anordningar inte får vidtagas som hindrar 

framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar. 

Detta gör sammantaget att befintlig sträckning av Litteraturgatan inom detta område inte 

är förenlig med gällande planbestämmelser. Samtidigt är en yta som idag används som ett 

grönområde med en mindre parkeringsyta samt befintliga bostadsfastigheter planlagda för 

trafikändamål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 30 Illustrationen visar att 

större delen av utredningsområdet 

är planlagt för antingen 

”Trafikändamål” eller ”Allmän 

plats: gata”. Inom ett mindre 

område är marken där 

Litteraturgatan går idag planlagd 

för ”biluppställning” och istället är 

ytan öster om vägens befintliga 

sträckning planlagd för 

Trafikändamål.  Redovisningen är 

ungefärlig, för juridiskt bindande 

bestämmelser se respektive 

planhandling.   
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För det norra utredningsområdet gäller följande stadsplaner:  

• Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för stadsdelen Backa i Göteborg 

(Skälltorpsområdet). Laga kraft år 1968.65  

• Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för delar av stadsdelarna Backa, 

Gamlestaden, Hjällbo och Kärra. Laga kraft år 1970.66 

• Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för stadsdelen Backa i Göteborg 

(Bostadsområde söder om Bäckebol). Laga kraft år 1971.67 

 

 

Figur 31. Illustrationen redovisar vilka detaljplaner/stadsplaner som gäller inom utredningsområdet. 

Redovisningen är ungefärlig, för juridiskt bindande gränser se respektive planhandling.  

Nästan hela det norra utredningsområdet är planlagd för trafikändamål. Gatorna som 

ansluter till Skälltorpvägen - Kavaljersgatan, Körkarlens gata samt Mårbackagatan är 

 
65 Göteborgs stad, Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av stadsdelen Backa i Göteborg 

(Skälltorpsområdet), 1968 
66 Göteborgs Stad, Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av stadsdelen Backa i Göteborg 

(industriområde mellan Bäckebols- och Kärramoten), 1970 
67Göteborgs Stad, Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av stadsdelen Backa i Göteborg 

(Bostadsområde söder om Bäckebol), 1971 
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planlagda som allmän plats – gata och har vid några få punkter bestämmelser om gatornas 

höjd. 

D. Byggnadstekniska förutsättningar 
I kapitlet beskrivs befintliga byggnadstekniska förutsättningar med fokus på ledningar, 

konstruktioner, dagvatten, skyfall, natur och geoteknik. 

D.1 Anordningar 

I kapitlet beskrivs de befintliga anordningar som finns i längs Backastråket utifrån 

avgränsningen det södra och det norra utredningsområdet. Förutsättningar för övriga delar 

av Backastråket beskrivs i utredningar för angränsande projekt. 

D.1.1 Ledningar 

Vatten- och avloppsledningarna inom det södra utredningsområdet kan vid behov 

skyddas eller läggas om i nytt läge för att ge plats åt ny väganläggning. Utgångspunkten 

ska vara att i största möjliga mån undvika arbeten på befintlig ledningsanläggning. 

Längs med den västra sidan av Litteraturgatan går idag ett stråk av teleledningar i 

betongblock68. Stråket leder till en nodpunkt i området, vilket gör att ledningarna inte kan 

flyttas utan att det byggs ett parallellt system. Behöver stråket justeras måste nya 

ledningar anläggas mellan brunnar, då kablarna är i betongblock. I samma ledningsstråk 

som teleledningarna finns även optoledningar69.  

I parallellgatorna, både på östra och västra sidan, utmed Litteraturgatan finns befintliga 

fjärrvärmeledningar. I höjd med Glisterbackegatan finns en korsande fjärrvärmeledning 

GothNet har även ledningar tillsammans med fjärrvärme. GothNet har en nod i området 

vilket gör att ledningarna utmed Litteraturgatan inte går att flytta utan att bygga ett 

parallellt system. 

Söder om Poesigatan börjar ett elstråk som sträcker sig längs med Litteraturgatan 

söderut70. Elstråket består av en högspänningsledning och två styrkablar. I höjd med 

Sångspelsgatan tillkommer en högspänningsledning. I övrigt på den södra delen finns 

belysningsledningar. 

Inom det norra utredningsområdet finns en större vattenledning. Denna ledning svarar för 

vattenförsörjningen till en stor del av Hisingen och får under inga omständigheter 

påverkas negativt av föreslagna åtgärder.  Avstånd till omkringliggande fasta 

installationer så som skyltar och belysningsstolpar bör ha ett avstånd på cirka 2,5 meter 

och ska stämmas av med Kretslopp och vatten under projekteringen. Större träd eller 

planteringar ska inte heller placeras nära ledningen. Det är också viktigt att ventiler, 

luftare samt annan utrustning kopplade till aktuell ledning inte påverkas negativt av nytt 

trafik- och gestaltningsförslag. Täckningen ovan berörd ledning bör inte minska och ska 

aldrig understiga 1 meter då ledningen generellt inte befinner sig under trafikerad yta. Då 

ledningen korsar Skälltorpsvägen bör täckningen på ledningen vara mellan 1,2–1,4 meter. 

Större täckning än 1,5 meter bör också undvikas. Under projekteringen ska höjdsättning 

 
68 Ledningsägare: Skanova 
69 Ledningsägare: GothNet 
70 Ledningsägare: Göteborg Energi Elnät 
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stämmas av med Kretslopp och vatten.  Inför schaktarbete i närheten av ledningen ska 

byggledare från Kretslopp och vatten informeras och ges möjlighet att närvara vid arbetet. 

Om vägsträckan ska förberedas för spåranläggning kan det bli aktuellt att komplettera 

befintligt katodskydd som ligger på ledningen för att minska risken att ledningen blir 

offeranod för ny räls. 

Längs med gångbanan vid Skälltorpsvägen finns ett stråk av teleledningar71. I gångbanan 

finns belysningsledningar samt en styrkabel72. Ledningarna är känsliga för driftstörningar. 

I området kring Skälltorpsvägen finns inga fjärrvärmeledningar eller optoledningar. Se 

Bilaga 4A och Bilaga 4B för ledningsritningar.  

D.1.2 Konstruktioner 

Inventering av byggnadsverk inom utredningsområdet för genomförandestudien har 

utförts genom att lokalisera och identifiera konstruktionerna i BaTMan73 samt 

kompletterats med platsbesök. Inom utredningsområdet finns tre broar samt stödmurar, 

samtliga med Göteborgs Stad som ägare.  Byggnadsverken är inskannade och kan utgöra 

underlag för CAD-filer och samordningsmodeller. En sammanställning av befintliga 

konstruktioner inom det södra och det norra utredningsområdet redovisas i Figur 32 och 

Tabell 4. Därefter följer en mer ingående beskrivning av respektive konstruktion.  

    

Figur 32. Befintliga konstruktioners geografiska läge. Bild till vänster för det södra utredningsområdet.   

Bild till höger för det norra utredningsområdet. Källa: BaTMan, bearbetning Sweco. 

 
71 Ledningsägare: Skanova 
72 Ledningsägare: Göteborg Energi Elnät 
73 Trafikverket, BaTMan (Bridge and Tunnel Management), 2020  
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Tabell 4. Sammanställning lista med befintliga byggnadsverk. Källa BaTMan, Trafikverket. 

Pos Konstruktions-
nummer 

Namn Funktions-
typ 

Nybyggnads-
år 

Konstruk
tions-
längd (m) 

Konstruk
tions-yta 
(m2) 

Konstruktions-
typ 

Bärighets-
klass 

 1480-2638-1  Litteraturgatan. Bro 

över GC-väg vid 

Epiloggatan 

Vägbro 1969 7 m 290 Plattrambro 0- 

och 2-leds 

BK 4 

 1480-2638-2 Stödmur vid bro 

1480-2638-1 vid 
GC-väg vid 

Epiloggatan i 

Göteborg 

Stödmur 1969 20 m 20 Vinkelstöd-mur  Ej aktuellt 

 1480-20818-1  Bergskärning vid 

Börsåsgatan/trottoar 

i Göteborg 

Bergslänt - 34 m 34 Ej aktuellt Ej aktuellt 

 1480-2607-1  Litteraturgatan. Bro 

över GC-väg vid 

Sagogången 

Vägbro 1968 7 m 205 Plattbro fritt 

upplagd 

elementbyggd 

BK 4 

 1480-4108-1 Stödmur 

Litteraturgatan, 30 

m N. Björkrisgatan 
12 i Göteborg 

Stödmur - 24 m 36 Vinkelstöd-mur Ej aktuellt 

 1480-2601-1 Skälltorpsvägen. 

Bro över GC-väg 
vid Fredenslunds-

vägen 

Vägbro 1968 6 m 147 Plattbro fritt 

upplagd 
element-byggd  

BK 4 

 

Litteraturgatan, bro över gång- och cykelbana vid Epiloggatan  

(k-nr 1480-2638-1) 

Konstruktionen är en plattrambro i armerad betong med konstruktionslängd 7 meter och 

en bredd som varierar mellan 39,5 och 44 meter. Konstruktionsytan är 290 kvadratmeter. 

 

Figur 33. Bild till vänster visar den östra sidan av bro över gång- och cykelbana vid Epiloggatan. Bilden till 

höger visar brons västra sida. . 

Konstruktionen har några mindre skador i form av sprickor, krackelering, vittring och 

spjälkning i betongen74. Det finns en spricka i beläggningens slitlager samt några 

anmärkningar på broräcke. Där till saknas cirka 10 gatstenar i brokonan på nordöstra 

sidan 75. 

Stödmur vid gång- och cykelbana vid Epiloggatan (k-nr 1480-2638-1) 

Stödmuren ansluter till bro på brons sydöstra sida. Stödmuren har en total längd på 20 

meter och en konstruktionsyta på 20 kvadratmeter. Stödmuren renoverades 2016 då de 

 
74 Huvudinspektion 2019-03-11 
75 Platsbesök 2020-06-25 
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yttersta 6 metrarna av stödmuren byttes ut mot en mur av prefabricerad betong. Resten av 

muren som ansluter till bron består av platsgjuten armerad betong. Konstruktionen har en 

dragspricka samt urlakning i betongen76. 

 

Figur 34. Stödmur vid gång- och cykelbana vid Epiloggatan, vy mot syd. 

Bergskärning vid Börsåsgatan/trottoar i Göteborg (k-nr 1480-20818-1) 

Vid Börsåsgatan finns en 34 meter lång bergskärning. Bergmassan är av rent berg och 

ingen konstruktionstyp är definierad. 

 

Figur 35. Bergskärning vid Börsåsgatan, vy mot nordost. 

 
76 Huvudinspektion 2016-05-03 
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Litteraturgatan, bro över gång- och cykelbana vid Sagogången  

(k-nr 1480-2607-1) 

Konstruktionen är en elementbyggd plattbro i armerad betong med konstruktionslängden 

7 meter, bredd 30,4 meter och en konstruktionsyta på 205 kvadratmeter. 

 

Figur 36. Bilden till höger visar bro över gång- och cykelbana vid Sagogången, vy av brons västra sida. 

Bilden till höger visar vy av brons östra sida. 

Skador förekommer på konstruktionens konor och slänt, stenar är lösa eller saknas. Det 

finns ett par skador i betong och armering samt läckage i tätskiktsmatta som kräver 

utbyte. Slitlager har slaghål och det finns en skada på räcket77. Där till finns några 

betonglagningar i undersida brobaneplatta78.  

 

Figur 37. Stödmur vid Litteraturgatan, 30 m N. Björkrisgatan 12, vy mot norr. Foto: BaTMan 

 
77 Huvudinspektion 2019-03-11 
78 Platsbesök 2020-06-25 
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Stödmur, Litteraturgatan, 30 m N. Björkrisgatan 12 (k-nr 1480-4108-1) 

Väster om bron över gång- och cykelbana vid Sagogången (1480-2607-1) tar en 

platsbyggd stödmur i armerad betong upp höjdskillnaden mot Haletorpsvägen. Stödmuren 

har en konstruktionslängd på 24 meter och en konstruktionsyta på 36 kvadratmeter. 

Tidigare konstaterade skador på konstruktionen är krackelering i betongen79. 

Skälltorpsvägen, bro över gång- och cykelbana vid Fredenslundsvägen  

(k-nr 1480-2601-1) 

Elementbyggd plattbro i armerad betong med konstruktionslängd 6 meter, bredd 18,4 

meter och konstruktionsyta 147 kvadratmeter. 

 

Figur 38. Bilden till vänster visar bro över gång- och cykelbana vid Fredenslundsvägen, vy av brons södra 

sida. Bilden till höger visar vy av brons norra sida. Foto: BaTMan 

Bron renoverades år 2019, då konor omsattes med smågatsten i cementbruk. Reparation 

med betongpågjutning av vingmurar gjordes på södra sidan. Frontmur och brobaneplatta 

reparerades med betongpågjutning, nya kantbalkar på båda sidor sattes dit och räcken 

med stänkskydd byttes ut. Bron har även försetts med nytt tätskikt. År 2005 byttes även 

belysningsarmaturer ut. 

D.2 Miljöbelastning 

D.2.1 Natur 

Inom utredningsområdet finns 18 träd (fyra oxlar, fyra björkar och tio lindar) med 

potentiellt biotopskydd. Utöver dessa angränsar flera biotopskyddade träd till 

utredningsområdet. 19 oxlar finns längs Litteraturgatan samt alléerna vid Epiloggatan 

(cirka 5 träd) och Mårbackagatan (cirka 20 träd). Vitala rötter till dessa träd kan finnas 

inom utredningsområdet. Ytterligare aspekter som rör natur beskrivs under C.3.1 

Naturmiljö. 

D.2.2 Förorenad mark 

Tillgängliga underlag pekar inte på att några miljöstörande verksamheter bedrivits direkt 

inom utredningsområdet eller inom ett sådant avstånd att de ska ha påverkat 

utredningsområdet ur ett föroreningsperspektiv.  

 
79 Huvudinspektion 2011-04-27 
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Både nuvarande och planerad markanvändning (trafikområden) bedöms motsvara Mindre 

Känslig Markanvändning enligt Naturvårdsverkets terminologi80. Förutsatt att 

föroreningssituationen i marken inom utredningsområdet är jämförbar med vad som 

konstaterats i den närmaste omgivningen finns inga risker för människors hälsa eller för 

miljön. Marken bedöms därför lämplig för planerat ändamål och det finns sannolikt inte 

något generellt saneringsbehov. Framtida markarbeten kommer dock troligtvis att 

innebära hantering av förorenade massor som kan behöva särskilt omhändertagande. 

D.2.3 Dagvatten 

Nya dagvattensystem för avledning av flöden ska dimensioneras för 5-årsregn fylld 

ledning och 20-årsregn för trycklinje i marknivå enligt P11081. Avledning i ytliga system 

rekommenderas för ökad kapacitet och tröghet i systemet, samt möjlighet för rening av 

dagvatten. Ytliga system medger också gestaltad utformning som tillför värden till 

området.  

Dagvatten från utredningsområdena ska renas för att uppnå de kommunala riktvärdena 

och målvärdena för föroreningshalter i dagvatten82. Behov finns inte av fördröjning av 

dagvatten från utredningsområdena.83. 

Dagvatten från trafikerade ytor ska renas enligt beskrivning i kapitel C.3 Miljö, hälsa och 

säkerhet . Gång- och cykelbana undantas reningskravet84. 

Tillräckligt ytbehov för anläggningar för dagvattenavledning och -rening behöver avsättas 

i trafik- och gestaltningsförslaget. Erforderligt ytbehov styrs av anläggningstyp.  

Två grundvattenmagasin bedöms förekomma i området; ett övre och ett undre. Viss 

infiltration till det övre grundvattenmagasinet bedöms möjlig. Risk finns dock för 

inträngning av grundvatten i dagvattenanläggningar. Inträngning av grundvatten i 

anläggningarna skulle innebära minskad tillgänglig magasinvolym för dagvatten vid regn 

och därmed minska anläggningarnas kapacitet att rena dagvatten. Därav måste troligen 

täta dagvattenanläggningar utformas, vilket innebär att infiltrationsmöjligheten går 

förlorad. Se även D.3.2 Hydrogeologiska förutsättningar. 

D.2.4 Skyfall 

Riktlinjer för skyfallshantering inom Göteborgs Stad beskrivs i Tematiskt tillägg för 

översvämningsrisker85och Översiktsplan för Göteborg86. Riktlinjerna för skyfallshantering 

inom området är att den vattenvolym som vid skyfall ansamlas inom respektive område 

idag fortsatt ska kunna göra det oavsett exploatering eller markarbeten. Uppfyllnad av 

befintliga lågpunkter medför att volymer som tidigare magasinerats vid skyfall flyttas till 

annan lågpunkt nedströms. Exploateringar och markarbeten får inte innebära att 

situationen nedströms eller uppströms förvärras vid skyfall.  

 
80 Naturvårdsverket, Generella riktvärden för förorenad mark samt uppdaterade riktvärden för ett urval 

ämnen/ämnesgrupper, giltiga fr o m 2016-07-01, Rapport 5976, 2009a och 2016 
81 Svenskt Vatten, Avledning av dag-, drän- och spillvatten P110, 2016 
82 Göteborgs Stad, Krav på rening av dagvatten, 2017 
83 E-postkonversation, Kretslopp och Vatten, 2020-09-04. 
84 Göteborgs Stad, Krav på rening av dagvatten, 2017 
85 Göteborgs Stad, Översiktsplan för Göteborg – Tematiskt tillägg för översvämningsrisker, 2019  
86 Göteborgs Stad, Översiktsplan för Göteborg, 2019 
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I Göteborgs Stads strukturplan för delområdet östra Hisingen87 beskrivs hantering av 

översvämningsrisker vid ett klimatanpassat 100-årsregn inom avrinningsområdet. 

Stående vattendjup på nyanlagda högprioriterade vägnät och utrymningsvägar får max 

uppgå till 0,2 meter för att säkerställa framkomligheten. Föreslagna åtgärder får inte 

försämra skyfallssituation inom planområdet. Åtgärderna får inte ha en negativ påverkan 

på skyfallssituationen för områden som ligger uppströms eller nedströms planområdet88. 

Vid en ökad hårdgörningsgrad behöver tillkommande överskottsvatten vid skyfall styras 

för säker avledning eller magasineras inom området. 

Vid bevarande av befintliga gång- och cykeltunnlar inom utredningsområdena bör 

befintliga pumpstationers kapacitet ses över och vid behov uppgraderas. Samordning 

mellan Trafikkontoret och Kretslopp och Vatten gällande föreslagna åtgärder i Göteborg 

Stads strukturplan för delområdet östra Hisingen bör ske.  

Avledning av skyfall ska ske säkert utan risk för skador på bebyggelse eller människors 

hälsa. 

Höjdsättning av det södra utredningsområdets vägområdet behöver ske så att skyfallet 

styrs på Litteraturgatan till parkeringsytan sydväst om korsningen mellan Litteraturgatan 

och Epiloggatan. Parkeringen är föreslagen som en skyfallsyta i Göteborgs Stads 

strukturplan, för delområdet Östra Hisingen89.  

D.3 Geoteknik  

D.3.1 Geotekniska förutsättningar 

En första analys av de geotekniska förhållandena inom utredningsområdena har tagits 

fram dels med hjälp av SGU:s Jordarts- och Jorddjupskarta, dels utifrån de geotekniska 

undersökningar som mottagits från Stadsbyggnadskontoret. En omfattande 

arkivinventering har gjorts och redovisas i Bilaga 5. I samma bilaga finns även uttag av 

Jordartskartan och Jordsdjupskartan. 

I det södra utredningsområdet består marken enligt jordartskartan av lera eller berg i 

dagen, se Figur 39. Berg i dagen är synligt öster om Börsåsgatan i höjd med Epiloggatan. 

Troligtvis har det behövt sprängas för att ge plats åt Börsåsgatan. I slänten på den västra 

sidan av Litteraturgatan i höjd med Backebogatan 12, syns även berg i dagen.  

 
87 Göteborgs Stad, Strukturplan för hantering av översvämningsrisker, Avrinningsområde Östra Hisingen, 

2018. 
88 Göteborgs Stad, Översiktsplan för Göteborg – Tematiskt tillägg för översvämningsrisker, 2019  
89Göteborgs Stad, Strukturplan för hantering av översvämningsrisker, Avrinningsområde Östra Hisingen, 

2018 
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Figur 39 Bilden till vänster Utdrag ur SGU:s Jordartskarta över södra utredningsområdet. Bilden till höger 

Utdrag ur SGU:s Jorddjupskarta över södra utredningsområdet. Se även Bilaga 5. 

Generellt är djup till berg längs Litteraturgatan 10–20 meter, se Figur 39 till höger, med 

undantag för de områdena där berg i dagen förekommer. I södra delen fram till 

Blankversgatan ökar djupet till berget mot väster. Från Blankversgatan till 

utredningsområdets norra gräns ökar djupet till berg mot öster.  

Tidigare undersökningar utförda inom det södra utredningsområdet visar på att marken 

har liknande egenskaper inom hela området. Överst består marken av torrskorpelera av 

varierande mäktighet. Vanligast är denna mellan 2 och 4 meter tjock. Torrskorpeleran 

underlagras av siltig lera som bedöms ha lös lagringstäthet ökande med djupet. 

Sonderingsstopp har erhållits på mellan 12 och 17 meters djup mot block eller berg. Dock 

finns det stora luckor inom utredningsområdet där inga tidigare undersökningar har hittats 

och därför kan förutsättningarna avvika i dessa delområden. 
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I det norra utredningsområdet består marken av lera. Berg i dagen kan dock förekomma 

norr om Skälltorpsvägen, se Figur 40 till vänster. 

 

Figur 40. Bilden till vänster Utdrag ur SGU:s Jordartskarta över norra utredningsområdet. Bilden till höger 

Utdrag ur SGU:s Jorddjupskarta över norra utredningsområdet. Se Bilaga 5. 

Jorddjupskartan för det norra utredningsområdet visar att djupet till berg i området kan 

vara större än 50 meter, se Figur 40 till höger. 

Enligt tidigare undersökningar i den östra delen av området består marken av siltig lera 

där det översta skiktet mestadels utbildats till torrskorpa. Underkant siltig lera ligger på 

mellan 19 och 30 meters djup. Därunder förekommer ett friktionsjordlager vilande på 

berg. 

Grundläggning i området är huvudsakligen kompensationsgrundläggning i form av 

lättfyllning. Detta är fallet för Preems bensinstation i nordöstra delen av området. 

Tillfartsbankar till Bäckebolmotet och påfartsrampen till E6 är också grundlagda med 

lättfyllning och pålning. 

D.3.2 Hydrogeologiska förutsättningar 

I området finns ett övre och ett undre grundvattenmagasin. Det övre grundvatten-

magasinet består troligen i huvudsak av sand och torrskorpelera. Under detta finns ett 

lerlager för vilket mäktigheten ser ut att variera stort med totala jorddjup från över 50 

meter till 0 meter. Det delvis mäktiga lerlagret underlagras av ett friktionslager på berg 

som enligt SGU har kapaciteten mindre än 1 liter per sekund för det södra 

utredningsområdet och 1–5 liter per sekund för det norra utredningsområdet.  

Nuvarande grundvattennivåer i övre samt undre grundvattenmagasin har med befintligt 

underlag inte varit möjligt att fastställa. Det är inte heller känt hur stor 

grundvattenbortledningen är. Sannolikt har det tidigare skett en sänkning av den naturliga 

grundvattennivån på grund av källare, gång- och cykeltunnlar samt ledningar i området 

och möjligen väg E6.  

Grundvattenbildning till det övre magasinet sker i samband med nederbördstillfällen och 

beror av andelen hårdgjorda ytor. Grundvattenbildningen sker relativt omedelbart i 

samband med nederbörd.  
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Det undre magasinet är mycket utbrett och grundvattenbildning sker i dess randområden 

där det undre magasinet följer med berg upp till markytan och om magasinet går i dagen. 

Slutna förhållanden råder i det undre magasinet, vilket innebär att tryckförändringar 

sprids inom stora områden även vid mycket små uttag av vatten ur magasinet.  

Karterade små jorddjup i kombination med ett undre friktionslager gör att försiktighet 

behöver iakttas vid eventuella arbeten såsom schakt eller pålning under grundvattennivå. 

Detta för att motverka grundvattensänkningar och sättningar. 

D.3.3 Befintligheter som påverkar hydrogeologiska förhållanden 

Befintliga ledningar och gång- och cykeltunnlar i både det norra- och södra 

utredningsområdena dränerar och påverkar troligen grundvattennivåerna längs med 

Skälltorpsvägen och Litteraturgatan samt dess omgivning.  Dräneringar längs E6 kan 

även möjligtvis påverka grundvattennivåerna i området. 

D.4 Arkeologi  

Inom utredningsområdet berörs inga kända forn- eller kulturlämningar. I anslutning till 

utredningsområdet finns enstaka uppgifter om fynd av föremål, vilka kan indikera 

förhistoriska boplatser. Utredningsområdet ligger nära strandlinjen på vad som cirka 

8 500 före Kristus var en större ö. Arkeologiska utredningar har genomförts i 

motsvarande lägen väster om utredningsområdet, vid Aröd och Lillhagen och en 

arkeologisk förundersökning har genomförts under våren 2020, strax söder om 

korsningen Skälltorpsvägen/Litteraturgatan, i anslutning till fynd av flinta. Efter denna 

förundersökning har ett mindre område avgränsats som förhistorisk boplats90. Samråd 

med Länsstyrelsen i Västra Götaland, angående eventuella arkeologiska insatser inom 

utredningsområdet, bör därför ske. Sannolikheten att Länsstyrelsen ställer krav på 

arkeologiska insatser inom utredningsområdet bör vara låg då endast små orörda 

markområden bör bli aktuella att exploatera. Det är dock alltid Länsstyrelsen som 

slutligen gör bedömningen och tar beslutet om arkeologisk insats krävs eller inte. 

E. Trafik- och gestaltningsförslag 
I kapitel E beskrivs det trafik- och gestaltningsförslag som tagits fram för det södra 

respektive det norra utredningsområdet. Förslag till utformning av den mellanliggande 

sträckan har tagits fram av angränsande delprojekt och beskrivs i respektive projekts 

utredningar. Genomförandestudiens trafik- och gestaltningsförslag har utgått från en 

sektion som följer befintlig struktur och framtagna förslag i angränsande projekt för att 

skapa ett enhetligt uttryck längs stråket. I kapitlet beskrivs först de övergripande 

principerna för förslaget vilket i efterföljande kapitel beskrivs mer ingående. 

För det södra utredningsområdet har en trafikanalys genomförts av WSP. I denna har 

ingått att genomföra mikrosimulering av föreslagna utformningsalternativ, se Bilaga 12.  

 
90 Länsstyrelsen, Lämning L2019:7113 i Kulturmiljöregistret - Informationskartan Västra Götaland/WebGIS 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län; Kulturmiljöregistret/Riksantikvarieämbetet 
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E.1. Dimensionerande förutsättningar för trafik och gestaltningsförslag 

Trafik och gestaltningsförslaget och de föreslagna principer som redovisas i detta kapitel 

utgår, om inget annat anges, från riktlinjer beskrivna i Teknisk handbok91, Göteborgs 

Stadsmiljöpolicy92, Träd i Göteborg - Katalog över lämpliga gatu- och platsträd i 

Göteborg93. I framtagningen av förslaget har även sedan tidigare framtaget 

Gestaltningsprogram Litteraturgatan94 samt underlag från Detaljplan Bostäder och skola 

vid Gåsagången/ Norra Litteraturgatan95 och färdigställd utemiljö och trafik-utformning 

samt Belysningsstrategin Selma Lagerlöfs torg96 varit vägledande. Avslutningsvis har 

även Trafikstrategi för en nära storstad97, Grönstrategi för en tät och grön stad98 och 

Strategi för Utbyggnadsplanering99 beaktats i arbetet med förslaget. 

Sektionen följer befintlig struktur som redan byggts vid Selma Lagerlöfs torg, med 

mittförlagd kollektivtrafikkörbana och sidoförlagda körbanor för övrig motortrafik. 

Gångbana och dubbelriktad cykelbana ska finnas på båda sidor, och mellan bilkörbana 

och cykelbana anläggs en flexzon som kan variera i bredd beroende på tillgängligt 

utrymme. 

Utmed Skälltorpsvägen anläggs endast gång- och cykelbana samt flexzon på södra sidan, 

för att överensstämma med den planerade sektionen som föreslås i projektet Skola och 

bostäder vid Gåsagången. 

Ett förslag på princip för sektion utmed Litteraturgatan som medger en bredare flexzon 

redovisas i Figur 41. Måtten kan även variera på gångbanan. Motiv till valda breddmått 

redovisas i Kapitel E.1.2 – E.1.6 

 

Figur 41. Föreslagen sektion 

 
91 Göteborgs Stad, Teknisk Handbok, 2020:2  
92 Göteborgs Stad, Göteborgs stadsmiljöpolicy, Teknisk Handbok, 2AM Stadsmiljö, 2020:2  
93 Göteborgs Stad, Träd i Göteborg - Katalog över lämpliga gatu- och platsträd i Göteborg, Göteborgs Stad – 

Park och Natur 
94 Göteborgs Stad, Gestaltningsprogram Litteraturgatan. 2018 
95 Göteborg Stad, Detaljplan Bostäder och skola vid Gåsagången/ Norra Litteraturgatan – Trafikförslag, 

2020 
96 ÅF, Belysningsstrategi Selma Lagerlöfs torg, 2014-12-10 
97 Göteborgs Stad, Trafikstrategi för en nära storstad, 2014 
98 Göteborgs Stad, Grönstrategi för en tät och grön stad, 2014 
99 Göteborgs Stad, Strategi för Göteborg 2035 – Utbyggnadsplanering, 2014 
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E.1.1 Dimensionering av gångbana 

Enligt Göteborgs stads fotgängarprogram100 bör en gångbana vara minst 3,0 meter för att 

möjliggöra gång i motsatta riktningar och olika hastigheter samtidigt. Även om 

gångflödet kan anses litet idag, så går det att anta att mängden gångtrafikanter kommer att 

öka i framtiden. Det finns planer på större exploatering för bostäder utmed den södra 

delen av Litteraturgatan vilket motiverar att 3,0 meter gångbana ska eftersträvas. 

Där utrymmet är begränsat, framförallt längs sträckan mellan Epiloggatan och 

Klintåsgatan, smalnas gångbanebredden vid behov ner till 2,5 meter för att undvika 

intrång i angränsande fastigheter.  

E.1.2 Cykel 

Litteraturgatan ingår i det övergripande cykelnätet101, vilket innebär att bredden på 

cykelbana ska dimensioneras enligt Tabell 5. Enligt Trafikkontoret är cykelflödet på 

Litteraturgatan cirka 50 cyklister per timme i maxtimmen102. Flödet av cyklister antas öka 

i och med kommande och redan genomförd exploatering i området. I trafikförslaget finns 

dubbelriktade cykelbanor på båda sidor av vägbanan utifrån ingående förutsättningar, 

vilket gör att cyklisterna kan fördela sig på båda sidor vägen om flödet skulle öka 

framgent. Därför anses 2,4 m på vardera sida vara fullt tillräckligt.  

Tabell 5 – dimensionerande bredd för cykelbanor i Göteborg103 

Antal cyklister/maxtimma Bredd dubbelriktad cykelbana 

<500 2,4 m 

500–1500 3,6 m 

> 1500 4,8 m 

 

E.1.3 Kollektivtrafik 

Buss 

Enligt Teknisk handbok104 är 3,5 meter breda körfält lämpligt för kollektivtrafik på en 

huvudgata.   

Kollektivtrafikkörbanan separeras från övrig motorfordonstrafik genom att den höjs upp 

med granitkantsten. Syftet med separeringen är att motverka att andra trafikslag nyttjar 

körfälten vid exempelvis köbildning, så kallad smittrafik. Kantsten är inte en lika tydlig 

separering som refuger, men är ändå att föredra då det ger möjlighet för till exempel 

räddningstjänsten att nyttja kollektivtrafikkörbanan efter behov. 

Spårväg 

För att sträckan i framtiden ska kunna byggas om till spårväg krävs att kollektivtrafik-

körbanorna breddas upp något för att uppnå ett tillräckligt säkerhetsavstånd, framförallt i 

 
100 Göteborgs Stad, Göteborgs stads fotgängarprogram 2018–2025, 2018  
101 Göteborgs Stad, Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025, 2015 
102 Mailkorrespondens med Göteborgs Stad Trafikkontoret, 2020-04-16 
103 Göteborgs Stad, Trafikstrategi för en nära storstad, 2014 
104 Göteborgs Stad, Teknisk Handbok, 3CD1 Utrymme, bredd, 2020:2 
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svängar. En översiktlig studie av spårgeometrier visar att föreslagen geometri kommer 

innebära att spårvägsomvandlingen som mest kommer innebära en breddning med 1 

meter av kollektivtrafikkörbanan. 

För att undvika att busskörfälten blir bredare än nödvändigt breddas flexzonerna på var 

sida vägen med 0,5 meter, vilket skapar utrymme att bredda kollektivtrafikkörbanan vid 

en framtida anpassning till spårväg. 

E.1.4 Övrig motorfordonstrafik 

Då kollektivtrafikkörbanan är upphöjd med kantsten behöver körbanebredden för övrig 

motorfordonstrafik, enligt Teknisk handbok105 vara minst 3,5 meter för att inte hindra 

framkomligheten för driftfordon. 

E.1.5 Flexzon 

I trafikförslaget varierar flexzonens bredd beroende av tillgängligt utrymme. Ur trivsel- 

och dagvattenhanteringssynpunkt är det önskvärt att flexzonen blir så bred som möjligt. 

Där tillräckligt utrymme finns, främst i den södra delen, är det önskvärt att flexzonen blir 

så pass bred att det går att anordna trafiksäkra angöringsfickor, samt att träd kan 

planteras. Det ger en flexzon med bredd enligt Tabell 6. 

Tabell 6. Dimensionerande mått för en bred flexzon som inrymmer fickor för angöring. 

Funktion Breddmått 

Angöringsficka 2,5 m106 

Skyddsavstånd mellan angöring och cykelbana 0,8 m107 

Utrymme för framtida breddning till spårväg 

(enligt kapitel E.1.3 Kollektivtrafik) 

0,5 m  

Total 3,8 m 

Vid brist på utrymme, framförallt i anslutning till villatomter och parallellgator, där 

behov av angöring längs gatan inte finns, föreslås en smalare sektion. Där har ett 

eventuellt framtida behov av kontaktledningsstolpar för spårväg, med fritt utrymme till 

bil- respektive cykeltrafik, varit dimensionerande för flexzonen. Se Tabell 7. 

Primärt har god standard enligt Teknisk handbok eftersträvats, men på vissa sträckor är 

det endast möjligt att uppfylla låg standard i kurvor där spårvägen kräver hela sin 

breddning.  

På de sträckor där en extra smal flexzon är nödvändig är förslaget att belysningsstolparna 

placeras 1,0 meter från cykelbanan i ett initialt skede, för att uppnå normal standard och 

en högre säkerhet för cyklister, även om det kan innebära att stolparna måste flyttas något 

om flexzonen ska smalnas av vid breddning till spårväg. 

 
105 Ibid  
106 Göteborgs Stad, Teknisk Handbok, 3DB Bilparkering, 2020:2 
107 Göteborgs Stad, Teknisk Handbok, 3CG3 Separering, avskiljning cykel – bil, 2020:2 
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Tabell 7. Dimensionerande mått för en smal flexzon vid begränsat utrymme 

Funktion Breddmått 

(låg standard) 

Breddmått  

(normal standard) 

Avstånd mellan 

kontaktledningsstolpe och bil 

enligt TH 3CH1.3 

0,4 m 0,5 m108  

Bredd kontaktledningsstolpe 0,3 m 0,3 m 

Avstånd mellan 

kontaktledningsstolpe och cykel 

enligt TH 3CH1.2 

0,4 m 1,0 m109 

Utrymme för framtida breddning 

till spårväg (enligt kapitel E.1.3 

Kollektivtrafik) 

0,5 m 0,5 m 

Total 1,6 m 2,3 m 

 

E.1.6 Generella gestaltning- och belysningsprinciper 

Gestaltningsförslaget ligger i linje med Göteborgs Stads ambition att lyfta Litteraturgatan 

till ett stadsmässigt stråk som kopplar samman Brunnsbo och Backa, samt behålla 

allékänslan och öka stadsmässigheten längs med Skälltorpsvägen. 

För att uppnå en trivsam miljö ska tillgängligheten, säkerheten och tryggheten beaktas i 

val av utrustning, material och vegetation. Generellt ska gatans ytskikt ha samma 

utseende längs hela Litteraturgatan. Det ska vara lätt att orientera sig och tydlig 

separering mellan olika trafikslag görs genom val av ytskikt och vegetation.  

Växtbäddar för alléträden ska vara sammanhängande och utgöras av skelettjord. Med 

anledning av begränsat utrymme i flexzonen sträcker sig skelettjorden in under 

cykelbanan för att ge trädens rotsystem tillräcklig volym att breda ut sig inom. 

För att framtidssäkra en eventuell ombyggnation till spårväg bör ett antal åtgärder vidtas 

för att undvika konflikter mellan träd, belysningsstolpar och kontaktledningsstolpar.  

• Rotspärr 0,5 meter från den föreslagna vägkanten för att möjliggöra en breddning 

av körbanorna i framtiden utan att påverka trädens rötter. 

• Avståndet mellan belysningsstolpar bör inte överskrida 28 meter. Detta för att de 

vid en eventuell ombyggnation till spårväg ska kunna bytas ut till 

kontaktledningsstolpar. På så sätt kan armaturer och markkabel återanvändas. 

• Belysningsfundament i anslutning till nyplanterade träd föreslås förläggas i 

nedsänkta betongringar med en diameter på 1,5 meter. På så sätt förhindras rötter 

att spridas till fundamentet som därmed skyddas inför ett framtida fundamentbyte 

dimensionerat för kontaktledningsstolpar. 

 
108 Göteborgs Stad, Teknisk Handbok, 3CH1.3 Hinderfri bredd – körbana, 2020:2  
109 Göteborgs Stad, Teknisk Handbok, 3CH1.3 Hinderfri bredd – cykelbana, 2020:2 
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• Armaturer på de stolpar som i framtiden kan bytas ut till kontaktledningsstolpar 

bör vara av isolationsklass II.  

• Utöver de förberedande åtgärder inför en eventuell ombyggnation till spårväg bör 

även vissa andra generella belysningsprinciper tas i beaktande. Befintlig 

linspannsbelysning och master längs Litteraturgatan i det södra 

utredningsområdet rivs då befintliga lägen inte är möjliga att behålla med den nya 

vägutformningen. 

• Norr om Sångspelsgatan i det södra utredningsområdet föreslås samma 

belysningsprincip som idag finns på den nybyggda delsträckan av Litteraturgatan, 

i höjd med Selma Lagerlöfs torg, se Figur 10. Detta för att få en samman-

hängande helhet längs hela Litteraturgatan. 

• I det södra utredningsområdet ska belysningsstolpar placeras i trädlinjen med 

centrumavstånd och 1 meter från cykelbana. Där detta inte är möjligt beskrivs 

avståndet under respektive delsträcka. 
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Tabell 8 Förslag till ytskikt inom projekt Citybuss Backastråket. 

Plats Förslag ytskikt 

Körfält Asfalt 

Kollektivtrafikkörbana Upphöjd yta i asfalt med 4 rader smågatsten i 

ytterkant och rak kantsten i granit (visning 12 

cm) mot bilkörbanorna på respektive sida. 

Cykelbana Asfalt. Cykelbanan markeras på båda sidor av en 

längsgående dubbel rad av marksten, alternativ gatsten. 

Gång På västra sidan mellan Sångspelsgatan och 

Epiloggatan samt på östra sidan mellan den nya 

infarten till Börsåsgatan och Blankversgatan 

föreslås betongplattor.  

På resterande sträckor: asfalt 

Refug Smågatsten 

Kantsten Granit 

Restytor som är smalare än 0,5 m   Smågatsten 

Sittytor / Platsbildningar Plattor eller hällar. 

E.1.7 Likriktarstationer 

Plats har i trafik- och gestaltningsförslaget reserveras för likriktarstationer för framtida 

spårväg med hänsyn till lämpligt avstånd till Göteborgs Energis högspänningsnät (10 000 

volt), samt att avståndet mellan föreslagna likriktarstationer är mellan 800–1 500 meter. 

Eventuellt krävs extra kapacitet i högspänningsnätet i området, utifrån de framtida 

likriktarstationernas behov. Detta har inte undersökts inom genomförandestudien.  
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E.2 Beskrivning av trafik och gestaltningsförslag 

I följande underkapitel beskrivs trafik- och gestaltningsförslaget uppdelat i delsträckor 

från söder till norr. Förslaget beskrivs utifrån trafikutformning, höjdsättning, gestaltning 

och belysning. Trafik- och gestaltningsförslaget redovisas även i Bilaga 3A för det södra 

utredningsområdet och Bilaga 3B för det norra. 

E.2.1 Sträckan Tingstadsvägen – Epiloggatan 

 

 

Figur 42 Förslag på utformning, sträckan Tingstadsvägen – Epiloggatan. Se även bilaga 3A. 
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Trafikutformning 

Föreslagen utformning för sträckan som redovisas i Figur 43 beskrivs kortfattat i text 

nedan. 

Sektionen längs med sträckan föreslås ha en bred flexzon och bred gångbana på båda 

sidor om vägen. Den breda flexzonen möjliggör trädalléer med möjlighet att anlägga 

angöringsfickor emellan, se Figur 43. Sektionen utgår från befintlig gång- och cykelbana 

på den västra sidan av vägen så att den följer befintlig trädallé och breddas österut. 

 

Figur 43. Sektion för sträckan Tingstadsvägen – Epiloggatan. 

Föreslagen utformning utgår från att befintliga busshållplatser samt cirkulationsplatsen 

vid Tingstadsvägen kan bevaras i väntan på att Litteraturgatan söder om Tingstadsvägen 

byggs om med separat kollektivtrafikkörbana och spårväg. Mellan hållplatsläget och 

Sångspelsgatan sker en anpassning av sektionen som sker med en mer temporär karaktär 

då denna kommer att byggas om i samband med att sträckan ner mot Brunnsbo 

färdigställs för citybuss. Övergången mellan befintlig och ny sektion sker på en sträcka av 

cirka 50 meter.  

Korsningen Litteraturgatan/Sångspelsgatan utformas som en medlöpande korsning där 

endast högersvängar är möjliga och som tydliggörs genom att refugen öster om 

kollektivtrafikkörbanan förlängs som fysiskt hinder.  

Söder om Sångspelsgatan anläggs en gång- och cykelpassage. Bilkörfält hastighetssäkras 

med farthinder inför passagen och regleras med övergångställe så att biltrafik får 

väjningsplikt. Denna gång- och cykelpassage kommer behöva byggas om vid en 

förlängning av kollektivtrafikkörbana mot Brunnsbo, varför denna endast ritats med 2,0 

m breda refuger, till skillnad från övriga refuger på sträckan som görs 2,5 m breda för att i 

framtiden kunna smalnas av om kollektivtrafikkörbanan breddas vid ombyggnation till 

spårvägbana. 

Börsåsgatan, som idag ansluter till Litteraturgatan via Blankversgatan, kommer att 

smalnas av till en gång- och cykelväg för att ge plats för en cirkulationsplats vid 

Epiloggatan. Därför behövs en ny anslutning till Börsåsgatan från Litteraturgatan 
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anläggas, som utformas som en medlöpande korsning och som bara medger högersväng 

in och ut. Placeringen av korsningen är vald med hänsyn till lutningar och svängradier. 

I det södra utredningsområdets sydöstra del har plats för likriktarstation för spårväg 

reserverats.  

Höjdsättning 

Längs sträckan Tingstadsvägen till Epiloggatan följer profilen till stor del profilen för 

befintlig väg, se Figur 44. I korsningarna är lutningen begränsad till 2,5 procent110. Längs 

sträckan Tingstadsvägen–Sångspelsgatan lutar vägen svagt uppåt mot Sångspelsgatan. En 

mindre justering av profilen på upp till 0,5 procent för att säkerställa god avvattning har 

gjorts i trafikförslaget. Från Börsåsgatans anslutning mot Litteraturgatan till den nya 

cirkulationen vid Epiloggatan krävs stödmurar på östra sidan av Litteraturgatan för att ta 

upp höjdskillnaden mot Börsåsgatan, se Figur 44. Höjdskillnaden varierar från 1,4 meter 

till 2,0 meter. 

Gång- och cykelbanan på Litteraturgatans västra sida behåller samma höjdsättning som 

befintlig gång- och cykelbana. Höjdskillnaden mot vägen tas upp i flexzonen. Gång- och 

cykelbanan på Litteraturgatans östra sida följer Litteraturgatans nya profil.  

 

Figur 44. Profil för Litteraturgatan, sträckan Tingstadsvägen – Epiloggatan. 

Gestaltning 

För att skapa en mer stadsmässig gata föreslås på delsträckan en dubbelsidig allé som ska 

tydliggöra vägrummet och bidra till att minska intrycket av den breda sektionen. De nya 

träden planteras framförallt norr om Sångspelsgatan. Söder om Sångspelsgatan föreslås 

inga nya träd då sektionen smalnas av och ansluter till befintlig sektion. I kommande 

skede föreslås att allén även förlängas söderut. Avståndet mellan alléträd föreslås till 

 
110 Trafikverket, Krav – VGU, Vägar och gators utformning: Trafikverket, 2020, s. 176. 
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cirka 9 meter och avståndet mellan träd och belysningsstolpe till cirka 4,5 meter. På 

västra sidan finns idag ett stråk med telekablarna i betongblock. Mellan de nyplanterade 

träden och telekablarna krävs att en rotspärr anläggas. Se F.2 Byggnadstekniska 

förutsättningar. 

De befintliga alléträden på västra sidan, mellan Tingstadsvägen och den nya infarten till 

Böråsgatan, bedöms kunna behållas med anpassad projektering (och skyddsåtgärder så 

som rotkartering, vakuumschakt, försiktig rotkapning med närvarande arborist.  

Ett antal åtgärder har vidtagits för att säkerställa att placeringen av nya träd inte kommer i 

konflikt med en eventuell framtida spårväg. Se kapitel E.1.7 för beskrivning av åtgärder. 

Längs sträckan mellan Sångspelsgatan och Epiloggatan finns plats för mellan 20–24 nya 

träd beroende på behov av angöringsfickor vid framtida exploatering. Värt att notera är 

att om centrumavstånd mellan träd utökas, så ryms färre träd längs gatan. En glesare 

trädrad bidrar i mindre grad till att skala ner det breda gaturummet och förutsättningarna 

för en eventuell dispens från det generella biotopskyddet försvåras. Kortare 

centrumavstånd än åtta meter mellan träd rekommenderas inte då det blir svårt att 

samordna med belysningsstolparnas placering och samtidigt möjliggöra framtida 

placering av kontaktledningsstolpar.  

Träden ska vara uppstammade minst 2–2,5 meter vid planteringstillfället och bredden på 

kronan ska inte överstiga 7–8 meter när trädet är fullt utvecklat. Större träd kräver 

regelbunden beskärning för att bibehålla minst 0,5 meter fritt utrymme till 

kontaktledningsstolpe. Här föreslås träd med en rundad, oval eller pyramidal krona, som 

till exempel oxel ’Sorbus intermedia’ eller silveroxel ’Sorbus incana E’. 

Då den västra gångbanan hamnar i en rakare linjeföring än nuvarande, innebär förslaget 

att man gör anspråk på grönytan närmast Epiloggatan. De sju till åtta nordligaste oxlarna i 

den befintliga allén behöver därför omfattande skyddsåtgärder för att kunna stå kvar på 

platsen. Alternativt flyttas dessa till föreslagna trädpositioner i Figur 70. En förutsättning 

för detta är att trädkronorna beskärs för att inte komma i konflikt med framtida 

kontaktledningsstolpar. Resterande befintliga alléträd på delsträckan bevaras med hjälp 

av anpassad anläggning av gång- och cykelbanan söder ut. 

Mittemot den nya infarten till den södra delen av Börsåsgatan går det inte att plantera träd 

i allén, på grund av ledningar. På platsen föreslås istället en planteringsyta med högre 

buskar, dock max 1,5 meter för ökad trygghet. Buskarna fungerar som en grönskande 

avskärmning mellan gång- och cykelbanan och Litteraturgatan. 

På östra sidan av Litteraturgatan, söder om Sångspelsgatan utgår den gröna flexzonen 

som föreslås i normalsektionen helt. Här föreslås en refug med smågatstensbeläggning.  

Belysning 

Från Tingstadsvägen till Sångspelsgatan justeras befintlig belysning till den nya 

vägutformningen. På den östra sidan ersätts befintliga stolpar med nya av samma typ som 

placeras på utsidan av den nya gång- och cykelbanan. Belysningsstolparna på den västra 
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sidan behålls i befintliga lägen. Armaturer ersätts med nya av samma typ som norr över 

på Litteraturgatan. 

Norr om Sångspelsgatan ersätts befintlig belysningslösning för att övergå till dubbelsidig 

stolpbelysning placerad i flexzonerna på vardera sida av körbanan. Stolparna föreslås 

vara 8 meter höga rakstolpar med en 0,3 meters arm på 5 meters höjd avsedd för en 

separat armatur som belyser gång- och cykelbanan. Se även Kapitel 1.7 Generella 

gestaltning- och belysningsprinciper.  

E.2.2 Korsningen Litteraturgatan/Epiloggatan 

 

 

Figur 45 Utformning av cirkulationsplats vid Epiloggatan. Se Bilaga även 3A. 
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Utformning 

Föreslagen utformning för sträckan som redovisas i Figur 46 beskrivs nedan. 

Utifrån det trafikutformningskoncept som använts inom trafikförslag för övriga etapper 

längs med Backastråket, där samtliga vänstersvängar tas bort och ersätts med 

cirkulationsplatser med jämna mellanrum, har korsningen Litteraturgatan/Epiloggatan 

utpekats som en lämplig plats för en cirkulation. Korsningen utformas som en 

cirkulationsplats med genomgående kollektivtrafikkörbana med signalprioritet för 

kollektivtrafik. På grund av bristande utrymme föreslås en mindre cirkulationsplats än de 

som tidigare byggts/projekterats längs Litteraturgatan. Enligt utförda kapacitetsanalyser, 

se Bilaga 12, kommer inte en mindre cirkulationsplats begränsa kapaciteten och 

framkomligheten längs Litteraturgatan eller på anslutande gator. Cirkulationsplatsen 

föreslås ha innerradien Ri=7 meter (+1,5 meter överkörningsbar yta) och ytterradien 

Ry=15 meter. Förslag till storlek på cirkulationsplatsen kan jämföras med befintlig 

cirkulationsplats vid Esperantoplatsen i Göteborg, men med endast tre anslutningar.  

Den befintliga gång- och cykeltunneln under Litteraturgatan i höjd med Epiloggatan 

stängs enligt förslaget. Gång och cykelpassager i anslutning till cirkulationsplatsen 

anläggs på Epiloggatan samt på Litteraturgatan söder om cirkulationsplatsen. Norr om 

cirkulationsplatsen saknas utrymme för en trafiksäker gång- och cykelpassage. 

Bedömningen är dock att den södra passagen tillsammans med en passage i höjd med 

Blankversgatan tillgodoser de behov av passager över Litteraturgatan som finns för 

gående och cyklister på delsträckan.  

Cirkulationens läge i öst/västlig riktning begränsas av kollektivtrafikkörbanans geometri, 

som ska anpassas för en eventuell framtida spårväg. Spårvägen behöver en rak sträckning 

anpassad till fastighetsgränsen nordväst om Epiloggatan, se Figur 46. 

 

Figur 46 Fastighetsgränser och befintlig infrastruktur som begränsar linjeföringen för Litteraturgatans nya 

sträckning, och därigenom cirkulationsplatsens placering. 
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För att kunna inrymma gång- och cykelbanan öster om cirkulationsplatsen behöver plats 

tas från Börsåsgatan som går parallellt med Litteraturgatan. Det innebär att Börsåsgatans 

koppling mot Blankversgatan behöver stängas av för biltrafik. Istället ansluter 

Börsåsgatan mot Litteraturgatan i en ny anslutning söder om cirkulationsplatsen (se Figur 

47. Den södra delen av Börsåsgatan utformas med en stickgata, på cirka 40 meter, utan 

vändplats111. Två fastigheter har utfart mot stickgatan. För att underlätta för gång- och 

cykeltrafik samt för att kunna behålla eller flytta de ledningar som ligger i Börsåsgatan 

anläggs en 3,0 meter bred gång- och cykelbana som förbinder Börsåsgatans två delar.  

 

Figur 47 Börsåsgatan stängs av för biltrafik intill cirkulationsplatsen, ny trafik till och från Börsåsgatan leds 

via en ny korsning söder om cirkulationsplatsen.  

Eftersom gångbanan på östra sidan av Litteraturgatan kommer ligga dikt an en stödmur 

görs gångbana 3,0 meter bred, trots att utrymmet är begränsat, se Figur 48. Flexzonen på 

östra sidan smalnas av till 1,0 meter. Flexzonen hade kunnat smalnas av till 0,5 meter och 

ändå uppnå normal standard enligt Teknisk handbok112. På grund av att cirkulationsplatsen 

är relativt liten finns dock en risk att svängande fordon sveper ut över skiljeremsan och 

därför föreslås en 1,0 meter flexzon av säkerhetsskäl. 

 
111 Göteborgs Stad, Teknisk handbok, 3DD Vändplats, 2020:2 
112 Göteborgs Stad, Teknisk Handbok, 3CG3 Separering, avskiljning cykel – bil, 2020:2  
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Figur 48 Trång sektion mellan cirkulationsplats och gång- och cykelbana i Börsåsgatans förlängning. 

Passagen över Litteraturgatan anläggs med 2,5 meter breda refuger mot 

kollektivtrafikkörbanan. Detta eftersom det ger möjlighet att smalna av refugerna för att 

skapa plats för en eventuell breddning till spårväg i framtiden. 

Höjdsättning 

Profillutningen genom cirkulation är 2,5 procent upp mot Blankversgatan. Cirkulationen 

kan anpassas både till att leda skyfall till ytan sydväst om cirkulationen alternativt till att 

leda skyfall söder ut längs Litteraturgatan. 

Gestaltning 

Korsningen vid Epiloggatan utformas som en cirkulationsplats och gaturummet vidgas till 

en bred och öppen yta. För att säkerställa bra sikt för bilister föreslås inga träd närmast 

cirkulationen. Träd föreslås inte heller placeras i cirkulationsytan eftersom dessa riskerar 

att komma i konflikt med en eventuell framtida spårväg. Det är dock viktigt att få in 

grönska som kan bryta i den annars hårdgjorda miljön på platsen. Därför föreslås låga och 

lättskötta buskar i de två halvorna av cirkulationsytan. Den totala höjden över körbana 

(buskar och kantsten) får inte överstiga 0,8 meter113 för att säkerställa bra sikt. Förslaget 

bör studeras vidare i nästa projektskede, i samråd med Park och Naturförvaltningen. 

Planteringsytor föreslås även på östra sidan av cirkulationsplatsen där en del av 

Börsåsgatan föreslås stängas av för biltrafik. På så sätt uppnås en tydlig avgränsning och 

avskärmning mellan Litteraturgatan och villaområdet. Här föreslås även tre skogsekar – 

’Quercus robur’. Det är viktig att plantering runt träden inte överstiger 0,5 meters höjd, 

då det skulle kunna påverka träden negativt om stammarna inte får tillräckligts med ljus. 

Närmast villaområdet öster om ekarna föreslås högre buskar för en bra avskärmning.  

Höjdskillnaden mellan gång- och cykelbanorna längs Börsåsgatan och öster om 

cirkulationsplatsen hanteras med stödmurar. Ytan föreslås att terrasseras i två nivåer med 

en låg granitmur (0,6 meter) längs den lägre gång- och cykelbanan öster om 

cirkulationen. En platsgjuten betongmur, som varierar i visning, tar upp resten av 

höjdskillnaden. Mellan murarna föreslås en planteringsyta för att skapa en grönskande 

och omhändertagen yta. Se sektion i Figur 48. Sektion för sträckan Tingstadsvägen – 

Epiloggatan. 

 
113 Göteborgs stad, Teknisk Handbok, 3J Sikt, 2020:2  
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Den befintliga gång- och cykeltunneln under Litteraturgatan kommer att rivas vid 

byggnationen av cirkulationsplatsen och sänkan på den sydvästra sidan fylls igen. 

Tallarna i sänkan utgör ett landmärke i området, se C.1.2 stadsbildsanalys, och bör 

bevaras för att områdets karaktär ska bibehållas. Därför föreslås luftig fyllning runt 

stammen när markytan höjs samt nyplantering av fler tallar mellan de befintliga, som 

ersättning för de tallar som på sikt kommer att dö på grund av åtgärden. På så sätt bevaras 

platsens karaktär över tid även om alla befintliga träd inte överlever. Platsen bör även 

belysas för att förstärka dess identitet då den kommer att bidra till orienterbarheten i 

området under kvällstid. Sänkan med tallarna har en god potential som platsbildare och 

bör behållas som en liten grön oas även vid framtida utveckling av området. Förslaget bör 

utredas vidare i nästa projektskede. 

Belysning 

Cirkulationsplatsen belyses med samma stolptyp och armatur som resterande delar av 

Litteraturgatan, med 8 meter höga stolpar och en ljusoptik anpassad utifrån 

trafiksituationen. Vid omläggningen av del av Börsåsgatan till gång- och cykelbana 

ändras den befintliga gatubelysningen till en väl anpassad belysning med 5 meter höga 

stolpar och armaturer med lämplig ljusoptik. Placering av belysningsstolpar behöver 

utredas vidare under projekteringen. Se även Kapitel 1.7 Generella gestaltning- och 

belysningsprinciper.  

  



 

 

 

Trafikkontoret 

 
  

Göteborgs Stad Trafikkontoret, Genomförandestudie (GFS), Citybuss 
Backastråket 

 84 (189) 

   

   

E.2.3 Sträckan Epiloggatan – Blankversgatan 

 

 

Figur 49 Utformning på sträckan Epiloggatan – Blankversgatan. Se Bilaga 3A. 

Utformning 

Föreslagen utformning för sträckan som redovisas i Figur 49 beskrivs övergripande 

nedan. 

På östra sidan av Litteraturgatan anläggs en bred sektion som ger plats för träd mot Oskar 

Rings plats framför Folkets hus. På västra sidan av Litteraturgatan är utrymmet begränsat. 

För att möjliggöra en eventuell framtida spårväg behöver mittlinjen ligga tillräckligt långt 

västerut på sträckan norr om Blankversgatan. Därför föreslås en flexzon med tillräcklig 

bredd för att uppfylla normal standard när sträckan trafikeras med buss. Om 

kollektivtrafikkörbanan i framtiden ska breddas för spårväg kommer flexzonen att behöva 

smalnas av. Då uppfylles endast kraven för låg standard beträffande fritt utrymme mellan 

bil respektive cykel och kontaktledningsstolpe.  
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Figur 50. Sektion sträckan Epiloggatan – Blankversgatan. 

Korsningen med Blankversgatan utformas som en medlöpande korsning där endast 

högersvängar tillåts. Korsningen flyttas även något söderut samt minskas i bredd jämfört 

med befintlig korsning. Flytten av korsningen möjliggör en gång- och cykelpassage över 

Litteraturgatan med tillräckligt breda väntytor och refuger. Lösningen innebär också att 

utrymme finns att smalna av refuger för att skapa plats för en eventuell breddning till 

spårväg i framtiden. 

Höjdsättning 

Från Epiloggatan till Blankversgatan föreslås profilen följa befintlig väg med lutningen 

3,6 procent som sedan minskar till 2,5 procent i korsningen med Blankversgatan, se Figur 

51. 

 

Figur 51. Profil för Litteraturgatan, sträckan Epiloggatan – Blankversgatan. 

Gestaltning 

På delsträckan föreslås en enkelsidig allé om fem träd på östra sidan som ska samspela 

med Folkets Hus arkitektur och utgöra en accent i området för att förstärka platsens 

identitet genom form på krona och höstfärg. Träden bör vara uppstammade mellan 2 och 

2,5 meter och vara pelarformade. Bredden på kronorna ska inte överstiga 4–5 meter.  
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Exempel på trädart som passar här är pelarnaverlönn Acer campestre Green Column. 

Träden ska behandlas som ett arkitektoniskt element, som vägleder trafikanter från 

cirkulationsplatsen upp mot Klintåsgatan. Avståndet mellan träd föreslås vara cirka 7,5 

meter och ska vid projekteringen samordnas med placeringen av belysningsstolparna.  

På motsatt sida gatan föreslås att flexzonen planteras med låga buskar. Blommande och 

naturligt förekommande buskar bör om möjligt väljas. 

Grönytan framför Folkets Hus utpekas i förslaget som skyfallsyta. Genomförandestudiens 

rekommendation är att använda grönytan som en multifunktionell yta där dagvatten- och 

skyfallshantering kombineras med platsbildning och lägre vegetation som inte skymmer 

sikten mot Folkets Hus. Förslagsvis genom terrassering med integrerade sittplatser och 

anläggande av ängsytor, se exempel i Figur 52. Det är viktigt att ytan behålls som en 

grönyta samt att nedsänkningen som ger viktig fördröjning vid framtida skyfall behålls. 

Se kapitel N.4 Gestaltning för ytterligare rekommendationer för fortsatt arbete.  

 

Figur 52 Illustrationsexempel multifunktionell yta som inkluderar dagvatten- och skyfallshantering. 

Belysning 

Sträckan belyses med dubbelsidig stolpbelysning placerad i flexzonerna på vardera sida 

av körbanan. Stolparna föreslås vara 8 meter höga rakstolpar med en 0,3 meters arm på 5 

meters höjd avsedd för en separat armatur som belyser gång- och cykelbanan. 

Se även Kapitel 1.7 Generella gestaltning- och belysningsprinciper.  
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E.2.4 Sträckan Blankversgatan – Klintåsgatan 

 

 

Figur 53 Utformning av sträckan Blankversgatan – Klintåsgatan. Se även Bilaga 3A. 
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Utformning 

Föreslagen utformning för sträckan redovisas i Figur 53 och beskrivs nedan. 

Utrymmet är begränsat på båda sidor av Litteraturgatan längs med delsträckan. Det 

begränsade utrymmet innebär att gångbanan i förslaget endast är 2,5 meter bred samt att 

flexzonen smalnas av till 1,6 meter. Genom att smalna av sektionerna maximalt undviks 

stödmurar i direkt anslutning till fastighetsgräns, vilket minimerar behovet av 

markåtkomst under byggskedet. Figur 54 visar stödmurarnas placering i en kritisk sektion 

strax norr om Blankversgatan, beroende på geotekniska förutsättningar kan spontning 

vara möjligt, men risk finns att fastighetsintrång kan bli aktuellt under byggtiden.

 

Figur 54. Sektion Blankversgatan - Klintåsgatan. Litteraturgatan går i skärning. 

Figur 55 visar stödmurens placering strax söder om Klintåsgatan, där Litteraturgatan 

ligger på bank. Här placeras stödmuren i fastighetsgräns för att undvika en svårskött yta 

med oklart ägarskap. 

 

Figur 55. Sektion Blankversgatan - Klintåsgatan. Litteraturgatan går på bank. 

Förslaget innebär ingen påverkan på parallellgatan Backebogatan, från vilken flera 

fastigheter har sin angöring. Vid korsningen Backebogatan/Östra Arödsgatan anläggs en 

koppling för att gång och cykeltrafik från Backebogatan kan nå gång- och cykelbanan 

längs med Litteraturgatan. På grund av stor höjdskillnad samt markägarförhållanden 
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mellan den västra gång- och cykelbanan längs med Litteraturgatan och Glisterbackegatan 

är det inte möjligt att ordna samma koppling på östra sidan. Anslutande gång- och 

cykeltrafik hänvisas till korsningarna med Blankversgatan och Klintåsgatan, likt dagens 

situation. 

Korsningen med Klintåsgatan smalnas av och rätas upp för att skapa en trafiksäkrare 

korsningspunkt. 

Höjdsättning 

Framtagen profil följer befintlig väg på hela delsträckan. Norr om Blankversgatan ökar 

befintlig lutning på Litteraturgatan till över 4 procent på en sträcka om 60 meter, se Figur 

56, och är därmed inte anpassad för spårväg. Hösta accepterade lutning för spårväg är 4 

procent, men 2 procent är önskvärt. Stora lutningar kan också innebära problem för 

busstrafik vid halt väglag och försämrad dessutom tillgänglighet för gående och cyklister. 

En lutning på över 4 procent på gång- och cykelbanor innebär låg standard och används 

främst i naturområden.114 

Vägen går här i skärning och stödmurar krävs för att klara anslutningar till befintligheter 

på båda sidor om vägen, se Figur 56.  Höjdskillnaderna som ska tas upp varierar från 0,6 

meter till 1,3 meter.  

 

Figur 56. Profil för Litteraturgatan, sträckan Blankversgatan – Klintåsgatan.  

Profillutningen minskar sedan till 3,6 procent upp till vägens högsta punkt 50 meter söder 

om anslutningen till Klintåsgatan. Längs den sträckan ligger vägen på bank och 

stödmurar krävs för att ta upp höjdskillnad till fastigheterna öster om Litteraturgatan, se 

Figur 55. Höjdskillnaden ner till fastigheterna varierar från 0,5 meter till 1,3 meter.  

Gestaltning 

Delsträckan bedöms fortsatt upplevas som en transportsträcka utifrån karaktären med 

angränsande villaområden, höjdskillnaderna och de smala flexzonerna som gör det svårt 

att anordna platsbildningar. För att skapa en stadsmässig gata innefattar 

gestaltningsförslaget att tillföra grönska i form av träd, buskar och ängsytor. Syftet är att 

skapa en grön sektion trots den smala flexzonen som också bidrar med insynsskydd för 

 
114 Göteborgs Stad, Teknisk Handbok, 2020:2 
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angränsande fastigheter. Förslaget innebär även en inramning och tydlighet för alla 

inblandade trafikanter.  

Längs den södra halvan av delsträckan föreslås inga träd eftersom flexzonen är för smal. 

På västra sidan av den återstående delsträckan blir flexzonen bredare (2,3 meter) vilket 

möjliggör plantering av träd på denna sida av Litteraturgatan. Här föreslås en enkelsidig 

allé med smalare träd som passar bra för mindre utrymmen. Träden bör ha en avrundad 

eller pyramidal krona på med max bredd på 6–8 meter. Exempel på ett sådant träd är 

naverlönn Elsrijk – ’Acer campestre Elsrijk’. Träden placeras med ett centrumavstånd 

avstånd på cirka 9 meter.  

Längs resterande flexzon på västra sidan av Litteraturgatan samt längs hela flexzonen på 

östra sidan av gatan föreslås biofilter, som är småskaliga och lokalt nedsänkta ytor med 

vegetation, vilka syftar till att ta hand om dagvatten, se vidare kapitel F.2 

Byggnadstekniska förutsättningar. Buskar och perenner som tål både torra och fuktiga 

förhållanden föreslås. Genom att variera höjd, färg och blomningstid kan vegetationen 

bidra till ett levande gaturum. Se vidare kap. N.4 Gestaltning för förslag till inriktning av 

fortsatt arbete och beslut. 

Generellt ska buskar planteras i den gröna remsan mellan Backebogatan och den nya 

gång- och cykelbanan, vid alla korsningar mellan denna gata med de mindre gatorna eller 

infarterna. Se sektioner i Figur 54 och Figur 55. Detta är viktigt för att uppnå en god 

upplevd trygghet och säkerhet för oskyddade trafikanter längs med Litteraturgatan samt 

för att skapa tydlighet för bilister. Där plantering av buskar inte är möjlig bör det placeras 

dubbelsidiga granitblock, en barriärmur, som skapar ett avstånd till den lokala gatan. Det 

är också viktigt att eftersträva plantering av träd där bredden på den gröna remsan tillåter, 

exempelvis i södra delen av sträckan mot övergångstället vid Blankversgatan.  

Där Litteraturgatan ligger på bank (se Höjdsättning, sidan 89) är det särskilt viktigt att de 

angränsade fastigheterna får ett bra insynsskydd genom exempelvis plantering. 

Belysning 

Sträckan belyses med samma utformning som sträckan Epiloggatan-Blankversgatan med 

dubbelsidig stolpbelysning placerad i flexzonerna. Två armaturer på vardera stolpen, en 

för körbana och en för gång-och cykelbana. 

Se även Kapitel 1.7 Generella gestaltning- och belysningsprinciper.  
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E.2.5 Sträckan Klintåsgatan – norr om Blankversgatan 

 

 

Figur 57 Utformning sträckan Klintåsgatan – norr om Blankversgatan. Se även Bilaga 3A. 
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Utformning 

Föreslagen utformning för sträckan som redovisas i Figur 57 beskrivs nedan kortfattat i 

text. 

Utformningen på sträckan norr om Klintåsgatan baseras till stor del på det trafikförslag 

som tagits fram för projekt Bostäder väster om Litteraturgatan, då delsträckan ansluter 

mot projektet i norr. Förslaget bygger också på att östra sidan om Litteraturgatan i 

framtiden ska förses med dubbelriktad cykelbana och separerad gångbana hela vägen upp 

till befintliga gång- och cykelbanor vid Selma Lagerlöfs torg. 

För det framtagna förslaget har utgångspunkten varit att sektionsbredden över befintlig 

gång- och cykeltunnel mellan Sångspelsgången och Björkrisvägen ska bevaras. För att 

inrymma alla funktioner över bron smalnas gatusektionen av och skiljeremsan mellan 

körbana och cykelbana blir endast 0,5 meter. Resterande sträcka utformas utifrån en 

bredare sektion med fullbred flexzon om 3,8 meter som medger trädplantering och en 3,0 

meter bred gångbana på östra sidan av Litteraturgatan. På den västra sidan av 

Litteraturgatan anläggs en 2,5 meter bred gångbana anpassad till anslutande gångbana i 

norr. 

Strax norr om Klintåsgatan viker cykelbanan på den östra sidan av och följer sträckningen 

för en befintlig gångbana, vilken skyltas om för gång- och cykeltrafik. Därefter övergår 

den till cykling i blandtrafik längs Sagogången då anslutande cykelbana norrifrån saknas. 

Gångbanans fortsatta sträckning norrut placeras så att utrymme finns för en framtida 

cykelbana. Ytan för den framtida cykelbanan föreslås tills vidare nyttjas för placering av 

cykelställ, för att underlätta cykelparkering i anslutning till hållplatsen. 

I områdets östra del finns även föreslagen plats för en likriktarstation för att möjliggöra 

för eventuellt framtida spårväg. Utgångspunkten för placeringen är förslaget till placering 

av likriktarstation i trafikförslagets södra ände (se kapitel E.2.1 Sträckan Tingstadsvägen 

– Epiloggatan) samt förslag till placering av teknikhus i Detaljplan Bostäder väster om 

Litteraturgatan115 som antas vara för detta ändamål. Eventuellt extra kapacitet i 

högspänningsnätet i området, utifrån de framtida likriktarstationernas behov, har inte 

undersökts inom genomförandestudien. 

  

 
115 Göteborg Stad, Detaljplan Bostäder och skola vid Gåsagången / Norra Litteraturgatan, 2019 
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Höjdsättning 

Från Klintåsgatan lutar profilen -3,85 % för att ansluta till den profil som är framtagen för 

Litteraturgatan i DP Bostäder väster om Litteraturgatan, se Figur 58. 

 

Figur 58 Profil för Litteraturgatan, sträckan Klintåsgatan – Hållplats Björkrisvägen 

Gestaltning 

Längs delsträckan föreslås en ny dubbelsidig allé. De fyra befintliga alléträden inom det 

södra utredningsområdet behöver avverkas på grund av angränsande projekt och 

gatuutformning. På den västra sidan av Litteraturgatan kan totalt sex nya träd planteras 

och på östra sidan av gatan kan tre till fem träd planteras. Träden ska planteras med ett 

centrumavstånd på cirka 8,8–9,2 meter.  

Runt den föreslagna platsen för cykelparkeringen bör en planteringsyta skapas för att 

avgränsa ytan från Litteraturgatan och skapa rumslighet. 

Belysning 

Sträckan belyses med samma utformning som sträckan Blankversgatan–Klintåsgatan med 

dubbelsidig stolpbelysning placerad i flexzonerna. Två armaturer på vardera stolpen, en 

för körbana och en för gång-och cykelbana. Vid gångtunneln där sektionen smalnar av 

och flexzon saknas placeras stolparna lokalt på utsidan av gång- och cykelbanan. 

Se även Kapitel 1.7 Generella gestaltning- och belysningsprinciper.  



 

 

 

Trafikkontoret 

 
  

Göteborgs Stad Trafikkontoret, Genomförandestudie (GFS), Citybuss 
Backastråket 

 94 (189) 

   

   

E.2.6 Sträckan Skälltorpsvägen 

 

 

Figur 59 Utformning Skälltorpsvägen, inklusive nätstation vid Körkarlens gata (sydöst om hållplatsens). Se 

även Bilaga 3B. 
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Utformning 

Föreslagen utformning för sträckan redovisas i Figur 59 och beskrivs nedan. 

Skälltorpsvägens sektion utgår från att befintlig gång- och cykelbana i sydost bevaras och 

sektionen breddas norrut, se Figur 60. Den föreslagna sektionen är en anpassning till 

tidigare framtaget förslag i detaljplan för Skola och bostäder vid Gåsagången, med en 4,1 

meter flexzon. 

 

Figur 60. Sektion Skälltorpsvägen. 

Samtliga anslutande vägar som idag möjliggör vänstersväng regleras med påbjuden 

högersväng för att undvika vänstersvängar över kollektivtrafikkörbanan. Vid km 0/280, 

se Bilaga 3B Trafik- och gestaltningsförslag Norra utredningsområdet, finns en infart 

finns till hållplats Körkarlens gata, som nyttjas av vissa bussar. Övriga bussar kör in mot 

hållplatsen via cirkulationsplatserna norr om bytespunkten. För att kollektivtrafiken ska 

få högsta prioritet anläggs en ny signalreglering som ger kollektivtrafiken förtur in mot 

både cirkulationsplatserna och den separata infarten för kollektivtrafik. För att undvika 

köbildning som stoppar upp busstrafiken är det viktigt att en mer detaljerad utredning 

görs om signalregleringen, se kapitel N. Förslag till inriktning av fortsatt arbete och 

beslut. 
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Höjdsättning 

Ny profil följer befintlig väg längs hela sträckan, se Figur 61. Från anslutning mot 

detaljplan Skola och bostäder vid Gåsagången till korsningen med Körkarlens gata har 

Skälltorpsvägen en svag lutning på -0,5 procent. Detaljplan Bostäder och skola vid norra 

Litteraturgatan/Gåsagången har ännu ingen fastställd höjdsättning så anslutningen får 

kontrolleras i detaljprojekteringen. Från korsningen Körkarlens gata till 

cirkulationsplatsen vid Fredenlundsgatan lutar vägen cirka -2 procent.  

 

Figur 61. Profil för Litteraturgatan, sträckan Skälltorpsvägen. 

Gång- och cykelbanan söder om Skälltorpsvägen behåller samma höjdsättning som 

befintlig gång- och cykelbana, höjdskillnad mot vägen tas upp i flexzonen. 

Gestaltning 

Skälltorpsvägen föreslås även fortsatt ha en enkelsidig allé på södra sidan mellan Gösta 

Berlings gata och Kavaljersgatan. Dock kommer de befintliga träden i alléformation 

behövas flyttas. Träden föreslås planteras med ett mindre centrumavstånd än befintlig allé 

vilket ger sträckan intrycket av en mer stadsmässig gata. Träden bör planteras med ett 

centrumavstånd på cirka 12,5 meter.  

Mellan Kavaljersgatan och Körkarlens gata får det endast plats två nya träd som en 

fortsättning på den nya allén, utan att konflikt med befintliga ledningar. Det går dock att 

plantera några ytterligare träd som inte kommer att vara en del av allén på resterande 

grönyta, på den östra sidan.  

Belysning 

Skälltorpsvägen föreslås belysas med dubbelsidig stolpbelysning placerad minst 1 meter 

från körbanan. Placeringen innebär att de inte påverkas vid en breddning av gatan vid en 

eventuell ombyggnation till spårväg. Stolparna föreslås vara 8 meter höga rakstolpar. 

Gång- och cykelbana längs med Skälltorpsvägen kommer under år 2021 förses med ny 

separat belysning längs den södra sidan av gång- och cykelbanan. Detta är en åtgärd som 

genomförs av Trafikkontoret i drift- och underhållsarbete. Se även Kapitel 1.7 Generella 

gestaltning- och belysningsprinciper.  
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Hållplats Körkarlens gata  

Hållplatsen Körkarlens gata ligger utanför avgränsningsområdet för genomförandestudien 

och ingår därför inte i förslaget. Ett av Citybuss Backastråkets projektmål är dock att 

möjliggöra elladdning av bussar vid hållplatsen. Därav har matning till hållplatsen 

undersökts beträffande behov och förslag till lösning, vilket beskrivs nedan. 

För att effektivt och säkert kunna ladda elbussar vid hållplatsen behövs en stabil och 

säker koppling till elnätet i form av lokalnätet i området, ägt av Göteborg Energi Nät AB 

(GENAB). Högspänningsnätet i området har nominell spänning på 10 000 Volt. 

Genomförandestudiens förutsättning har varit att totalt fyra bussar kommer ladda 

samtidigt vid hållplats Körkarlens gata med en samlad effektförbrukning om 2,4 

megawatt.  

För att klara av det givna laddbehovet vid hållplats Körkarlens gata behöver en nätstation 

etableras med kapacitet för 2x1 250 kilovoltampere-transformatorer. Dessa ska kunna 

inomhuslokaliseras eftersom nätstationen är belägen i ett stadsområde. Utöver 

dimensioneringskraven tillkommer krav på nätstation som anordnas av extern part och 

kopplas till GENAB. 

I Genomförandestudien har lämpliga platser att anlägga en nätstation kring hållplats 

Körkarlens gata utretts med slutsatsen att föreslagen placering, som visas i Figur 59, är 

mest fördelaktig utifrån att möjliggöra en effektiv och smidig koppling till 

högspänningsnätet. 

Enligt nätägaren så klarar högspänningsnätet effektbehovet där nätstationen ansluts till 

deras slingkabelsystem med två högspänningskablar AXALJ-TT 3x240/50 

kvadratmillimeter samt två styrkablar EQLR 15x2x1,5 kvadratmillimeter. 

I anslutning till nätstationen har reserverad plats för likriktarstation för spårväg pekats ut. 

F. Konsekvenser av föreslaget trafik- och gestaltningsförslag 

Trafik- och gestaltningsförslaget innebär en förändring från dagens huvudsakliga 

trafikmiljö som framförallt tillgodoser en god framkomlighet för biltrafik, till att bli en 

mer stadsmässig gata med förbättrad tillgänglighet för gång-, cykel- och kollektivtrafik. I 

följande kapitel beskrivs konsekvenserna utav förändringen i förhållande till tidigare 

beskrivna befintligheter. Kapitlets två inledande avsnitt följer strukturen från 

motsvarande kapitel, där avsnitt F.1 följer strukturen från kapitel C respektive avsnitt F.2 

följer strukturen från kapitel D. Avsnitt F.3 Förhållanden under byggtiden har inte 

tidigare behandlats utan bygger på övriga förutsättningar men följer en liknande indelning 

utifrån det södra och det norra utredningsområdet. 

F.1 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 

I kapitlet beskrivs hur trafik- och gestaltningsförslaget påverkar de stadsmässiga, 

trafikala, miljömässiga och sociala aspekterna. En kort beskrivning görs också av hur 

genomförandestudien har arbetat med hållbarhet. 
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F.1.1 Stadskaraktär  

Stadskaraktären längs Backastråket är under förändring och i dagsläget pågår flera 

förtätningsprojekt längs med Litteraturgatan. Samtidigt planeras det för ytterligare 

förtätning i framtiden. Sammantaget bidrar detta till att stadskaraktären för hela området 

Backa omvandlas från ett renodlat miljonprogramsområde präglat av storskalighet, 

rationalitet och industrialism till en mer varierad stadsmiljö. På mark som tidigare främst 

utgjorts av markparkering och grönområden förtätas området med bostäder och 

centrumändamål i en kvartersstruktur.  

Strax norr om det södra utredningsområdet planeras för bostäder på Litteraturgatans 

västra sida, med kvarter i främst två till sju våningar med enstaka objekt på tio våningar. 

Byggnaderna placeras i nära anslutning till Litteraturgatan och förses med 

centrumverksamheter som bidrar till ökad stadsmässighet. Förverkligas intentionerna kan 

det bidra till att minska upplevelsen av gaturummet som monoton transportsträcka. Även 

i direkt anslutning till den del av Litteraturgatan som omfattas av genomförandestudien, 

finns planer på förtätning med främst bostäder i flerbostadshus på den yta som idag 

utgörs av markparkering. Den generella ambitionen är att bebyggelsen längs 

Litteraturgatan ska få en tätare kontakt med Litteraturgatan och att gatan ska få en 

stadsmässig karaktär samt att gång- och cykeltrafikanter ska prioriteras och 

kollektivtrafiken får egen körbana. 

Trafik- och gestaltningsförslaget i kombination med förtätning längs med stråket bidrar 

till att förstärka Litteraturgatans roll som huvudstråk i området. Dess funktion som fysisk 

och psykisk barriär mellan områdets östra och västra delar kvarstår dock. Längs hela 

Litteraturgatan planeras bostäder, skol- och centrumverksamheter. Exploateringen 

kommer främst ske längs gatans västra sida vilket riskerar att rubba den jämna fördelning 

av noder som bedöms finnas i Backa idag, se kapitel C.1.2 Stadsbildsanalys.  

I anslutning till gång- och cykeltunneln på västra sidan av Litteraturgatan vid 

Epiloggatan, har en grupp karaktärsskapande tallar bedömts som ett lokalt landmärke116. I 

och med att övrig struktur i området byggs om bedöms trädens kulturella betydelse som 

fortsatt hög, då de är ett av få element som kvarstår efter ombyggnationen. 

I norr markerar Skälltorpsvägen på ett liknande sätt tydligt gränsen mellan Backa som 

miljonprogramsområde i söder och mer lantlig karaktär med aktivt jordbruk och 

odlingslotter i norr. Denna gräns lämnas oförändrad och trafik- och gestaltningsförslaget 

bedöms inte ha någon väsentlig påverkan på varken Bäckebols gård som är utpekat 

byggnadsminne eller övriga gårdsmiljöer norr om Skälltorpsvägen (se kap C.3.2 

Kulturmiljö). 

Både Litteraturgatan och Skälltorpsvägen har längs Backastråket tidigare karaktäriserats 

av enkelsidiga alléer. Dubbelsidiga alléer föreslås i trafik- och gestaltningsförslaget för 

Citybuss Backastråket längs Litteraturgatan mellan Sångspelsgatan och Epiloggatan 

vilket bidrar till en mer stadsmässig karaktär som också ramar in gaturummet. Längre 

norrut, mellan Blankversgatan och Klintåsgatan, längs en del av den västra sidan, 

 
116 Fysiska objekt som är viktiga för orienterbarheten. 
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tillkommer en nyplanterad enkelsidig allé med cirka 20 träd som avgränsar och förstärker 

gaturummet. Skälltorpsvägen får en fortsatt enkelsidig allé med cirka 10 träd samt cirka 

fem solitära träd. Skälltorpsvägen breddas på bekostnad av befintlig grönyta söder om 

vägen där en befintlig allé står i dag och som kommer att behöva flyttas. Även 

Litteraturgatans breddning kommer ske på bekostnad av befintliga grönytor, träd och 

buskage. Förlusten längs Litteraturgatan kompenseras dock genom flytt av träd och 

nyplantering av ny grönska i flexzoner. Antalet träd i området kommer utifrån förslaget 

att kunna bevaras eller bli fler.  

Längs Litteraturgatan saknas generellt parkmiljöer för rekreation och lek vilket gör att de 

få som finns har ett stort värde. Oskar Rings plats (ytan framför Folkets hus) samt 

området med tallarna på västra sidan av Litteraturgatan, har i sammanhanget potential att 

utvecklas till lokala samlingspunkter som med sin koppling till Folkets hus även har en 

historisk anknytning. Sammantaget bedöms inte trafikförslaget medföra någon negativ 

påverkan på de i kommunens kulturmiljöprogram utpekade miljöer eller fastigheter i 

anslutning till Litteraturgatan.  

Förslaget till markbeläggning, ljussättning och möblering följer Göteborgs Stads 

stadsmiljöpolicy. Förslaget ligger även i linje med det gestaltningsprogram som tagits 

fram för Litteraturgatans norra del117 vilket bidrar till att skapa ett sammanhängande 

stadsmässigt stråk. 

F.1.2 Framkomlighet för gående och cyklister  

De dubbelriktade cykelbanorna och separerade gångbanorna på båda sidor om 

Litteraturgatan gör att framkomligheten för gående och cyklister kommer öka jämfört 

med dagens situation där separerade gång- och cykelbanor idag saknas helt. 

Det totala antalet passager tvärs Litteraturgatan kommer vara oförändrat. Den planskilda 

passagen vid Epiloggatan ersätts med en passage i plan. För gående och cyklister kan 

passagen i plan innebära genare passager i vissa relationer. Möjligheten att planskilt ta sig 

mellan den västra och östra sidan av Litteraturgatan försvinner dock, vilket kan förstärka 

Litteraturgatans barriäreffekt.  

Framkomligheten för gående och cyklister längs med Skälltorpsvägen kommer i stort sett 

vara oförändrad. De hastighetssäkrade passagerna som anläggs tvärs de anslutande 

gatorna kommer att tydligare visa att gång- och cykeltrafikanter har prioritet framför 

biltrafiken. 

Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning kommer generellt sett att öka i 

och med genomförandet av projekt Citybuss Backa utifrån förslaget, mycket på grund av 

att standarden idag är bristfällig gällande till exempel lutningar, beläggningens standard, 

genhet för gående och utformning av passager.  

 
117 Göteborgs stad, Gestaltningsprogram Litteraturgatan, 2018-05-18 
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F.1.3 Kollektivtrafik 

Kollektivtrafikens framkomlighet kommer öka utmed Backastråket genom att citybussar 

får egen körbana och ges prioritet i samtliga korsningar. Åtgärden följer de riktlinjer för 

trafikkonceptet som beskrivs i Målbild Koll2035, se B.3.2 Övriga mål. 

En konsekvens av trafikförslaget, med dess anpassade geometri för framtida spårväg, är 

att lösningen blir ytkrävande. I dess förlängning innebär det att en framtida 

ombyggnationen av korsningen Litteraturgatan och Tingstadsvägen, för att möjliggöra 

genomgående busskörfält i cirkulationsplatsen, kommer att vara utmanande och kräva en 

större ombyggnation.  

 

Figur 62. Möjlig sträckning för spårväg söderut med hållplatsläge anpassat för spårväg norr om 

Tingstadsvägen, under förutsättning att inget intrång får ske på fastigheter som inte ägs av Göteborgs Stad. 

En möjlig lösning där korsningen utformas som en cirkulationsplats med genomgående 

kollektivtrafik har studerats översiktligt för att säkerställa att genomförandestudiens 

förslag inte omöjliggör en fortsatt utbyggnad söderut och en framtida övergång till 

spårväg, se Figur 62. Detta förslag möjliggör också för att hållplats Balladgatan ligger 
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kvar norr om Tingstadsvägen, men anpassas för spårvagnstrafik, alternativt att den bara 

trafikeras av lokalbussar med förbigående kollektivtrafikkörfält för buss och spårvagn (så 

kallat skip-stop).  

Förslaget innebär dock flera svängar och kontrakurvor med små radier som gör att 

spårvagnar (och även bussar) kommer behöva köra med sänkt hastighet. Kurvor medför 

även ett ökat behov av spårunderhåll, till följd av slitage. Förslag till lösning bör därför 

studeras vidare i kommande projektskeden, se kapitel N. Förslag till inriktning av fortsatt 

arbete och beslut. 

F.1.4 Biltrafik, näringslivstransporter och räddningstjänst 

Framkomligheten för andra motorfordon än buss kommer att minska något. Det beror 

främst av att möjligheten att svänga vänster försvinner i de korsningar längs med 

Litteraturgatan och Skältorpsvägen som inte omvandlas till cirkulationsplatser. Den höga 

framkomligheten som finns idag kommer även minska i och med att körfälten smalnar av, 

samt att passager för gående och cyklister hastighetssäkras. Bedömningen enligt den 

kapacitetsanalys som genomförts, se Bilaga 12, är dock att framkomligheten fortfarande 

kommer vara god och att den utformning som föreslås inte medför några större risker för 

störningar, varken för personbilstrafik eller näringslivets transporter. En god 

framkomlighet för räddningstjänst säkras genom möjligheten att trafikera 

kollektivtrafikkörbana. 

F.1.5 Trafiksäkerhet 

Sektionen med tydlig separering av trafikslagen ökar trafiksäkerheten längs sträckan 

jämfört med befintlig situation. I dagsläget förekommer sträckor med kombinerad gång- 

och cykeltrafik, cykel i blandtrafik samt korta partier av kollektivtrafikkörbana som 

innebär att bussen måste väva med övrig trafik. Trafikförslaget innebär att möjligheten att 

röra sig till fots och på cykel förstärks längs med gatan. Trafiksäkerhetssituationen för 

gående och cyklister kommer att förbättras jämfört med befintlig situation när vägen 

förses med separerade gång- och cykelbanor på båda sidor av gatan. 

Litteraturgatans roll som huvudstråk för både bil och kollektivtrafik bevaras och står i 

konflikt med intresset av att minska gatans påverkan som fysisk och psykisk barriär för 

de som vill korsa stråket. Framkomligheten längs med stråket, framförallt för 

kollektivtrafik har prioriterats framför de oskyddade trafikanternas behov av att korsa 

vägen. Det är redan idag glest mellan passagerna. Då sektionen är trång och det krävs att 

gatan breddas för att åstadkomma trafiksäkra passager, har inga nya anlagts och antalet 

passager blir därmed oförändrat.  

En analys har utförts av möjliga nya korsningsbehov över Litteraturgatan för gående 

och/eller cyklister. Bedömningen är dock att de existerande korsningarna, som ligger i 

anslutning till anslutande gator och gång- och cykelbanor, uppfyller de allra flesta 

behoven av att korsa vägen. Samtliga passager tvärs Litteraturgatans bilkörbana och 

anslutande gator hastighetssäkras för ökad trafiksäkerhet. 
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Att den planskilda passagen intill Epiloggatan ersätts med en hastighetssäkrad passage i 

plan innebär att trafiksäkerheten minskar, särskilt för barn, då vägen behöver korsas i 

samspel med bil- och kollektivtrafik. Däremot brukar det vid planskilda gång- och 

cykelpassager inte sällan förekommer att både gående och cyklister genar över vägen i 

plan då tunnlarna kan upplevas otrygga eller att de innebär omvägar. Av den anledningen 

finns det vissa trafiksäkerhetsvinster med att anordna säkra gång- och cykelpassager i 

plan. 

Mitträcken för att förhindra att oskyddade trafikanter genar över vägen föreslås 

uteslutande vid hållplatser. Då genomförandestudiens avgränsningsområde inte innehåller 

några hållplatser är detta inte aktuellt. Förslaget innebär däremot att den befintliga 

hållplatsen Balladgatan vid Tingstadsvägen kompletteras med mitträcken för att 

säkerställa att passager sker vid hastighetssäkrade passager. 

Körbanan för buss separeras från övrig motorfordonstrafik genom att den höjs upp med 

en kantsten. Åtgärden minskar risken för smitning med personbil i kollektivtrafikkörbana, 

vilket idag verkar förekomma på delar av sträckan med endast målad avgränsning. På så 

sätt ökar även trafiksäkerheten för kollektivtrafiken längs sträckan. Tydligheten för gång- 

och cykeltrafikanterna ökar också i och med separationen mellan trafikslag eftersom det 

blir mer förutsägbart vilka fordon som trafikerar vilken del av vägen. Det kan därmed öka 

trygghetskänslan för oskyddade trafikanter och till viss mån också trafiksäkerheten. 

Cirkulationsplatser och förhöjda gångpassager utmed Litteraturgatan har en 

trafiksäkerhetshöjande effekt. Även förslaget till huvudsakligen medlöpande korsningar 

där vänstersvängar inte är möjligt har en trafiksäkerhetshöjande effekt eftersom andelen 

korsande trafik minskar. 

F.1.6 Social och barnperspektiv 

Här beskrivs kortfattat de sociala konsekvenserna av trafik- och gestaltningsförslaget 

samt konsekvenserna utifrån ett barnperspektiv. Konsekvenserna följer uppdelningen 

enligt samma aspekter som under kapitel C.7 Social- och barnperspektiv. 

Sammanhållen stad 

Förslaget innebär förbättrade sammanhängande stråk för gång- och cykel längs med 

Litterraturgatan från Tingstadsvägen till Klintåsgatan, där cykelbanan även framöver 

fortsätter i blandtrafik. I öst/västlig riktning kvarstår Litteraturgatan som en barriär mellan 

bostadsområden på vardera sida om gatan. Då det totala antalet passager för gång- och 

cykeltrafikanter inte ökar med förslaget samt en planskild passage vid Epiloggatan ersätts 

med en passage i plan, kan barriäreffekten komma att förstärkas något, inte minst för 

barn. En passage i plan behöver dock inte per automatik innebära en mindre trafiksäker 

lösning. Hastighetssäkrade passager i plan kan vara ett gott alternativ till planskilda 

passager som kan upplevas som otrygga och därför kan undvikas eller i sig innebära en 

barriär. Till viss kan även passager i plan bidra till en ökad trafiksäkerhet då passager 

över vägen kan bli mer gena och färre därmed genar över vägen. Därtill kan passager i 

plan innebära en förbättrad tillgänglighet för personer med ett rörelsehinder.  
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Ur ett Göteborgsperspektiv innebär förslaget förbättrade kollektivtrafikförbindelser 

mellan Backa och stadsområdet Centrum vilket minskar avståndet mellan dessa områden. 

Förslaget förbättrar även cykelpendlingsförutsättningarna från Backa. 

Samspel, lek och lärande 

Litteraturgatans och Skälltorpsvägens primära syfte är fortsatt trafikändamål och få nya 

ytor för samspel har föreslagits i trafik- och gestaltningsförslaget. Ur ett barnperspektiv så 

bibehåller gatuområdet en tydlighet i att platsen inte är till för lek. Dock har det pekats ut 

möjligheten att föra in fler möjliga mötesplatser mellan människor exempelvis om 

skyfallsytan vid Oskar Rings plats gestaltas till en multifunktionell yta. 

Vardagsliv 

Trafik- och gestaltningsförslaget förändrar i liten utsträckning vardagslivet för boende 

längs Backastråket. Kopplingarna mellan de södra delarna av Litteraturgatan med Selma 

Lagerlöfs torg för gång och cykel kommer att förbättras. Dock kommer barriäreffekten 

mellan de västra och östra bostadsområdena finnas kvar. 

Ur ett större perspektiv kommer stråket att förbättra vardagslivet för de som reser 

kollektivt från norra Göteborg till Brunnsbo samt Göteborg Centrum genom att 

citybusskonceptet realiseras.  

Identitet 

I genomförandestudien föreslås det att Litteraturgatan och Skälltorpsvägen ska få en ökad 

stadsmässighet jämfört med idag. När samtliga projekt längs Backastråket är byggda 

kommer delvis identiteten förändras samtidigt som vissa inslag av dagens identitet 

förstärks som exempelvis trädalléer.  

Hälsa och säkerhet 

Längs de delsträckor där utrymmet möjliggör breda gång- och cykelbanor samt flexzon 

bidrar förslaget till en förbättrad trafiksäkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter 

däribland barn som får mer yta att röra sig på. Som beskrivits tidigare minskar 

borttagningen av den planskilda passagen vid Epiloggatan möjligheten att korsa 

Litteraturgatan tryggt och säkert, särskilt för barn och personer med kognitiv 

funktionsnedsättning, men att hastighetssäkrade passager i plan även kan innebära en 

trafiksäker lösning om planskilda passager upplevs som otrygga eller mindre gena.   

F.1.7 Hållbarhet 

Som ett utpekat stråk i Målbild Koll2035 ska Citybuss Backastråket bidra till att uppfylla 

de övergripande målen i målbilden att underlätta ett enkelt vardagsliv, stödja en hållbar 

region och stadsutveckling samt att öka andelen resor med kollektivtrafik, gång och 

cykel. Hållbarhetsfrågorna har därför adresserats särskilt inom genomförandestudien för 

att påverka utformning och funktion till att vara i linje med de övergripande målen i 

Målbild Koll2035. 
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Hållbarhetsarbetet har inneburit en genomlysning av tre måldokument för att identifiera 

ambitioner till hållbara åtgärdsval under genomförandestudien och i kommande arbete: 

• De globala målen 

• Sveriges miljömål – begränsad klimatpåverkan 

• Göteborgs stads miljömål – begränsad klimatpåverkan och åtgärdsstrategier. 

De identifierade hållbarhetsambitionerna utifrån genomlysningen av dokumenten ovan 

har grupperats i sex kategorier med tillhörande underkategorier, se Tabell 9. Samtliga 

kategorier och underkategorier har fungerat som ambitioner i genomförandestudien som 

ambitioner till hållbara åtgärdsval.  

Urvalet av hållbarhetsambitioner som Citybuss Backastråket kan påverka har gjorts 

gemensamt med genomförandestudiens olika discipliner för att beaktas i arbetet. 

Ambitionen har varit att de åtgärdsval som görs och de rekommendationer som ges bör 

ske utifrån hållbarhetsparametrar och att eventuella målkonflikter belyses. Det har inte 

varit en avsikt att göra en hållbarhetsbedömning av genomförandestudiens förslag.  

Här följer en sammanfattad beskrivning av några av de åtgärdsval som gjorts i 

framtagning av trafik- och gestaltningsförslaget samt konsekvensbedömningen av detta, 

utifrån identifierade hållbarhetsambitioner. 

Resonemang kring åtgärdsval  

Stråkets utformning är av en mer stadsmässig karaktär med gång- och cykelbanor på 

bägge sidorna, ett öppet gaturum med trädalléer och tydligt definierade körfält. 

Utformningen är genomförd med de oskyddade och långsammare trafikanterna i åtanke 

såsom gående och cyklister med tydlig prioritering för kollektivtrafiken. Ett exempel är 

att vänstersvängar för bilister är borttagna för att minska hinder för kollektivtrafiken. Det 

föreliggande förslaget ger en mer jämlik och ökad tillgänglighet och främjar även fysisk 

aktivitet. 

I förslaget är en gång- och cykeltunnel borttagen ge plats åt en cirkulationsplats och skapa 

utrymme för bilister att vända, då samtliga vänstersvängar är borttagna. För de utan 

trafikvana, som barn, kan detta uppfattas som en minskad tillgänglighet mellan områdena 

väster och öster om Litteraturgatan, men såsom lyfts tidigare innebär även 

hastighetssäkrade passager i plan både säkerhets- och trygghetsfördelar. 

En avvägning har gjorts mellan fördelen i fler vändpunkter kontra ytanspråk, 

framkomlighet längs med stråket och påverkan på kapaciteten för kollektivtrafiken.   
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Tabell 9 Identifierade hållbarhetsambitioner fördelade på kategorier och tillhörande underkategorier 

Kategori Underkategori 

BEGRÄNSAD KLIMATPÅRKAN 

Begränsad klimatpåverkan innebär utfasning av fossila drivmedel och en omställning till förnybara drivmedel 

och elektrifiering. 

Omställning till förnybart 

Utsläpp av växthusgaser 

MINSKAD MILJÖPÅVERKAN 

Minskad miljöpåverkan syftar till att minska den lokala påverkan på miljön. Det vill säga minska på utsläpp av 

till exempel partiklar, föroreningar och skadliga kemikalier som påverkar vår luft, mark och vatten negativt. 

Föroreningarna kan även påverka vår hälsa negativt. 

Luft 

Vatten 

Mark 

Biologisk mångfald & 

ekosystemtjänster 

FRÄMJA GOD HÄLSA 

Hälsofrämjande handlar om människors olika behov av trafiksäkerhet, minskat buller och luftföroreningar 

(hanteras i den här bedömningen under miljöpåverkan), möjligheten till ett fysiskt aktivt liv, möjligheten att 

göra hälsosamma val och om trygghet. 

Kollektivtrafiken påverkar folkhälsan på olika sätt. Överflyttning av bilresor till kollektivtrafik bidrar generellt 

till bättre luftkvalitet, men fordon i kollektivtrafiken kan också bidra till luftföroreningar och buller. 

Kollektivtrafikmiljöer kan också vara platser där man utsätts för buller, luftföroreningar, passiv rökning och 

andra skadliga ämnen, och kollektivtrafikmiljöer är också en plats för handel och reklambudskap som på olika 

sätt påverkar människors livsstilsval. 

Forskning visar också att personer som reser med kollektivtrafik rör på sig mer jämfört med personer som 

väljer bil som färdmedel. 

Trafiksäkerhet 

Buller och luft 

Trygghet 

Aktivitet 

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET 

Tillgänglig handlar om att människors vardagliga rutiner och aktiviteter blir utgångspunkt i 

transportplaneringen. Kollektivtrafiken är ett viktigt medel för ett fungerande vardagsliv genom att skapa 

tillgänglighet till arbete, studier och fritid för alla människor. Men också att vardagliga aktiviteter som inköp, 

vårdbesök och annan service ska vara möjliga. Forskning visar att kollektivtrafiken är viktig i vardagen för 

resurssvaga grupper såsom socioekonomiskt utsatta, barn och unga samt personer med funktionsnedsättning. 

Även kvinnor i städer och tätorter är mer beroende av kollektivtrafiken jämfört med män. 

För arbete, studier och fritid 

Hänsyn till alla 

KNYTA SAMMAN 

Genom att knyta samman stadsområden, stadsnära områden kan positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga 

effekter skapas och den nationella och regionala utvecklingsplaneringen stärkas. 

Västra Götaland ska utvecklas till en väl sammanhållen region. Det förutsätter att delarna samspelar och 

förstärker varandra samt bidrar till en konkurrenskraftig helhet med hållbar tillväxt, välfärd och god miljö. 

Sammanhållen stadsdel 

ÖKAD RESURSHUSHÅLLNING 

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett 

ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Att uppnå hållbar utveckling kräver 

att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. 

Cirkulärt i fysisk planering 
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Det nya trafikförslaget bygger på en elektrifierad kollektivtrafik för bussar vilket bidrar 

till minskade utsläpp av föroreningar lokalt, en förbättrad luftkvalitet men också minskat 

buller. Utsläppen av slitagepartiklar kommer sannolikt inte att utvecklas lika positivt 

eftersom det beror av hur trafikarbetet längs stråket kommer att utvecklas i framtiden. Om 

stråket i framtiden trafikeras av spårvagn kommer området att även påverkas av ökade 

bullernivåer. 

I gestaltningsförslagen är rekommendationen att bevara biotopsskyddade träd, i första 

hand genom skyddsåtgärder och i andra hand genom flytt. Där träden påverkas av det nya 

trafikförslaget finns förslag om att flytta dem till anvisade platser. 

Gestaltningsförslaget innebär även nyplantering av träd med rekommendationer 

beträffande arter som är anpassade för gatumiljöer. Här har utgångspunkten varit att 

plantera träd som redan finns i området för att inte introducera nya arter som kan påverka 

ekosystemet. Även ytor för buskplantering finns anvisade med rekommendationen att 

välja arter med blommor och bär i syfte att främja den biologiska mångfalden. Samtliga 

träd och buskar bör vara E-plantor vilket innebär att de har sitt ursprung i Sverige samt är 

svenskodlade. Detta för att stärka den befintliga biologiska mångfalden som finns och 

minimera risken för att växtbeståndet i området drabbas av främmande bakterier och 

sjukdomar.  

I vissa slänter är det föreslaget ängsytor istället för gräsytor för att skapa en mer 

varierande miljö och främja en biologisk mångfald där hotade naturtyper kan få frodas. 

Föreslagna växtbäddar är i huvudsak skelettjordar med tillräcklig volym för träd i 

stadsmiljö och som fungerar som reningsanläggning för dagvatten. På vissa ställen har 

också biofilter föreslaget. Detta är en mer synlig reningsanläggning som skapar flera 

mervärden: pedagogiskt för omgivningen, mer robust då det håller vattnet länge och tål 

större volymer, främjar den biologiska mångfalden, leder till bättre klimat i staden sett till 

temperatur och luftföroreningar samt fungerar förebyggande för att minska föroreningar 

som leds till Göta älv och slutligen havet. Underhåll av biofilter sker löpande och kan 

göras i samband med vanligt underhåll av planteringar.  

F.2 Byggnadstekniska förutsättningar 

I kapitlet beskrivs inledningsvis trafik- och gestaltningsförslagets konsekvenser för 

befintliga ledningar samt behovet av nya ledningar. Förslagets påverkan på 

konstruktionerna i området beskrivs samt vilka nya konstruktioner som behövs till följd 

av förslaget. 

Därefter beskrivs förslagets påverkan på miljöaspekterna markmiljö, naturmiljö och 

naturvärden, dagvatten och skyfall, luft, buller och vibrationer. 

Slutligen beskrivs trafik- och gestaltningsförslagets konsekvenser för de geotekniska och 

geohydrologiska förutsättningar i området samt för eventuella arkeologiska fyndigheter. 
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F.2.1 Ledningar 

Här följer en kort beskrivning av ledningsförslaget från södra delen av det södra 

utredningsområdet fram till Körkarlens gata. Hela förslaget till ledningsplan, inklusive 

ytor för dagvattenhantering med skelettjord och biofilter samt skyfallsytor finns även 

presenterat i bilagorna 4A Ledningsplan Södra utredningsområdet samt i 4B, 

Ledningsplan Norra utredningsområdet. 

Sträckan Tingstadvägen – Epiloggatan 

Längs med Litteraturgatan finns idag högspännings- och styrkablar som i och med 

föreslagen förändring i det nya trafik- och gestaltningsförslaget hamnar i 

kollektivtrafikkörbanan. Eftersom det nya läget för kablarna inte är gynnsamt ur 

åtkomstsynpunkt föreslås dessa flyttas till den östra gångbanan. 

I sträckan där gångbana planeras enligt förslaget finns idag ett befintligt stråk med 

telekablar i betongblock som kan påverkas negativt av de nyplanterade träden och kräver 

därför att en rotspärr anläggs. 

Vägavvattningen leds till biofilter eller skelettjordar för att sen ledas till nya 

dagvattenledningar vilka anläggs längs med den östra sidan av Litteraturgatan. Ledningen 

placeras under den nya bilkörbanan och ansluts till befintligt dagvattensystem vid 

korsande dagvattenledningar. Anslutning till befintligt dagvattennät sker vid ny 

anslutande väg från Börsåsgatan där ny ledning ansluts till befintligt D400BTG samt till 

korsande D255BTG mellan Sångspelsgatan och Tingstadsvägen. Härifrån löper 

avloppsledningarna i gång- och cykelbanan vidare söderut. Avloppsledningen hamnar 

som närmast cirka 2,9 meter från de nya träden och därför föreslås en rotspärr mellan 

ledning och trädplantering. Ledningen bör också infodras för att ytterligare minska risken 

för rotinträngning. Alternativt kan ledningen läggas om i bilkörbanan längre bort från 

träden för att minska risken för negativ påverkan. 

Befintlig D400BTG under gång- och cykelbanan på Litteraturgatans västra sida planeras 

användas för avledning av vägdagvatten. Ledningen övergår till dimensionen 600 

millimeter efter anslutning från Sångspelsgatan. 

Korsningen Litteraturgatan/Epiloggatan 

På den västra sidan av Litteraturgatan finns idag ett befintligt stråk av telekablar mellan 

tallarna i sänkan vid gång- och cykeltunneln. Eftersom förslaget innebär att gång- och 

cykeltunneln rivs och en höjning av marknivån ska göras kan det bli aktuellt att ta 

telekabelstråket ur drift eftersom åtkomst till ledningarna försvåras. Skanova vill därför 

förstärka med ett nytt telestråk mellan brunnarna redovisade i Bilaga 4A. 

Då Börsåsgatans höjdsättning ändras behöver den befintliga fjärrvärmeledningen (Isoplus 

1x225/76.1) flyttas. En ny ledning placeras parallellt med den befintliga ledningen, se 

ritning Bilaga 4A. 

Befintlig dagvattenledning samt vattenledning i Börsåsgatan kommer påverkas när 

Börsåsgatan smalnas av. Dagvattenledningen förutsätts inte ha någon funktion idag 
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eftersom den inte har några identifierade anslutande ledningar och föreslås därför tas bort. 

Befintlig vattenledning föreslås förläggas i nytt läge i förhållande till befintlig nivå. 

Sträckan Epiloggatan – Blankversgatan 

Befintlig dagvattenledning som ligger centralt i Litteraturgatan föreslås slopas. 

Slopningen görs då nuvarande system inte är förenligt med de föreslagna 

dagvattenanläggningarna. Dagvattenledningens läge centralt i gatan försvårar också 

åtkomsten till ledningen.  

Nya dagvattenledningar föreslås istället läggas på vardera sida om 

kollektivtrafikkörbanan under bilkörbanan. Till de nya dagvattenledningarna kommer 

anläggningar för rening i flexzoner kunna anslutas. 

Anslutning till befintligt dagvattensystem sker vid D400BTG som korsar Litteraturgatan 

norr om befintlig gång- och cykeltunnel. Även föreslagen skyfallsyta på Oskar Rings 

plats kommer anslutas till denna ledning. 

Sträckan Blankversgatan - Klintåsgatan 

Befintlig dagvattenledning och nya dagvattenledningar föreslås hanteras som i föregående 

delsträcka. 

Ett utlopp från dagvattenledningarna bör också anläggas på Oskar Rings plats där en 

lokal dagvattenanläggning med fördel kombineras med den planerade skyfallsytan.  

Sträckan Klintåsgatan – norr om Blankversgatan 

Befintlig dagvattenledning och nya dagvattenledningar föreslås hanteras som i föregående 

sträcka. 

Nya dagvattenledningar ansluts till nyförlagda ledningar vid befintlig hållplats 

Björkrisvägen. 

Sträckan Skälltorpsvägen 

I mitten av Skälltorpsvägen går en D800BTG som inte anses utgöra ett hinder för trafik- 

och gestaltningsförslaget. En omläggning av ledningen för genomförandet av förslaget 

har inte bedömts som nödvändigt av Kretslopp och Vatten. 

Längs med vägens norra sida går en större vattenledning som också korsar 

Skälltorpsvägen strax öster om anslutningen till Kavaljersgatan. Vattenledningen går 

sedan vidare åt öster i zonen mellan Skälltorpsvägen och gång- och cykelbanan. 

Vattenledningen är stor och berör ett stort antal abonnenter varför en skada på ledningen 

kan bli mycket problematisk. Konsekvenserna är både lokala med utläckande vatten och 

regionala med risk för att många abonnenter blir utan vatten eller får vatten av dålig 

kvalité. Ledningen anses dock inte utgöra ett hinder för att genomföra trafik- och 

gestaltningsförslaget. Vid eventuell utbyggnad av spårväg måste hänsyn tas till ledning, 

dels med utredning av ytterligare katodskydd, dels med hänsyn till den belastning en 

spårväg ger upphov till. 
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Längs med sträckan föreslås en ny dagvattenledning på vägen södra sida från korsningen 

Litteraturgatan fram till Kavaljersgatan. På den södra sidan anläggs skelettjordar för att 

rena dagvatten. Öster om Kavaljersgatan föreslås två separata dagvattenledningar på 

ömse sidor om vägen placerade i bilkörbanan. På den norra sidan byggs 

reningsanläggning med biofilter. Ledningen på vägens norra sida ansluts till 

Trafikkontorets dagvattensystem norr om gatan och ledningen på vägens södra sida 

ansluts till längsgående D800BTG. 

Vid den befintliga trädraden finns en teleledning som behöver flyttas vid plantering av 

nya träd. Sträckan måste ses över av Skanova då en längre sträcka utanför 

genomförandestudiens utredningsområde kan komma att behöva läggas om på grund av 

ledningstypen. 

F.2.2 Konstruktioner 

Stödmurar Börsåsgatan 

Höjdskillnad som ska tas upp från Litteraturgatan upp till Börsåsgatan varierar från 1,4 

meter till 2,0 meter. Höjdskillnad föreslås tas upp i två nivåer, med en granitmur närmast 

Litteraturgatan och betongmur bakom mot Börsåsgatan, se Figur 63. Muren kompletteras 

med en trappa för ökad tillgänglighet. Börsåsgatan kompletteras med ett vägräcke.  

 

Figur 63. Stödmurar i två nivåer mot Börsåsgatan 
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Figur 64. Stödmur vid cirkulationsplats 

Vid cirkulationsplatsen där avståndet mellan Litteraturgatan och gång- och cykelbanan i 

Börsåsgatans förlängning är som minst måste hela höjdskillnaden tas upp av en mur, se 

Figur 64. Vid höjdsättning av gång- och cykelbanan bör en maximal höjd av muren på 

1,5 meter eftersträvas, detta med hänsyn till krav i regelverk118. Gång- och cykelbanan 

kompletteras med ett gångbaneräcke enligt standardritning 363/93–6590119.  

Stödmur norr om Blankversgatan 

Höjdskillnad som ska tas upp med stödmur från Litteraturgatan upp till fastighetsgräns på 

östra sidan varierar från 0,6 meter till 1,3 meter, se Figur 65. Utrymmet till 

fastighetsgräns är begränsat vilket medför problem med intrång på fastighet vid 

anläggning av stödkonstruktion. I fortsatt arbete får olika alternativ studeras.  

 

Figur 65. Stödmur mot fastighet på Litteraturgatans östra sida, väg i skärning 

 
118 Trafikverket, Krav Brobyggande, TDOK 2016:0204 Version 3.0 
119 Göteborgs Stad, Teknisk Handbok, 12MB1 Vid separat GC-bana, 2020:2,  
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Stödmur vid Backebogatan 

Höjdskillnad som ska tas upp från Litteraturgatan upp till Backebogatan föreslås delvis 

tas upp av en betongmur men också av en slänt, se Figur 66. Murhöjden varierar från 0,8 

m till 1,0 m. Vägräcke på Backebogatan kan behövas. Under byggtiden måste delar av 

Backebogatan stängas av.  

 

Figur 66. Stödmur mot Backebogatan 

Stödmur Glisterbackegatan-Klintåsgatan 

Höjdskillnad som ska tas upp från Litteraturgatan ned till fastighetsgräns på östra sidan 

varierar från 0,5 meter till 1,3 meter. Höjdskillnad föreslås tas upp av en betongmur som 

placeras i direkt anslutning till fastighetsgräns för att undvika en svårskött yta mellan 

gång- och cykelbana och fastighetsgräns, se Figur 67. Förslaget innebär att åtkomst för 

byggnation och underhåll av muren behöver avtalas med fastighetsägare. Gång- och 

cykelbanan kompletteras med ett skyddsräcke. 
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Figur 67. Stödmur mot fastighet på Litteraturgatans östra sida, väg på bank 

Bro vid Sagogången (1480-2607-1) och bro vid Skälltorpsvägen (1480-2601-1) 

Utredning av bärighet av framtida spårvägstrafik är inte genomförd i denna 

genomförandestudie. 

Rivning av bro 

Där korsningen mellan Litteraturgatan och Epiloggatan utformas som en cirkulationsplats 

finns idag en bro över gång- och cykelbana samt en stödmur längs gång- och cykelbanan i 

anslutning till bron. Dessa konstruktioner, bro 1480-2638-1 och stödmur 1480-2638-2 är 

byggda 1969. Bron har en bredd på 44 meter och en längd på 7 meter och en 

konstruktionsyta på 290 kvadratmeter. Passagen kommer stängas och konstruktionerna 

rivas. Rivning kan ske helt eller delvis. Bro och nedfartsramper fylls igen. Igenfyllnad 

kan göras med lättfyllnadsmaterial som inte orsakar sättningar (se F.2.11 Geoteknik). 

Utformning och utförande av rivning och fyllning utreds i projektets senare skede. 
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F.2.4 Förorenad mark 

Trafik- och gestaltningsförslag innebär att markarbeten med schakt i olika omfattning 

kommer att utföras. I samband med schakt kommer, om de förkommer, förorenade 

massor att avlägsnas och ersättas med rena massor. Schaktningen minskar på så sätt den 

totala miljöbelastningen av föroreningar på området och därmed minskar även eventuella 

risker för människors hälsa och miljön.  

Schaktmassor i området kan innehålla föroreningar och provtagning behöver sannolikt 

göras i byggskedet. Om föroreningar påträffas ska underrättelse till tillsynsmyndigheten 

upprättas.   

F.2.5 Naturmiljö 

Trädmiljöer 

Trafik- och gestaltningsförslaget innebär att flertalet biotopsskyddade alléträd riskerar att 

påverkas eller kommer att behöva flyttas. Dispens från det generella biotopskyddet 

behöver därför erhållas för att genomföra projektet. Då miljöerna är skyddade är det 

väsentligt att ytor för kompensation fastställs i det slutgiltiga gestaltningsförslaget. 

Att flytta träd och utföra schaktarbeten i nära anslutning till rotsystemen innebär alltid en 

risk för trädets vitalitet och stabilitet. Vid Skälltorpsgatan kan även en flytt av träd 

påverka befintliga teleledningar. Därför behöver val av skyddsåtgärder alternativt flytt av 

träd utredas närmare i projekteringsfasen. Det kan till exempel ske med hjälp av 

rotkarteringar. Att så långt som möjligt bevara de vuxna träden i området är vägledande. 

Vuxna träd har högre naturvärden knutna till sig än unga träd. Unga träd utgör inte i 

samma utsträckning biotop för de följearter som finns i trädmiljöer. Den biologiska 

mångfalden riskerar att minska från området om äldre träd inte bevaras. En bedömning 

om klimatpåverkan bör även vägas in i valet att flytta träden eller inte i 

projekteringsfasen. 

Totalt bedöms 38 träd ligga i farozonen för att behöva flyttas eller avverkas till följd av 

förslaget (Figur 68–Figur 71).  

Tabell 10. Befintliga träd som står i alléformation som bedöms påverkas av vägförslaget. 

  Björk Lind Oxel 

Flyttas alternativt avverkas 4 9   7–8 
I behov av skyddsåtgärder  

 
15–16 

 

Tabell 11. Befintliga träd som inte står i alléformation men som bedöms påverkas av trafik- och 

gestaltningsförslaget. 

  Alm Björk Hagtorn Lind Okända Tall 

Behöver avverkas 1 1   1 8 
 

I behov av skyddsåtgärder  1 1 1    6 
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Figur 68. Trafik- och gestaltningsförslagets påverkan på befintliga trädmiljöer längs med Litteraturgatan. 
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Figur 69. Trafik- och gestaltningsförslagets påverkan på befintliga trädmiljöer vid Skälltorpsvägen. 

  



 

 

 

Trafikkontoret 

 
  

Göteborgs Stad Trafikkontoret, Genomförandestudie (GFS), Citybuss 
Backastråket 

 116 (189) 

   

   

De flesta träden i alléformation (21 stycken) kan bevaras genom flytt till utpekade platser 

i Figur 71 och Figur 70. Inga av det befintliga träd som påverkas bedöms vara jätteträd 

eller ha förutsättningar för håligheter. Detta minskar förutsättningarna för träden att hålla 

biologisk mångfald. Dock kommer en rödlistad alm behöva flyttas eller avverkas. 

Kompensation för de trädmiljöer som inte flyttas inom projektet görs genom plantering 

av de 68–88 (49–70 i alléformation) nya träd som gestaltningsförslaget föreslår (se trafik- 

och gestaltningsförslag, Bilaga 3A och 3B). Arter som är naturligt förekommande i 

Sverige samt har högre tendens att utgöra levnadsmiljöer för följearter har, där så är 

möjligt, rekommenderats.  

Sammanfattningsvis bedöms maximalt nio lindar, fyra björkar och åtta oxlar i 

alléformation att påverkas så pass negativt att de behöver flyttas eller avverkas som en 

konsekvens av trafik- och gestaltningsförslaget. Lindarna och oxlarna ska i första hand 

flyttas inom projektet om så är möjligt och i andra hand avverkas och ersättas av nya träd. 

Björkallén kommer att avverkas i samband med anslutande projekt. Det fyra träden som 

hamnar inom utredningsområdet för detta projekt bedöms inte ha tillräckliga naturvärden 

knutna till sig för att motivera en flytt. 

Mellan Epiloggatan och Sångspelsgatan står idag 14 vuxna oxlar i alléformation och 

ytterligare nio oxlar mellan Sångspelsgatan och Tingstadsvägen. Mellan Epiloggatan och 

Sångspelsgatan riskerar de sju till åtta nordligaste oxlarna att påverkas av trafikförslaget, 

eftersom den nya gång- och cykelbanan gör intrång på den nuvarande grönytan inom 

trädens dropplinje. Rötterna till dessa träd kan komma att påverkas så pass negativt att det 

är mer motiverat att flytta träden än att utföra omfattande skyddsåtgärder för att bevara 

dem på plats. Resterande oxlar i allén söder ut bedöms däremot kunna bevaras med 

skyddsåtgärder. Vitala rötter har här troligen inte letat sig in under befintlig gång- och 

cykelbana i samma utsträckning, och ny gång- och cykelbana följer enligt förslaget 

samma linjeföring som den gamla. I den södra delen ska den befintliga gång- och 

cykelbanan enbart få en ny toppbeläggning och därmed bedöms risken låg för att påverka 

rötterna. 

För att avgöra lämplig hantering i projekteringsfasen rekommenderas att en rotkartering 

genomförs. Rotkarteringen kan besvara hur mycket vitala rötter de sju till åtta träden 

närmast Epiloggatan har i den grönyta som planeras att tas i anspråk för anläggning av 

gång- och cykelbanan. Karteringen kan även ge svar på hur djupt och hur mycket av 

rötter från de övriga alléträden i södra utredningsområdet som ligger under befintlig 

gång- och cykelbana idag. Dessa svar krävs exempelvis för att avgöra i vilken omfattning 

ansökan om dispens behöver göras. Då de sju nordligaste oxlarna ovan jord står på mark 

som inte ägs av Göteborg Stad behövs dialog föras med angränsande fastighetsägare. 

Dialogen ligger sedan till grund för att fullt ut bedöma konsekvenserna för oxelallén och 

möjliga förfaranden. 

 



 

 

 

Trafikkontoret 

 
  

Göteborgs Stad Trafikkontoret, Genomförandestudie (GFS), Citybuss 
Backastråket 

 117 (189) 

   

   

 

Figur 70. Förslag till flytt av befintliga träd, Litteraturgatan. 
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Figur 71. Förslag till flytt av befintliga träd, Skälltorpsvägen. 
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F.2.6 Naturvärden 

Naturvärdena i området kommer på kort sikt att minska tills dess att de nya träden har 

vuxit sig stora nog att erbjuda strukturer som är attraktiva för följearter så som fåglar, 

kryptogamer och mindre gnagare. På lång sikt innebär dock genomförandet av trafik- och 

gestaltningsförslaget en positiv effekt på trädmiljöerna i området. 

Trädmiljöerna idag bedöms ha visst-påtagligt naturvärde120 utifrån det underlag som 

föreligger och bedöms på sikt kunna öka genom de nyplanteringar som föreslås (se 

kapitel E. Trafik- och gestaltningsförslag). I övrigt bedöms inte områden med högre 

naturvärden tas i anspråk då grönytor idag utgörs av mestadels anlagd gräsmatta. 

Gestaltningsförslaget innebär istället flera anlagda ängsytor och skulle därmed öka 

naturvärdet för kärlväxter och insektslivet inom området. Förutsättningen för detta är att 

naturligt förekommande ängsväxter med sydsvensk provins väljs. Planteras dessa ytor 

med trädgårdsarter påverkas inte naturvärdet positivt i lika hög grad då exempelvis 

insekter inte födosöker på dessa arter i samma omfattning. Väljs trädgårdsarter innebär 

fortfarande det nya trafik- och gestaltningsförslaget att den totala mängden grönyta ökar 

inom området och effekten av projektet blir därmed på sikt positiv. 

Fåglar 

I anslutning till området har flera fågelmiljöer samt fågelarter identifierats, vissa med 

häckningskriterier. De flesta av fågelarterna bedöms dock vara knutna till det stora 

lövskogsmiljöerna utanför utredningsområdet. De alléer och enskilda träd som påverkas 

av förslaget utgör troligen mer sporadiska födosöksområden. Förslaget att bevara eller 

flytta befintliga träd i området innebär att eventuella resurser ökar för fågellivet. Detta 

gäller i synnerhet om alla lindar och oxlar flyttas inom projektet istället för att avverkas. 

Buller under byggskedet antas därför utgöra den största identifierade risken att fågellivet 

påverkas negativt av trafik- och gestaltningsförslaget. Påverkan kan minimeras genom 

skyddsåtgärder i byggskedet, som då kan minska behovet av artskyddsdispens eller 

samråd.  

Kryptogamer 

Vissa förekomster av fridlysta lavar har noterats i närområdet till Skälltorpsvägen, men i 

dagsläget finns inga uppgifter på att dessa skulle finnas på några av de träd som behöver 

flyttas eller avverkas inom projektet. Om man i projekteringsfasen identifierar lavar i en 

fördjupad artinventering på det träd som påverkas, kan skyddsåtgärder eller 

samråd/dispens gällande artskydd bli aktuellt. 

  

 
120 Enligt standardiserad metodik (SS 199000:2014) 
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F.2.7 Dagvatten 

Kvantitet 

Trafik- och gestaltningsförslaget innebär en bredare vägsektion och därmed en ökad 

hårdgörningsgrad med högre dimensionerande flöden jämfört med dagens situation (för 

metodik se sist i detta kapitel). Det förekommer inget behov att fördröja dagvatten inom 

utredningsområdena innan anslutning sker till ledningsnätet121. Därmed föreslås 

dagvattenanläggningar med huvudsyfte att rena dagvatten. 

Tabell 12 Sammanställning av beräknade dimensionerande flöden för dagvatten vid 20-årsregn. 

Område Situation Klimatfaktor Reducerad area 

(m2) 

Dimensionerande flöde vid 

20-årsregn (l/s) 

Norra Nuläge 1 18 000 515 

Norra Förslag 1,25 19 200 688 

Södra Nuläge 1 26 700 764 

Södra Förslag 1,25 29 900 1070 

 

Kvalitet 

Den tillkommande exploateringen utmed Litteraturgatan antas innebära en ökad 

trafikintensitet och därmed kommer en större föroreningsmängd transporteras med 

avrinnande dagvatten till recipienten.  

Delavrinningsområden har tagits fram baserat på planerad höjdsättning och dagvattnets 

ytliga flödesriktning. Det är viktigt att reningsanläggningarnas placering väljs utifrån 

platser dit det går att avleda dagvattnet. Placering av reningsanläggningar behöver utredas 

mer i detalj i projekteringsskedet. 

Dagvatten från utredningsområdet föreslås renas i biofilter och/eller skelettjordar 

beroende på delsträcka, se Figur 74. 

Dagvatten föreslås avledas ytligt från vägområdet till biofiltrena via kantstenssläpp, där 

det är möjligt sett till höjdsättning och trafiksäkerhet. Avledning av dagvatten till 

skelettjordarna kan ske ytligt eller genom uppsamling av rännstensbrunnar och avledning 

i dagvattenledning som mynnar till skelettjordarna. 

Reningsanläggningar för dagvatten 

Rening av dagvatten föreslås ske i skelettjordar för de delsträckor där nya 

trädplanteringar planeras. Skelettjordar är nödvändiga för att träd ska trivas i hårdgjord 

stadsmiljö, men kan även fylla funktionen att fördröja och rena dagvatten. 

Skelettjordarna bör utgöra minst 15 kubikmeter /träd, med minimum anläggningsbredd på 

två meter och anläggningsdjup på 0,8–1 meter122. Skelettjordarna föreslås även sträcka sig 

 
121 E-post från Kretslopp och Vatten, 2020-09-04. 
122 Stockholms stad, Växtbäddar i Stockholm stad, En handbok 2009.02.23, 2009  
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in under gång- och cykelbanan, se kapitel E.1.6 Generella gestaltning- och 

belysningsprinciper. 

Där nya träd inte är en del av förslaget, föreslås dagvatten renas i biofilter inom 

flexzonen.  

Norr om Skälltorpsvägen saknas flexzon, varpå dagvatten föreslås avledas till ett biofilter 

inom grönområdet norr om vägen. Biofiltret ligger inom område för utredd 

skyfallsåtgärd, vilket bör beaktas vid utformning av biofiltret.  

Ytor för dagvattenhantering med skelettjord och biofilter finns presenterat i Bilaga 4A 

ledningsplan Södra utredningsområdet och 4B, Ledningsplan Norra utredningsområdet. 

Illustrationer och beskrivning för principiell utformning av skelettjord och biofilter 

framgår av Figur 73 och Figur 74. Både skelettjord och biofilter är dagvattenanläggningar 

som inom flera aspekter bidrar till måluppfyllnad inom hållbarhetsarbetet (se kapitel 

F.1.7 Hållbarhet). 

 

Figur 72. Principiell utformning av skelettjordar. Rening av dagvatten sker dels genom fastläggning och 

sedimentation av partikelburna föroreningar vid infiltration genom skelettjorden, dels genom att träden tar 

upp lösta föroreningar.  
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Figur 73. Principiell utformning av biofilter. Biofilter är uppbyggda av lager bestående av olika 

filtermaterial och har rikligt med vegetation planterat. Växterarter som är tåliga och både trivs att stå blött 

och klarar torka i längre perioder bör väljas. Rening av dagvatten sker genom fastläggning, sedimentation 

samt upptag av växter. Biofiltren kan utformas med fördel till gestaltning av områdena. 

Ytbehov reningsanläggningar för dagvatten 

Ytbehov för dagvattenanläggningar har beräknats utifrån schabloner framtagna av 

Stockholm Vatten och Avfall123. Skelettjordar uppskattas ha ett ytbehov mellan 5 och 20 

procent av hårdgjord avrinningsyta124. Biofilter i sin tur uppskattas ha ett ytbehov mellan 

5 och 10 procent av hårdgjord avrinningsyta. Vid beräkning av tillräcklig yta att ta i 

anspråk för dagvattenanläggningar i trafik- och gestaltningsförslaget, har inom 

genomförandestudien den högre procentandelen inom spannet använts för att säkerställa 

att tillräcklig yta avsätts för dagvattenhantering. 

 
123 Stockholm Vatten och Avfall, Anläggningsbeskrivningar 
124 Hårdgjord avrinningsyta är den yta inom avrinningsområdet som beräknas bidra till effektiv avrinning, 

dvs. hänsyn har tagits till aktuell avrinningskoefficient. 
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Delavrinningsområde Reningsanläggning för dagvatten Erforderlig area för 

dagvattenanläggning, m2 

N1 Biofilter 110 

N2 Skelettjord 430 

S1 Skelettjord 300 

S2 Skelettjord 220 

S3 Skelettjord och biofilter inom flexzon Skelettjord: 200 

Biofilter: 100 

S4 Skelettjord och biofilter inom flexzon Skelettjord: 130 

Biofilter: 200 

S5 Skelettjord 200 

S6 Skelettjord 300 

Figur 74. Föreslagen reningsanläggning för dagvatten och dess ytbehov inom respektive 

delavrinningsområde. (Observera att utredningsområdena Norra Skälltorpsvägen och Litteraturgatan är i 

olika skalor.) 

I Figur 72 redovisas erforderligt ytbehov för reningsanläggningar för dagvatten inom 

respektive delavrinningsområde. Placering och utformning av reningsanläggningarna 

behöver utredas mer i detalj i projekteringsskedet. Det är viktigt att samordning med 

höjdsättning och utformning av dagvattenledningsnät sker vid placering av 

anläggningarna, så att dagvatten från trafikerade ytor kan nå anläggningarna genom ytlig 

avrinning eller via dagvattenledning. 
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Inom delavrinningsområdena S3 och S4 föreslås dagvatten delvis renas i skelettjordar vid 

trädplantering och delvis i biofilter inom flexzonen, beroende på utformning av trafik- 

och gestaltningsförslaget. Flexzonerna utgör en större yta än beräknad erforderlig yta för 

biofilter inom dessa områden. Placering av biofiltrena bör utredas enligt ovan 

beskrivning, och kan med fördel anläggas samlat för att minska kostnad och underlätta 

skötsel.   

Föroreningshalter i dagvatten 

Föroreningshalter i dagvatten har beräknats för exploateringen väg med ett trafikflöde på 

cirka 9 500–9 600 fordon/dygn (ÅDT år 2035) för de båda utredningsområdena, se C.4.4 

Biltrafik, näringslivstransporter och räddningstjänst , kapitel C.4.4 Biltrafik, 

näringslivstransporter och räddningstjänst , sidan 41. Gång- och cykelbanor samt 

grönområden ingår inte i beräkningarna eftersom de är undantagna reningskravet125.  

Föreslagna reningsanläggningar bidrar med tillräcklig reningseffekt för att reducera 

föroreningshalterna under Göteborgs Stads riktvärden och målvärden för utsläpp av 

dagvatten för samtliga studerade ämnen, se Tabell 13.  

Tabell 13. Beräkning av föroreningshalter i dagvatten från väg med trafikintensitet cirka 9 600 fordon/dygn 

före och efter rening i biofilter eller skelettjordar. Av tabellen framgår schabloner för väntad reningseffekt i 

varderas anläggningstyp biofilter och skelettjord. Beräknade föroreningshalter jämförs mot Göteborgs Stads 

riktvärden och målvärden. Färgmarkerade celler markerar de ämnen där beräknad föroreningshalt före 

reningsåtgärd överskrider Göteborgs Stads riktvärden och målvärden. 
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Föroreningshalt 

(µg/l) före rening 
            

Väg 9 600 ÅDT 160 2 000 9,2 28 80 0,3 8,5 6,9 0,09 84 000 890 2,2 

Reningseffekt (%)             

Biofilter 65 40 80 65 85 85 55 75 80 80 70 45 

Skelettjord 55 55 75 75 80 65 70 65 50 90 85 55 

Föroreningshalt 

(µg/l) efter rening 
            

Biofilter 56 1 200 1,8 10 12 0,05 3,8 1,7 0,02 16 800 270 1,2 

Skelettjord 72 900 2,3 7 16 0,1 2,6 2,4 0,04 8 400 130 1 

Gbg riktvärden 

och målvärden 

(µg/l) 

150 2 500 28 22 60 0,9 7 68 0,07 60 000 1 000 16 

 

 

 
125 Göteborgs Stad, Reningskrav för dagvatten, 2017 
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Metodik för beräkning av dagvattenflöden och -föroreningar 

Dimensionerande dagvattenflöden har beräknats med rationella metoden, vilken tar 

hänsyn till avrinningsområdets storlek, avrinningskoefficient samt nederbördsintensitet. 

Framtida dimensionerande flöden vid exploatering enligt trafik- och gestaltningsförslaget 

inkluderar en klimatfaktor på 1,25, för att ta höjd för framtida nederbördsökning till följd 

av klimatförändringar.  

Föroreningshalter i dagvattnet har beräknats med verktyget StormTac Web v.20.2.2. Till 

föroreningsberäkningarna använder verktyget schablonhalter av föroreningar, baserade på 

flertalet studier där flödesproportionell provtagning har genomförts. Omfattningen av 

dataunderlag varierar mellan olika föroreningar, vilket ger beräkningarna en viss 

osäkerhet. Med avsaknad av andra modeller som beskriver dagvattnets 

föroreningsinnehåll och reningseffekt i dagvattenanläggningar, bedöms StormTac-

verktyget, trots dess osäkerheter, som den mest lämpliga metoden att använda för att 

beräkna föroreningsbelastning i föreliggande fall. Modellens osäkerhet behöver dock 

beaktas när slutsatser dras. 

Ingen dimensionering av reningsanläggningarna har gjorts inom ramen för denna 

utredning. Därmed har schabloner använts för att beräkna förväntad reningseffekt som 

uppnås i reningsanläggningarna. 

F.2.8 Skyfall 

Litteraturgatan 

Trafik- och gestaltningsförslaget innebär en ökning av hårdgöringsgraden. I tabell 14 

redovisas resultaten av beräkningar med samma metod som för det norra 

utredningsområdet. För att fördröja det utökade dimensionerande flödet som 

trafikförslaget och klimatfaktorn 1,25 innebär krävs att cirka 90 kubikmeter vatten 

fördröjs.  

Tabell 14. Sammanställning av beräknade dimensionerande flöden tillsammans med erforderlig 

fördröjningsvolym vid skyfall (100-årsregn). 

Situation Klimatfaktor Reducerad 

area (m2) 

100-årsregn (l/s) Erforderlig 

fördröjningsvolym (m3) 

Nuläge 1 26 700 1 303 - 

Förslag 1,25 29 900 1 825 90 

 

Genomförandestudiens trafik- och gestaltningsförslag innebär en upphöjd 

kollektivtrafikkörbana i mitten av Litteraturgatan längs hela den föreslagna vägsektionen 

samt att gång- och cykeltunneln vid Oskar Rings plats fylls igen. Litteraturgatan fungerar 

idag som en skyfallsled och förslaget bedöms inte ha någon större påverkan på 

skyfallssituationen för vägens sträckor belägna norr och söder om korsningen mellan 

Litteraturgatan och Epiloggatan, då vatten kommer kunna fortsätta avrinna längs vägen i 

framtiden. Igenfyllningen av gång- och cykeltunneln innebär att vatten som tidigare 

flödade igenom tunneln i riktning mot Epiloggatan istället kommer dämmas upp på 
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grönytan vid Oskar Rings plats innan det bräddar över till Litteraturgatan. Där avgör 

utformningen av korsningen mellan Litteraturgatan och Epiloggatan vilken riktning 

vattnet fortsätter avrinna.  

För att utreda konsekvenserna som förslaget har på skyfallssituationen samt för att 

beräkna flöden användes resultat från Kretslopp och Vattens befintliga MIKE FLOOD-

modell som belastas med ett klimatanpassat 100-årsregn (klimatfaktor 1,25)126.  

Befintlig situation 

  

Figur 75. Skyfallsmodelleringsresultat för ett klimatanpassat 100-årsregn med ytvattenflöden. De gröna 

pilarna visar de huvudsakliga flödesriktningarna. Bokstäverna markerar viktiga flöden som beskrivs i texten 

nedan. 

Figur 75 visar beräknade ytvattenflöden i Kretslopp och Vattens modell. Resultaten visar 

att följande skyfallssituation råder i nuläget (bokstäverna är kopplade till figuren): 

- Litteraturgatan fungerar som ett skyfallsstråk där vatten avrinner längs vägen 

norrifrån (A). 

 
126 Tillhandahållen av Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten, 2020-10-15 
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- Vatten från bostadsområdena norr och öster om Oskar Rings plats avrinner delvis 

västerut till Litteraturgatan (B) och söderut genom befintlig gång- och 

cykeltunnel mot bostadsområdet söder om Epiloggatan (C) och (D). 

- Delar av vattnet som avrinner längs Litteraturgatan (A) kommer att fortsätta 

avrinna längs gatan vidare söderut (E). En del av avrinningen från Litteraturgatan 

rinner via Epiloggatan till parkeringsytan väster om Litteraturgatan (D). 

Parkeringen har föreslagits som skyfallsyta i Göteborg Stads strukturplan127. 

- Modellresultaten indikerar att det totala flödet längs vägen (A) och flödet som går 

igenom gång- och cykeltunneln är i samma storleksordning (cirka 4 000 

kubikmeter).  

I Kretslopp och Vattens modell är gång- och cykeltunneln hanterad som ett öppet dike i 

Litteraturgatan. Detta får till följd att i modellen kommer allt vatten som rinner längs 

vägen (A), fortsätta mot bostadsområdet söder om Epiloggatan (D) där tunneln mynnar. 

Därmed överskattar modellen flödet i (D) medan flödet i (E) underskattas. I verkligheten 

fortsätter troligen det mesta av flödet längs Litteraturgatan (E) istället för att rinna från 

vägen ner till Epiloggatan (D). 

Framtida situation enligt trafikförslaget 

 

Figur 76. Konsekvenserna av skyfallet som följd av att gång- och cykeltunneln fylls igen är markerade med 

bokstäver. Viktiga förutsättningar för att förslaget ska kunna genomföras utan att försämra 

skyfallssituationen är markerade med siffror. Markeringarna är beskrivna i texten nedan. 

 
127 Göteborgs Stad, Strukturplan för hantering av översvämningsrisker, Avrinningsområde Östra Hisingen, 

2018. 
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Den huvudsakliga påverkan på skyfallssituationen som förslaget medför är ett resultat av 

att gång- och cykeltunneln vid anslutningen mellan Epiloggatan och Litteraturgatan fylls 

igen. Detta får följande konsekvenser (bokstäverna är kopplade till Figur 76): 

- Vatten från bostadsområdet kan inte längre rinna genom gång- och cykeltunneln 

under Litteraturgatan utan kommer istället ställa sig på grönytan på Oskar Rings 

plats (C). Grönytan blir ett instängt område där en stor vattensamling uppstår vid 

skyfall. Med befintliga marknivåer rymmer lågpunkten cirka 2 400 kubikmeter 

vatten. Genom att stänga gång- och cykeltunneln kommer lågpunktens 

fördröjningskapacitet att utnyttjas till skillnad från i befintlig situation där vatten 

flödar igenom gång- och cykeltunneln och endast fördröjning av cirka 400 

kubikmeter vatten sker. Den tillkommande fördröjning på Oskar Rings plats 

överstiger med god marginal den erforderliga fördröjningsvolymen som krävs för 

att kompensera den utökade hårdhetsgraden som trafikförslaget innebär (90 

kubikmeter). Eftersom Oskar Rings plats blir ett instängt område kommer stora 

vattenmassor med höga djup ansamlas vid platsen. Detta bedöms vara acceptabelt 

eftersom platsen endast kommer att fyllas upp temporärt vid sällsynta extrema 

händelser. Eventuell genomträngning till omgivande källare bör utredas vidare, se 

kapitel N.7 Skyfall. När vattennivån vid Oskar Rings plats når upp till 

Litteraturgatans marknivå kommer vatten att brädda över till Litteraturgatan, 

därmed ökar det totala flödet som avrinner under skyfallet vid (B) och på delar av 

sträcka (A). Fördröjnings-volymen på Oskar Rings plats (C) kommer att behöva 

fyllas upp innan det kan brädda över till Litteraturgatan. Denna tröghet medför att 

maximumflödet längs Litteraturgatan inte kommer att öka (runt 0,9 

kubikmeter/sekund) på grund av trafikförslaget men däremot kommer 

varaktigheten av flöden över 0,5 kubikmeter/sekund längs sträcka (A) att öka 

med cirka 20 minuter. Denna ökning anses vara acceptabel då det inte kommer 

leda till att framkomligheten längs vägen försämras nämnvärt, maximala 

vattendjupet kommer fortfarande vara under 20 centimeter vilket uppfyller 

riktlinjerna för framkomlighet enligt tematiskt tillägg för översvämningsrisker128.  

- Beroende på utformningen och höjdsättningen av den framtida korsningen mellan 

Litteraturgatan och Epiloggatan kommer avrinningen från (A) att fördela sig så 

att en del av vattnet fortsätter avrinna söderut längs Litteraturgatan (E) medan den 

andra delen avrinner sydväst (D) mot bostadsområdet och parkeringen söder om 

Epiloggatan. Eftersom vattnet som tidigare flödade genom gång- och 

cykeltunneln nu istället passerar denna korsning får dess utformning och 

höjdsättning ökad betydelse. 

Beroende på utformningen och höjdsättningen av den framtida korsningen mellan 

Litteraturgatan och Epiloggatan kommer avrinningen från (A) att fördela sig så att en del 

av vattnet fortsätter avrinna söderut längs Litteraturgatan (E) medan den andra delen 

avrinner sydväst (D) mot bostadsområdet och parkeringen söder om Epiloggatan. 

Eftersom vattnet som tidigare flödade genom gång- och cykeltunneln nu istället passerar 

denna korsning får dess utformning och höjdsättning ökad betydelse. 

 
128 Göteborgs Stad, Översiktsplan för Göteborg – Tematiskt tillägg för översvämningsrisker, 2019 
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Nedan följer viktiga aspekter som gäller utifrån trafik- och gestaltningsförslaget, och som 

är förutsättningar för att det skall kunna genomföras med hänsyn till skyfall (siffrorna och 

bokstäverna är kopplade till Figur 76): 

- Det är viktigt att de delar av Litteraturgatan som angränsar till och befinner sig 

söder om Oskar Rings plats (C) fortsätter att vara beläget på lägre marknivåer än 

Börsågatan och omgivande fastigheter på den östra sidan av Litteraturgatan (1) 

med god marginal. Detta säkerställer att när skyfallsytan fylls upp kan vatten 

ledas med självfall över Litteraturgatan istället för att nå Börsågatan och 

omgivande fastigheter. Befintlig lägsta plushöjd längs Börsågatan är cirka + 23,6 

meter vilket inte kommer att förändras med trafikförslaget. Omgivande 

fastigheter är belägna på högre marknivåer än Börsågatan. I förslaget planeras de 

lägsta nivåerna längs Litteraturgatan ligga mellan + 21,7 – 22 meter. Med dessa 

höjdförhållanden ökar inte trafikförslaget risken för att framkomligheten 

försämras på Börsågatan eller att fastigheterna i skadas p.g.a. översvämning. 

- För att vatten som tidigare flödade genom gång- och cykeltunneln mot den 

föreslagna skyfallsytan i Göteborgs Stads strukturplan ska kunna göra det i 

fortsättningen behöver den framtida korsningen mellan Litteraturgatan och 

Epiloggatan (2) utformas och höjdsättas så att delar av avrinningen kan ledas ner 

med självfall till Epiloggatan.  

- Vid utförande av korsningen med anslutande väg från Epiloggatan är det viktigt 

att Epiloggatan och marken omkring (D) fortsätter att vara lägre än vid 

fastigheterna (3) väster om den föreslagna cirkulationsplatsen. Så att vatten kan 

avrinna med självfall utan att bli stående mot byggnadernas fasader. 

Genomförd skyfallsanalys visar att trafik- och gestaltningsförslaget kommer leda till en 

förbättring av skyfallssituationen inom det södra området. Mer fördröjning uppnås när 

grönytan på Oskar Rings plats blir ett instängt område som ett resultat av den igenfyllda 

gång- och cykeltunneln. Det ökade totala flödet längs Litteraturgatan ökar inte 

maximumflödet eller förhindrar framkomligheten längs vägen (vattendjupet är under 20 

centimeter). Ytavrinningen från det stående vattnet på Oskar Rings plats riskerar inte att 

skada omgivande fastigheter eller försämra framkomligheten på Börsågatan. Detta 

indikerar att trafikförslaget kan genomföras och uppnår riktlinjerna enligt tematiskt 

tillägg för översvämningsrisker129. De hydrogeologiska förutsättningarna för att anlägga 

skyfallsytan vid Oskar Rings plats och eventuella flöden under mark bör dock utredas 

vidare, se kapitel N.7 Skyfall. 
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Skälltorpsvägen 

Breddningen av vägen innebär en ökning av hårdgöringsgraden. Förslaget kommer dock 

inte förändra landanvändningen i någon större utsträckning då Skälltorpsvägen redan har 

en bred gatusektion. I tabell 15 redovisas resultaten av beräkningar av dimensionerande 

flöden i befintlig och framtida situation vid 100-årsregn enligt rationella metoden i 

Svenskt Vatten130, (se sidan 125). För att fördröja det utökade dimensionerande flödet 

som trafik- och gestaltningsförslaget med klimatfaktorn 1,25 innebär (från 878 

liter/sekunden till 1173 liter/sekunden) krävs att cirka 45 kubikmeter vatten fördröjs.  

Tabell 15. Sammanställning av beräknade dimensionerande flöden tillsammans med erforderlig 

fördröjningsvolym vid skyfall (100-årsregn).  

Situation Klimatfaktor Reducerad area (m2) 100-årsregn (l/s) Erforderlig fördröjningsvolym (m3) 

Nuläge 1 18 000 878 - 

Förslag 1,25 19 200 1 173 45 

 

Genomförandestudiens trafik- och gestaltningsförslag innebär en upphöjd 

kollektivtrafikkörbana i mitten av Skälltorpsvägen längs hela den föreslagna 

vägsektionen. Upphöjningen är ett hinder för ytavrinningen vid skyfall. Vatten som idag 

kan korsa Skälltorpsvägen kommer fortsättningsvis i större utsträckning avrinna längs 

vägens norra dike och bilkörbana i östlig riktning. 

För att simulera konsekvenserna av trafik- och gestaltningsförslaget reviderades 

Kretslopp och Vattens befintliga MIKE FLOOD-modell131 som belastas med ett 

klimatanpassat 100-årsregn (klimatfaktor 1,25). Följande ändringar genomfördes i 

modellen: 

- Marken höjdes upp längs Skälltorpsvägens centrumlinje för att simulera 

händelsen där vatten som tidigare korsade vägen istället rinner längs med den, 

som följd av trafikförslaget.  

- Gång- och cykeltunneln under Skälltorpsvägen var tidigare inlagd i Kretslopp 

och Vattens modell som en öppen sektion där allt vatten från vägen hamnade i 

tunneln. För att beräkna mer realistiska flödesvägar höjdes delar av 

Skälltorpsvägen ovanför gång- och cykeltunneln så att delar av vattnet uppe på 

vägen fortsätter rinna österut. Denna ändring genomfördes för modellerna i både 

befintlig och framtida situation då det inte är en konsekvens av trafikförslaget 

utan är tillagt för att skapa mer realistiska resultat.    

 
130 Svenskt Vatten, Avledning av dag-, drän- och spillvatten P110, 2016 
131 Tillhandahållen av Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten 2020-10-15 
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Figur 77. Skyfallsmodelleringsresultat för ett klimatanpassat 100-årsregn med ytvattenflöden. Till vänster 

visas befintlig situation. Till höger visar den framtida situationen enligt trafik- och gestaltningsförslaget.    

De gröna pilarna visar den huvudsakliga skillnaden i flödesvägar mellan befintlig och framtida situation. 

Bokstäverna i figurerna markerar de områden som påverkas och är kopplade till det förklarande stycket 

nedan. 

Figur 77 visar beräknade befintliga och framtida ytvattenflöden i den reviderade 

modellen, där bokstäverna hänvisar till text i följande stycke. Resultaten visar hur 

flödesdynamiken förändras enligt:  

Befintlig situation 

- I den befintliga situationen korsar vattnet Skälltorpsvägen vid (A) och avrinner 

söderut genom bostadsområdet fram till lågpunkten (B).  

- Flödet fördröjs vid lågpunkt (B) för att sedan fortsätta till lågpunkt (C) där 

kulverten under E6 dämmer upp och vatten blir stående tills det bräddar över till 

E6 (D). 

Framtida situation enligt trafikförslaget 

- Ytavrinningen korsar inte längre Skälltorpsvägen vid (A) utan fortsätter rinna 

längs med vägens norra dike och körbana österut.  

- Huvuddelen av vattenavrinningen sker från det norra diket mot koloniträdgården 

norr om Skälltorpsvägen (B) och vidare mot Bäckebols gård (C).  

- Vid (D) kopplas flera flöden ihop från Skälltorpsvägen och Bäckebols gård och 

rinner till E6 där vatten blir stående på Bäckebolsmotet (F). 
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Figur 78. Jämförelse av modellerade maximala vattendjup mellan befintlig och framtida situation. 

Bokstäverna är beskrivna i nedanstående stycke och representerar områden där skillnader uppstår mellan 

modellscenarierna.   

Figur 78 och Figur 79 visar skillnaderna i maximalt beräknade vattendjup, där 

bokstäverna hänvisar till text nedan.  

Omdirigeringen av ytavrinningen längs Skälltorpsvägen får följande konsekvenser: 

- Mindre vatten belastar bostadsområdet direkt söder om Skälltorpsvägen (A) och 

(B) vilket leder till lägre vattendjup (förbättring).  

- Mer vatten belastar koloniträdgården och Bäckebols gård nordöst om 

Skälltorpsvägen (C) och (D) med högre vattendjup som följd (försämring).  

- Vattendjupen längs Skälltorpsvägen understiger 20 centimeter och uppfyller 

därmed fortfarande framkomlighetskraven enligt tematiskt tillägg för 

översvämningsrisker132. I framtiden kan vattendjupet överstiga 20 centimeter på 

delar av Fredenslundsvägen med försämrad framkomlighet som resultat 

(försämring). 

 
132 Göteborgs Stad, Översiktsplan för Göteborg – Tematiskt tillägg för översvämningsrisker, 2019 
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Figur 79. Skyfallsmodelleringsresultat för ett klimatanpassat 100-årsregn med maximala vattendjup. Den 

vänstra figuren visar befintlig situation och den högra visar den framtida situationen enligt trafik- och 

gestaltningsförslaget. Bokstäverna representerar områden där skillnader uppstår mellan modellscenarierna 

och är kopplade till det förklarande stycket ovan.    

Eftersom vatten som rinner norr om Skälltorpsvägen och längs körbanan fördröjs mindre 

än det som avrinner genom bostadsområdet belastas området runt E6 i högre grad där 

större vattendjup blir stående på vägen (E) (försämring) 

Trafik- och gestaltningsförslaget innebär en påverkan av skyfallssituationen. Framförallt 

är det ökade flödet till E6 mest problematisk då det försämrar framkomligheten på vägen. 

Ökade djup vid koloniträdgårdarna, Bäckebols gård och Fredenslundsvägen behöver 

också beaktas. I nuläget är skyfallssituationen på E6 vid Bäckebolsmotet redan svår där 

över 1 meter högt vatten kan bli stående vid skyfall. Åtgärder behöver vidtas för att inte 

trafikförslaget ska försämra befintlig skyfallssituation.  

Den föreslagna skyfallsåtgärden, se Figur 80, förutsätter att gång- och cykeltunneln kan 

användas till fördröjning vid skyfall och innebär följande: 

- Vatten avleds längs ett dike och biofilter norr om Skälltorpsvägen. Vid skyfall 

när dikets kapacitet överskrids ska vatten kunna ledas med självfall till gång- och 

cykeltunneln från både diket och biofilter. Dikena och biofilter skall 

dimensioneras så att bräddning till gång- och cykeltunneln endast sker vid 

skyfall.   

- Gång- och cykeltunneln utnyttjas för fördröjning vid skyfall, när den blir full och 

bräddar över kommer vattnet att avrinna österut mot den norra delen av 

skyfallsytan väster om E6.  För att kompensera och fördröja de utökade 

vattenvolymerna som belastar området runt E6, som följd av förslaget, behöver 
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cirka 165 kubikmeter vatten fördröjas ytterligare (inkluderat 45 kubikmeter som 

tillkommer på grund av skillnad i hårdgöringsgrad). Dessa fördröjningsvolymer 

kan uppnås genom att sänka marken runt gång- och cykeltunneln samt genom att 

utöka biofilter och det norra diket.  

 

Figur 80. Föreslagen skyfallsåtgärd inom det norra utredningsområdet 

Den föreslagna skyfallsåtgärden innebär att det maximala vattendjupet vid ett 

klimatanpassat 100-årsregn i gång- och cykeltunneln bedöms öka med cirka 1 meter, från 

dagens 1,3 meter. Skyfallslösningen bedöms acceptabel både utifrån att framkomlighet 

genom gång- och cykeltunneln redan idag inte är möjlig vid skyfall och att 

skyfallshändelser är sällsynta. En alternativ gång- och cykelpassage finns i sådana 

händelser att nyttja genom övergångsstället vid Bäckebolsvägen, cirka 150–200 meter åt 

öster.  

För att ytavrinningen vid skyfall ska nå gång- och cykeltunneln behöver vatten kunna 

ledas från både Skälltorpsvägen och från dikena norr om vägen ner till gång- och 
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cykeltunneln. Det kan för att göra plats för skyfallsytan bli nödvändigt att flytta det 

befintliga biotopskyddade trädet sydväst om gång- och cykeltunneln. Skyfallsytan bör vid 

anläggning gestaltas i samstämmighet med resterande gatumiljö längs med 

Skälltorpsvägen. Den befintliga anläggningen och markens geotekniska förutsättningar 

bör kontrolleras innan anläggandet av skyfallsåtgärden, se kapitel N.10 Geoteknik och 

N.13 Anläggning.  

Genomförd skyfallsanalys visar att åtgärder krävs för att inte skyfallssituationen ska 

försämras till följd av trafik- och gestaltningsförslaget. Om skyfallsåtgärder genomförs 

kommer inte risken för skador på fastigheter att öka eller framkomligheten försämras 

inom området. Därmed kan förslaget genomföras och uppnå riktlinjerna i tematiskt tillägg 

för översvämningsrisker133.  

F.2.9 Luftkvalitet  

Genomförandet av trafikförslaget bedöms inte försvåra möjligheten till att uppfylla 

miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2). En luftutredning har 

dock inte gjorts inom genomförandestudien. Det föreligger risk för måttliga till tidvis 

höga luftföroreningshalter längs delar av Litteraturgatan, vid full utbyggnad och 

situationer med högt trafikflöde och med kösituationer. Enligt beskrivningen av 

trafikutvecklingen längs Backastråket i kapitel C.4.4 Biltrafik, näringslivstransporter och 

räddningstjänst kommer trafiken att öka med närmare 2 000 fordon/dygn (ÅDT) fram till 

år 2035. Detta kommer att föranleda kösituationer vid cirkulationsplatsen vid 

Litteraturgatan/Tingstadsvägen, se Bilaga 12. 

Halterna av kvävedioxid bedöms generellt att minska i framtiden. Förklaringen till de 

minskade kvävedioxidhalterna är en kombination av att bakgrundhalterna, enligt SMHI:s 

beräkningar134 förväntas minska och att hårdare krav på utsläppsmängder kommer driva 

på teknikutvecklingen, vilket förväntas leda till lägre halter av framförallt kvävedioxid. I 

detta antagande har även den framtida trafikutvecklingen tagits i beaktning.  

Partikelhalterna antas inte minska i samma utsträckning som kvävedioxidhalterna, vilket 

även Göteborgs Stads prognoser visar. Anledningen är till stor del att utsläppen av 

partiklar PM10 främst kommer från slitage av vägbanan och inte från avgasutsläppen. Det 

finns inte någon lägsta nivå under vilken inga negativa hälsoeffekter uppkommer för 

partiklar. Därför är det fördelaktigt med så låga luftföroreningshalter som möjligt i 

områden där människor vistas. Enligt Göteborgs Stads lokala miljömål ska luften i 

Göteborg vara så ren att den inte skadar människors hälsa eller ger upphov till 

återkommande besvär, se F.1.7 Hållbarhet. Det innebär att alla stadens verksamheter ska 

bidra till att förbättra luftsituationen. 

Utsläppen av luftföroreningar beror till stor del av körförloppet accelerationer och 

inbromsningar samt hastighet. Längs Litteraturgatan kommer kollektivtrafikkörbanan, 

med sidoförlagda körbanor för biltrafik, att koncentreras till mitten av stråket. Detta kan 

leda till jämnare trafikflöde och även ge förbättrade utspädningsförhållanden i jämförelse 

med nuläget. Dock kommer hastighetsgränsen längs Litteraturgatan och Skälltorpsvägen 

 
133 Göteborgs Stad, Översiktsplan för Göteborg – Tematiskt tillägg för översvämningsrisker, 2019 
134 SMHI, Luftkvaliteten i Sverige år 2030, 2013 
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enligt trafik och gestaltningsförslaget vara densamma som idag. Ur luftsynpunkt skulle 

det vara fördelaktigt att sänka hastighetsgränsen då det finns en stark koppling mellan 

högre hastigheter och partikelhalter. I genomförandestudiens förslag ämnar utformningen 

av gatan bidra till att hastighetsbegränsningen följs i större utsträckning genom en 

tydligare prioritering av gång-, cykel- och kollektivtrafik som beskrivs i kapitel F.1.4 

Biltrafik, näringslivstransporter och räddningstjänst. 

Mellan bilkörbana och gång- och cykelbanan föreslås i förslaget flexzon vars bredd 

varierar beroende på tillgängligt utrymme längs sträckan. Luftföroreningar avtar med 

avståndet till vägen, tack vare spridnings- och omblandningsprocesser. Det är därför 

fördelaktigt med så bred flexzon som möjlighet eftersom det skapar ett avstånd mellan 

trafiken och människor som uppehåller sig på gång- och cykelbanan. Ju bredare 

flexzonen är desto mer hinner utsläppen från vägtrafiken att spädas ut, vilket kan leda till 

minskad exponeringen av luftföroreningar för människor som befinner sig på gång- och 

cykelbanan. Vegetation som placerats i närheten av vägtrafik har påvisats ha en viss 

inverkan på föroreningskoncentrationen. Träden verkar dels luftföroreningsreducerande 

genom att luftföroreningarna kan deponeras på träden, dels luftföroreningsdämpande 

genom att verka som en barriär mellan vägen och människor som exponeras för 

luftföroreningarna135. 

I dagsläget anses Litteraturgatan i det södra utredningsområdet samt Skälltorpsvägen i det 

norra utredningsområdet, till största delen som ett helt öppet gaturum med bitvis ett brett 

gaturum där bredden är mer än dubbla hushöjden. Vindfältet som skapas i dagsläget antas 

inte vara lika föroreningsackumulerande i jämförelse med om gaturummet varit mer 

slutet, vilket bör beaktas vid kommande exploatering.  

Det bedöms positivt att intentionen är att framgent i större utsträckning köra elfordon i 

kollektivtrafiken med möjlighet till laddning vid hållplatsen Körkarlens gata, då det 

minskar utsläppen av bland annat kväveoxider och förbränningspartiklar. En minskad 

exponering av förbränningspartiklar är positivt och innebär en stor hälsovinst. Den största 

mängden av partiklar kommer dock inte från avgasutsläpp, vilket gör att elfordon inte ger 

någon större reduktion av partikelhalterna som PM10.  

F.2.10 Buller och vibrationer 

Buller 

För den framtida trafikeringen på Litteraturgatan kommer antalet fordon att öka till cirka 

9 500 fordon per dygn (ÅDT), se C.4.4 Biltrafik, näringslivstransporter och 

räddningstjänst. Detta kan medföra att bostäder inom cirka 100 meter från vägen får 

överskridande av ljudnivåer jämfört mot riktvärden i infrastrukturpropositionen (55 dBA 

ekvivalent ljudnivå vid fasad). Totalt finns cirka 110 stycken villor och sju stycken 

flerfamiljsfastigheter belägna inom riskområde för överskridna riktvärden.  

För den framtida trafikeringen på Skälltorpsvägen kommer antalet fordon minska 

marginellt till cirka 8 600 fordon per dygn (ÅDT), se kapitel C.4.4 Biltrafik, 

näringslivstransporter och räddningstjänst . Trafiksituationen kan medföra att bostäder 

inom cirka 100 meter från vägen får överskridna ljudnivåer mot riktvärden i 

 
135 Naturvårdsverket, Luft & Miljö – Barns hälsa, 2017  



 

 

 

Trafikkontoret 

 
  

Göteborgs Stad Trafikkontoret, Genomförandestudie (GFS), Citybuss 
Backastråket 

 137 (189) 

   

   

infrastrukturpropositionen (55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad). Främst är det sju 

flerbostadshus söder om Skälltorpsvägen samt två villor norr om vägen som där 

riktvärdena riskerar att överskridas.  

Vidare utredning behöver genomföras för att fastställa storlek av påverkan och behov av 

bullerskyddsåtgärder längs med stråket. Trafik- och gestaltningsförslaget påverkan 

varierar ut efter stråket. Se vidare under kapitel N.15 Buller och vibrationer.  

Vibrationer 

Samtliga vägar är belägna på lera, vilket kan leda till höga vibrationsamplituder nära väg.  

I Tabell 16 nedan redovisas förväntade komfortvibrationer i millimeter/sekund beroende 

på den grundläggning och konstruktion byggnaden har. Som utgångspunkt för störning 

har riktvärdet för komfortvibrationer, 0,4 millimeter/sekund, valts enligt SS 460 48 61136. 

Trafiknämnden har fattat beslut om vibrationsnivåer för tillämpning i Göteborgs Stad137. 

Tabell 16. Förväntade komfortvibrationer i mm/s beroende på grundläggning och byggnadskonstruktion  

  Avstånd från väg till byggnad (meter)  

 15 25 35 45 

Grundläggningstyp för bostad     

Platta på mark eller mantelburna pålar - 

Betongbjälklag 

0,50 mm/s 0,34 mm/s 0,26 mm/s 0,22 mm/s 

Platta på mark eller mantelburna pålar - 

Träbjälklag 

0,75 mm/s 0,51 mm/s 0,40 mm/s 0,33 mm/s 

Spetsburna pålar - Betongbjälklag 0,25 mm/s 0,17 mm/s 0,13 mm/s 0,11 mm/s 

Spetsburna pålar - Träbjälklag 0,37 mm/s 0,26 mm/s 0,20 mm/s 0,16 mm/s 

 

Vid Litteraturgatan ligger närmsta bostadsfastighet ungefär 15 meter från vägen, vilket 

innebär att det finns en hög risk för att överskrida riktvärdena för komfortvibrationer. 

Cirka 30 fastigheter ligger inom ett område om 35 meter från vägen och kan därför 

riskera att påverkas av vibrationer. 

Vid Skälltorpsvägen är närmsta bostadsfastighet belägen ungefär 45 meter från vägen, 

vilket innebär att samtliga byggnationstyper har låg risk för att överskrida riktvärdena för 

komfortvibrationer. 

Vidare utredning behöver genomföras för att fastställa eventuella vibrationsåtgärder. Se 

vidare i N.15 Buller och vibrationer. 

  

 
136 SS 460 48 61 Vibration och stöt – Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader. 
137 Göteborgs Stad, Teknisk Handbok, 2020:2 
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F.2.11 Geoteknik 

I arbetet med genomförandestudien har framtaget utformningsförslag, se kapitel E. 

Trafik- och gestaltningsförslag, samt ny höjdsättning för området studerats för att bedöma 

de geotekniska konsekvenserna av förslaget.  

Föreslagen profil följer i princip nuvarande profil. Största profiljustering sker mellan km 

0/107 och 0/154 och mellan km 0/435 och 0/657 med en höjning på 20 till 30 centimeter 

respektive 10 till 30 centimeter, se Bilaga 3A, trafik och gestaltningsförslag Södra 

utredningsområdet. All höjning av befintlig profillinje medför en lastökning för befintlig 

mark, vidare undersökningar bör utföras avseende lerans sättningsegenskaper för att 

bedöma om förstärkningsåtgärder krävs eller om en mindre sättning kan accepteras. Vid 

känsliga vatten- och avloppsledningar kan lastkompensering och utspetsning vara 

aktuellt. 

Breddning föreslås i stort sett längs hela sträckan förutom vid befintlig gång- och 

cykeltunnel och vid Sagogatan, där möjligheten till breddning är begränsad. Storleken på 

breddningen varierar.  

All breddning innebär en ny lastsituation för de delar av marken som inte är belastade 

idag. Grundläggning för planerad breddning kan behöva utföras med 

kompensationsgrundläggning i form av exempelvis lättfyllning för att undvika ojämna 

sättningar mellan befintlig och ny väg. Geotekniska undersökningar som underlag för 

projektering samt dimensionering av till exempel lättfyllning utförs i nästa projektskede. 

På vissa ställen saknas utrymme för att få plats med släntutfallet från föreslagen 

normalsektion, där föreslås stödmurar anläggas. Detta gäller mellan Börsåsgatan och 

Epiloggatan för den östra sidan av Litteraturgatan, norr om Blankversgatan (där 

stödmurar på båda sidor av Litteraturgatan föreslås) samt på den östra sidan om 

Litterturgatan ungefär ifrån Glisterbackegatan och fram till sträckans högsta punkt, där 

vägen ligger på bank. 

Behov av stödmurar mellan Börsåsgatan och Epiloggatan (sektion 0/200 - 0/250) och norr 

om Blankversgatan (sektion 0/410–0/460) kommer att minska där bergschakt krävs, se 

Bilaga 3A Trafik- och gestaltningsförslag Södra utredningsområdet. En kartering av berg 

i dagen bör utföras vid nästa projektskede för att avgränsa sträckorna där stödmur krävs. 

Mot Backebogatan förekommer berg i dagen vilket medför att bergschakt kommer att 

behövas. 

Korsningen mellan Litteraturgatan och Epiloggatan utformas som en cirkulationsplats 

med genomgående kollektivtrafikkörbana. Den befintliga gångtunneln stängs och rivs. 

Igenfyllningen av gång- och cykeltunneln under Litteraturgatan bör utföras med 

lättfyllning för att inte belasta marken. Lättfyllning läggs på dränerande lager och 

dimensioneras med avseende på sättningar, stabilitet och upplyftning. 
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Huset vid fastigheten Backa 866:377 kommer att rivas. Vid rivningen säkerställa att inga 

rivningsmassor lämnas kvar i läget för planerat vägområde. Grundläggning av huset är 

okänd, ingen lastökning får ske vid återfyllning. 

Slänter ska ha en betryggande lutning eller ska förses med stödmur om utrymme inte 

räcker till. 

Längs sträckan Skälltorpsvägen i det norra utredningsområdet sker en mindre 

profiljustering. All höjning av befintlig profillinje medför en lastökning för befintlig 

mark, vidare undersökningar bör utföras avseende lerans sättningsegenskaper för att 

bedöma om förstärkningsåtgärder krävs eller om en mindre sättning kan accepteras. Vid 

känsliga vatten- och avloppsledningar kan utspetsning alternativt lastkompensering vara 

aktuellt. 

På sträckan breddas sektionen med cirka 4 till 5 meter söder ut, där del av grönytan 

mellan gång- och cykelbanan och körbanorna tas i anspråk söder om Skälltorpsvägen. 

En breddning innebär en ny lastsituation för de delar av marken som inte är belastade 

idag. För grundläggning av planerad breddning kan kompensationsgrundläggning i form 

av exempelvis lättfyllning utföras för att undvika ojämna sättningar mellan befintlig och 

ny väg. Geotekniska undersökningar som underlag för projektering samt dimensionering 

av till exempel lättfyllning måste utföras i nästa projektskede. 

F.2.12 Hydrogeologi 

Trafik- och gestaltningsförslaget innebär att schakt i olika omfattning kommer att behöva 

utföras. Bland annat kommer markytenivå förändras, ledningar att läggas om och 

stödmurar utföras. En befintlig gång- och cykeltunnel kommer också att rivas till följd av 

förslaget. I nuläget är omfattning och detaljer av sådana schakter och 

konstruktioner/rivning av konstruktioner i området inte helt klarlagda.  

Arbeten under grundvattennivå bör särskilt beaktas och bedömas vad gäller potentiell 

omgivningspåverkan och påverkan på skyddsobjekt, och i förlängningen därav eventuella 

behov av tillstånd för vattenverksamhet. Detta kan orsakas av schaktarbeten under 

grundvattennivå som i sin tur kan ge förändrad grundvattentrycknivå i omgivningarna. 

Förändringen måste beskrivas och konsekvenserna av nivåförändringarna måste bedömas. 

Inga fältarbeten har genomförts och således finns inte nivådata för aktuella områden att 

tillgå i tillräcklig utsträckning. 

Samtliga potentiella konsekvenser bör beaktas i relation till om det finns skyddsobjekt 

inom det förväntade påverkansområdet. Till skyddsobjekt räknas till exempel befintliga 

anläggningar såsom vägar och hus men också våtmarker, dricksvattentäkter eller 

liknande. Om det är uppenbart att ingen grundvattenpåverkan kan påräknas på allmänna 

eller enskilda intressen krävs inget tillstånd för vattenverksamhet. En detaljerad 

inventering av skyddsobjekt har inte genomförts eftersom inga detaljer om arbeten under 

grundvattennivån är klarlagda i nuläget.  
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F.2.13 Arkeologi 

Förslaget innebär endast liten påverkan på idag orörd mark och innebär ingen påverkan 

på idag kända fornlämningar. Utifrån kända förutsättningar bedöms därför förslaget ge 

ingen till mycket låg konsekvens vad gäller arkeologi. Om länsstyrelsen ställer krav på 

arkeologisk utredning av arbetsområdet, inför projektets genomförande och om en sådan 

utredning påvisar fornlämningar inom arbetsområdet, kommer projektets påverkan på 

kända arkeologiska förutsättningar eventuellt att ändras.  

F.3 Förhållanden under byggtiden 

Bedömningen av påverkan på närområdet under byggtid, utifrån genomförandet av trafik- 

och gestaltningsförslaget, utgår från tidigare beskrivna förutsättningar i kapitel C. 

Befintliga förhållanden och utvecklingstrender och kapitel D. Byggnadstekniska 

förutsättningar. En viktig förutsättning har varit att Backastråket fortsatt ska vara 

framkomligt för gång och cykel, kollektivtrafik samt biltrafik under byggtiden. I kapitlet 

beskrivs inledningsvis planerad utbyggnadsordning med skedesindelning samt förslag till 

trafikföringsprinciper. Där efter presenteras bedömd påverkan på verksamheter i området, 

och åtgärder som behövs vidtas för att säkerställa genomförandet. Slutligen redovisas det 

eventuella behovet av ytterligare mark, utifrån trafik- och gestaltningsförslaget. 

F.3.1 Utbyggnadsordning och tidplan 

För att säkerställa att projekt Citybuss Backastråket kan genomföras med godtagbar 

påverkan på trafiken längs Litteraturgatan föreslås att utbyggnaden för det södra området 

sker i tre skeden, se Figur 81. Utbyggnaden av det norra området sker i ett skede, som är 

fristående från det södra området. 

Arbetsområdet i entreprenad föreslås följa dessa skeden och generellt fördelas över en 

väghalva i taget. 

Litteraturgatan, skede 1 

• Breddning av vägområdet för buss, bil, cykel och gångtrafikanter görs enligt 

principen en väghalva i taget 

• Anpassning mot korsning med Klintåsgatan 

• Borttagning av hållplatslägen  

• Anläggning av cykelparkering 

• Sprängning av berg på östra sidan samt anläggning av stödmurar inom området, 

vissa i direkt anslutning till fastigheter, bör studeras närmare 

• Anläggning av grönområde 

• Byggnation av plankorsning för gång och cykel strax norr om korsning mot 

Blankversgatan 

• Byggnation av ny in- och utfart från Börsåsgatans södra del, förberedelse för 

skede 2 

• Ny dagvattenledning förläggs längs båda sidor om vägen 
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Litteraturgatan, skede 2  

• Flytt av teleledning genom grönområde på västra sidan vid befintlig tunnel bör 

utföras innan övrig byggnation 

• Breddning av vägområdet för buss, bil, cykel och gångtrafikanter görs enligt 

principen en väghalva i taget 

• Anpassning mot korsning med Blankversgatan 

• Byggnation av cirkulationsplats inklusive in- och utfart mot Epiloggatan 

• Sprängning av berg samt anläggning av stödmur mot Börsåsgatan 

• Skydd av befintliga tallar inom arbetsområdet 

• Handschaktning längs med västra gång- och cykelbanan söderut på grund av 

närliggande träds rötter samt känslig teleledning som ligger grunt 

• Rivning och uppfyllning av befintlig gång- och cykeltunnel sker en halva i taget 

för att kunna behålla bärigheten för trafik som kommer passera över tunneln 

under hela byggtiden. Bottenplatta för tunneln samt stödmur lämnas kvar, 

granittrappsteg och gatsten återvinns.  

• Anläggning av grönområden 

• Nya dagvattenledningar, brunnar samt flytt av ledningar, se kapitel I kapitlet 

beskrivs . 

Litteraturgatan, skede 3 

• Breddning av vägområdet för buss, bil, cykel och gångtrafikanter görs enligt 

principen en väghalva i taget 

• Förbättring av gång- och cykelplankorsning 

• Handschaktning längs med västra gång- och cykelbanan söderut på grund av 

närliggande träds rötter samt känslig teleledning som ligger grunt 

• Anpassning mot korsning med Sångspelsgatan 

Skälltorpsvägen: 

• Breddning av vägområdet för buss, bil, cykel och gångtrafikanter. Det görs enligt 

principen en väghalva i taget 

• Totalt 10 träd i området planeras att flyttas tillfälligt för att sedan återplanteras 

inom samma område 

• Ny dagvattenledning förläggs längs båda sidor om vägen 

• I öster på hållplats Körkarlens gata förläggs teknikhus för att möjliggöra 

elladdning av bussar  
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Figur 81. Översiktlig bild av utbyggnadsordningen 
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Bedömningen inom genomförandestudien är att det finns bra tillgång till etableringsytor 

inom det södra utredningsområdet. Fast etableringsyta föreslås till de grönområden som 

finns i direkt anslutning till vägområdet och inom arbetsområdet, samt där till möjlighet 

till viss mobil etablering längs sträckan. Mer exakt position för etableringsområden samt 

storlek behöver fastställas i senare skede. Möjligheten att använda redan hårdgjorda ytor 

på allmän plats kan då ses över. Med produktionsstart för det södra arbetsområdet norr 

ifrån, sker sedan utbyggnationen skedesvis söderut längs Litteraturgatan, se Figur 81. 

Utbyggnation av Skälltorpsvägen kan produktionsmässigt ske parallellt med Citybuss 

Backastråkets södra arbetsområde, men lämpligt utnyttjande av resurser samt 

kringliggande projekt bör studeras vidare, till exempel hur byggnation av 

cirkulationsplatsen i korsningen Skälltorpsvägen/Litteraturgatan bäst görs för 

kollektivtrafikkörbanan i korsningen. 

Projektet Citybuss Backastråkets södra arbetsområde ansluter i sin norra del till ett redan 

projekterat arbete, utifrån detaljplan Bostäder Väster om Litteraturgatan. En förutsättning 

för föreslagen trafik under byggtid är att entreprenaden för det projektet är färdigt vid 

start av entreprenad för Citybuss Backastråkets södra del vilket även medför att projektet 

förlänger de färdiga områdena av Litteraturgatan och skapar en helhet. Ytterligare 

förutsätts att gång- och cykeltunneln cirka 175 meter söder om Wadköpingsgatan är i drift 

och att brokonstruktionen har samma bredd som idag. 

Vid byggnation kan projektet komma att behöva tillfällig åtkomst till privatägd mark, 

exempelvis vid utförande av stödmurar. Omfattning för detta bör studeras närmre i 

detaljprojektering. Avtal behöver tecknas med berörd fastighetsägare angående hantering 

av de träd som står på privatägd mark.   

I kapitel F.3.2 Trafikföringsprinciper för trafik under byggtiden beskrivs bakgrunden till 

skedena mer ingående.  

F.3.2 Trafikföringsprinciper för trafik under byggtiden 

För att säkerställa att ombyggnationen kan ske med minsta möjliga störning på trafiken 

längs Litteraturgatan och anläggningsarbetet, har ett förslag på övergripande 

trafikföringsprinciper tagits fram, vilka beskrivs i detta kapitel. Principerna visar på en 

möjlig lösning, men är endast schematiska och behöver detaljstuderas i ett senare skede 

för att hitta de mest optimala åtgärderna. Till exempel behövs samråd ske med bland 

annat räddningstjänst, Trafikverket, Västtrafik och KomFram. Även samordning med 

samtidigt pågående byggprojekt behövs, så som projekten Bostäder väster om 

Litteraturgatan och Skola och bostäder vid Gåsagången. 

Utgångspunkten för fordonstrafiken under byggtid är att det ska gå att framföra bil- och 

busstrafik längs med Litteraturgatan under hela entreprenadtiden. Sektionen är bred och 

trafiken kan förskjutas i sidled för att anpassas till de olika byggmomenten som 

genomförs. Ett körfält i vardera riktningen ska finnas öppet under hela byggtiden.  

Genomfartstrafik som inte har målpunkter utmed aktuell sträcka leds om via 

Tingstadsvägen, Bällskärsvägen och Backadalen för att minimera trafiken förbi 
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arbetsområdet. Gång- och cykel föreslås ledas utanför arbetsområdet, dels av 

säkerhetsskäl, dels för att ge en större flexibilitet och möjlighet att leda kollektivtrafik 

genom området. Att gång- och cykeltrafik leds utanför arbetsområdet ger dessutom 

kontinuitet och bättre förutsättningar att uppnå en god standard under byggtiden. 

Trafikomledningarna för gång- och cykel måste följa uppsatt standard enligt Teknisk 

handbok138 med avseende på bredder, separering och geometrier. 

Nedan följer en kort beskrivning av respektive skede för Litteraturgatan, samt för 

Skälltorpsvägens enda skede. 

Litteraturgatan, skede 1 

Skedet innebär breddning av Litteraturgatan för att inrymma mittförlagda 

kollektivtrafikbanor och anläggning av gång- och cykelbanor på båda sidor. Det 

inkluderar även borttagning av hållplatslägen vid nuvarande hållplats Björkrisvägen samt 

byggnation av plankorsning för gång- och cykel vid korsningen med Blankversgatan. 

Skedet innebär även en förberedande byggnation av in- och utfart från Börsåsgatan för att 

möjliggöra för trafikomledning inför skede 2. Detta förberedande arbete är fristående från 

det övriga arbetet i skedet och kan ske före, efter eller parallellt med arbetet norr om 

Blankversgatan.  

Gång och cykeltrafik 

I norra delen stängs gång- och cykelbanan på östra sidan av Litteraturgatan. Anslutningen 

från Backebogatan till Litteraturgatan på västra sidan stängs också av. Gång- och 

cykelbanan mellan Backebogatan och Björkrisvägen byggs om men gång- och 

cykeltunneln hålls öppen under byggtiden. Omledning av gång- och cykeltrafik i skede 1 

illustreras i Figur 82 och Figur 83, på sidorna 145 och 146. 

All genomgående gång- och cykeltrafik längs med Litteraturgatan leds över till västra 

sidan av Litteraturgatan för att undvika längre omledning. Gång- och cykeltrafiken på 

västra sidan sker redan idag längs med den parallella gatan Backebogatan, vilket innebär 

att omledningen inte innebär någon större skillnad för vana trafikanter. 

På östra sidan leds gång- och cykeltrafiken från Sagogången via Klintåsgatan och 

Blankversgatan fram tills att ny gång- och cykelbana är färdigställd på den östra sidan 

Litteraturgatan. Korsningsmöjligheter finns genom befintlig gång- och cykeltunnel vid 

Björkrisgatans hållplatsläge samt i plan vid korsningen med Blankversgatan. Det är en 

fördel om den östra sidan av Litteraturgatan anläggs först för att minska tiden för 

omledning av gående och cyklister via Blankversgatan.  

 
138 Göteborgs Stad, Teknisk Handbok, 2020:2 
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Figur 82. Skede 1 - Omledning av gång- och cykeltrafik 
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Figur 83. Skede 1 - Förberedande arbete inför skede 2 - Omledning av gång- och cykeltrafik 
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Det förberedande arbetet inför skede 2, som görs i skede 1, innebär att det byggs en ny 

korsning mellan Litteraturgatan och Börsåsgatan, se Figur 83, sidan 146. Under 

byggtiden stängs gång- och cykelbanan längs Litteraturgatan av i höjd med den nya 

utfarten från Börsåsgatan. Påverkan sker endast på östra delen av Litteraturgatan. En 

tillfällig gång- och cykelpassage anläggs i höjd med Poesigatan för att minimera 

omledningsvägen. Den tillfälliga passagen ska möta de trafiksäkerhetskrav som finns 

enligt Teknisk handbok139.  

Under byggtiden leds gång- och cykeltrafik till västra sidan av Litteraturgatan, både vid 

Blankversgatan och vid hållplatsläget vid Balladgatan. Omledning på östra sidan görs via 

Börsåsgatan och en befintlig stig mellan Grindstugegränd och Litteraturgatan. Stigen går 

över kommunal mark och dess standard höjs för att möta de krav som finns enligt Teknisk 

handbok. En rekommendation är att se över behovet att göra kopplingen permanent, 

istället för en temporär lösning under byggtid.  

Biltrafik  

Under byggperioden stängs in- och utfarten till Klintåsgatan. Omledning sker via 

Sagogatans nya cirkulationsplats i norr samt via Granåsgatan och Blankversgatan i söder. 

Då korsningen mellan Klintåsgatan och Blankversgatan är stängd för motorfordonstrafik 

blir Granåsgatan den enda genomgående gatan på östra sidan. För att undvika allt för 

mycket genomfartstrafik är det dock önskvärt att Sagogången blir huvudanslutningen för 

trafik till och från Klintåsgatan. Omledning av gång- och cykeltrafik i skede 1 illustreras i 

Figur 84, sidan 148. 

Det förberedande arbetet vid Börsåsgatan påverkar inte biltrafiken på ett sätt som kräver 

trafikomledning. 

 

 
139 Göteborgs Stad, Teknisk Handbok, 3I Passager, 2020:2  
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Figur 84. Skede 1 - Omledning av biltrafik 
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Litteraturgatan, skede 2 

Gång och cykeltrafik 

Skedet innebär byggnation av cirkulationsplats, rivning av befintlig gång- och 

cykeltunnel i höjd med Epiloggatan samt anläggning av gång-, cykel och bilkörbanor 

samt kollektivtrafikkörbana längs Litteraturgatan. 

 

Figur 85 Skede 2 - Omledning av gång- och cykeltrafik 
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Under skedets byggtid stängs gång- och cykelbanan på Litteraturgatan av mellan 

Blankversgatan och Poesigatan. Framkomligheten längs Börsåsgatan i höjd med 

Epiloggatan är begränsad på grund av platsbrist då cirkulationsplatsen och stödmur ska 

anläggas. Omledning av gång- och cykeltrafik i skede 2 illustreras i Figur 85, sidan 149. 

Omledning för cykel sker framförallt på västra sidan av Litteraturgatan då 

framkomligheten på östra sidan är begränsad. Det är önskvärt om cykel kan komma fram 

även på östra sidan vid rivning av Börsåsgatan och anläggande av cirkulationsplats, men 

de geotekniska förutsättningarna behöver utredas ytterligare. Om det inte är möjligt att 

hålla en fullgod gång- och cykelkoppling öppen så bör det prioriteras att det ska finnas en 

säker gångväg, med hänsyn till boende längs med Börsåsgatan som kan ha behov av att ta 

sig norrut på ett gent och säkert sätt. Inte minst viktigt är detta ur ett barnperspektiv. 

På västra sidan sker omledningen via Backebogatan, Epiloggatan och tillbaka till 

Litteraturgatan via Poesigatan, som öppnas upp för både gång- och cykeltrafik istället för, 

som i dagsläget, enbart gångtrafik. 

Gång- och cykeltunneln hålls öppen så länge som möjligt, under skedet. Övriga 

korsningsmöjligheter över Litteraturgatan finns vid nytillkommen planpassagen, från 

skede 1, i höjd med Blankversgatan, tillfällig planpassage vid Poesigatan samt befintlig 

passage i höjd med Sångspelsgatan. 

Biltrafik 

En tillfällig cirkulationsplats anläggs vid Blankversgatans infart för att möjliggöra 

vändning för biltrafiken. Under cirkulationsplatsens anläggningstid är in- och utfarten 

tillgänglig för trafik på Blankversgatan. Det gör även att trafik till och från 

Blankversgatan kan ta sig både norrut och söderut. Börsåsgatan i höjd med Epiloggatan 

stängs av för biltrafik. Börsåsgatans södra del hänvisas till den nybyggda anslutningen 

som tillåter medlöpande in- och utfart. Samma begränsning gäller för Epiloggatan, även 

här tillåts således endast högersväng in och ut. Biltrafik som ska i motsatt riktning har 

möjlighet att svänga runt i den tillfälliga cirkulationsplatsen vid Blankverksgatan eller i 

befintlig cirkulationsplats i korsningen Litteraturgatan-Tingstadsvägen, längre söderut. 

Omledning av biltrafik i skede 2 illustreras i Figur 86, sidan 151. 

Beroende vilka möjligheter som finns att riva gång- och cykeltunneln vid Epiloggatan i 

etapper kan korsningen Epiloggatan/Litteraturgatan behöva stängas av tillfälligt under 

kortare perioder. I de lägena kan trafiken ledas söderut via Prologgatan. På grund av 

Prologgatans närhet till bostadsbebyggelse bör denna omledning undvikas i så stor 

utsträckning som möjligt.  
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Figur 86. Skede 2 - Omledning av biltrafik 
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Litteraturgatan, skede 3  

Skedet innebär förbättring av gång- och cykelplankorsning över Litteraturgatan i höjd 

med Sångspelsgatan samt anläggning av gång-, cykel- och körbanor samt 

kollektivtrafikkörbana längs Litteraturgatan. 

Gång och cykeltrafik 

Gång- och cykeltrafiken längs Litteraturgatan hålls avstängd på västra och östra sidan. 

Planpassagen i höjd med Sångspelsgatan hålls stängd. Den nya passagen söder om 

Epiloggatans nya cirkulationsplats är öppen för gång- och cykeltrafik. Även befintlig 

planpassage över Litteraturgatan vid hållplats Balladgatan är tillgänglig. Omledning av 

gång- och cykeltrafik i skede 3 illustreras i Figur 87, sidan 153. 

Gång- och cykeltrafiken på västra sidan leds om via Prologgatan, Sångspelsgatan och 

Folkvisegatan för att ansluta Litteraturgatan i höjd med befintlig hållplats Balladgatan. 

Sträckan behöver ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att säkerställa en säker 

omledning. 

Omledningen på östra sidan går längs Börsåsgatan, Grindstugegränd och den upprustade 

stigen mellan Grindstugegränd och Litteraturgatan. 

Biltrafik 

Börsåsgatan i höjd med Epiloggatan är fortsatt permanent avstängd för biltrafik. Under 

och efter byggtiden tillåts endast medlöpande in- och utfarter från Börsåsgatan och 

Sångspelsgatan. Den nybyggda cirkulationsplatsen vid Epiloggatan och den befintliga vid 

Tingstadsvägen erbjuder vändmöjligheter för de som ska i motsatt riktning. Omledning 

av biltrafik i skede 3 illustreras i Figur 88, sidan 154. 
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Figur 87. Skede 3 - Omledning av gång- och cykeltrafik 
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Figur 88. Skede 3 - Omledning av biltrafik 

Skälltorpsvägen 

Utgångspunkten är att ombyggnationen av Skälltorpsvägen inte kommer påverka trafiken 

under byggtiden i någon större utsträckning. Bil-, buss-, cykel- samt gångtrafik ska kunna 

framföras på sträckan under hela entreprenadtiden. Sektionen är bred och trafiken kan 

förskjutas i sidled för att anpassas till de olika byggmomenten som genomförs. Ett körfält 

i vardera riktningen ska finnas öppet för fordonstrafik under hela byggtiden. Gång- och 

cykel ska på ett säkert sätt ta sig förbi arbetsområdet utan att behöva färdas inom 

arbetsområdet. 
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F.3.3 Analys av behov och påverkan 

För att säkerställa att tillräcklig hänsyn under byggtid tas till berörda verksamheter, 

individer och trafikslags framkomlighet, har en analys av behov och påverkan genomförts 

i enlighet med Teknisk handbok140. Analysen och de rekommendationer som har givits, 

baseras på beskrivningen i kapitel C. Befintliga förhållanden och utvecklingstrender samt 

genomförd kartläggning i arbetet med Bilaga 9, Analys behov påverkan för det södra 

respektive det norra utredningsområdet. 

Analysen har gjorts på en övergripande nivå och behöver, i enlighet med instruktionerna i 

Teknisk handbok, fördjupas och kontinuerligt uppdateras under kommande projektskeden.  

Analysen visar att byggskedet framför allt kommer att påverka gång- och cykeltrafiken 

inom det södra utredningsområdet när inskränkningar kommer att ske på utrymmet för 

gång- och cykeltrafiken. Inskränkningarna kommer innebära omledningar och risk för 

omvägar. Under byggskedets samtliga moment behöver trafiksäkra omledningar och 

temporära lösningar erbjudas utan långa omvägar.  

Vidare kommer byggskedet för det södra området längs Litteraturgatan ha viss påverkan 

på förskolor, verksamheter och bostäder i närheten. Persontransporter och gods- och 

avfallstransporter med målpunkter i området behöver fungera under hela byggtiden även 

om restid och körvägar kan påverkas. Då ett körfält i vardera riktningen föreslås hållas 

öppet under hela byggskedet av det södra området, säkerställs tillgängligheten för 

fordonstrafiken i området. Samtidigt kommer framkomligheten genom arbetsområdet 

vara begränsad av ytmässiga skäl, vilket kan innebära försämrade restider. 

Framkomlighet för tillkommande byggtrafik till entreprenaden behöver också 

säkerställas. Byggtrafiken bedöms även som en riskfaktor för oskyddade trafikanter i 

närheten av området och behöver därför visas särskild hänsyn i planeringen för att 

minimera riskerna. 

Byggskedet kommer att påverka ett större område med anledning av att det går en del 

genomfartstrafik längs Litteraturgatan samt att det går busstrafik längs gatan. 

Genomfartstrafiken bedöms kunna ledas en annan väg, utan större påverkan.  

Påverkan på busstrafiken består främst av en försämrad framkomlighet i de snitt där det 

tidigare funnits kollektivtrafikkörbana då det under byggskedet endast kommer finnas ett 

körfält i vardera riktningen gemensamt för buss- och biltrafiken. Projektet norr om 

Citybuss Backastråket har innan detta projekts start anlagt hållplatslägen som ersätter 

Björkrisvägens hållplats. I söder inkluderas inte Balladgatans hållplatslägen i 

arbetsområdet och beräknas därför inte påverkas i någon större utsträckning. 

Analysen visar att det finns behov av åtgärder under byggtiden men att det inte finns 

behov av att ta fram en separat mobility managementutredning.  

  

 
140 Göteborgs Stad, Teknisk handbok, 2020:1 
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F.4 Fastighetsinlösen 

Trafik- och gestaltningsförslaget är i sin helhet lokaliserat till mark som ägs av Göteborgs 

Stad. Den föreslagna ombyggnationen av Litteraturgatan och Skälltorpsvägen innebär 

således att inlösen av privatägd mark inte behövs. På ett par ställen är föreslagen 

anläggning belägen mycket nära privatägd mark. I vissa fall kan även exempelvis 

konstruktioner behöva anläggas så att de, under jord, går in på privat ägd mark. Avtal om 

tillfällig nyttjanderätt och/eller servitut kan komma att behöva tecknas med berörda 

fastighetsägare för dessa konstruktioner och drift av anläggningen.  

På östra sidan om Litteraturgatan mellan Blankverksgatan och Klintåsgatan föreslås 

stödmurar placeras mycket nära intilliggande bostadsfastigheter, se Bilaga 3A Trafik- och 

gestaltningsförslag Södra utredningsområdet. Detta innebär troligtvis att utrymme 

behöver tillfälligt tas i anspråk inom bostadsfastigheterna för uppförande av stödmurarna. 

Det kan med anledning av detta även bli nödvändigt att riva tomtanläggningar. I de fall 

tomtanläggningar behöver rivas bör dessa i första hand återuppföras eller ersättas med 

likvärdig anläggning, i andra hand ersätts fastighetsägaren för tomtanläggningens värde. 

För att säkerställa kommunens rätt till tillträde till fastigheterna för uppförande samt 

framtida underhåll och förnyelse av stödmurarna är det lämpligt att kommunen tecknar 

avtalsservitut med fastighetsägarna. Avtalsservitut är obegränsad i tid och innebär 

dessutom att ägande och ansvar för stödmurarna tydliggörs och dokumenteras för 

framtiden. Det bedöms saknas planstöd för att säkerställa markåtkomst för murarna 

genom markinlösen (förvärv av mark) eller officialservitut141. Stödmurarnas utformning 

och utförande behöver studeras vidare för att bedöma om och i vilken omfattning intrång 

på bostadsfastigheterna inom dessa som krävs. 

I södra delen, i höjd med Prologgatan, är föreslagen gatuanläggning belägen intill 

fastigheten Backa 866:694. Markarbeten för utbyggnad och bibehållande av gång- och 

cykelbanan utmed Litteraturgatan kommer enligt den föreslagna ombyggnationen att 

behöva utföras inom fastigheten, se Bilaga 3A trafik- och gestaltningsförslag Södra 

utredningsområdet. Avtal bör därför tecknas med fastighetsägaren om tillfällig åtkomst 

och permanenta åtgärder inom fastigheten. Inom denna del finns en noterad konflikt mot 

gällande detaljplan varför en ny detaljplan bedöms behövas, se kap H.1 Behov av ny 

detaljplan. Om en ny detaljplan tas fram för hela sträckan som placeras intill fastigheten 

Backa 866:694 kan förhållandet mellan allmän plats och kvartersmark studeras vidare.   

Förslaget innebär att den kommunägda fastigheten Backa 866:377, som idag är bebyggd 

med ett bostadshus, behöver tas i anspråk för trafikanläggningen och bostadshuset 

behöver rivas. Detta innebär att hyresavtal eller andra förekommande nyttjanderätter 

behöver sägas upp.  

Inga kända rättigheter (servitut, ledningsrätt etcetera) bedöms påverkas av trafikförslaget. 

Påverkan på av kommunen upplåtna och oinskrivna nyttjanderätter, såsom exempelvis 

arrenden och tillstånd enligt ordningslagen, har inte utretts. Beroende på hur påverkade 

ledningar flyttas kan befintliga rättigheter behöva ändras och nya rättigheter bildas. Detta 

hanteras normalt av ledningsägarna själva, men bör klargöras i det fortsatta arbetet. 

 
141 servitut bildat av lantmäterimyndigheten 
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Registerkartans (fastighetskartans) kvalitet bedöms inom aktuellt område vara god. Det 

förekommer inga oregistrerade eller ofullständiga fastigheter/samfälligheter och 

fastighetsgränser är registrerade med hög noggrannhet.  

G. Måluppfyllelse 
Här följer en redovisning av måluppfyllelsen utifrån de projektmål och övriga mål som 

redovisats i B.3 Projektmål. Bedömningen av måluppfyllelsen bygger på trafik och 

gestaltningsförslaget redovisat i kapitel E. Trafik- och gestaltningsförslag och 

konsekvenserna av detta som beskrivs i F. Konsekvenser av föreslaget trafik- och 

gestaltningsförslag, samt hur konsekvenserna överensstämmer med de mål som satts upp 

för projektet. 

G.1 Projektmåluppfyllelse 

Trafik och gestaltningsförslaget visar på ett genomförbart förslag med separat 

kollektivtrafikkörbana för kollektivtrafiken inom genomförandestudiens 

utredningsområde. Vald sektion har anpassats till angränsande projekt. Söder om 

Tingstadsvägen mot Balladgatan och Brunnsbotorg finns inget trafikförslag framtaget. 

När samtliga projekt längs med Backastråket har färdigställts bedöms målet om 

separerade körfält för kollektivtrafik från hållplats Balladgatan fram till strax innan 

hållplats Körkarlens gata vara uppfyllt. För separerad kollektivtrafik vid angöring mot 

hållplats Körkarlens gata krävs en ombyggnation av hållplatsen och de närliggande 

cirkulationerna, utanför genomförandestudiens utredningsområde. 

Vid framtagningen av genomförandestudiens trafik- och gestaltningsförslaget har 

utgångspunkten varit att möjliggöra och förenkla för en framtida ombyggnad av 

busskörbana till spårvägsbana. Trafik- och gestaltningsförslaget möjliggörs en framtida 

spårvägsombyggnad genom att: 

• plangeometrin för kollektivtrafikkörbana möjliggör spårväg. 

• sektionernas bredd och utformning möjliggör att busskörbana ersätts av spårväg-

bana, efter breddning samt sidledsförskjutning av bilkörbanor. 

• rotspärr föreslås anläggas mellan trädalléer i flexzon och körbana för att på så 

sätt, vid ombyggnation till spårväg, möjliggöra avsmalning av flexzonen utan att 

träd kommer till skada.  

• Avstånd mellan belysningsstolpar har anpassats så att de ska kunna ersättas av 

kontaktledningsstolpar, samt föreslås även anläggas i betongrör som rotspärr mot 

närliggande träd. 

• placering av träd i alléer har anpassats för att flexzoner ska kunna smalnas av vid 

ombyggnation till spårväg samt för att träden inte ska komma i konflikt med 

framtida kontaktledningsstolpar. 

• Lämpliga platser för likriktarstationer har pekats ut på lämpliga avstånd mellan 

varandra. 

• Hållplatser planeras för plattformslängd 45 meter. 

• Förslag till placering av likriktarstationer har getts.  
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Projektmålet anses därmed uppnått. Bedömningen är dock att det återstår ytterligare 

arbete, för att förbereda sträckan för spårväg. Förslag till fortsatt arbete för att möjliggöra 

en framtida spårväg presenteras i kapitel N. Förslag till inriktning av fortsatt arbete och 

beslut.  

För hållplats Körkarlens gata har en placering av nätstation föreslagits i trafik- och 

gestaltningsförslaget. Dialog med nätägare har förts för att säkerställa att tillräcklig effekt 

finns samt att placeringen av nätstationen är ändamålsenlig. Målet bedöms därmed som 

uppfyllt. 

G.2 Övriga mål 

Bland de övriga mål som presenterades i kapitel B.3.2 Övriga mål beskrevs guidelines för 

trafikkonceptet citybuss enligt Målbild Koll2035 samt vilka funktioner som krävs för att 

uppfylla kvalitetsmålen för trafikkonceptet. 

Ett färdigställande av citybusstråket, utifrån det trafik och gestaltningsförslaget som tagits 

fram inom genomförandestudien, kommer innebära att grön nivå uppnås inom det södra- 

och det norra utredningsområdet gällande hastighet och separering. Vid korsningar 

mellan kollektivtrafik och gång- och cykel samt andra motorfordon säkerställs 

kollektivtrafikens framkomlighet genom signalreglering med prioritet för 

kollektivtrafiken. Detta bedöms som en högre standard för korsningar än grön nivå som 

enligt riktlinjerna anges som ”I plan i anslutning till hållplats” för citybuss, se kapitel 

B.3.2 Övriga mål, då signalprioriteten i princip innebär fri passage för kollektivtrafiken.  

Beträffande avstånd mellan hållplatser uppnås grön nivå för det södra utredningsområdet 

då hållplats Balladgatan ligger på ett avstånd på över 600 meter från närmaste hållplats 

norr över. För det norra utredningsområdet uppnås dock endast gul nivå, då avstånden 

mellan hållplatserna Körkarlens gata och Akkas gata är mindre än 600 meter samt 

kollektivtrafik till viss del kör i blandtrafik (vid in- och utfart till hållplats Körkarlens 

gata). Både hållplatserna och cirkulationer har inte ingått i genomförandestudiens 

utredningsområde. Hållplats Akkas gata utreds inom detaljplanen Skola och bostäder vid 

Gåsagången medan hållplats Körkarlens gata med angränsande cirkulationerna har 

avgränsats bort från arbetet i GFS Citybuss Backastråket av Trafikkontoret, eftersom 

dessa relativt nyligen har byggts om. På grund av detta kommer citybussar med dagens 

utformning lämna hållplats Körkarlens gata i blandtrafik, utan prioritet. 

Sammanfattningsvis uppnår således genomförandesstudiens södra utredningsområde grön 

standard medan det norra uppnår gul standard. För att uppnå grön eller gul nivå längs hela 

Backastråket krävs en ombyggnation.  

För resterande del av Backastråket kan grön standard uppnås genom att hållplatserna 

Sägengatan och Akkas gata utgår samt att kollektivtrafikbanan endast brukas av citybuss, 

vilket kräver att alternativa hållplatslägen skapas för områdestrafik. Gul nivå kan uppnås 

om hållplatserna längs stråket utformas som skip-stop så att områdestrafiken kan stanna 

vid hållplats utan att samtidigt påverka framkomligheten för citybussar. Inom 

genomförandestudien södra utredningsområde finns möjlighet att anlägga en sådan 
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hållplats vid Balladgatan. Om lösning är möjlig för övriga projekts delsträckor är dock 

tveksamt utifrån det ytanspråk lösningen kräver. 

Tabell 17 Backastråkets uppfyllnad av riktlinjer i guidelines gällande trafikkonceptet citybuss 

 Guidelines citybuss Södra utredningsområdet Norra utredningsområdet 

Turtäthet per linje   5/7,5/10 min Bedöms kunna upppnås Bedöms kunna upppnås 

7,5/10/15 min 

    
Avstånd mellan 

hållplatser 

≥ 600 m Balladgatan-Björkrisvägen 900 m Akkas gata-Körkarlen 500 m  

≥ 400 m 

    
Maxhastighet ≥ 50 km/h 50 50 

≥ 30 km/h 

     
Korsningar I plan i anslutning till 

hållplats 

 

 

Samtliga korsningar och gång/cykel-passager inom 

GFS Citybuss trafikförslag har signalprioriterade 

alt. är planskilda, dvs har en högre standard än i 

anslutning till hållplats (motsvarar metrobuss gul 

standard). 

Samtliga korsningar och gång/cykel-passager inom 

GFS Citybuss trafikförslag har signalprioriterade alt. 

är planskilda, dvs har en högre standard än i 

anslutning till hållplats (motsvarar metrobuss gul 

standard). 
I plan > 200 m 

    
Separering Egen bussbana utan annan 

busstrafik 

 

 

Möjlighet finns att utforma ev. hållplats 

Balladgatan med ”skip stop”. 

Då ombyggnation av hållplats Körkarlens gata och 

cirkulations-platser i anslutning avgränsats bort, 

behöver busstrafik ut från hållplatsen köra i 

blandtrafik, samt delar av busstrafiken in till 

hållplatsen (genom cirkulationerna). I övrigt grön 

standard inom GFS Citybuss Backastråkets 

utredningsområde.  

Egna bussfält/garanterad 

framkomlighet 
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H. Lov, dispenser, anmälan och tillstånd  
I kapitlet beskrivs kortfattat de lov, dispenser, anmälan samt tillstånd som krävs för att 

genomföra genomförandestudiens trafik- och gestaltningsförslag. 

H.1 Behov av ny detaljplan 

För att kunna genomföra trafik- och gestaltningsförslaget bedöms det att en ny detaljplan 

behövs inom de delar som idag är planlagda för ändamålet biluppställning (se fig. 33). 

Som ett alternativ till att starta en egen process enbart för att göra detta trafik- och 

gestaltningsförslag planenligt finns möjligheten att inkludera det markområde som krävs i 

framtida planläggning för ett större område (Fastighetskontoret har lämnat in en ansökan 

om planbesked för utveckling av Brunnsbo inom fastigheten Backa 866:576 med flera 

inom stadsdelen Backa). När en ny detaljplan tas fram för ett område görs 

lämplighetsprövningen om på nytt och platsens lämplighet för det föreslagna ändamålet 

prövas på nytt, oberoende av vad området var planlagt för i tidigare plan. Detta innebär 

att nya utredningar kan krävas som kan påvisa hittills okända förutsättningar.  

 

 

Figur 89. Planprocessens olika steg. Processbilden kommer från Göteborgs stad.  

H.2 Ändring av befintlig detaljplan 

Trafik- och gestaltningsförslaget innebär att cirkulationsplatsen vid korsningen 

Börsåsgatan/Litteraturgatan placeras som helhet på mark som är planlagd för 

trafikändamål samt allmän plats – gata. Börsåsgatan är planlagd som allmän plats – gata 

med bestämmelser som säger att gällande gatuhöjd avses bibehållas (se )142. Trafik- och 

gestaltningsförslaget innebär att Börsåsgatans planbestämda gatuhöjd inte kommer kunna 

bibehållas och därmed strider förslaget mot planbestämmelsen. Utgångspunkten i denna 

genomförandestudie är att det krävs en ändring av befintlig stadsplan143. Det är dock 

byggnadsnämnden som beslutar om att starta och anta en ändring av detaljplan.  

Åtgärden kan bedömas som en liten avvikelse från detaljplanens bestämmelser om den 

anses vara förenlig med detaljplanens syfte. Då krävs ingen ändring av detaljplanen utan 

 
142 Göteborgs Stad, Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av stadsdelen Backa i 

Göteborg, (Tingstadsområdet),1973 
143 Ibid 
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frågan hanteras inom ramen för ett marklov. Om en avvikelse ska betraktas som liten 

beror på förhållandena i det enskilda fallet och beslutet fattas av byggnadsnämnden.  

Som ett alternativ till att starta en egen process för att ändra befintlig detaljplan finns 

möjligheten att inkludera det markområde som krävs i framtida planläggning för en ny 

detaljplan för ett större område. När en ny detaljplan tas fram för ett område görs 

lämplighetsprövningen om på nytt och platsens lämplighet för det föreslagna ändamålet 

prövas på nytt, oberoende av vad området var planlagt för i tidigare plan. Detta innebär 

att nya utredningar kan krävas som kan påvisa hittills okända förutsättningar.   

H.3 Marklov 

Det krävs inte marklov för åtgärder för att anlägga gata, väg eller järnväg på mark som 

enligt detaljplanen får användas för det ändamålet, enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 

9 kap 12 §. Ändras markens höjdläge avsevärt inom detaljplanelagt område kan det dock 

krävas marklov. Göteborg stads bedömning är att en avsevärd ändring av markens 

höjdläge är en förändring på minst en halv meter144. Beslut om marklov fattas med stöd av 

plan- och bygglagen av byggnadsnämnden i Göteborgs stad.  

Beslut om marklov får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller 

henne emot, enligt Förvaltningslag (2017:900) 42 §. Bland annat får de som är sakägare 

och rågrannar överklaga beslut om marklov. Risk för överklagande från framförallt 

rågrannar till Litteraturgatan finns. 

Schaktning och fyllning som utgör förberedelser till bygglovspliktiga byggnadsarbeten 

kräver inte ett separat marklov. Markåtgärderna prövas då i bygglovet.  

H.4 Bygglovspliktiga åtgärder inom projektet  

Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en mur eller ett plank, 

enligt Plan- och byggförordningen (2011:338) 6 kap 1 §. Trafik- och gestaltningsförslag 

kräver stödmurar längs Litteraturgatan för att ta upp de höjdskillnader som finns 

gentemot omgivande mark. Göteborgs stad anger att bygglov krävs för murar som är 

högre än 0,5 meter och att stödmurar räknas in som murar. Samtliga föreslagna murar, 

förutom vid Börsåsgatan, är placerade inom område planlagt för trafikändamål 

(Börsåsgatan är planlagd som allmän plats – gata) (se fig. 33). 

Inom området föreslås mindre tekniska byggnader som samtliga kräver bygglov. I 

anslutning till Körkarlens gata krävs en nätstation för att möjliggöra laddning av elbussar 

samt likriktarstation tillhörande spårvägen. Likriktarstationer krävs även i det södra 

området, på Litteraturgatans östra sida, läs mer under kapitel E.2.1, E.2.5 samt E.2.6. 

Beslut om bygglov fattas med stöd av plan- och bygglagen av byggnadsnämnden i 

Göteborgs Stad. För information om vem som får överklaga, se kap H.2. Risk för 

överklagande från framförallt rågrannar till Litteraturgatan finns. 

 
144 Göteborgs Stad, Marklov 
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H.5 Rivningslov 

Trafik- och gestaltningsförslaget innebär att bostadshuset på fastigheten Backa 866:377 

behöver rivas. Rivning av byggnad inom planlagt område kräver rivningslov. Aktuell 

fastighet är planlagd för trafikändamål. Beslut om bygglov fattas med stöd av plan- och 

bygglagen av byggnadsnämnden i Göteborgs Stad. 

Vem som får överklaga ett rivningslov är inte lika tydligt reglerat i lagstiftningen. Av 

praxis framgår att grannar inte har rätt att överklaga beslut om beviljat rivningslov. I 

normalfallet bör det därför bara vara den som ansökt om rivningslov och fått avslag som 

har rätt att överklaga.  

H.6 Markåtkomst 

Trafik- och gestaltningsförslaget är i sin helhet lokaliserat till mark som ägs av Göteborgs 

Stad. Den föreslagna ombyggnationen av Litteraturgatan och Skälltorpsvägen innebär 

således att inlösen av privatägd mark inte behövs. Byggnationen av anläggningarna kan 

dock komma att kräva tillfällig och permanent markåtkomst på privatägd mark, se kapitel 

F3 Förhållande under byggtid och F4 Fastighetsinlösen. Avtal behöver i sådana fall 

tecknas med berörda fastighetsägare. 

H.7 Anmälan om dagvattenanläggning 

Dagvattenanläggningarna ska anmälas till miljöförvaltningen senast sex veckor innan 

byggstart. Anmälan görs genom att skicka in en blankett som finns tillgänglig på 

kommunens hemsida. Anmälan ska bland annat innefatta information om 

anläggningarnas utformning, funktion, hur de ska kontrolleras och skötas samt vem som 

är ansvarig. Detta enligt 9 kap. 2 § (1998:808) miljöbalken samt 13 och 14 § 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

H.8 Miljöfarlig verksamhet 

Om det i samband med entreprenaden påträffas förorenade massor ska en underrättelse 

om detta skickas in till Miljöförvaltningen.  

H.9 Biotopskydd 

Inför byggskedet kommer erhållen dispens från det generella biotopskyddet krävas från 

länsstyrelsen. Totalt bedöms tre allésystem att påverkas inom detta projekt, en oxelallé, 

en björkallé samt en lindallé. Flera alternativ av hantering har identifierats inom ramen 

för denna genomförandestudie gällande oxelallén i södra delen av utredningsområdet 

samt lindallén i norr. 

I gestaltningsförslaget påvisas det att det finns ytor för att plantera cirka 56–60 nya 

alléträd vid Litteraturgatan och tio träd vid Skälltorpsvägen, varav 16 av dessa även 

skulle kunna användas för att flytta träd till, ur de befintliga alléerna längst sträckan (se 

Figur 70 och Figur 71). Dessa ytor för att flytta träd till blir därför väsentliga för 

projektets genomförande. I gestaltningsförslaget föreslås samma trädslag som riskerar att 

påverkas inom projektet, att återplanteras, i de olika utredningsområdena. Detta är även 

en förutsättning till att möjligheten till dispens ska föreligga.  
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Det tre alléerna kan hanteras i tre olika dispenser eller i en gemensam. Förutsättningen för 

att det ska kunna hanteras separat är att återplantering eller kompensation kan ske i nära 

anslutning till de tre olika alléerna. 

H.10 Artskydd 

I nära anslutning till utredningsområdet och i angränsande projekt har det identifierats 

fridlysta lavar. Dessa har i huvudsak återfunnits på stammar av träd i området. En förhöjd 

risk finns därför att arterna även kan återfinnas på något av det träd som behöver avverkas 

för att genomföra trafik- och gestaltningsförslaget. Den fridlysta getlaven 

(’Flavoparmelia caperata’) växer ofta på trädarter så som ek, alm och ask och flertalet av 

dessa träd återfinns i området. En fördjupad artinventering av kryptogamer i de 

trädmiljöer som behöver tas i anspråk rekommenderas inför projekteringsfasen. Detta för 

att närmare reda ut huruvida skyddsåtgärder (till exempel flytt av träd) behövs för att 

trafik- och gestaltningsförslaget ska kunna genomföras utan artskyddsdispens. Om inte 

skyddsåtgärder är möjliga kan dispens bli nödvändig. 

Inga av de skyddsklassade fågelarter som har noterats i närområdet bedöms ha sina 

huvudsakliga livs- eller födosöksområden i de trädmiljöer som tas i anspråk av 

utformningsförslaget. Enbart skyddsåtgärder gällande buller i byggskedet samt 

anpassning av tidperioden trädmiljöerna avverkas på bedöms därför kunna bli aktuella för 

genomförandet för att undvika behovet av artskyddsdispens/samråd.  

H.11 Arkeologi 

Kända uppgifter om fynd av föremål i anslutning till arbetsområdet, kan indikera 

förhistoriska boplatser. Samråd med Länsstyrelsen i Västra Götaland, angående 

eventuella krav på arkeologiska insatser inom arbetsområdet, behöver ske baserat på 

tidigare fynd i angränsande områden vilka beskrivits i D.4 Arkeologi .  

H.12 Tillstånd för vattenverksamhet 

Tillstånd för vattenverksamhet kan komma att krävas om schakt och andra arbeten under 

grundvattennivå genom förändrad grundvattentrycknivå påverkar skyddsobjekt. Med det 

underlag som finns idag är det inte möjligt att bedöma om det är ”uppenbart att inga 

allmänna eller enskilda intressen skadas”145 av de arbeten som planeras. Det kan inte 

uteslutas att planerade arbeten kommer att anses vara vattenverksamhet. 

I. Kostnadsbedömning 
I kapitlet beskrivs projektkostnaderna för genomförandet av trafik- och 

gestaltningsförslaget följt av en kort beskrivning av hur projektet Citybuss Backastråket 

finansieras. 

I.1 Övergripande kostnadsbedömning 

En övergripande kostnadsbedömning för det område som omfattas av 

genomförandestudien finns redovisat i detalj i separat kalkylblad, se Bilaga 8 

Kostnadsuppskattning. I bilagan redovisas en fördelning av kostnaderna för att 

genomföra förslaget mellan Litteraturgatan och Skälltorpsvägen. Anläggningskostnader 

 
145 Länsstyrelsen Västermanlands län, Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9a § miljöbalken, 

Information 
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anges som à-priser för respektive post. I bilagan beskrivs även de kostnadsförutsättningar 

som är antagna för kostnadsbedömningen mer ingående under fliken ”Förutsättningar”. 

I Tabell 18 nedan ses övergripande kostnader sammanställt där samtliga poster är 

procentpåslag på den totala entreprenadkostnaden. 

Tabell 18 Summering av projektkostnaderna för genomförandet av trafik- och gestaltningsförslaget 

 Kostnad (Kr) 

Anläggningskostnader  
Entreprenadkostnad 152 000 000  
  
Planering och projektering  
Utredning & projektering 18 000 000  
  
Trafikomläggningar  
Trafikomläggningar 9 000 000 
  
Byggherrekostnader  
Bygg- och projektledning 8 000 000 
Administration och övriga byggherrekostnader 5 000 000 
  
Riskreserv  
Oförutsett 23 000 000 
  

Summa projektkostnader 215 000 000 

 

Kostnadsuppskattningen är framtagen i ett tidigt skede och har därför en riskpeng direkt 

på anläggningskostnaden som bör kunna krympa succesivt i kommande projektskeden. 

Till exempel är arbetet med att ta fram geotekniska underlag ännu inte startat och därför 

finns det i nuläget inte någon särskild post kopplat till detta. Därutöver finns angivet en 

riskreserv som inbegriper oförutsett och generella risker. 

I.2 Finansiering 

Enligt projektdirektivet för genomförandestudie Citybuss Backastråket146 finns medel 

avsatta i investeringsplan åren 2016–2019 samt i långsiktig investeringsplan. Total 

medfinansiering är 75 procent. Göteborgs stad står för 25 procent av den totala 

investeringskostnaden. Västra Götalandsregionen står även de för 25 procent av den 

totala investeringskostnaden. 50 procent av investeringskostnaden finansieras genom 

nationell samt regional plan. 

  

 
146 Göteborgs Stad, Projektplan BRT Citybuss Backastråket, genomförandestudie, 2020 
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J. Risker - analys och bedömning  
I detta kapitel beskrivs identifierade risker relaterade till projektets genomförande, 

spårsäkerhet, miljö och hälsa samt utkast till arbetsmiljöplan för det föreslagna trafik- och 

gestaltningsförslaget. 

Ett övergripande riskarbete har genomförts inom ramen för genomförandestudieprocessen 

som lämnas vidare för fortsatt arbete i projekteringsskedet. 

J.1 Projekt 

I genomförandestudien har projektrisker identifierats i samverkan mellan konsulten och 

Trafikkontoret. Med projektrisker avses de risker som i första hand kan påverka 

projektets genomförandetid, kostnad eller funktion. Under genomförandestudien har 

förslag på åtgärder för kommande projektskeden presenterats och ett antal projektrisker 

kunnat reduceras. De projektrisker som kvarstår efter uppföljning och som eventuellt 

kräver fortsatt hantering i kommande projektskeden redovisas i Bilaga 6 Projektrisklista. I 

bilagan presenteras även de bedömningskriterier som använts för att värdera 

projektriskerna. 

Nedan beskrivs i korthet några av de största projektriskerna som identifierats. 

J.1.1 Osäkerhet kring de geotekniska och hydrogeologiska förutsättningarna 

Inga fältundersökningar för att analysera de geotekniska och hydrogeologiska 

förutsättningarna har genomförts. Den utredning som utförts inom genomförandestudien 

baseras på underlag från tidigare utredningar där det finns stora luckor inom projektets 

geografiska område, se kapitel D.3.1 Geotekniska förutsättningar och kapitel D.3.2 

Hydrogeologiska förutsättningar.  

Vilka förstärkningsåtgärder som krävs kan inte bedömas utan geotekniska och 

hydrogeologiska undersökningar. Osäkerheten beträffande förutsättningarna innebär 

bland annat att det finns risk att grundvattennivån kan komma att förändras och därmed 

att det finns risk för omgivningspåverkan. Föreslagen vägprofil följer till största del 

nuvarande profil. All höjning av befintlig profillinje medför en lastökning för befintlig 

mark. Breddning föreslås i stort sett längs hela sträckan. All breddning utanför nuvarande 

vägområde innebär en ny lastsituation för de delar av marken som inte är belastade idag, 

se kapitel F.2.11 Geoteknik. 

Föreslaget trafik- och gestaltningsförslag innebär att schakt i olika omfattning kommer att 

behöva utföras. Arbeten under grundvattennivån bör särskilt beaktas och bedömas vad 

gäller potentiell omgivningspåverkan och påverkan på skyddsobjekt, och i förlängningen 

därav eventuella behov av tillstånd eller anmälan för vattenverksamhet. 

Grundvattenavsänkning kan orsakas av schaktarbeten under grundvattennivå som i sin tur 

kan ge förändrad grundvattentrycknivå i omgivningarna som behöver beskrivas samtidigt 

som konsekvenserna av nivåförändringarna bedöms. Se kapitel F.2.12 Hydrogeologi. 
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J.1.2 Samordning med angränsande projekt 

Projekt Citybuss Backastråket ska genomföras under en tidsperiod när ett flertal andra 

projekt genomförs i närområdet och samordning kommer därför att krävas. Främst gäller 

det samordning med genomförandestudie Citybuss Västra Litteraturgatan och projektet 

Bostäder Väster om Litteraturgatan. I gränssnitten mellan dessa projekt gäller det 

gemensamt ta fram lösningar som fungerar för alla parter. Eftersom projekten i flera fall 

har olika projektmål finns det en risk att det tar längre tid än förväntat och att det kan 

påverka önskad funktion. 

J.1.3 Eventuellt ny detaljplan för södra utredningsområdet 

För att kunna genomföra trafik- och gestaltningsförslaget bedöms det i denna 

genomförandestudie att en ny detaljplan behövs, se kapitel H.1 Behov av ny detaljplan. 

En detaljplaneprocess är en potentiellt tidskrävande process och det är svårt att i förhand 

bedöma hur lång tid en sådan tar vilket kan göra att projektets tidsplan förskjuts. 

Eventuella nya utredningar kan dessutom leda till förändrade förutsättningar och att 

anläggningen inte kan byggas som planerad. 

J.2 Spårsäkerhet 

Vid genomförandet av denna studie har ingen särskild riskanalys gällande spårsäkerhet 

genomförts eftersom spårväg saknas längs sträckan och projektet inte avser att anlägga 

spårväg.  

J.3 Arbetsmiljöplan 

Ett utkast till en Arbetsmiljöplan har tagits fram inom ramen för genomförandestudien 

och återfinns som Bilaga 10 Underlag för arbetsmiljöplan. 

J.4 Miljö och hälsa 

I samråd med Trafikkontoret togs beslut att skjuta på genomförande av riskanalys för 

miljö och hälsa till kommande projektering. En del risker med bäring på miljö och hälsa 

har dock identifierats inom projektriskarbetet och redovisas i Bilaga 6 Projektrisklista. 

Nedan beskrivs i korthet några av de största riskerna som identifierats för miljö och hälsa. 

J.4.1 Bullernivåer överskrids 

Redan idag överskrids bullernivåer på ett flertal platser utmed den planerade busslinjen 

och en ombyggnation av denna storlek innebär en risk för ännu högre bullernivåer och 

därmed krav på eventuella åtgärder. Ingen fullständig buller- och vibrationsutredning är 

genomförd inom genomförandesstudien och en sådan genomförs lämpligen i ett tidigt 

skede i kommande projektering för att identifiera vilka eventuella åtgärder som behöver 

vidtas, se kapitel F.2.10 Buller och vibrationer. 

J.4.2 Förekomst av fridlysta lavar  

Vissa förekomster av fridlysta lavar har noterats i närområdet till Skälltorpsgatan, men i 

dagsläget finns inga uppgifter på att dessa skulle finnas på några av de träd som behöver 

flyttas eller avverkas inom projektet. Någon fördjupad undersökning har dock inte 

genomförts och om det i kommande projektering upptäcks lavar på större träd kan 
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skyddsåtgärder bli aktuella eller dispens gällande artskydd att behöva sökas. Träd kan 

därmed eventuellt behöva flyttas utanför utredningsområdet, se kapitel F.2.5 Naturmiljö 

och kapitel H.10 Artskydd. 

J.4.3 Dispens för biotopskyddad allé 

Trafik- och gestaltningsförslaget innebär att flertalet biotopsskyddade alléträd riskerar att 

påverkas eller kan komma att behöva flyttas. Dispens från det generella biotopskyddet 

behövs därför för att projektet ska kunna genomföras. Då miljöerna är skyddade är det 

väsentligt att ytor för kompensation fastställs i det slutgiltiga gestaltningsförslaget. Inom 

genomförandestudien har ett aktivt arbete bedrivits för att identifiera ytor för 

kompensationsåtgärder, se kapitel F.2.5 Naturmiljö och kapitel H.9 Biotopskydd. 

K. Kommunikationsplan  
Trafikkontoret har tagit fram en övergripande grund inför kommande arbete med 

kommunikationsplan för Citybusstråken Backastråket samt Älvstaden-Biskopsgården, se 

Bilaga 7. Kommunikationsplanen hör ihop med bilagan Analys av behov och påverkan 

där bedömd påverkan och målgrupper beskrivs. Resultatet av arbetet med påverkan 

beskrivs under kapitel F.3.3 Analys av behov och påverkan, F.3 Förhållande under 

byggtiden samt i Bilaga 9 Analys behov och påverkan. 

L. Förkastade alternativ 
I kapitlet beskrivs kortfattat de alternativa trafik- och gestaltningsförslag som studerats 

inom ramen för genomförandestudien. 

L.1 Vägsträckning söder om Epiloggatan - östligt alternativ 

Söder om Epiloggatan möjliggör stadsplanen147 att vägsträckningen flyttas österut, vilket 

skulle ge en rakare linjeföring som är lämpligare för buss och spårväg, då kurvor 

begränsar hastigheten, komforten och ger ökat slitage på hjul och spår. 

Detta skulle dock innebära intrång i privatägda fastigheter som i dagsläget används för 

bostadsändamål samt det grönområde med uppväxta träd som ligger öster om 

Litteraturgatan idag. Eftersom en förutsättning för denna genomförandestudie har varit att 

påverkan på angränsande fastigheter ska vara så liten som möjligt på de sträckor som inte 

ligger i anslutning till andra projekt har detta alternativ valts bort till förmån för en 

sträckning som enbart innebär eventuellt mindre intrång, se kapitel F.4 Fastighetsinlösen. 

Om det blir aktuellt med exploatering intill Litteraturgatan längs sträckan söder om 

Epiloggatan bör detta dock utredas vidare, se kapitel N. Förslag till inriktning av fortsatt 

arbete och beslut). 

  

 
147 Göteborgs Stad, Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av stadsdelen Backa i 

Göteborg, (Tingstadsområdet),1973  
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L.2 Korsningen med Epiloggatan/Blankversgatan 

Ett flertal olika alternativ har utretts för att undersöka möjligheten att ansluta även 

Blankversgatan till föreslagen cirkulationsplats vid Epiloggatan, alternativt att på annat 

sätt möjliggöra vänstersväng ut från Blankversgatan.  

Samtliga alternativ valdes bort då inget av alternativen, vilka beskrivs nedan, gav en 

tillfredsställande utformning med hänsyn till stadsmässighet, trafiksäkerhet och god 

framkomlighet för gående och cyklister. Genomförd kapacitetsanalys, se Bilaga 12, visar 

även att möjligheten att svänga vänster från Blankversgatan inte ger några stora 

framkomlighetsvinster.  

L.2.1 Anslutning från Blankversgatan till cirkulation vid Epiloggatan 

Ett alternativ där den föreslagna cirkulationsplatsen vid Epiloggatan får en anslutning från 

nordost mot Blankversgatan/Börsåsgatan har undersökts. Alternativet valdes bort 

eftersom det medför skapar höjdsättningsproblem. Anledningen är Börsåsgatan ligger 1,5 

meter högre än Litteraturgatan vid cirkulationsplatsen. Dessutom innebär förslaget en risk 

ur ett trafiksäkerhetsperspektiv då vinkel mellan anslutningen från Blankversgatan i öster 

och Litteraturgatan i norr blir så pass snäv att trafik från Blankversgatan inte kan svänga 

direkt norrut i cirkulationsplatsen, utan tvingas köra ett helt varv i cirkulationsplatsen för 

att kunna köra ut norrut på Litteraturgatan. 

Korsning med möjlighet till U-sväng 

Två olika alternativ till en korsning med U-svängsmöjlighet likt Övre Husargatans 

korsning med Seminariegatan/Nordenskiöldsgatan har undersökts. Alternativen skulle ge 

samma effekt som en cirkulationsplats vid Epiloggatan, men med anslutning åt både 

höger och vänster. Det första alternativet gav god geometri för buss/spårväg. På den 

västra sidan av cirkulationen tvingas dock i detta alternativ cykel ledas via parallellgator, 

se Figur 90. Det andra alternativet, som innefattar cykel längs med Litteraturgatans västra 

sidan ger istället en sämre geometri för spårväg, se Figur 90. 

Båda alternativen valdes bort på grund av att trafiklösningarna tog för stor plats och för 

att framkomligheten för biltrafik ökade på bekostnad av framkomligheten för gång och 

cykeltrafik samt kollektivtrafik. Ett ytterligare skäl att alternativen förkastades var att 

utformningsförslagen inte går i linje med att eftersträva ett enhetligt och stadsmässigt 

uttryck längs med hela Litteraturgatan baserat på förslag framtagna av de angränsande 

projekten. 
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Figur 90. Bilden till vänster visar U-korsning där gång och cykelbana på västra sidan leds om via parallella 

gator. Bilden till höger visar U-korsning med gång och cykel på västra sidan 

Cirkulationsplats vid Blankversgatan 

Ett alternativ till en cirkulationsplats vid Epiloggatan, där cirkulationsplatsen istället 

anläggs i korsningen med Blankversgatan (se Figur 91). Tanken med detta alternativ var 

att ytterligare en cirkulationsplats skulle kunna anläggas i korsningen med 

Sångspelsgatan, för att minska den sträcka som vändande trafik behöver köra till 

närmaste cirkulationsplats. Alternativet valdes bort då det ger en försämrad geometri för 

buss samt spår genom cirkulationsplatsen samt ett stort ingrepp på parkytan framför 

Folkets hus. De geotekniska förutsättningarna är inte utredda i området, och hur pass 

kostnadsdrivande en förläggning av cirkulationen vid Blankversgatan skulle bli är därmed 

också osäker. 

Möjligheten att signalreglera Blankversgatan och Epiloggatan avskrevs då 

kollektivtrafikkörbanan ligger till vänster om vänstersvängande trafik, vilket skulle 

innebära fler körfält och fler signalfaser som skulle göra lösningen mindre robust. Detta 

förslag stämmer inte heller överens med det övergripande konceptet för Litteraturgatan, 

vilket riskerar att leda till otydlighet och försämrad trafiksäkerhet. 
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Figur 91. Cirkulationsplats vid Blankversgatan 

L.3 Bevara befintliga träd på Skälltorpsvägen  

Två alternativa lösningar för bevarande av trädallén längs med Skälltorpsvägens västra 

sida har utretts och presenteras här kortfattat. 

L.3.1 Södra alternativet 

Norra vägkanten är den samma som idag, breddning söderut, liten påverkan på flexzon. 

Alternativet innebär att den totala bredden på sektionen bevaras, vilket innebär att 

befintlig flexzon behöver smalnas av med upp till 2,0 meter när vägen breddas för att 

inrymma separat kollektivtrafikkörbana. 

Risk att trädens rötter påverkas kvarstår, då trädens rötter förmodligen brett ut sig hela 

vägen mot befintlig vägkant. Bedömningen är därför att detta alternativ skulle kräva 

skyddsåtgärder och/eller dispens om skyddsåtgärderna inte är tillräckliga. Alternativet 

bedöms därför inte säkerställa trädens bevarande och valdes därför bort.  
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L.3.2 Norra alternativet 

Södra vägkanten densamma som idag, breddning norrut, ingen påverkan på flexzon. 

Alternativet innebär att den befintliga flexzonen bevaras, och att Skälltorpsvägen istället 

breddas norrut för att inrymma kollektivtrafikkörbana. Detta innebär att alléträden längs 

Skälltorpsvägen bevaras och ingen dispens från det generella biotopskyddet krävs. 

Alternativet har valts bort i dialog med Trafikkontoret och projektet Skola och bostäder 

vid Gåsagången, då en förskjutning av gaturummet norrut även påverkar förläggningen 

av gatusektionen i detta projekt. Alternativet bedöms göra ett för stort intrång norr om 

Skälltorpsvägen, där ytor för dagvattenhantering behövs.  

L.4 Gångbana norr om Skälltorpsvägen 

Trafikförslaget för detaljplan skola och bostäder vid Gåsagången innefattar en gångbana 

norr om Skälltorpsvägen. Eftersom plats finns över när vägen flyttas söderut har frågan 

aktualiserats i genomförandestudien. Slutsatsen som fattats i samråd med Trafikkontoret 

bygger på att det finns få målpunkter österut på den norra sidan av Skälltorpsvägen som 

en gångbana skulle förbättra tillgängligheten till och har därför inte arbetats in i trafik- 

och gestaltningsförslaget, se figur 23. Ytan norr om vägen prioriteras därför för dagvatten 

och skyfallshantering. 

L.5 Belysning 

L.5.1 Linhängd belysning 

Linhängd belysning har valts bort då befintliga placeringarna av master inte går att bevara 

när gatan breddas. Att ersätta befintlig anläggning med ny linhängd belysning har 

avskrivits ur driftperspektiv efter samråd med Trafikkontoret, samt utifrån tekniska 

aspekter kopplat till en framtida ombyggnation till spårväg. Även ur ett 

gestaltningsperspektiv har alternativet med linhängd belysning valts bort då resterande 

delar av linspannet längs Litteraturgatan redan är rivet eller planeras att rivas.  

L.5.2 Enkelsidig stolpbelysning  

Enkelsidig stolpbelysning har valts bort då bedömningen är att vägbredden är för bred för 

att kunna uppnå en trafiksäker belysning på alla fyra körfält. För att uppnå en trafiksäker 

belysning med enkelsidig belysning krävs klart högre stolpar än de som idag finns på 

Litteraturgatan. Det bedöms inte lämpligt med hänsyn till områdets karaktär.   

L.5.3 Separata belysningsstolpar för körbana respektive gång- och cykelbana 

Separata belysningsstolpar för körbana respektive gång- och cykelbana längs med 

Litteraturgatan har valts bort utifrån dels ett gestaltningsperspektiv, eftersom det hade gett 

ett rörigt intryck, dels utifrån tekniska skäl eftersom utrymmet är begränsat på den östra 

sidan mellan gång- och cykelbanan och angränsande fastigheter. Framförallt längs 

sträckan Blankversgatan–Klintåsgatan. Ytterligare ett skäl är för att undvika konflikter 

med befintliga ledningar längs med gång- och cykelbanan på den västra sidan av 

Litteraturgatan.  
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L.6 Skyfall 

L.6.1 Öppning bilkörbanor längs Skälltorpsvägen 

Åtgärden utreddes med förutsättningen att skyfallssituationen inte ska förändras och 

vatten ska kunna fortsätta avrinna på samma sätt som det gör idag. Åtgärden innebär en 

öppning av den upphöjda kollektivtrafikkörbanan så att vatten kan korsa Skälltorpsvägen 

och avrinna söderut mot bostadsområdet. Ingen av de biotopskyddade träden skulle 

behöva flyttas på grund av åtgärden, samtidigt som framkomligheten genom gång- och 

cykeltunneln skulle vara opåverkad jämfört med idag. 

Detta åtgärdsförslag förkastades eftersom det inte förbättrar skyfallssituationen för det 

redan idag hårt belastade bostadsområdet söder om Skälltorpsvägen. Dessutom är en 

öppning i bilkörbanorna inte önskvärt ur trafiksäkerhetshänsyn då den upphöjda 

kollektivtrafikkörbanan fungerar som en barriär som hindrar trafikanter att utföra 

vänstersvängar. 

L.6.2 Avledning av vatten mot Bäckebols gård 

Åtgärden utreddes med förutsättningen att skyfallsåtgärder som kan förbättra 

skyfallssituationen vidtas utanför planområdet. Skyfallsåtgärden skulle innebära att diken 

anlades för att vatten med självfall kan ledas runt den norra sidan av gång- och 

cykeltunneln längs Skälltorpsvägen och fram till den föreslagna skyfallsytan i Göteborgs 

Stads strukturplan148 söder om Bäckebols gård där fördröjningskapaciteten kan utökas. 

Inget av de biotopskyddade träden skulle behöva flyttas på grund av åtgärden samtidigt 

som framkomlighet genom gång- och cykeltunneln skulle vara opåverkad jämfört med 

idag. 

Denna åtgärd innebär utökad belastning på tomterna mellan Skälltorpsvägen och 

Bäckebols gård. Byggnaderna på dessa fastigheter är högt belägna relativt skyfallsstråket 

där vattnet skulle flöda. Däremot blir delar av kolonitomterna mer översvämmade än 

tidigare. Åtgärden ökar också risken för att minska framkomligheten på 

Fredenslundsvägen vid skyfall då mer vatten kommer bli stående runt om och på vägen. 

Därmed skulle delar av vattnet fördröjas längs skyfallsstråket väster om 

Fredenlundsvägen.  

Åtgärdsförslaget förkastades eftersom det inte ryms inom utredningsområdet vilket leder 

till att flera frågeställningar skulle behöva hanteras. Framförallt skulle konsekvenserna för 

omgivande fastigheter samt ägandeförhållanden beträffande mark behöva utredas vidare 

för att kunna fastställa möjligheten att utföra åtgärden. 

L.7 Alternativ placering av nätstation vid hållplats Körkarlens gata        

En första analys av lämpliga platser att anlägga en nätstation vid hållplats Körkarlens gata 

har gjorts i genomförandestudien, där fyra tänkbara placeringar tagits fram, se Figur 92, 

nedan. 

 
148 Göteborgs Stad, Strukturplan för hantering av översvämningsrisker, Avrinningsområde Östra Hisingen, 

2018  
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Figur 92. Möjliga alternativ till placering av nätstation kring hållplats Körkarlens gata. 

Samtliga föreslagna platser är möjliga för koppling mot högspänningsnät, dock med olika 

grad av effektivitet. Alternativ (3) och (4) bedöms vara dyrare alternativ eftersom 

schaktning krävs för att dra en ledning till punkterna. I de båda fallen innebär det att korsa 

Bäckebolsvägen. Alternativ (4) ligger där till utanför trafikområdet. 

Alternativ (2) blir också ett dyrare alternativ på grund av att schaktning krävs från 

Bäckebolsvägen. Alternativet är inte heller lämpligt utifrån ett naturmiljöperspektiv 

eftersom biotopskyddade träd påverkas. Befintligt hållplatsläge samt närliggande 

cykelparkering påverkar också genomförbarheten. 

M. Övrigt 

M.1 Översiktlig tidplan för kommande skeden 

Trafikkontoret har beslutat att det inte ska tas fram en tidplan inom genomförandestudien.   

M.2 Bygghandling  

Bygghandling bedöms inte vara aktuellt att behandla inom ramen för 

genomförandestudien utan tas fram i projekteringsskedet. 

M.3 Produktion  

Produktion, påverkan under byggtid samt en övergripande etappindelning finns beskriven 

i F.3 Förhållanden under byggtiden. 

M.4 Kontroll och uppföljning 

Kontroll och uppföljning bedöms inte vara aktuellt att behandla inom ramen för 

genomförandestudien utan tas fram i projekteringsskedet. 
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N. Förslag till inriktning av fortsatt arbete och beslut 
Utifrån framtagen genomförandestudie bedöms projektet vara genomförbart.  

Här följer en kortfattad beskrivning av ytterligare utredning som antingen är önskvärd 

eller krävs i det fortsatta arbetet inom projekt Citybuss Backastråket.   

N.1 Trafik 

• Vid framtida planläggning med syfte att skapa tillkommande byggrätter i anslutning 

till Litteraturgatan mellan Tingstadsvägen och Epiloggatan bör Litteraturgatans 

sträckning studeras mer förutsättningslöst. Föreslagen sträckning utgår från befintlig 

väg, vilket medför en geometri med flera svängar för spårväg, att cirkulationsplatsen 

vid Epiloggatan blir mindre än önskvärt, att Börsåsgatan måste ledas om samt att 

korsningen med Tingstadsvägen kommer bli platskrävande ifall den skall utformas 

som en cirkulationsplats med genomgående spår av någorlunda godtagbar standard. 

• I anslutningen mot projektet Bostäder väster om Litteraturgatan i södra 

utredningsområdets norra ände är förutsättningarna oklara då tankar finns kring 

exploatering på östra sidan, norr om Klintåsgatan. En sådan exploatering skulle 

innebära att gång- och cykeltunneln under Litteraturgatan rivs. Förutsättning för 

denna utredning har varit att gång- och cykeltunneln ska bevaras. Om gång- och 

cykeltunneln ska rivas förändras förutsättningarna och sektionen kan breddas för att 

ge bättre förutsättningar för gång- och cykel samt en flexzon som kan inrymma träd. 

• Den del av sträckan som omfattar både projekt Citybuss Backastråket och Bostäder 

Väster om Litteraturgatan, det vill säga sträckan norr om Klintåsgatan, behöver 

utredas vidare beträffande anpassning mellan projekten då dessa haft olika 

ingångsvärden, bland annat beträffande vilka åtgärder som behöver göras på befintlig 

gång- och cykeltunnel. Även trädplantering behöver samordnas. 

• Utbyggnad av cirkulationsplats vid Epiloggatan, rivning av befintlig gång- och 

cykeltunnel samt stängning av Börsåsgatan behöver studeras ytterligare ur ett 

trafikomledningsperspektiv då lösningen varierar mycket beroende på vilka 

möjligheter som finns i att riva bron i etapper, samt vilka geotekniska förutsättningar 

som finns vid avsmalningen av Börsåsgatan. 

• Signalregleringen vid infarten till hållplats Körkarlens gata behöver utredas för att 

säkerställa att bussar får tillräckligt hög prioritet för att inte hamna i kö in mot 

cirkulationsplatsen, eller att långa fordon blockerar direktinfarten till hållplatsen vid 

köbildning. 

• Utformningen av hållplats Körkarlens gata behöver ses över för att undvika att 

citybuss ska behöva köra i blandtrafik ut från det stora hållplatsläget. Om citybuss ska 

nyttja det fristående hållplatsläget krävs en lösning för hur de ska kunna ladda, då det 

fristående hållplatsläget endast är möjligt att angöra västerifrån.  
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N.2 Höjdsättning 

• Höjdsättning Skälltorpsvägen behöver samordnas med detaljplan Skola och bostäder 

vid Gåsagången. 

• Profiler är framtagen med Göteborgs Stads flygscanning som underlag för befintliga 

höjder, noggrannheten är ± 10 centimeter. Vid fortsatt arbete behöver befintliga gator 

mätas in med högre noggrannhet och profilen detaljstuderas.  

Från korsningen med Blankversgatan och norrut har Litteraturgatan en lutning som är 

brantare än 4 procent och som därmed inte är kompatibel med spårväg. För att 

förbereda en framtida spårvägsutbyggnad föreslås att Litteraturgatans profil justeras 

ned till maximalt 4 procent på den aktuella sträckan, sträckan som behöver 

höjdjusteras är då cirka 120 meter lång, se Figur 93.  

 

 

Figur 93. Alternativ profil för sträckan Epiloggatan - Klintåsgatan som är anpassad för spårväg. 

• Om en anpassning av profil i enlighet med ovan utförs inom projekt Citybuss 

Backastråket behöver gång- och cykelbanor samt anslutningen till Blankversgatan 

inte byggas om helt och hållet då framtida spårväg ska anläggas. För göteborgarna 

bedöms en anpassning av profilen ge många mervärden, behovet av stödmurar på den 

aktuella sträckan minskar och därmed minskar intrånget på privat mark, högre 

standard uppfylls för gång- och cykelbana och det finns möjlighet att bredda 

flexzonerna och plantera träd på delsträckan redan i det här skedet.  

I fortsatt arbete med profiljusteringen behöver de geotekniska förutsättningarna 

utredas och eventuell grundförstärkning beräknas. Vägutformningen behöver ses över 

för att ge plats åt trädplanteringar. Samordning med ledningsägare behöver ske för att 

bestämma hantering av befintliga ledningar.  
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N.3 Gestaltning 

• Möjligheten att utforma platsbildningen på sydvästra sidan av cirkulationsplatsen vid 

Epiloggatan för att skapa en lokal samlingspunkt och en grön oas i stadsmiljön 

rekommenderas utredas vidare. Platsen bör även belysas utöver förslaget i kapitel 

E.2.2 Korsningen Litteraturgatan/Epiloggatan på ett sätt som bidrar till en trygg och 

trivsam miljö att vistas i även under kvällstid.  

• Gestaltning och utformning av Oskar Rings plats rekommenderas utredas vidare i 

nästa projektskede. Ytan i nära anslutning till Folkets park förtjänar en god 

gestaltning.  Platsen har dessutom potential att bli en multifunktionell yta för både 

skyfallshantering (se kapitel N.7 Skyfall) och en lokal identitetsskapande 

samlingspunkt. Platsen bör även ljussättas med en väl planerad belysning för att 

stärka dess karaktär och bidra till en trygg och trivsam atmosfär även under dygnets 

mörka timmar. Se även E.2.3 Sträckan Epiloggatan-Blankversgatan. 

• Ytterligare små platsbildningar kan anordnas på de delsträckor som har en bred 

flexzon. Placeringen av utrustning och möbleringszoner, beträffande exempelvis 

soffor, cykelställ, papperskorgar och behov av räcken/handledare samt 

kompletterande accentbelysning och planteringsytor, bör utredas vidare i kommande 

projektskede. Enligt Teknisk Handboken149 ska det finnas en soffa var 50:e - 100:e 

meter längs primära stråk, det vill säga längs både Litteraturgatan och 

Skältorpsvägen. Antalet soffor ska bedömas utifrån hur frekventerat stråket är. 

Möbleringen bör samspela med den färgsättning, materialserie med mera som 

används i anslutande projekt. Selma Lagerlöfs torg som är färdigställt kan användas 

som exempel. 

• En variation i utrustning rekommenderas för att förstärka identiteten för olika platser, 

exempelvis den gröna oasen väster om cirkulationsplatsen vid Epiloggatan och den 

föreslagna multifunktionella ytan framför Folkets Hus. 

• Val av träd för nyplantering bör väljas så att de skapar identitet och förstärker 

karaktären för olika platser i området. Val av träd bör också göras med omsorg och 

med hänsyn till slutgiltig höjd och bredd. Se även N.11. 

• Placeringen och utformningen av biofilter samt ytor mellan dessa rekommenderas att 

utredas vidare. Större och färre anläggningar är att föredra istället för många små då 

det är lättare att hålla dem i drift. Skötselnivån bör stämmas av i ett inledande skede, 

innan detaljprojekteringen. Samtidigt är det extra viktigt att tänka på tillgänglighet 

och säkerhetsaspekter då dessa föreslås mellan cykelbana och bilkörbana. Växtvalet 

ska vara varierande och anpassat för både torra och fuktiga förhållande. En 

anpassning av anläggningen till topografin skulle även kunna göras för att skapa en 

mer dynamisk gatumiljö. 

• Om profilen medger rekommenderas att man fortsätter med trädallé söderut på västra 

sidan av Litteraturgatan för att knyta an den gröna strukturen och behålla ett 

sammanhängande stråk. Här kan skelettjordar användas för dagvattenhantering 

istället för biofilter. 

 
149 Göteborgs Stad, Teknisk Handbok, 3GG Soffor och sittplatser, 2020:2 
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N.4 Belysning 

• I det norra utredningsområdet rekommenderas att ett armaturbyte genomförs på 

Kavaljersgatan och Körkarlens som ansluter mot Skälltorpsvägen för att få en 

ljusmiljö som harmoniserar med Skälltorpsvägen.  

N.5 Markåtkomst och planfrågor 

• Konflikter mellan trafik- och gestaltningsförslaget och gällande stadsplaner har 

noterats. För att realisera ombyggnationen av Litteraturgatan i föreslagen sträckning 

krävs fortsatt dialog med stadsbyggnadskontoret kring ändring av gällande stadsplan 

samt ny detaljplan, se kapitel F.4 Fastighetsinlösen. 

Beslut om bygglov för föreslagna teknikbyggnader samt stödmurar inom området krävs. 

Godkänt startbesked krävs innan byggnation kan starta. Samma process gäller för 

marklov och rivningslov. Se vidare i kapitel  beskrevs guidelines för trafikkonceptet 

citybuss enligt Målbild Koll2035 samt vilka funktioner som krävs för att uppfylla 

kvalitetsmålen för trafikkonceptet. 

Ett färdigställande av citybusstråket, utifrån det trafik och gestaltningsförslaget som tagits 

fram inom genomförandestudien, kommer innebära att grön nivå uppnås inom det södra- 

och det norra utredningsområdet gällande hastighet och separering. Vid korsningar 

mellan kollektivtrafik och gång- och cykel samt andra motorfordon säkerställs 

kollektivtrafikens framkomlighet genom signalreglering med prioritet för 

kollektivtrafiken. Detta bedöms som en högre standard för korsningar än grön nivå som 

enligt riktlinjerna anges som ”I plan i anslutning till hållplats” för citybuss, se kapitel 

B.3.2 Övriga mål, då signalprioriteten i princip innebär fri passage för kollektivtrafiken.  

Beträffande avstånd mellan hållplatser uppnås grön nivå för det södra utredningsområdet 

då hållplats Balladgatan ligger på ett avstånd på över 600 meter från närmaste hållplats 

norr över. För det norra utredningsområdet uppnås dock endast gul nivå, då avstånden 

mellan hållplatserna Körkarlens gata och Akkas gata är mindre än 600 meter samt 

kollektivtrafik till viss del kör i blandtrafik (vid in- och utfart till hållplats Körkarlens 

gata). Både hållplatserna och cirkulationer har inte ingått i genomförandestudiens 

utredningsområde. Hållplats Akkas gata utreds inom detaljplanen Skola och bostäder vid 

Gåsagången medan hållplats Körkarlens gata med angränsande cirkulationerna har 

avgränsats bort från arbetet i GFS Citybuss Backastråket av Trafikkontoret, eftersom 

dessa relativt nyligen har byggts om. På grund av detta kommer citybussar med dagens 

utformning lämna hållplats Körkarlens gata i blandtrafik, utan prioritet. 

Sammanfattningsvis uppnår således genomförandesstudiens södra utredningsområde grön 

standard medan det norra uppnår gul standard. För att uppnå grön eller gul nivå längs hela 

Backastråket krävs en ombyggnation.  

För resterande del av Backastråket kan grön standard uppnås genom att hållplatserna 

Sägengatan och Akkas gata utgår samt att kollektivtrafikbanan endast brukas av citybuss, 

vilket kräver att alternativa hållplatslägen skapas för områdestrafik. Gul nivå kan uppnås 

om hållplatserna längs stråket utformas som skip-stop så att områdestrafiken kan stanna 

vid hållplats utan att samtidigt påverka framkomligheten för citybussar. Inom 

genomförandestudien södra utredningsområde finns möjlighet att anlägga en sådan 
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hållplats vid Balladgatan. Om lösning är möjlig för övriga projekts delsträckor är dock 

tveksamt utifrån det ytanspråk lösningen kräver. 

Tabell 17 Backastråkets uppfyllnad av riktlinjer i guidelines gällande trafikkonceptet citybuss 

 Guidelines citybuss Södra utredningsområdet Norra utredningsområdet 

Turtäthet per linje   5/7,5/10 min Bedöms kunna upppnås Bedöms kunna upppnås 

7,5/10/15 min 

    
Avstånd mellan 

hållplatser 

≥ 600 m Balladgatan-Björkrisvägen 900 m Akkas gata-Körkarlen 500 m  

≥ 400 m 

    
Maxhastighet ≥ 50 km/h 50 50 

≥ 30 km/h 

     
Korsningar I plan i anslutning till 

hållplats 

 

 

Samtliga korsningar och gång/cykel-passager inom 

GFS Citybuss trafikförslag har signalprioriterade 

alt. är planskilda, dvs har en högre standard än i 

anslutning till hållplats (motsvarar metrobuss gul 

standard). 

Samtliga korsningar och gång/cykel-passager inom 

GFS Citybuss trafikförslag har signalprioriterade alt. 

är planskilda, dvs har en högre standard än i 

anslutning till hållplats (motsvarar metrobuss gul 

standard). 
I plan > 200 m 

    
Separering Egen bussbana utan annan 

busstrafik 

 

 

Möjlighet finns att utforma ev. hållplats 

Balladgatan med ”skip stop”. 

Då ombyggnation av hållplats Körkarlens gata och 

cirkulations-platser i anslutning avgränsats bort, 

behöver busstrafik ut från hållplatsen köra i 

blandtrafik, samt delar av busstrafiken in till 

hållplatsen (genom cirkulationerna). I övrigt grön 

standard inom GFS Citybuss Backastråkets 

utredningsområde.  

Egna bussfält/garanterad 

framkomlighet 
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• H. Lov, dispenser, anmälan och tillstånd .  

• Dialog med fastighetsägare som kan komma att beröras av stödmur som placeras i 

anslutning till fastighetsgräns mot privata fastigheter krävs inför projektering. Om 

inte överenskommelse kan ske med berörda fastighetsägare får alternativ lösning där 

vägen förskjuts närmare Backebogatan studeras. Dialog med ägaren till fastigheten 

Backa 866:694 angående de åtgärder som behöver utföras inom och intill fastigheter, 

såsom hantering av träd och ombyggnation av gatuanläggning. För markåtkomst 

krävs avtal med fastighetsägare se vidare i kapitel F.3 Förhållanden under byggtiden 

och kapitel F.4 Fastighetsinlösen. 

• Villkor och konsekvenser för uppsägning av eventuella hyresavtal eller andra 

förekommande nyttjanderätter för fastigheten Backa 866:377 behöver studeras 

vidare.  

N.6 Dagvatten 

• Placering och utformning av reningsanläggningarna behöver utredas mer i detalj i 

projekteringsskedet. Det är viktigt att samordning med höjdsättning och utformning 

av dagvattenledningsnät sker vid placering av anläggningarna, så att dagvatten från 

trafikerade ytor kan nå anläggningarna genom ytlig avrinning eller via 

dagvattenledning. 

• Utredning om anläggningar behöver utformas med tätande lager med avseende på 

grundvattennivåer. Vid höga grundvattennivåer finns risk för inträngning av 

grundvatten i anläggningarna, med minskad magasinsvolym för dagvatten till följd. 

• Om profilen medger att man kan fortsätta med trädallé söderut på västra sidan av 

Litteraturgatan kan skelettjordar användas för dagvattenhantering istället för biofilter.  

N.7 Skyfall 

• Delar av Oskar Rings plats kan sänkas för att åstadkomma ytterligare fördröjning vid 

skyfall och förbättra situationen för nedströmsliggande områden. I genomförd 

utredning bedöms ytterligare cirka 450 kubikmeter fördröjning kunna anläggas på 

platsen. Detta rekommenderas studeras vidare, förslagsvis i samband med utredning 

av platsen som en multifunktionell yta, se N.3 Gestaltning. 

• För skyfallsytan vid Oskar Rings plats har inte jordlager och risken för 

genomträngning av vatten till omgivande fastigheters källare beaktats. För att 

kontrollera detta rekommenderas en geohydrologisk undersökning samt kontroll av 

omgivande källare.  

• Utformningen av korsningen mellan Epiloggatan och Litteraturgatan med styrningen 

av skyfallsflödet har stor påverkan på nedströmsliggande områden. Vid projektering 

av korsningen bör därför en dialog föras med Kretslopp och Vatten om den mest 

gynnsamma styrningen av skyfallet. För att kontrollera effekten på skyfallsflödena 

kan den befintliga hydrauliska modellen under fortsatt arbete kompletteras med 

förslag på höjdsättning och detaljutformning av korsningen.   

• Ett alternativ skyfallslösning att ta i beaktande i det fortsatta arbetet är utforma 

korsningen mellan Litteraturgatan och Epiloggatan så att mer vatten rinner längs 

Litteraturgatan. Denna typ av avledning bör kombineras skyfallsytorna på 
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parkeringarna väster om Litteraturgatan. Det skulle förbättra skyfallssituationen inom 

bostadsområdet väster om Litteraturgatan då mer vatten avleds runt området. 

Eftersom detta skulle ändra skyfallssituationen dramatiskt för nedströmsliggande ytor 

krävs en längre process med ytterligare utredning för att påvisa att skyfallssituationen 

inte försämras nedströms. 

• Befintliga pumpstationers kapacitet vid gång- och cykeltunnlar bör ses över och vid 

behov uppgraderas, särskilt vid den föreslagna skyfallsytan längs Skälltorpsvägen. 

• Det står ett biotopskyddat träd inom den föreslagna skyfallsytan längs 

Skälltorpsvägen. Möjligheten att anlägga cirka 165 kubikmeter fördröjning inom 

området runt gång- och cykelbanan utan att behöva flytta på trädet bör studeras 

vidare.   

N.8 Markmiljö 

• I fortsatta projektskeden föreslås att provtagning av massor utförs i samband med 

projekteringen för att klargöra eventuell föroreningssituation alternativt att 

Trafikkontoret ställer krav på provtagning i upphandling av entreprenaden. Vid 

påträffande av föroreningar ska även underrättelse till tillsynsmyndigheten göras. 

• Då förorenade massor troligen finns i olika utsträckning inom området behöver 

entreprenören/entreprenörerna i sin miljöplan/arbetsmiljöplan beakta och beskriva 

hanteringen av dessa. Beroende på vilka föroreningar som ska hanteras kan olika krav 

på skyddskläder och annan skyddsutrustning gälla. Entreprenören ska upprätta 

arbetsbeskrivningar för beskrivning av arbetet med förorenade massor under 

entreprenaden.  

N.9 Geoteknik 

• I fortsatta projektskeden föreslås geotekniska fält- och laboratorieundersökningar 

utföras för att klargöra hur jordlagerföljden ser ut både i befintlig väg och där 

planerade åtgärder kräver det.  

• Lerans egenskaper behöver klargöras för att bedöma behovet av förstärkningsåtgärder 

och som underlag för fortsatt projektering. 

• Inom vissa områden kan även bergschakt bli aktuellt i lägen för stödkonstruktioner, 

varför bergnivån lokalt måste undersökas. 

• Med avseende på planerad spårväg bör man i nästa projektskede kontrollera om 

specifik förstärkning eller vibrationskrav finns som man behöver ta hänsyn till. 

• En kartering av berg i dagen borde utföras för att avgränsa sträckor där stödmur 

erfordras och sträckor där bergschakt kommer att bli aktuellt. 

N.10 Hydrogeologi 

• När detaljerade konstruktionslösningar samt schaktarbeten är på plats behöver 

hydrogeologisk analys utföras för att bedöma eventuell omgivningspåverkan. Om 

skyddsobjekt bedöms kunna påverkas krävs eventuellt hydrogeologiska fältarbeten 

för vidare uppskattning av omfattningen av sådan påverkan. Hydrologiskt fältarbete 

görs ofta i längre serie, och bör därför påbörjas i god tid.  
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N.11 Naturmiljö 

• Samråd med Park och Natur, Länsstyrelsen och andra experter bör ske så tidigt som 

möjligt i val av art på träd. Val av träd ska göras med omsorg och med hänsyn till 

livslängd, förmåga att bidra med ekosystemtjänster och naturvärde samt med tanke på 

kompensation för de trädmiljöer som tagits i anspråk, då detta är en förutsättning för 

genomförbarheten i projektet. Vid val av träd och växter för dagvattenanläggningar 

bör växter som tål att stå periodvis blött och torrt förordas. 

• Fördjupade artinventering gällande kryptogamer i de trädmiljöer som behöver tas i 

anspråk rekommenderas för att avgöra om skyddsåtgärder eller dispens från 

artskyddet krävs för att genomföra förslaget. 

• Fördjupade artinventeringar av fåglar bedöms, i detta läge, inte medföra något 

mervärde. Analyser av artportalen.se indikerar att inga prioriterade arter använder 

miljöerna som häckningslokaler men att det eventuellt kan utnyttjas som 

födosökslokaler. En anpassning av tidsperioden trädmiljöerna avverkas/flyttas bör 

vara tillräcklig för att undvika behov av artskyddsdispens. Detta bör även stämmas av 

med berörd länsstyrelse. 

• Frågan om hur man bäst hanterar alléträden i allmänhet bör fastställas i 

projekteringsfasen eller när man har mer information om angränsande detaljplaner 

och exploateringar. Hur vida befintliga alléträd ska flyttas på eller tas ner under 

entreprenaden behöver tas ställning till innan man ansöker om dispens 

• Vidare dialog och utredning med fastighetsägare behövs beträffande de träd i 

oxelallén längs med Litteraturgatans sydvästra sida som riskerar stor påverkan. I en 

sådan utredning kan exempelvis en rotkartering för att utröna om det är möjligt att 

låta träden stå kvar på befintliga platser, med omfattande skyddsåtgärder och 

anpassningar i byggskedet (försiktig vakuumschaktning, påfyllnad med skelettjord 

för stabilitet till gång- och cykelbana och rotspärr kring teleledningarna). Eller om 

deras fortlevnad bäst säkras genom att man flyttar dem till några av de utpekade 

positionerna i gestaltningsförslaget. 

N.12 Konstruktion 

• Utformning och utförande av rivning och fyllning av gång- och cykeltunnel, 

stödmurar och nedfartsramper vid Epiloggatan behöver utredas i projekteringsskedet. 

Dialog med fastighetsägare om eventuella intrång under byggtid kan även vara 

nödvändig.  

• Norr om Blankversgatan behövs en stödmur för att ta upp höjdskillnad upp till 

fastighetsgräns. Utrymmet är begränsat vilket medför problematik med intrång på 

fastighet i anläggningsskedet. Alternativa stödkonstruktioner, till exempel spont, bör 

utredas vidare efter att de geotekniska förutsättningarna är klarlagda. 

• Vid stödmurarna längs Börsåsgatan samt Backebogatan finns berg i dagen på delar av 

sträckorna. Utbredning av berget behöver utredas för att längder på stödmurar ska 

kunna fastställas. 

• Gång- och cykeltunneln under Skälltorpsvägen antas ingå som del av system för 

fördröjning av vatten vid skyfall (100-årsregn). Preliminär bedömning är att 
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översvämning av porten inte utgör något problem för konstruktionen, men frågan 

behöver utredas vidare i nästkommande projektskeden. 

• Inom ramen för genomförandestudien har inga kontrollberäkningar för 

brokonstruktioners laster genomförts. Om brokonstruktioner ska behållas vid 

framtida anläggning av spårväg behöver dessa utredas vidare. 

N.13 Arkeologi 

• Tidigt samråd med Länsstyrelsen i Västra Götaland, angående eventuella krav på 

arkeologiska insatser inom arbetsområdet, bör ske. Sannolikheten att Länsstyrelsen 

ställer krav på arkeologiska insatser, inom arbetsområdet, bör vara låg, då endast små 

orörda markområden bör bli aktuella att exploatera. Det är dock alltid Länsstyrelsen 

som, i slutändan, gör bedömningen och tar beslutet, om arkeologisk insats krävs eller 

inte. Om länsstyrelsen ställer krav på arkeologisk utredning av arbetsområdet, inför 

projektets genomförande och om en sådan utredning påvisar fornlämningar inom 

arbetsområdet, kommer projektets påverkan på kända arkeologiska förutsättningar att 

ändras.  

N.14 Risk 

• I samråd med Trafikkontoret togs beslut att skjuta på genomförande av riskanalys för 

miljö och hälsa. Denna ska därför genomföras i den kommande projektering. 

N.15 Buller och vibrationer 

• Vidare föreslås att detaljerade bullerutredningar för att utreda behov av eventuella 

bulleråtgärder. 

• Vibrationsutredning behöver utföras för att utreda behov av eventuella 

vibrationsåtgärder.  

N.16 Hållbarhet 

• I nästa steg rekommenderas att klimatkalkyler genomförs i syfte att öka kunskap 

vilka åtgärdsval som är de mest resurseffektiva och ekonomiskt fördelaktiga. 
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O. Bilagor 
 

Tabell 19 Förteckning bilagor 

Bilaga nr Bilagans benämning Typ av dokument 

1 Översiktsbilder - Befintligheter PDF Dokument 

2 Trafikolyckor Strada PDF Dokument 

3A Trafik- och gestaltningsförslag Södra 

utredningsområdet 

PDF Dokument 

3B Trafik- och gestaltningsförslag Norra 

utredningsområdet 

PDF Dokument 

4A Ledningsplan Södra utredningsområdet PDF Dokument 

4B Ledningsplan Norra utredningsområdet PDF Dokument 

5 Geoteknik Arkivstudie PDF Dokument 

6 Projektrisklista PDF Dokument 

7 Kommunikationsplan (Trafikkontoret) PDF Dokument 

8 Kostnadsbedömning Microsoft Excel-kalkylblad 

9 Analys behov och påverkan PDF Dokument 

10 Underlag för arbetsmiljöplan PDF Dokument 

11 Alternativ profil PDF Dokument 

12 Trafikanalys (WSP) PDF Dokument 
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https://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Backa%20-%20Skola%20och%20bost%C3%A4der%20vid%20G%C3%A5sag%C3%A5ngen-norra%20Litteraturgatan-Plan%20ut%C3%B6kat%20f%C3%B6rfarande%20-%20samr%C3%A5d-Planbeskrivning/$File/01_Planbeskrivning%20norra%20Litteraturgatan%20191119.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Backa%20-%20Skola%20och%20bost%C3%A4der%20vid%20G%C3%A5sag%C3%A5ngen-norra%20Litteraturgatan-Plan%20ut%C3%B6kat%20f%C3%B6rfarande%20-%20samr%C3%A5d-Planbeskrivning/$File/01_Planbeskrivning%20norra%20Litteraturgatan%20191119.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Backa%20-%20Skola%20och%20bost%C3%A4der%20vid%20G%C3%A5sag%C3%A5ngen-norra%20Litteraturgatan-Plan%20ut%C3%B6kat%20f%C3%B6rfarande%20-%20samr%C3%A5d-Planbeskrivning/$File/01_Planbeskrivning%20norra%20Litteraturgatan%20191119.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Backa%20-%20Skola%20och%20bost%C3%A4der%20vid%20G%C3%A5sag%C3%A5ngen-norra%20Litteraturgatan-Plan%20ut%C3%B6kat%20f%C3%B6rfarande%20-%20samr%C3%A5d-Planbeskrivning/$File/01_Planbeskrivning%20norra%20Litteraturgatan%20191119.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Backa%20-%20Skola%20och%20bost%C3%A4der%20vid%20G%C3%A5sag%C3%A5ngen-norra%20Litteraturgatan-Plan%20ut%C3%B6kat%20f%C3%B6rfarande%20-%20samr%C3%A5d-Planbeskrivning/$File/01_Planbeskrivning%20norra%20Litteraturgatan%20191119.pdf?OpenElement
https://goteborg.se/wps/proxy/http/62.88.129.68/sbk_plandokument_v1/1480K-2-5371.pdf
https://goteborg.se/wps/proxy/http/62.88.129.68/sbk_plandokument_v1/1480K-2-5371.pdf
https://goteborg.se/wps/proxy/http/62.88.129.68/sbk_plandokument_v1/1480K-II-3231.pdf
https://goteborg.se/wps/proxy/http/62.88.129.68/sbk_plandokument_v1/1480K-II-3231.pdf
https://goteborg.se/wps/proxy/http/62.88.129.68/sbk_plandokument_v1/1480K-II-3284.pdf
https://goteborg.se/wps/proxy/http/62.88.129.68/sbk_plandokument_v1/1480K-II-3284.pdf
https://goteborg.se/wps/proxy/http/62.88.129.68/sbk_plandokument_v1/1480K-II-3153.pdf
https://goteborg.se/wps/proxy/http/62.88.129.68/sbk_plandokument_v1/1480K-II-3153.pdf
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Göteborgs Stad, Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av stadsdelen 

Backa i Göteborg (industriområde mellan Bäckebols- och Kärramoten), 1971 

Göteborgs Stad, Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av stadsdelen 

Backa i Göteborg (Skälltorpsområdet), 1968 

https://goteborg.se/wps/proxy/http/62.88.129.68/sbk_plandokument_v1/1480K-II-

3196.pdf  

Göteborgs Stad, Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av 

stadsdelen Backa i Göteborg, (Tingstadsområdet), 1973  

https://goteborg.se/wps/proxy/http/62.88.129.68/sbk_plandokument_v1/1480K-II-

3320.pdf  

Göteborg Stad, Bilaga 1: Förutsättningar Program för områden vid Selma Lagerlöfs torg 

och delar av Litteraturgatan, 2010 (Hämtad 2020-06-23) 

http://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Backa%2

0-

%20f%C3%B6rnyelse%20och%20komplettering%20kring%20Selma%20Lagerl%C3%B

6fs%20Torg%20och%20Litteraturgatan-Program%20-%20samr%C3%A5d-

Bilaga%20F%C3%B6ruts%C3%A4ttningar/$File/NyForutsattningarDel2.pdf?OpenElem

ent  

Göteborgs Stad, Gestaltningsprogram Litteraturgatan, 2018-05-18  

Göteborgs Stad, Grönstrategi för en tät och grön stad, Antagen av Park- och 

naturnämnden, 2014-02-10 Park- och naturförvaltningen Dnr 0480/11, 2014  

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/0bbf9fb8-a6a9-43bf-9548-

34e7697d8f0e/Gr%C3%B6nstrategi_20140324.pdf?MOD=AJPERES   

Göteborgs Stad, Göteborg 2035 - Trafikstrategi för en nära storstad, 2014  

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/32f1301c-7e10-4f6d-a0fa-

ee4f1c2f3f3a/Trafikstrategi_Slutversion_swe_web_140402.pdf?MOD=AJPERES   

Göteborg Stad, Göteborgs stads fotgängarprogram 2018–2025, 2018  

http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/93ec916

0f537fa30c12572aa004b6c1a/31b947dde363cf9bc125828f0038fac4/$FILE/10_1_Gotebo

rgs_Stads_fotgangarprogram_2018_2025.pdf   

Göteborgs Stad, Inventering av fotgängare och cyklister i, 2017-06-15  

1D_88_Inventering-av-cyklister-och-fotgangare_2018-04.pdf (goteborg.se) 

Göteborgs Stad, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg – ett program för 

bevarande Del 2, 1999  

https://goteborgsstadsmuseum.se/sites/goteborgsstadsmuseum.se/files/media/bevarandepr

ogram_gbg_vol_2_del_1.pdf   

https://goteborg.se/wps/proxy/http/62.88.129.68/sbk_plandokument_v1/1480K-II-3196.pdf
https://goteborg.se/wps/proxy/http/62.88.129.68/sbk_plandokument_v1/1480K-II-3196.pdf
https://goteborg.se/wps/proxy/http/62.88.129.68/sbk_plandokument_v1/1480K-II-3320.pdf
https://goteborg.se/wps/proxy/http/62.88.129.68/sbk_plandokument_v1/1480K-II-3320.pdf
http://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Backa%20-%20f%C3%B6rnyelse%20och%20komplettering%20kring%20Selma%20Lagerl%C3%B6fs%20Torg%20och%20Litteraturgatan-Program%20-%20samr%C3%A5d-Bilaga%20F%C3%B6ruts%C3%A4ttningar/$File/NyForutsattningarDel2.pdf?OpenElement
http://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Backa%20-%20f%C3%B6rnyelse%20och%20komplettering%20kring%20Selma%20Lagerl%C3%B6fs%20Torg%20och%20Litteraturgatan-Program%20-%20samr%C3%A5d-Bilaga%20F%C3%B6ruts%C3%A4ttningar/$File/NyForutsattningarDel2.pdf?OpenElement
http://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Backa%20-%20f%C3%B6rnyelse%20och%20komplettering%20kring%20Selma%20Lagerl%C3%B6fs%20Torg%20och%20Litteraturgatan-Program%20-%20samr%C3%A5d-Bilaga%20F%C3%B6ruts%C3%A4ttningar/$File/NyForutsattningarDel2.pdf?OpenElement
http://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Backa%20-%20f%C3%B6rnyelse%20och%20komplettering%20kring%20Selma%20Lagerl%C3%B6fs%20Torg%20och%20Litteraturgatan-Program%20-%20samr%C3%A5d-Bilaga%20F%C3%B6ruts%C3%A4ttningar/$File/NyForutsattningarDel2.pdf?OpenElement
http://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Backa%20-%20f%C3%B6rnyelse%20och%20komplettering%20kring%20Selma%20Lagerl%C3%B6fs%20Torg%20och%20Litteraturgatan-Program%20-%20samr%C3%A5d-Bilaga%20F%C3%B6ruts%C3%A4ttningar/$File/NyForutsattningarDel2.pdf?OpenElement
http://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Backa%20-%20f%C3%B6rnyelse%20och%20komplettering%20kring%20Selma%20Lagerl%C3%B6fs%20Torg%20och%20Litteraturgatan-Program%20-%20samr%C3%A5d-Bilaga%20F%C3%B6ruts%C3%A4ttningar/$File/NyForutsattningarDel2.pdf?OpenElement
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/0bbf9fb8-a6a9-43bf-9548-34e7697d8f0e/Gr%C3%B6nstrategi_20140324.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/0bbf9fb8-a6a9-43bf-9548-34e7697d8f0e/Gr%C3%B6nstrategi_20140324.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/32f1301c-7e10-4f6d-a0fa-ee4f1c2f3f3a/Trafikstrategi_Slutversion_swe_web_140402.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/32f1301c-7e10-4f6d-a0fa-ee4f1c2f3f3a/Trafikstrategi_Slutversion_swe_web_140402.pdf?MOD=AJPERES
http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/93ec9160f537fa30c12572aa004b6c1a/31b947dde363cf9bc125828f0038fac4/$FILE/10_1_Goteborgs_Stads_fotgangarprogram_2018_2025.pdf
http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/93ec9160f537fa30c12572aa004b6c1a/31b947dde363cf9bc125828f0038fac4/$FILE/10_1_Goteborgs_Stads_fotgangarprogram_2018_2025.pdf
http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/93ec9160f537fa30c12572aa004b6c1a/31b947dde363cf9bc125828f0038fac4/$FILE/10_1_Goteborgs_Stads_fotgangarprogram_2018_2025.pdf
https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_88_Inventering-av-cyklister-och-fotgangare_2018-04.pdf
https://goteborgsstadsmuseum.se/sites/goteborgsstadsmuseum.se/files/media/bevarandeprogram_gbg_vol_2_del_1.pdf
https://goteborgsstadsmuseum.se/sites/goteborgsstadsmuseum.se/files/media/bevarandeprogram_gbg_vol_2_del_1.pdf
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Göteborg Stad, Luftutredning Litteraturgatan (Hämtad 2020-06-23)  

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/5c942308-2262-4fa2-b6fe-1bf217d73e09/2015-

07+Luftutredning+Litteraturgatan.pdf?MOD=AJPERES   

Göteborgs Stad, Marklov, https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-

planarbete/bygga-riva-och-forandra/marklov?uri=gbglnk%3A2015922145332794   

Göteborgs Stad, Moderna Göteborg – Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse del 3, 

2017 https://goteborg.se/wps/wcm/connect/ace336a8-1768-4984-8d3b-

17ec535186ca/Kulturhistoriskt_vardefull_bebyggelse_volym_3_Moderna_Goteborg_del

_1_Inledning.pdf?MOD=AJPERES   

Göteborgs Stad, Projektplan BRT Citybuss Backastråket, genomförandestudie, 2020   

Göteborgs Stad, Reningskrav för dagvatten, 

2017 https://goteborg.se/wps/wcm/connect/58de86c4-be7d-421c-b186-

2cdccea811c6/Reningskrav+f%C3%B6r+dagvatten+-+G%C3%B6teborgs+Stad+2017-

03-02.pdf?MOD=AJPERES Göteborgs Stad, Sociotopkarta 

Backa, https://goteborg.se/wps/wcm/connect/a1fb56ed-7d60-4ca1-aa05-

a8340ec97f95/Backa_sociotopkarta.pdf?MOD=AJPERES  

Göteborgs Stad, Stadens färg – Policy och riktlinjer för färgsättning av utrustning i 

Göteborg, 2014 https://goteborg.se/wps/wcm/connect/b12a7842-66db-45cd-bb11-

0fd86ac7cd97/stadens_f%C3%A4rg_minsta+storlek.pdf?MOD=AJPERES   

Göteborgs Stad, Stadens golv – Policy för markbeläggningar i Göteborg, 2012   

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/eb37c42f-870e-4f12-b013-

d4304eade859/stadens_golv_minsta+storlek.pdf?MOD=AJPERES   

Göteborgs Stad, Stadens ljus – Policy för belysning och ljussättning i Göteborg, 2015  

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/56935e92-1e8f-4adf-85c2-

1c6718cbbd73/stadens_ljus.pdf?MOD=AJPERES   

Göteborgs Stad, Stadens möbler- Policy för markutrustning i Göteborg, 2014  

https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_140_Stadens-Mobler-

Riktlinjer_hq.pdf   

Göteborgs stad, Stadens träd – Policy för park- och gatuträd i Göteborg. Göteborg: 

Göteborgs stad, 2016  

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/9eedc976-3de5-49a4-a29e-

5d77b7e60e50/stadens_tr%C3%A4d.pdf?MOD=AJPERES   

Göteborg Stad, Statistikdatabas, (Hämtad juni 2020) 

http://statistikdatabas.goteborg.se/pxweb/sv/1.%20G%c3%b6teborg%20och%20dess%20

delomr%c3%a5den/1.%20G%c3%b6teborg%20och%20dess%20delomr%c3%a5den__St

adsdelsn%c3%a4mndsomr%c3%a5den__Befolkning__Hush%c3%a5ll/30_Hushallsstorle

k_SDN.px/table/tableViewLayout1/     

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/5c942308-2262-4fa2-b6fe-1bf217d73e09/2015-07+Luftutredning+Litteraturgatan.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/5c942308-2262-4fa2-b6fe-1bf217d73e09/2015-07+Luftutredning+Litteraturgatan.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/bygga-riva-och-forandra/marklov?uri=gbglnk%3A2015922145332794
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/bygga-riva-och-forandra/marklov?uri=gbglnk%3A2015922145332794
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/ace336a8-1768-4984-8d3b-17ec535186ca/Kulturhistoriskt_vardefull_bebyggelse_volym_3_Moderna_Goteborg_del_1_Inledning.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/ace336a8-1768-4984-8d3b-17ec535186ca/Kulturhistoriskt_vardefull_bebyggelse_volym_3_Moderna_Goteborg_del_1_Inledning.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/ace336a8-1768-4984-8d3b-17ec535186ca/Kulturhistoriskt_vardefull_bebyggelse_volym_3_Moderna_Goteborg_del_1_Inledning.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/58de86c4-be7d-421c-b186-2cdccea811c6/Reningskrav+f%C3%B6r+dagvatten+-+G%C3%B6teborgs+Stad+2017-03-02.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/58de86c4-be7d-421c-b186-2cdccea811c6/Reningskrav+f%C3%B6r+dagvatten+-+G%C3%B6teborgs+Stad+2017-03-02.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/58de86c4-be7d-421c-b186-2cdccea811c6/Reningskrav+f%C3%B6r+dagvatten+-+G%C3%B6teborgs+Stad+2017-03-02.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/a1fb56ed-7d60-4ca1-aa05-a8340ec97f95/Backa_sociotopkarta.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/a1fb56ed-7d60-4ca1-aa05-a8340ec97f95/Backa_sociotopkarta.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/b12a7842-66db-45cd-bb11-0fd86ac7cd97/stadens_f%C3%A4rg_minsta+storlek.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/b12a7842-66db-45cd-bb11-0fd86ac7cd97/stadens_f%C3%A4rg_minsta+storlek.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/eb37c42f-870e-4f12-b013-d4304eade859/stadens_golv_minsta+storlek.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/eb37c42f-870e-4f12-b013-d4304eade859/stadens_golv_minsta+storlek.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/56935e92-1e8f-4adf-85c2-1c6718cbbd73/stadens_ljus.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/56935e92-1e8f-4adf-85c2-1c6718cbbd73/stadens_ljus.pdf?MOD=AJPERES
https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_140_Stadens-Mobler-Riktlinjer_hq.pdf
https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_140_Stadens-Mobler-Riktlinjer_hq.pdf
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/9eedc976-3de5-49a4-a29e-5d77b7e60e50/stadens_tr%C3%A4d.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/9eedc976-3de5-49a4-a29e-5d77b7e60e50/stadens_tr%C3%A4d.pdf?MOD=AJPERES
http://statistikdatabas.goteborg.se/pxweb/sv/1.%20G%c3%b6teborg%20och%20dess%20delomr%c3%a5den/1.%20G%c3%b6teborg%20och%20dess%20delomr%c3%a5den__Stadsdelsn%c3%a4mndsomr%c3%a5den__Befolkning__Hush%c3%a5ll/30_Hushallsstorlek_SDN.px/table/tableViewLayout1/
http://statistikdatabas.goteborg.se/pxweb/sv/1.%20G%c3%b6teborg%20och%20dess%20delomr%c3%a5den/1.%20G%c3%b6teborg%20och%20dess%20delomr%c3%a5den__Stadsdelsn%c3%a4mndsomr%c3%a5den__Befolkning__Hush%c3%a5ll/30_Hushallsstorlek_SDN.px/table/tableViewLayout1/
http://statistikdatabas.goteborg.se/pxweb/sv/1.%20G%c3%b6teborg%20och%20dess%20delomr%c3%a5den/1.%20G%c3%b6teborg%20och%20dess%20delomr%c3%a5den__Stadsdelsn%c3%a4mndsomr%c3%a5den__Befolkning__Hush%c3%a5ll/30_Hushallsstorlek_SDN.px/table/tableViewLayout1/
http://statistikdatabas.goteborg.se/pxweb/sv/1.%20G%c3%b6teborg%20och%20dess%20delomr%c3%a5den/1.%20G%c3%b6teborg%20och%20dess%20delomr%c3%a5den__Stadsdelsn%c3%a4mndsomr%c3%a5den__Befolkning__Hush%c3%a5ll/30_Hushallsstorlek_SDN.px/table/tableViewLayout1/
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Göteborgs Stad, Strategi för Göteborg 2035 – 

Utbyggnadsplanering, 2014 https://goteborg.se/wps/wcm/connect/2b48a33f-df7f-4109-

8f7e-6a188582c2cc/up_slutrapport_lag.pdf?MOD=AJPERES  

Göteborgs Stad, Strukturplan för hantering av översvämningsrisker, Avrinningsområde 

Östra Hisingen, 2018   

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/9eedc976-3de5-49a4-a29e-

5d77b7e60e50/stadens_tr%C3%A4d.pdf?MOD=AJPERES   

Göteborgs Stad, Teknisk handbok, 

2020:2, https://tekniskhandbok.goteborg.se/  Göteborgs Stad, Trafikbuller i Göteborg 

kartläggning 2018, Miljöförvaltningen, 2018  

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/e583083a-041a-4758-9623-

adc8c7b64537/N800_R_2019_14.pdf?MOD=AJPERES   

Göteborgs Stad, Trafikmängder på olika gator (Hämtad 2020-06-23) 

https://goteborg.se/wps/portal/start/gator-vagar-och-torg/gator-och-vagar/statistik-om-
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