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1 Sammanfattning 
Trafikförslaget syftar till att i enlighet med cykelprogrammet bygga en cirka 4 100 
meter lång pendlingscykelbana längs Gamlestadsvägen mellan Lars Kaggsgatan och 
Agnesbergsvägen. Utbyggnaden till pendlingscykelbanan planeras på 
Gamlestadsvägens östra sida. 

Byggnation av en helt separerad gång- och cykelbana är möjlig. Cykelbanan blir 
2,4-3,0 meter bred längs hela sträckan och gångbanebredden kommer att variera 
mellan 1,8-2,5 meter. Den huvudsakliga konsekvensen trafikförslaget medför är 
förbättrad framkomlighet för gång- och cykeltrafik. 

På vissa delsträckor kommer körbanebredden att minskas för motortrafiken. 
Körbanemitten flyttas på Gamlestadsvägen och refuger justeras. Busshållplatserna 
längs sträckan byggs om och tillgänglighetsanpassas. 

Längs sträckan finns ett flertal naturvärdesobjekt och skyddade områden, så som 
Natura 2000-område och riksintresse naturvård. Pendlingscykelbanan korsar en 
stenvalvsbro över Lärjeån, bron är en fornlämning och vattendraget är Natura 2000-
område. Särskilda lov och dispenser krävs för intrång och påverkan på vatten och 
Natura 2000. Ytterligare finns fyra alléer längs med sträckan som omfattas av 
generellt biotopskydd där dispens krävs för intrång. En naturvärdesinventering (NVI) 
förstudienivå har tagits fram och 13 potentiella naturvärdesobjekt observerats inom 
dess inventeringsområde. Fem av dessa naturvärdesobjekt har getts preliminär 
naturvärdesklass 2 eller högre, det vill säga högt eller högsta naturvärdesklass. 

Fastighetsgränser mellan Trafikkontoret och Park- och Naturförvaltningen, 
Fastighetskontoret samt Trafikverket behöver regleras på begränsade sträckor. 

2 Bakgrund 
Trafikförslaget grundar sig i stadens Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025. 
Det finns ett uttalat mål att tredubbla antalet cykelresor till år 2025 och en av 
åtgärderna för att uppnå detta är att bygga en sammanhängande och väl utformad 
cykelinfrastruktur.  

I cykelprogrammet finns ett antal stråk utpekade som pendlingscykelstråk. 
Pendlingscykel-nätet är tänkt att knyta samman stadens tyngdpunkter och andra 
viktiga målpunkter. Cykelbanorna ska ha mycket god framkomlighet och få eller 
inga konflikter med andra trafikanter. De är till för alla typer av längre cykelresor, 
inte bara för arbetsresor. Nätet ska tillåta cyklister att färdas i olika hastigheter med 
god framkomlighet och säkerhet. 

2.1 Brister, problem och syfte 

Enligt cykelprogrammet är Gamlestadsvägen, delen Lars Kaggsgatan – 
Agnesbergsvägen, en sträcka som pekats ut som pendlingscykelstråk. För att 
uppfylla funktionskraven för det krävs utbyggnad av det befintliga övergripande 
cykelstråket längs sträckan. 
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2.2 Aktualitet och geografisk avgränsning 

Projektet är en del i att förverkliga Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025. 
Projektet gäller sträckan Gamlestadsvägen, delen Lars Kaggsgatan – Agnesbergs-
vägen, en sträcka på totalt cirka 4 100 meter. Enligt cykelprogrammet ska denna få 
standard pendlingscykelbana. 

Byggnationen bör genomföras någon gång under 2019-2025 då medel finns 
uppbokade för bl.a. detta projekt i investeringsplanen under utbyggnad av pendlings-
cykelstråk. Byggnationen angränsar till projekten detaljplan för Utveckling av 
Alelyckans Vattenverk (BN0506/12) och detaljplan för Bostäder vid Gamlestads-
vägen (BN0555/14) samt utbyggnad av cykelbana längs Agnesbergsvägen. 

2.3 Projektmål 

Målet med projektet är att bygga ut det befintliga cykelstråket längs Gamlestads-
vägen för att på så sätt uppfylla kriterierna för en dubbelriktad pendlingscykelbana. 
Detta som en del i att bygga ut pendlingscykelnätet i Göteborgs stad. Enligt 
cykelprogrammet ska pendlingscykel-stråken öka framkomligheten och säkerheten 
för cyklister. Ett av målen enligt cykel-programmet är att till år 2025 tredubbla 
antalet cyklister. 

3 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 
Gamlestadsvägen löper mellan Gamlestaden i syd till Hjällbo i norr, se Figur 1. 
Intrycket längs vägen är varierad med både bostadsområde, handelsområde, 
arbetsområde samt skogs-område. De senaste fyra åren har det skett mycket 
nybyggnation av bostäder i området och befolkningsmängden förväntas fortsätta 
öka.1 Gamlestadsvägen är en viktig länk mellan Hjällbo och centrala Göteborg. 

 

                                                 
1 Statistik.goteborg.se [2018-05-17] 
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Figur 1. Orienteringskarta med aktuell sträcka markerat i rött.2 

Gamlestadsvägen förvaltas av Trafikkontoret. I södra delen av sträckan är marken 
utanför vägområdet ägt av privata aktörer. Marken vid sidan av vägområdet på 
mitten av sträckan förvaltas av Fastighetskontoret och Park- och Naturförvaltningen 
samt privata aktörer. 

Hjällbovägen förvaltas av Trafikverket och därmed hela Lärjemotet. Lärjemotets 
ramper ansluter till Gamlestadsvägen. I Figur 2 visas förvaltningsgränserna på 
platsen idag. 

Figuren visar att även passagerna längs med Gamlestadsvägen över Hjällbovägens 
avfartsramperna förvaltas av Trafikverket.  

                                                 
2 https://www.openstreetmap.org/#map=13/57.7393/11.9813 [2018-05-16] 
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Figur 2. Uttag från Förvaltningskartan. Förvaltningsgränsen mellan Trafikkontoret (gul) och Trafikverket 
(röd) i höjd med Lärjemotet. 

3.1 Stadskaraktär 

Gamlestadsvägens aktuella sträcka ligger strax öster om Hisingen och Göta älv och 
sträcker sig från Gamlestaden till Hjällbos södra ände. I söder, i anslutning till 
Gamlestadstorget, är sträckan omgiven av tätbebyggda områden i form av både 
bostäder och verksamheter. Norr om Nylöse kyrka omges sträckan av skogskaraktär 
fram till handelsområdet och industriområdet. Norr om industriområdet, där 
Alelyckans vattenverk ligger, är det återigen ett skogsparti innan Lärjemotet och 
Hjällbos södra mynning. Sträckan har varierande stadskaraktär med bostadsområden 
i söder och handel, industri samt skogspartier i norr. 

3.2 Tillgänglighet och framkomlighet 

Framkomligheten för motortrafiken på sträckan anses god med ett körfält i vardera 
riktning samt bussfickor för linjetrafiken som inte stoppar upp flödet för biltrafiken. I 
korsningar finns även separata körfält för vänstersväng. Strax norr om cirkulations-
platsen vid Tideräknings-gatan finns en korsning med spårvagnstrafiken som är 
planskild, vilket också är bra ur framkomlighetssynpunkt. 

Framkomligheten för oskyddade trafikanter är också god längs sträckan med både 
gemensam gång- och cykelbana samt sträckor med separation mellan gångtrafikanter 
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och cyklister. Vid industriområdet finns tre överfarter som alla är storskaliga, vilket 
skapar barriäreffekter och otrygghet för cyklister och gångtrafikanter. Gång- och 
cykelbanan är helt separerad från körbanan längs sträckan. Framkomligheten för 
cykel- och gångtrafikanter är dock undermålig för stadens mål för pendlings-
cykelbana. 

Tillgängligheten på busshållplatser längs sträckan är bristfällig. 

3.3 Miljö, hälsa och säkerhet 

3.3.1 Luft och buller 

Området är idag utsatt för buller, luftföroreningar och vibrationer från närliggande 
bilväg, spårvagn samt tåg. Utomhusluft omfattas av miljökvalitetsnormer (MKN) 
som är vägledande för att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav 
som ställs genom Sveriges medlemskap i EU. MKN för utomhusluft regleras i 
luftkvalitetsförordningen (2010:477). 

Det finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar 
(PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och 
bens(a)pyren. De flesta normerna är så kallade gränsvärdesnormer som ska följas, 
medan några är så kallade målsättningsnormer som ska eftersträvas. Normerna 
baseras huvudsakligen på krav i EU-direktiv.3 

3.3.2 Naturmiljö och vatten 

Dokumenterade naturvärden 

Inom utredningsområdet finns ett flertal dokumenterade naturvärden som redovisas i 
Figur 3 och Figur 4 och sammanfattas nedan samt beskrivs mer ingående i NVI på 
förstudienivå4, som tagits fram inom ramen för genomförandestudien: 

- Natura 2000 – habitatdirektivet 
Ån utgör ett viktigt lekområde för lax och öring. Området utgör även god 
sötvatten-fauna samt har goda exempel på olika värdefulla skogstyper. Inom 
detta Natura 2000 område är det störst fokus på bevarande och återskapande 
av reproduktionsområden för lax och havsöring, bevara ädellövskogens 
artrikedom samt förbättra stammen av flodpärlmussla. (Arbetsområdet ligger 
långt från närmsta fynd av flodpärlmussla. Däremot finns områden för lax 
och öringens lek samt ädellövskog i närhet). 

- Lövskogsinventering (Länsstyrelsen) 
- Ädellövskog (Länsstyrelsen) 
- Riksintresse naturvård 
- Värdetrakter skog 
- Skyddsvärda träd (Länsstyrelsen)  

                                                 
3 Naturvårdsverket (2019). Miljökvalitetsnormer för nutomhusluft. Tillgänglig: 
https://www.naturvardsverket.se/mknluft [2019-12-04]. 
4 ÅF Infrastructure AB (2019). Naturvärdesinventering på förstudienivå Pendlingscykelbana 
Gamlestadsvägen, Göteborgs stad [2019-12-06]. 
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- Djur- och naturkartan (Göteborgs stad) 
o Fladdermöss 
o Större vattensalamander 
o Våtmarker 
o Ädellövskog 
o Sumpskog 
o Rast- och övervintringsområde för fåglar 
o Habitat för fåglar 

 

Naturvärdesobjekt från NVI på förstudienivå 

Inventeringsområdet sträcker sig längs med hela utredningssträckan längs med 
Gamlestadsvägen, med en bredd på cirka 25 meter åt respektive håll från gång- och 
cykelbanan, där området utökats till cirka 35 meter åt respektive håll inom område 
för riksintresse för naturvård. NVI på förstudienivå är en skrivbordsstudie där 
potentiella naturvärdesobjekt identifieras utifrån dokumenterad information om 
naturen inom samt i närhet till inventeringsområdet tillsammans med kartor, 
flygbilder och andra relevanta underlag som finns tillgängliga. 

Inom inventeringsområdet för NVI:n har samtliga potentiella naturvärdesobjekt som 
kan antas vara positiva för biologisk mångfald identifieras och avgränsats, se Figur 5. 
Tabell 1 redovisar identifierade potentiella naturvärdesobjekt.  
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Figur 3. Karta över utredningsområdet och dokumenterade naturvärden inom samt i närhet. 
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Figur 4. Karta över utredningsområdet och dokumenterade naturvärden inom samt i närhet enligt 
Göteborgs stads kartverktyg Djur- och naturkartan. 
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Tabell 1. Identifierade potentiella naturvärdesobjekt från NVI på förstudienivå. 

Namn Ritning Naturtyp Beskrivning Lagskydd 
Preliminär 
naturvärdesklass 

ObjektID 1 0201-
0204 

Park och 
trädgård 

Allé Generellt 
biotopskydd 

4 – visst naturvärde 

ObjektID 2 0204 Skog och 
träd 

Trivallövskog med 
ädellövträd inslag 

 4 – visst naturvärde 

ObjektID 3 0205 Park och 
trädgård 

Allé Generellt 
biotopskydd 

4 – visst naturvärde 

ObjektID 4 0206 Skog och 
träd 

Lövskog  4 – visst naturvärde 

ObjektID 5 0209 Skog och 
träd 

Lövskog  4 – visst naturvärde 

ObjektID 6 0209 Park och 
trädgård 

Större lövträd i 
trädgård 

 4 – visst naturvärde 

ObjektID 7 0210 Park och 
trädgård 

Allé Generellt 
biotopskydd 

3 -påtagligt 
naturvärde 

ObjektID 8 0211 Park och 
trädgård 

Allé Generellt 
biotopskydd 

4 – visst naturvärde 

ObjektID 9 0216 Skog och 
träd 

Ädellövblandskog 
och triviallövskog 
med ädellövinslag 

Natura 2000 
Riksintresse 
Naturvård 

1 – högsta 
naturvärde 

ObjektID 10 0216-
0217 

Skog och 
träd 

Ädellövskog Natura 2000 
Riksintresse 
Naturvård 

1 – högsta 
naturvärde 

ObjektID 11 0216-
0217 

Vattendrag Lärjeån Natura 2000 
Riksintresse 
Naturvård 

1 – högsta 
naturvärde 

ObjektID 12 0217-
0218 

Skog och 
träd 

Ädellövskog Natura 2000 
Riksintresse 
Naturvård 

1 – högsta 
naturvärde 

ObjektID 13 0217-
0218 

Skog och 
träd 

Ädellövskog Riksintresse 
naturvård 

2 – högt naturvärde 
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Figur 5. Översiktskarta över identifierade potentiella naturvärdesobjekt från NVI på förstudienivå. 
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Naturvårdsarter 

Naturvårdsarter inom samt i närhet till inventeringsområdet för NVI på förstudienivå 
visas i Tabell 2 nedan. Arter som inkluderats är arter som är rödlistade, signalarter, 
invasiva arter, arter som omfattas av Artskyddsförordningen, fiskar, fladdermöss och 
groddjur. I Figur 6 redovisas en översikt över området med artfynd. I NVI på 
förstudienivå redovisas samtliga artfynd på detaljerade kartor. 

 

Tabell 2. Naturvårdsarter inom inventeringsområde för NVI på förstudienivå samt i närhet till 
inventeringsområdet. Arterna är observationer från Artportalen, elfiskeregistret och musselportalen. 
Fynden är uppdelade efter rödlistade och inte rödlistade. Arter med markering (§) är listade i bilaga 1 
eller 2 i artskyddsförordningen. Samtliga fåglar omfattas av artskyddsförordningen och betecknas med 
(a) om de inte är listade i bilagorna. Signalarter markeras med (s). Invasiva arter markeras med (i). 5 

Inom 
inventeringsområde 

I närhet till inventeringsområde 

Rödlistade Rödlistade 

Dvärgag (CR) Almrostöra (VU) Havsörn (NT)(§) Rapphöna (NT) 

Lake (NT) Backsvala (NT)(a) Hussvala (VU)(a) Rosenfink (VU)(a) 

Ål (CR) Berguv (VU) Knölvial (VU)(§) Rosenporing (NT) 

 Bivråk (NT) Kungsfiskare (VU)(§) Silltrut (NT) (§) 

 Brunand (VU) (§) Kungsfågel (VU)(a) Småfläckig sumphöna 
(VU)(§) 

 Buskskvätta (NT)(a) Kärrjohannesört (NT) Spillkråka (NT)(§) 

 Duvhök (NT)(§) Kärrnäva (EN)(§) Stare (VU)(§) 

 Etternässla (NT) Lundsångare (NT)(a) Storspov (NT)(§) 

 Fjällvråk (NT)(a) Lunglav (NT)(s) Sädgås (NT)(§) 

 Gråtrut (VU)(§) Mindre hackspett 
(NT)(a) 

Sävsparv (VU)(a) 

 Gröngöling (NT)(a) Pilgrimsfalk (NT)(§) Tornseglare (VU)(a) 

 Gulsparv (VU)(a) Prakttagging (VU)(s)  

Ej rödlistade Ej rödlistade 

Bäcknejonöga (§) Dvärgpipistrell (§) Nordfladdermus (§) Vanlig groda (§) 

Lax (§) Gråskimlig fladdermus (§) Skogsbräsma (s) Vattenfladdermus (§) 

Stensimpa (§) Jätteloka (i) Skogslind (s)  

Strutbräken (s)(§) Liljekonvalj (s) Större brunfladdermus  

Öring Myotis (§) Vanlig dammussla  

                                                 
5 ArtDatabanken – SLU (2019). Artportalen. Tillgänglig: https://www.artportalen.se/ [2019-10-01]. 
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Figur 6. Karta som visar artfynd inom samt i närhet till inventeringsområdet. Arterna är observationer 
från Artportalen, elfiskeregistret och musselportalen. 
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Förorenad mark 

Sökning i Länsstyrelsen EBH-stöd6 visar ett flertal fastigheter som har eller har haft 
verksamheter som kan ha gett upphov till föroreningar finns i närhet till 
utredningsområdet, se Figur 7. De flesta är ”E” – ej riskklassade. Två stycken har fått 
riskklass 2 – stor risk. 

Risk för tjärasfalt i vägen finns då vägen har haft likande dragning sedan 1930-talet 
enligt historiska kartor, och därav är risken för tjärasfalt stor då användning av tjär-
haltigt bindemedel upphörde först på mitten av 70-talet i Sverige. Tjärhaltiga 
bindemedel innehåller höga halter av PAH vilka är cancerogena.7 

  

                                                 
6 Länsstyrelsen Västra Götalands län (2019). Informationskartan Västra Götaland. Tillgänglig: 
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=023f6dde755f41c5a719b111ddfb80ed [2019-
12-05]. 
7 Asfaltsskolan (1999). Asfaltsboken – Kapitel 19: Hälsa, säkerhet och miljö. Tillgänglig: 
http://www.asfaltboken.se/halsa-sakerhet-och-miljo/ [2019-12-04]. 
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Figur 7. Potentiellt förorenade områden enligt Länsstyrelsen EBH-stöd ((© Lantmäteriet 
Geodatasamverkan - Topografiska webbkartan).  



 

2019-12-16 Pendlingscykelbana Gamlestadsvägen Dnr: 6125/17 

 

19 

Hydrauliska förutsättningar 

Hydrauliska förutsättningar i ett vattendrag beskriver hur vattenflödet 
(vattenföringen) ser ut och hur den varierar med för olika typer av vattenföringar vid 
olika återkomsttid. Tabell 3 redovisar flödesstatistik för aktuell del av Lärjeån, som 
vid medelvattenföring (MQ) är 2,07 m3/s. 

Tabell 3. Flödesstatistik (1981-2010) för aktuellt vattendrag Lärjeån inklusive dess avrinningsområde.8.  
 

Total 
vattenföring 

[m³/s] 

Total 
stations-

korrigerad 
vattenföring 

[m³/s] 

Total 
naturlig 

vattenföring 
[m³/s] 

HQ50 – Högvattenföring med en  

återkomsttid av 50 år. 

26,4 26,4 26,4 

MHQ – Medelvärdet av varje års 
högsta dygnsvattenföring 

15,3 15,3 15,3 

MQ – Medelvärdet av 
dygnsvattenföringen 

2,01 2,01 2,01 

MLQ – Medelvärdet av varje års 
lägsta dygnsvattenföring 

0,11 0,11 0,11 

 

Nivå för högsta högvatten vid bron är vid HHW cirka +2,9. Nivåerna är från 1930 
och kan därav ha förändrats. 

Ingen hydraulisk modellering har utförts för aktuellt område. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten och fisk- och musselvatten 

Vattendraget Lärjeån från mynningen i Göta älv till Gråbo9 är 22 km långt och 
mynnar ut i Göta älv. Inget vattenkraftverk finns inom vattensystemet. Uppströms 
aktuell del av vattendraget finns Lärjeholmsdammen som utgör definitivt 
vandringshinder för svagsimmande fiskar, men där andra fiskar som exempelvis lax 
och kan ta sig förbi via den fiskväg som finns förbi dammen. 

Vattendraget omfattas av MKN för ytvatten med avseende kemisk- och ekologisk 
status. Den ekologiska statusen är bedömd som måttlig med avseende till främst 
problematik kring övergödning och god status för fiskar. Den kemiska statusen 
uppnår ej god då ett eller flera prioriterade ämnen ej uppnår god status. Det rör sig 
om ämnena Polybromerade difenyletrar (PBDE), Kvicksilver (Hg), Flouranten, 
Perfluoroktansulfonat (PFOS) och Polycykliska aromatiska kolväten (PAH). 

 

                                                 
8 SMHI (2016). Vattenwebb. Tillgänglig: https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/ [2019-12-05]. 
 
9 VISS – Vattenmyndigheterna, länsstyrelserna & Havs och vattenmyndigheten (2019). Lärjeån från 
mynningen i Göta älv till Gråbo. Tillgänglig: 
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA10559559 [2019-12-04]. 



 

2019-12-16 Pendlingscykelbana Gamlestadsvägen Dnr: 6125/17 

 

20 

3.3.3 Övriga skyddade områden 

Utredningsområdet ligger inom område som omfattas av strandskydd. Ytterligare 
finns område med riksintresse friluftsliv och vattenskyddsområde i närhet till 
utredningsområdet, se Figur 8. 

 

 
Figur 8. Karta över övriga skyddade områden inom samt i närhet till utredningsområdet. 
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3.3.4 Kulturmiljö 

Längs Gamlestadsvägen har följande intressen utifrån kulturmiljövård observerats 
Figur 8:10 

• Nylöse kyrka, kyrkligt kulturminne 
• Begravningsplats, kulturhistorisk värdefull bebyggelse (ritning nr 0205). 

• Fornlämning i form av ett vägmärke i närheten av Alelyckans sportcenter 
(ritning nr 0212). Vägmärket finns ovan mark. 

• Stenvalvsbron över Lärjeån (ritning nr 0217). 

• Fornlämning i form av ett gränsmärke intill stenvalvsbron (ritning nr 0217). 
Gränsmärket finns ovan mark. 

Det är dock enbart stenvalvsbron (sista punkten ovan) som bedöms beröras av 
åtgärderna. 

3.4 Trafik, gator och torg 

Gamlestadsvägen ansluter i söder till Lars Kaggsgatan och i norr till Agnesbergs-
vägen, se Figur 1. Sträckan är cirka 4 100 meter lång. Gamlestadsvägen är reglerad 
som huvudled och hastighetsbegränsningen är i huvudsak 70 km/h. Delar av sträckan 
är reglerad till 50 km/h.  

På den aktuella sträckan av Gamlestadsvägen finns idag en övergripande gång- och 
cykel-bana där gång- och cykeltrafiken är separerade på sträckan Lars Kaggsgatan – 
Nylöse kyrka. Den dubbelriktade cykelbanan är här cirka 2,5 meter bred. Mellan 
Nylöse kyrka och Agnesbergsvägen är det idag en gemensam gång- och cykelbana 
med en bredd på 3,0 meter.  

Följande lokala trafikföreskrifter gäller på sträckan: 

• Gamlestadsvägen ska, utom lokalkörbanorna, tillhöra bärighetsklass 1. 

• Korsningen mellan Gamlestadsvägen och Nylösegatan ska vara 
cirkulationsplats. 

• Platsen där Gamlestadsvägen och Tideräkningsgatan möts ska vara 
cirkulationsplats. 

• Gamlestadsvägen, förutom cirkulationsplatserna med Tideräkningsgatan, 
Nylösegatan, Malmsjögatan/Ånäsvägen/Kalles väg och lokalkörbanorna ska 
vara huvudled. 

Alla passager på sträckan är obevakade. Cykelpassagerna vid Nylösegatan, de tre 
utfarterna från handelsområdet, Alelyckegatan samt Bassänggatan är förhöjda.  

Trafikdata för den aktuella sträckan av Gamlestadsvägen presenteras nedan i 
Tabell 4. På den norra delen av sträckan, mellan handelsområdet och 
Agnesbergsvägen, vilket motsvarar cirka 2 500 meter, är andelen gångtrafikanter låg. 

                                                 
10 Länsstyrelsen Västra Götalands län (2019). Karttjänsten ”webbGIS”. Tillgänglig: http://ext-
webbgis.lansstyrelsen.se/Vastragotaland/Infokartan/ [2019-04-10]. 
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Tabell 4. Trafikdata för Gamlestadsvägen uppdelad på delsträckor. Året då mätningen genomfördes 
står i parentes. 

Delsträcka 
ÅMVD 

(bilar/dygn) 
Maxtim EM Hastighet (km/h, 

85-percentil) (bilar/timme) 

Gamlestadstorget - 
Nylösegatan 

11 000 
(2016) 

970 
(2016) 

49  
(2016) 

Nylösegatan - 
Alekärrsgatan 

11 700 
(2016) 

1 130  
(2016) 

65  

(2016) 

Alekärrsgatan – 
Tideräkningsgatan 

11 200 
(2016) 

1 100  
(2016) 

62  
(2016) 

Tideräkningsgatan – 
Lärjemotet 

14 500 
(2016) 

1 360  
(2016) 

57  

(2016) 

 

Längs sträckan finns busshållplatserna Nylösegatan, Alekärrsgatan, Skräppekärr 
östra, Alelyckan, Vattenverket, Burmabacken och Lärjeholm som trafikeras av  
buss 78. 
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3.5 Trafiksäkerhet 

Enligt Transportstyrelsens olycksdatabas STRADA har det under de senaste 10 åren 
(2008-01-01—2017-12-31) inträffat 78/76 trafikolyckor längs den aktuella sträckan. 

40 av olyckorna var mellan flera fordon, antingen avsvängandeolyckor eller 
upphinnandeolyckor, flera i samband med u-svängande fordon. 5 olyckor var 
singelolyckor med motorfordon och en olycka var en kollision mellan två 
motorfordon. En av olyckorna klassificerades som allvarlig, två som måttliga och de 
övriga som lindriga. 

I 30 av olyckorna var oskyddade trafikanter inblandade, varav en med dödlig utgång. 
Denna inträffade 2017-12-19 i höjd med busshållplats Skräppekärr Östra. 

 

 
Figur 9. Utdrag från Transportstyrelsens olycksdatabas STRADA.11 

3.6 Trygghet 

Delar av sträckan är inte belyst för gång- och cykeltrafikanter vilket kan öka känslan 
av otrygghet. Industri- och handelsområdena som finns på större delen av sträckan 
kan ge en känsla av ödslighet utanför arbetstid och öppettider och därmed kan bidra 
till otrygghet. I södra änden av sträckan finns mycket bostäder vilket ökar känslan av 
trygghet. 

 

                                                 
11 http://strada.trasnportstyrelsen.se/stradauttag/ [2018-08-24] 
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3.7 Social- och barnperspektiv 

Gamelstadsskolan F-6 och Brandströmska Skolan Nylöse F-9 ligger inom cirka 500 
meters radie från den aktuella sträckan. Den tydligt separerade gång- och cykelbanan 
ger stor rörelsefrihet för barn, dock skapar den omfattande motortrafiken längs 
sträckan en otrygghet för barn, främst i plankorsningar.  

Längs sträckan finns flertalet målpunkter. I södra änden finns bostäder och 
verksamheter samt Nylöse kyrka. Vid handelsområdet finns inte bara 
livsmedelsbutiker utan också restaurang, lekland och spelbutik. Lite längre norrut på 
sträckan finns ett större industriområde med flertalet arbetsplatser, bland annat 
Alelyckans vattenverk. Här finns också Alelyckans sportcenter, en 
återvinningscentral och ett kolonistugeområde. I norr ansluter Gamlestadsvägen till 
stadsdelen Hjällbo, vilket innebär målpunkter så som bostäder och Hjällbo centrum. 

4 Byggnadstekniska förutsättningar 

4.1 Anordningar 

Ledningar 

Längs Gamlestadsvägen finns fiberkablar från Tele2 från norr om Nylöse kyrka till 
strax söder om Alelyckegatan. Fiberkablarna korsar även Gamlestadsvägen på två 
ställen. Även Skanova äger fiberkablar längs med Gamlestadsvägen som löper i 
lokalkörbanor, i grön-områden, i gång- och cykelbana och som korsar vägen på 
flertalet ställen.  

Längs med vägen finns VA-ledningar, spillvattenledningar, dagvattenledningar och 
kombinerade avloppsledningar. I höjd med Bassänggatan finns VA-elledningar i 
både nord-sydlig riktning och korsar Gamlestadsvägen på flera ställen.  

Inom utredningsområdet äger Göteborgs Energi gasledningar, elledningar och 
optoledningar. Gasledningarna är dragna längs lokalkörbanorna mellan Lars 
Kaggsgatan och Nylöse kyrka samt korsar vägen på några ställen längre norrut. Strax 
norr om hållplats Alelyckan fram till korsningen med Tideräkningsgatan leds en 
gasledning i gång- och cykelbanan. Elledningarna är dragna både körbana, grönyta 
samt gång- och cykelbana och finns längs större delen av sträckan. 

Digitalt underlag från Ledningskollen visas i Bilaga 6 Digital ledningskoll. 

Spår 

Strax norr om cirkulationsplatsen med Tideräkningsgatan finns en planskild korsning 
med spårväg som nyttjas av spårvagnstrafiken. 

Byggnadsverk 

Precis norr om den planskilda spårkorsningen finns en cirka 1 meter hög och 10 
meter lång stödmur på öster sida om vägområdet. Denna bär delar av lasterna från 
plankorsningens slänter.  
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Norr om den planskilda spårvägskorsningen och stödmuren korsar vägen Lärjeån där 
körbanan respektive gång- och cykelbanan går över var sin separat bro. Den bro som 
nyttjas av gång- och cykeltrafikanter är en K-märkt stenvalvsbro. 

Belysning 

På lokalgatorna som löper längs med Gamlestadsvägens östra sida mellan Lars 
Kaggsgatan och Nylöse Kyrka finns belysning i form av linburen belysning. Norr om 
Nylöse kyrka finns separat belysning för körbanan och separata belysningsstolpar till 
gång- och cykelbanan, vars armaturer är placerade lägre än körbanebelysningen. 
Belysningsstolparna är placerade i grönområdet som separerar gång- och cykelbanan 
från körbanan. Den separata belysningen för gång- och cykelbanan upphör dock efter 
cirka 150 meter.  

Där grönområdet upphör mellan körbana och gång- och cykelbana fram till 
handelsområdet är belysningsstolparna som förser körbanan istället placerade öster 
om gång- och cykelbanan. Vid handelsområdet finns mer belysning som är placerad 
på båda sidor av körbanan, framförallt i anslutning till busshållplatserna. Efter 
busshållplatsen Alekärrsgatan finns belysning återigen endast på öster sida av vägen, 
öster om gång- och cykelbanan. Så fortsätter belysningen fram till och med 
cirkulationsplatsen vid Tideräkningsgatan.  

Cirkulationsplatsen vid Tideräkningsgatan har centrerad belysning samt belysning på 
båda sidor av körbanan. Mellan cirkulationsplatsen och strax norr om korsningen 
med Lärjeholmsvägen finns linburen belysning. Norr om korsningen med 
Lärjeholmsvägen fram till korsningen med Hjällbovägen finns belysningsstolpar 
placerade i mittrefugen samt på väster sida om vägen. Korsningen med Hjällbovägen 
är väl upplyst med centrerad belysning i mittrefugerna samt belysningsstolpar 
placerade på båda sidor av körbanan. På den sista sträckan fram till Agnesbergsvägen 
finns belysningsstolpar i mittrefugen samt på väster sida om körbanan. I korsningen 
med Agnesbergsvägen finns belysningsstolpar även på öster sida om körbanan. 

4.2 Miljöbelastning 

Planerad åtgärd bedöms direkt eller indirekt påverka naturvärdesobjekt och 
naturvärden. I avsnitt C.3 redogörs översiktligt för de potentiella naturvärdesobjekt 
och tidigare dokumenterade naturvärden som identifierats vid 
naturvärdesinventeringen på förstudienivå som utförts inom ramen för aktuell 
genomförandestudie. Skyddsområde för vissa objekt som omfattas av det generella 
biotopskyddet bedöms att påverkas av planerad åtgärd. I det fortsatta arbetet behöver 
en NVI på fältnivå utföras för att få en heltäckande bild av förekomsten av 
naturvårdsarter och skyddsvärda miljöer. Inventeringen föreslås utföras med 
detaljeringsgrad detalj samt med tilläggen detaljerad artredovisning och generellt 
biotopskydd. 

Pendlingscykelbanan korsar Lärjeån och ett område som omfattas av strandskydd, 
art- och habitatdirektivet (Natura 2000) och riksintresse Naturvård. De tillstånd, lov 
och dispenser som bedöms vara aktuella redogörs för i avsnitt H. 

Utöver eventuella föroreningar som härrör från de fastigheter som finns registrerade i 
EBH-stödet belastas området av föroreningar från trafiken. 
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Utbyggnaden av stenvalvsbron över Lärjeån kan klassas som vattenverksamhet. Hur 
bron utformas och utförs avgör om åtgärden klassas som vattenverksamhet eller inte. 
Vattenverksamhet innefattar arbete i vattenområden och åtgärder som påverkar 
vattenmängden. Exempel på vattenverksamhet är muddring, omledning av 
grundvatten, byggande av brygga eller bro, pålning i vattendrag samt utfyllnad i 
vattenområde. Ett vattenområde definieras som ”ett område som täcks av vatten vid 
högsta förutsebara vattenstånd. Detta innebär att även marken invid sjöar, vattendrag 
och hav kan räknas som vattenområde”.12 I huvudsak krävs tillstånd för all 
vattenverksamhet med vissa undantag. För påverkan från breddning av bron över 
Lärjeån se Bilaga 7 Gång- och cykelbro över Lärjeån, PM Genomförandestudie. 

Vissa arbetsmoment, så som spont och pålning, genererar grumling. Hur grumling 
påverkar värdena i vattnet kan behöva utredas i senare skeden. 

4.3 Arkeologi 

Stenvalvsbron över Lärjeån (Angered 16:1) är klassad som fornlämning enligt 
Riksantikvarieämbetets databas Fornsök och besitter kulturhistoriska värden. Denna 
behöver därför ges särskild hänsyn och samråd med länsstyrelsen krävs för samtliga 
åtgärder på bron. Detta har initierats under aktuell genomförandestudie, se Bilaga 7 
Gång- och cykelbro över Lärjeån, PM Genomförandestudie och Bilaga 10 Beslut 
från länsstyrelsen. 

Bron bedöms vara av hög ålder och kan troligtvis ha uppförts under tidigt 1800-tal 
eller tidigare. Gamlestadsvägens sträckning har haft en historisk funktion som 
infartsväg till Göteborg från norr och äldre kartmaterial visar att en bro har funnits på 
platsen över Lärjeån sedan åtminstone 1680-talet.  

I övrigt finns ingen känd arkeologi som förväntas påverka byggnationen. Samråd 
med Länsstyrelsen gällande eventuella arkeologiska utredningar längs sträckan ska 
ske i enlighet med Kulturmiljölagen (KML 2 kap. 10 §) . 

4.4 Geoteknik 

Inga fältundersökningar har utförts i detta skede. Äldre geotekniska utredningar i 
närliggande områden har använts vid bedömningen. Enligt de äldre 
undersökningarna och SGU:s jordartkarta består jordlagren av främst postglacial 
lera, se Figur 10. Längs sträckan finns även berg i dagen som sträcker sig längs med 
cykelbanan. I den norra delen av den sträckan finns även en del andra jordarter: 
morän omväxlande med sorterade sediment, svämsediment samt postglacial sand. 
Jordmäktigheten varierar sträckan, med djup från 0 meter till över 50 meter. De 
djupaste delarna återfinns längst i norr och längst i söder av sträckan. Se även 
jordarts-karta i Figur 10 nedan. 

Leran inom området bedöms vara normalkonsoliderad vilket innebär att 
långtidssättningar uppkommer om last påförs från exempelvis bankfyllning. Det 
finns även risk för pågående sättningar i området. 

                                                 
12 Länsstyrelsen Västra Götalands län (2018). Vattenverksamhet. Tillgänglig: 
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-
miljopaverkan/vattenverksamhet/Sidor/default.aspx [2018-04-23]. 
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Inga stabilitetsproblem bedöms föreligga söder om Tideräkningsgatan. I området vid 
Lärjeån finns dock stora nivåskillnader som eventuellt kan innebära 
stabilitetsproblem. 

 
Figur 10. Jordartskarta från SGU.13 

4.5 Bergteknik 

Berggrunden i området består enligt SGU av tonalit - granodiorit. Jordartskartan 
visar på främst två områden där ytligt berg kan finnas i direkt närhet till planerad 
gång- och cykelbana, se Figur 11. 

 

                                                 
13 https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html [2019-02-22] 
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Figur 11. T v: SGU berggrundskarta över aktuellt område, svart markering visar vägsträckningen. 
Ljusbrunt i kartan är tonalitgranodiorit . T h: SGU jordartskarta över aktuellt område, svart markering 
märkt A & B visar troliga områden med ytligt berg i närheten av vägsträckan. Rött = urberg. 
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Vid okulärbesiktning konstateras att område B inte innefattar några bergskärningar 
som kan påverkas vid byggnation av den planerade pendlingscykelbanan. 

I område A finns fyra befintliga bergskärningar i direkt anslutning till befintlig gång- 
och cykelbana vilka bedöms påverkas vid byggnation av den planerade 
pendlingscykelbanan. För samtliga bergskärningar i område A stupar foliationen mot 
gång- och cykelbanan.  

Skärning nummer 1 i område A ligger längst söderut och är cirka 40 meter lång och 
som högst 3 meter hög, se Figur 12. Den övergår i en naturlig bergslänt som är cirka 
7 meter hög. Skärningen skiljs från gång- och cykelbanan av ett cirka 2 meter brett 
dike. Det växer vegetation i skärningen och det rinner en del vatten. 

 

 
Figur 12. Skärning 1, bild tagen åt söder. 

Skärning nummer 2 i område A ligger runt 20 meter norr om skärning 1 och är en 
mindre skärning som är 1,5 meter hög och cirka 4 meter lång, se Figur 13. Även här 
är diket cirka 2 meter brett. 
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Figur 13. Skärning 2, bild tagen åt söder. 

Skärning nummer 3 i område A ligger cirka 25 meter norrut från skärning 2 och är 
också en mindre skärning, cirka 1 meter hög och 3 meter lång, se Figur 14. Större 
delen av berget är övertäckt av gräs och mossa. Diket mellan befintlig gång- och 
cykelbana och klacken är cirka 2 meter brett. 

 

 
Figur 14. Skärning 3, bild tagen åt norr. 
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Skärning nummer 4 i område A börjar cirka 10 meter norr om skärning 3 och är cirka 
70 meter lång samt som mest 4 meter hög, se Figur 15. Skärningen övergår på höjden 
i naturlig häll som är runt 10 meter hög. Det växer vegetation i skärningen och rinner 
en del vatten. 

 

 
Figur 15. Skärning nr 4, bild tagen åt norr. 

5 Trafik- och gestaltningsförslag 
Enligt framtagna trafikförslagsskisser framgår det att det är möjligt att skapa en 
separat 2,4-3,0 meter bred dubbelriktad pendlingscykelbana som är separerad både 
från gångbana och körbana. 

Utbyggnaden till pendlingscykelbana kan ske i huvudsak genom att bilkörbanans 
bredd minskas. Här måste körbanemitt justeras och vägen asfalteras om för 
bombering ska stämma överens med ny körbanemitt. På vissa sträckor genomförs 
utbyggnaden genom att naturmark eller tomtmark används. Här kan även träden 
komma att påverkas. 

Samtliga förhöjda gång- och cykelpassager som idag finns i gatukorsningar byggs 
om till hastighetssäkrade förhöjda cykelöverfarter. 

Busshållplatserna på vägens östra sida kommer att påverkas eftersom körbanans 
bredd minskas till förmån för gång- och cykelbanan. Befintliga busshållplatser 
behöver således flyttas något västerut. Samråd hölls 2019-03-06 med Trafikkontorets 
hållplatsgranskare Tobias Lager. Rekommendationerna från samrådet har arbetats in 
i trafikförslagen och beskrivs i Bilaga 3 Samrådslista.  

Nedan beskrivs trafikförslaget från Lars Kaggsgatan och Gamlestan i söder till 
Agnesbergs-vägen och Hjällbo i norr. 

 



 

2019-12-16 Pendlingscykelbana Gamlestadsvägen Dnr: 6125/17 

 

32 

Lars Kaggsgatan – Nylösegatan  

Mellan Lars Kaggsgatan och Nylösegatan breddas cykelbanan till 3,0 meter medan 
gångtrafikanter hänvisas till den östra sidan av lokalgatan där en cirka 2,5 – 3,0 
meter bred befintlig gångbana finns. Breddningen av cykelbanan sker mot körbanan. 
Strax innan korsningen med Nylösegatan leds gångbanan över från den östra sidan 
av lokalkörbanan och separeras mot cykelbanan med hjälp av 3 skift smågatsten. 
Passagen över Nylösegatan justeras. 

I höjd med en befintlig passage genom bullerplanket anläggs en klack från 
gångbanan för att skapa en säkrare gångpassage över lokalkörbanan. Två befintliga 
parkeringsplatser utgår för att ge plats åt denna. 

Nylösegatan – Nylöse kyrka 

Mellan Nylösegatan och Nylöse kyrka minskas den enkelriktade parallella 
lokalgatans körbanebredd till 5,5 meter till förmån för 3,0 meter bred cykelbana och 
1,8-2,0 meter bred gångbana. Gång- och cykelbanan separeras närmast korsningen 
med Nylösegatan med hjälp av plattrad alternativt 3 skift smågatsten för att sedan 
övergå till en vit heldragen linje. Gångpassagen som korsar infarten till 
lokalkörbanan från cirkulationsplatsen tillgänglighetsanpassas. 

Nylöse kyrka – Handelsområdet 

Från Nylöse kyrka till handelsområdet blir fortsatt gångbanebredden 1,8 meter och 
cykelbanebredden 3,0 meter. De första 300 meterna breddas gång- och cykelbanan 
mot diket för att sedan övergå i en breddning mot både körbana och berg längs cirka 
300 meter. Här krävs bergschaktning för att få plats med den planerade gång- och 
cykelbanan. 

Passagen över Lafingatan förhöjs och tillgänglighetsanpassas samt byggs om till 
gång- och cykelöverfart. Mellan Lafingatan och den södra infarten till 
handelsområdet breddas gång- och cykelbanan ut i körbanan och refugen justeras. 
Passagen över den södra infarten är lång varför den kompletteras med en refug samt 
byggs om till gång- och cykelöverfart som är upphöjd och tillgänglighetsanpassad, se 
Figur 16. 

Norr om den södra infarten till handelsområdet fortsätter gång- och cykelbanan att 
breddas västerut vilket gör att busshållplats Alekärrsgatan och refugen flyttas 
västerut. I samband med flytten tillgänglighetsanpassas även busshållplatsen. Det 
befintliga väderskyddet (O S4 City) och hållplatsstolpe återanvänds och 
väderskyddet föreslås placeras i den södra änden av hållplatsytan.14 Gångbanan norr 
om hållplatsen blir fortsatt 1,8 meter bred medan cykelbanans bredd minskas till 2,6 
meter. Körbanebredden minskas till cirka 7,5 meter. Gång- och cykelpassagen över 
den norra infarten till handelsområdet förhöjs och tillgänglighetsanpassas. Refugen 
strax söder om infarten smalnas av på grund av gång- och cykelbanans breddning 
mot körbanan.  

 

                                                 
14 Samråd med hållplatsgranskare Tobias Lager [2019-03-06] 
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Figur 16. Utdrag ur trafikförslaget ritning 6125/17-0207. Södra infarten till handelsområdet som 
kompletteras med en refug för ökad trafiksäkerhet.  

Handelsområdet – Busshållplats Skräppekärr Östra 

Strax norr om handelsområdet breddas gång- och cykelbanan mot öster, vilket under 
en sträcka på cirka 90 meter innebär markintrång på Park- och Naturförvaltningens 
mark med cirka 100 m2. Efter det breddas gång- och cykelbanan återigen mot 
körbanan. Gångbanan blir fortsatt 1,8 meter bred och cykelbanan 2,6 meter bred. 
Efter cirka 240 meter upphör breddning mot körbanan och breddningen sker istället 
mot fastigheter i öst fram till busshållplats Skräppekärr Östra. Breddningen ger 
upphov till markintrång på Fastighetskontorets mark med cirka 175 m2 samt innebär 
påverkan på en biotopskyddad pilallé som växer längs med gång- och 
cykelbanekanten. 

Busshållplats Skräppekärr Östra med tillhörande refug justeras och hållplatsen 
tillgänglighetsanpassas. Den befintliga hållplatsstolpen återanvänds och hållplatsytan 
kompletteras med ny bänk. Inget väderskydd placeras här. Eftersom hållplatsytan är 
smal föreslås en öppning i staketet mot gång- och cykelbanan vid området för 
rullstolsramp på hållplatsytan.15 I höjd med busshållplatsen har en dödsolycka 
inträffat. Belysningen vid hållplatsen behöver förstärkas. 

 

                                                 
15 Samråd med hållplatsgranskare Tobias Lager [2019-03-06] 
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Figur 17. Utdrag ur trafikförslaget ritning 6125/17-0210. Området med fastighetsintrång på 
Fastighetskontorets mark med 175 kvm är markerat med rosa streckad yta på östra sidan av vägen.  
Här står en biotopskyddad pilallé.  

Busshållplats Skräppekärr Östra – Detaljplan Utveckling av Alelyckans vattenverk 

Mellan Skräppekärr Östra fram till trafikförslag Alelyckan breddas gång- och 
cykelbanan mot körbanan. Cykelbanan är fortsatt 2,6 meter bred. Över infarten till 
Bassänggatan byggs en upphöjd gång- och cykelöverfart. Busshållplats Alelyckan 
tillgänglighetsanpassas och flyttas västerut för att få plats med gång- och cykelbanan 
bakom hållplatsen. Inget väderskydd är nödvändigt på hållplatsen, men den behöver 
kompletteras med bänk i samband med tillgänglighetsanpassningen. Befintlig 
hållplatsstolpe behålls. Även passagen norr om busshållplatsen förhöjs och 
tillgänglighetsanpassas. Justeringen av passagen innebär ett markintrång på 
Fastighetskontorets mark med cirka 90 kvm. 

Detaljplan Utveckling av Alelyckans vattenverk – Stenvalvsbron över Lärjeån 

På sträckan mellan detaljplan för Utveckling av Alelyckans vattenverk och 
korsningen med Tideräkningsgatan breddas gång- och cykelbanan mot både öst och 
väst på en sträcka av cirka 180 meter. En förhöjd gång- och cykelöverfart byggs i 
korsningen med Tideräkningsgatan. Gång- och cykelbanan breddas fortsatt mot 
körbanan vilket gör att busshållplats Burmabacken behöver flyttas västerut. I 
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samband med flytten tillgänglighetsanpassas även hållplatsen och kompletteras med 
bänk. Hållplatsen behöver inget väderskydd och befintlig hållplatsstolpe återanvänds. 
En öppning i staketet mot gång- och cykelbanan vid området för rullstolsramp på 
hållplatsytan föreslås som enda öppning till hållplatsen från gång- och cykelbanan.16 
Även refugen norr om cirkulationsplatsen med Tideräkningsgatan smalnas av och 
förkortas, se Figur 18. 

 
Figur 18. Utdrag ur trafikförslaget ritning 6125/17-0216. En förhöjd gång- och cykelöverfart anläggs 
över Tideräkningsgatan. Refugen norr om cirkulationen minskas av då gång- och cykelbanan breddas 
mot körbanan.  

Efter att gång- och cykelbanan passerat den planskilda korsningen med 
spårvagnsspåren breddas gång- och cykelbanan åt båda håll vilket gör att stödmuren i 
anslutning till den planskilda korsningen måste flyttas österut samt förlängas norrut. 
Strax norr om den planskilda korsningen korsar den övergripande gång- och 
cykelbanan Lärjeån på en stenvalvsbro. Bredden på denna bro räcker dock bara i 
dagsläget till för pendlingscykelbanan, varför denna breddas för att också ge plats åt 
gångbanan, se Figur 19 samt Bilaga 7 PM Gång- och cykelbro över Lärjeån, PM 
Genomförandestudie. 

                                                 
16 Samråd med hållplatsgranskare Tobias Lager [2019-03-06] 
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Figur 19. Utdrag ur trafikförslaget ritning 6125/17-0217. Stenvalvsbron över Lärjeån breddas med hjälp 
av en tilläggskonstruktion på norra sidan av ån. 

Stenvalvsbron över Lärjeån – Agnesbergsvägen  

På sträckan mellan stenvalvsbron och Agnesbergsvägen breddas gång- och 
cykelbanan först mot öst för att sedan övergå i en breddning mot körbanan. 
Busshållplats Lärjeholm justeras och tillgänglighetsanpassas. Hållplatsen 
kompletteras med bänk och även fortsättningsvis är inget väderskydd nödvändigt här. 
Befintlig hållplatsstolpe behålls.17 När breddning sker mot slänten öster om gång- 
och cykelbanan behöver en cirka 60-70 meter lång stödmur sättas för att ta upp 
nivåskillnaderna. De båda passagerna över Hjällbovägen och Agnesbergsvägen 
förhöjs och tillgänglighetsanpassas. På sträckan mellan korsningarna med 
Hjällbovägen och Agnesbergsvägen smalas cykelbanan tillfälligt av till en bredd på 
2,4 meter på grund av platsbrist i anslutning till den planskilda korsningen under 
Hjällbovägen. 

Förvaltningsgränsen mellan Trafikkontoret och Trafikverket regleras i samband med 
trafikförslaget så att de planerade förhöjda överfarterna förvaltas av Trafikkontoret. 

 

6 Konsekvenser 
Trafikförslaget innebär framförallt förbättrad framkomlighet för cyklister och 
gångtrafikanter. 

                                                 
17 Samråd med hållplatsgranskare Tobias Lager [2019-03-06] 
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6.1 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 

Stadskaraktär 

Trafikförslaget bedöms inte påverka stadskaraktären i området.  

Tillgänglighet och framkomlighet 

För cyklister och gångtrafikanter innebär trafikförslaget förbättrad framkomlighet när 
gång- och cykelbanan byggs ut, breddas och separeras. Passagerna 
tillgänglighetsanpassas vilket är positivt för framkomligheten och tillgängligheten för 
de oskyddade trafikanterna. Vid gång- och cykelpassagerna planeras förhöjda 
cykelöverfarter vilket också ger en ökad prioriteringen åt de oskyddade trafikslagen, 
något som ytterligare förbättrar tillgänglighet och framkomlighet. 

Motortrafikens framkomlighet kan eventuellt komma att påverkas marginellt, när 
körbanan smalnas av på vissa sträckor.  

I den södra infarten till handelsområdet föreslås en mittrefug att byggas, vilket 
förbättrar tillgängligheten, trafiksäkerheten och tryggheten i korsningen. Den bidrar 
även till ökad framkomlighet för oskyddade trafikanter.  

Miljö, hälsa och säkerhet 

Området är idag utsatt för buller, luftföroreningar och vibrationer från närliggande 
bilväg, spårvagn samt tåg. Nivåerna kommer inte att förändras som konsekvens av 
planerad pendlingscykelbana då utbyggnaden förbättrar cykelbanan och inte 
påverkar bilvägen eller spårvagnstrafiken. Förbättrad cykelbana kan däremot på sikt 
leda till mindre biltrafik om fler väljer cykel som transportmedel. MKN för 
utomhusluft påverkas inte av planerad åtgärd. 

Om den nya gång- och cykelbanan kan bidra till att fler cyklar istället för att åka bil 
kan det ha positiva hälsokonsekvenser på de som cyklar. 

Trafik, gator och torg 

Trafikförslaget förväntas inte påverka motortrafikmängderna i området, men efter 
genomförandet bör cykeltrafiken öka.  

Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerheten för motortrafiken påverkas inte av trafikförslaget.  

När förhöjda gång- och cykelöverfarter byggs anses trafiksäkerheten öka för 
oskyddade trafikanter. Att gång- och cykelbanan blir separerad längs hela sträckan 
anses också bidra till ökad trafiksäkerhet. 
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Trygghet 

När gång- och cykelbanan byggs ut till pendlingscykelbana ställs ökade krav på 
belysningsklassen, vilket kommer innebära krav på ökad belysning för den aktuella 
gång- och cykelbanan. Ökad belysning medför ökad trygghet under dygnets mörka 
timmar. 

Social- och barnperspektiv 

Trafikförslaget främjar trafiksäkerhet och framkomlighet för de oskyddade 
trafikanterna vilket är positivt även ur ett social- och barnperspektiv, då åtgärderna 
innebär att det blir tryggare att röra sig mellan målpunkterna längs sträckan. 

6.2 Byggnadstekniska förutsättningar 

6.2.1 Anordningar 

Ledningar 

Trafikförslaget väntas inte ge några konsekvenser för ledningarna inom 
utredningsområdet. Samråd med ledningsägare sker i detaljprojekteringen. Digital 
ledningskoll bifogas genomförandestudien.  

Spår 

Ingen spårväg påverkas av trafikförslaget.  

Byggnadsverk 

Stödmuren under viadukten med spårvagnstrafik flyttas ut och förlängs, se ritning 
nr -0216. 

För att bredda cykelbanan över Lärjeån påverkas den befintliga stenvalvsbron som 
byggs om och kompletteras, se ritning nr -0217 samt Bilaga 7 PM Gång- och 
cykelbro över Lärjeån, PM Genomförandestudie. 

En lägre stödmur för att ta upp nivåskillnaderna när cykelbanan breddas in i slänten 
behöver sättas på en sträcka av ca 60-70 m i norra delen, se ritning nr -0218. 

Belysning 

I samband med genomförandestudien har samråd hållits med Trafikkontorets 
byggledare för belysning, Mona Hellman. När gång- och cykelbanan byggs ut till 
pendlingscykelstråk ska den enligt Teknisk Handbok18 ha högsta belysningsklass för 
att vara trygg och attraktiv att använda. Detta medför att delar av sträckan kommer 
behöva få kompletterande belysning för cykelbanan. 

När gång- och cykelbanan breddas föreslås befintliga stolpar flyttas till ny vägkant, 
men stolpar som är gamla med mindre än halva sin teoretiska livslängd kvar flyttas 
inte, utan byts ut till nya belysningsstolpar. På de sträckor där belysningsstolpar får 
nya lägen läggs ny belysningskabel. Skarvas gamla kablar byggs felkällor in och 

                                                 
18 Teknisk handbok kapitel 12 BG Gatubelysning och kapitel 12 SA Kravspecifikation 
belysningsanläggning 
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medför stor risk för schaktning i nya ytor, vilket i sin tur kan medföra stora 
kostnader. 

Där utbyggnaden av gång- och cykelbanan kommer nära inpå en linbärande mast i 
söder bedöms det inte vara rimligt att flytta masten i detta skedet, trots att avståndet 
till den är mindre än 1 meter, då det medför stora kostnader (minst 150 000 kr). Där 
linspann finns i norra delen av sträckan föreslås att hela linspannet rivs och ersätts 
med belysningsstolpar. Omtag för belysningen på hela Gamlestadsvägens 
gatusektion inklusive gång- och cykelbanan önskas, för att få en bra helhet som visar 
att det finns en övergripande tanke och enhetlighet, vilket bidrar till att stråket känns 
mer omhändertaget. Upprustningen för hela gatans belysning ingår inte i detta 
projekt, utan annat projekt får hantera frågan. I samband med en framtida 
upprustning av belysningen längs hela Gamlestadsvägen kommer den linbärande 
masten i söder rivas, vilket skulle innebära att den nya pendlingscykelbanans krav på 
skyddsavstånd till fasta hinder då kan tillgodoses.  

Rännstensbrunnar 

Där nya förhöjda passager anläggs behöver rännstensbrunnar anläggas i de nya 
lågpunkterna för att förhindra att vatten blir stående. Även vissa befintliga 
rännstensbrunnar behöver flyttas då sektionen disponeras om, för att även 
fortsättningsvis ligga mellan körbana och cykelbana. 

6.2.2 Miljöbelastning 

När en väg byggs/byggs om ska den ges ett sådant läge och utformas så att ändamålet 
med vägen uppnås med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Hänsyn 
ska tas till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärden enligt Väglag 
(1971:948) 13 §. 

Luft och buller 

Den miljöbelastning som finns idag gällande buller och utsläpp från trafik bedöms 
inte öka efter genomförande. MKN för utomhusluft kommer inte påverkas. 

Natur och vattenmiljö 

Intrång i alléer (ObjektID 1, 3 och 8 i NVI på förstudienivå) ska inte förekomma 
under byggnationen. Alléerna i ObjektID 1, 3 och 8 har getts preliminär 
naturvärdesklass 4 – visst naturvärde. Arbete kommer ske inom 
biotopskyddsområdets omfattning vilket är cirka 15 gånger trädets stamdiameter. 
Däremot sker breddning av cykelbanan på platsen för alléerna på befintliga 
hårdgjorda ytor och därav bedöms träden inte påverkas. Finns risk för skada på 
träden ska skydds- och försiktighetsåtgärder tas fram i projektering som sedan 
används under entreprenaden. Exempelvis kan trädens stam brädas in för att undvika 
påkörning – samt om rötter exponeras kan dessa täckas så de hålls fuktiga och om 
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rötter behöver beskäras skall detta göras på korrekt vis, se Standard för skyddande av 
träd vid byggnation 2.019.  

Allé (ObjektID 7) med hamlade pilträd har getts preliminär naturvärdesklass 3 – 
påtagligt naturvärde. Allén kommer behöva tas ner för att möjliggöra byggnation av 
pendlingscykelbana. Ingen möjlighet för återplantering eller flytt av träd finns i 
närhet till befintlig placering. Påverkan på biotopskyddad allé kräver dispens från 
Länsstyrelsen. I samband med dispensansökan bör kompensationsåtgärd utredas för 
att återskapa naturvärdet som allén bidrar med. 

Vattendraget Lärjeån (ObjektID 11), ädellövskogar (ObjektID 10 och 12) och 
ädellöv-blandskog (ObjektID 9)  har getts preliminär naturvärdesklass 1 – högsta 
naturvärde och arbete inom dessa områden som påverkar naturmiljön bör undvikas. 
Detta då områdena har viktiga funktioner som biotoper samt hyser naturvårdsarter 
som omfattas av artskydd. Ytterligare omfattas vattendraget av MKN för ytvatten 
och fisk- och musselvatten20.  MKN är beslutat i EU och får inte försämras. 

Arbete inom ObjektID 11 kommer behöva ske då bron kommer behöva breddas i 
dess norra del. Tre alternativ för utformning av bron har tagits fram och redovisas i 
Bilaga 7 Gång- och cykelbro över Lärjeån, PM Genomförandestudie, där även 
bedömning av dess olika påverkan finns. Arbete inom objektet innebär 
vattenverksamhet och anmälan eller tillstånd från Länsstyrelsen eller Mark- och 
miljödomstolen kommer krävas. 

Visst intrång i ObjektID 10 kommer göras, där minst ett av träden som ligger intill 
befintlig gång- och cykelbana kommer behöva tas ner då det hamnar där 
pendlingscykelbana kommer anläggas. Ytterligare riskerar ett fåtal till träd behöva 
tas ner då deras rotzon kan ligga inom arbetsområdet. Det finns flera större träd i 
närhet som bedöms inte påverkas av arbetet. En inventering av träden där dess rotzon 
i utbredning bedöms, behöver göras för att kunna bedöma påverkan på träden och 
därav objektet. Om rötterna kommer blottas eller skadas ska skyddsåtgärder för att 
minimera skada på trädet tas fram – så som korret beskäring av rötter samt att 
exponerade rötter täcks och hålls fuktiga. Området omfattas av skydd enligt natura 
2000 och tillstånd krävs om åtgärden riskerar att påverka värdena i området. För att 
säkra om åtgärderna innebär risk för påverkan på natura 2000-områdets värden 
rekommenderas samråd med Länsstyrelsen.  

Inget arbete inom ObjketID 9 och 12 kommer ske. 

Ädellövskogen (ObjektID 13) och har getts preliminär naturvärdesklass 2 – högt 
naturvärde och arbete inom detta område som påverkar naturmiljön bör undvikas. 
Detta då området har viktiga funktioner som biotop samt har goda potentialer att 
hysa naturvårdsarter som kan omfattas av artskydd. 

Visst intrång i ObjektID 13 kommer behöva göras, där intrång i delar av slänten som 
vätter mot cykelbanan kommer göras. Enligt inmätningar av träden i objektet ska de 
flesta inte behöva tas ner i och med intrånget. Däremot har inte de större trädens 
                                                 
19 Östberg, J. och Stål, Ö. (2018). Standard för skyddande av träd vid byggnation 2.0. Alnarp: 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) - Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. 
Rapport 2018:02. 
20 FS 2015:242. Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. 
Stockholm: Miljö- och energidepartementet. 
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rötter karteras vilket innebär att risk för skada på vissa träds rötter finns. En 
inventering av träden där dess rotzon i utbredning bedöms behöver göras för att 
kunna bedöma påverkan på träden och därav objektet. Om rötterna kommer blottas 
eller skadas ska skyddsåtgärder för att minimera skada på trädet tas fram – så som 
korret beskäring av rötter samt att exponerade rötter täcks och hålls fuktiga (se 
Standard för skyddande av träd vid byggnation 2.0 för fler åtgärder). Ett träd som 
står nära vägen intill busshållplats ”Lärjeholm” kommer behöva tas ner. En 
inventering av träden där dess rotzon i utbredning bedöms, behöver göras för att 
kunna bedöma påverkan på träden och därav objektet. Om rötterna kommer blottas 
eller skadas ska skyddsåtgärder för att minimera skada på trädet tas fram – så som 
korret beskäring av rötter samt att exponerade rötter täcks och hålls fuktiga (se 
Standard för skyddande av träd vid byggnation 2.0 för fler åtgärder).  

ObjektID 2, 4, 5 och 6 har getts preliminär naturvärdesklass 4 – visst naturvärde. 
Inget intrång i dessa objekt bedöms ske. ObjektID 4 hyser flertalet större ädellövträd 
där dess rotutbredning är okänd. Viss risk för att rötterna sträcker sig hela vägen ut 
till befintlig gång- och cykelbana finns. Där pendlingscykelbanan byggs intill 
ObjektID 4 kommer gång- och cykelbanan breddas mot objektet och den gräsyta som 
nu finns mellan gång- och cykelbana och bullerplank kommer tas i anspråk. Om 
schaktning sker för denna gräsyta finns risk att trädens rötter påverkas. En 
inventering av träden där dess rotzon i utbredning bedöms behöver göras för att 
kunna bedöma påverkan på träden och därav objektet. Om rötterna kommer blottas 
eller skadas ska skyddsåtgärder för att minimera skada på trädet tas fram – så som 
korret beskäring av rötter samt att exponerade rötter täcks och hålls fuktiga.  

Ett 12:6 samråd ska utföras med Länsstyrelsen med avseende på påverkan på 
naturmiljö. Krävs inte tillståndsansökan för intrång i natura 2000-område ska även 
sträckan genom natura 2000-området inkluderas. 

Kulturmiljö 

Ingrepp kommer att göras på stenvalvsbron över Lärjeån vilken besitter 
kulturhistoriska värden. Beroende på vilket av de tre förslag som väljs att gå vidare 
med kommer de kulturhistoriska konsekvenserna vara olika. För fördjupande 
konsekvensbeskrivning, se Bilaga 7 Gång- och cykelbro över Lärjeån, PM 
Genomförandestudie. 

Förorenad mark 

I genomförandestudien har inga miljötekniska markundersökningar utförts. Endast 
sökning i EBH-stöden har gjorts - som visar på två fastigheter med riskklass 2 – stor 
risk och flertalet med klass E – ej riskklassade. Samtliga fastigheter ligger utanför 
utredningsområdet, vilket tillsammans med att pendlingscykelbanan kommer 
anläggas som en breddning av befintlig gång och cykelbana intill befintlig bilväg - 
som innebär att största delen arbete kommer ske inom befintligt vägområde – gör att 
intrång i dessa fastigheter kommer kunna undvikas. Alltså minskas risken för 
föroreningar. Däremot finns fortfarande risk för påträffande av föroreningar vid 
schaktning intill väg då spill, avgaser och partiklar från biltrafik finns – samt risk för 
tjärasfalt där befintlig asfalt behöver schaktas.  
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Diken 

Vad gäller vattenverksamhet behöver man inte anmäla eller ansöka om tillstånd för 
vattenverksamheter där det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen 
skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Det är 
verksamhetsutövaren som har ansvaret att visa om denna undantagsmöjlighet kan 
användas. Om skador skulle uppkomma på allmänna eller enskilda intressen kan 
Länsstyrelsen komma att vidta tillsynsåtgärder och ställa krav på rättelse. 

Preliminärt bedöms endast ett öppet dike påverkas av åtgärden, det som löper mellan 
befintlig gång- och cykelbana och körbana längs Gamlestadsvägen, ritning 0204-
0205. Utmed sträckan förväntas diket förskjutas något i sidled väster ut. Då diket inte 
fyller någon annan funktion än att hantera dagvatten från körbanan och gång- och 
cykelbanan bedöms undantaget ovan kunna tillämpas. 

6.2.3 Geologi 

Det finns befintliga bergskärningar längs nuvarande gång- och cykelbana. Den i 
nuläget planerade utformningen av pendlingscykelbanan innebär att en sträcka av 
cirka 50-60 meter sannolikt blir aktuell för bergschaktningsarbete, vilket innebär 
påverkan på skärningar 3-4, se Figur 20. 

Rekommenderad metod för uttag av berg är sprängning. En riskanalys ska utföras 
avseende vibrationer och stötvågor innan schaktning påbörjas eftersom det finns 
bebyggelse och trafik mindre än 100 meter ifrån skärningarna. Besiktning av 
bergskärningar och slänter ska utföras av bergsakkunnig innan och efter 
schaktarbeten avseende rensning och säkring för att förhindra ras, vilket inkluderar 
de höga slänter som skärningarna övergår i. Det rekommenderas att skärningarna 
registreras i BaTMan. 

Uppskattad uttagsmängd är 110 m3 berg. 

I genomförandestudien har inga bergtekniska undersökningar eller provtagningar 
utförts. 
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Figur 20. Kartbild över område A, se avsnitt D5. Bergteknik Orange linjer visar avgränsning för 
befintliga bergskärningar. Siffrorna visar ungefärlig position för befintliga bergskärningar. Blå 
linje visar sträcka som kan komma att behöva sprängarbeten. Bild modifierad från Google maps. 
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6.2.4 Geoteknik 

Trafikförslaget omfattar anläggning av gång- och cykelbana på befintliga hårdgjorda 
ytor eller mindre breddningar av gång- och cykelbana utan större pålastning. Därför 
bedöms risken för konsekvenser ur ett geotekniskt perspektiv som liten. Lera 
förekommer i undergrunden vilket innebär att vibrationer kan uppkomma vid 
anläggandet av förhöjda passager. 

För sträckor där breddning av befintlig bank utförs på undergrund av lera 
rekommenderas att breddningen byggs upp med lättfyllnadsmaterial. Detta för att 
undvika skadliga sättnings-differenser mellan befintlig väg och breddning. 

6.3 Förhållanden under byggtiden 

Arbetet kommer att behöva genomföras med inskränkning på körbanan och därmed 
kommer projektet att påverka motortrafikens framkomlighet under byggtiden. 
Exempelvis kommer ett eller båda körfälten tillfälligt stängas av när sprängning sker. 
När vägmitt justeras behöver fräsningen ske under reglerad ljussignal, även det med 
ett körfält avstängt. 

Tillfälliga hållplatser behöver sättas upp när respektive hållplats byggs om. I övrigt 
kommer trafiken kunna föras på en avsmalnad dubbelriktad körbana i etapper längs 
vägen. 

Stenvalvsbron över Lärjeån 

Under arbetets gång behöver bland annat hänsyn tas till både laxfiskarnas lekperiod 
samt skyddsvärda fåglars häckningstid. Ytterligare kan ett flertal skyddsvärda träd 
behöva skyddas för att minimera risken för påverkan under byggnadstid – så som 
påkörning eller påverkan på rötter. 

Inom lekområde för lax bör arbete avgränsas till att ske mellan 15 juli och 15 
september för att ta hänsyn till laxfiskarnas vandring, lek, ägg, kläckning, fiskyngel 
samt tillväxt. Sker arbetet nedströms ett lekområde kan arbete även ske under 
perioden 1 januari till 31 mars.21 Restriktioner i byggtid med avseende till buller kan 
bli aktuellt beroende av bland annat vilka arbetsmetoder som används och under hur 
lång tid. Exakt vilka tider som arbete i vatten inte får ske samt om restriktioner för 
buller blir aktuellt beslutas i anmälan/tillståndsansökan för vattenverksamhet.  

Inom delar av området har ett flertal skyddsvärda fåglar observerats i ArtPortalen, 
ingen i direkt anslutning till området men i närområdet. Vilka av dessa som häckar i 
området är svårt att bedöma på utan en fältinventering. Generellt brukar fåglarnas 
häckning ske mellan 1 april och 31 juni.22 Skulle inventering av fåglar visa på att 
hotade arter häckar inom arbetsområdet bör arbete undvikas under denna period. 

                                                 
21 Länsstyrelsen Västra Götalands län (2018). Arbetstider för arbeten i vatten. Tillgänglig: 
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-
miljopaverkan/vattenverksamhet/mer-om-vattenverksamhet-vad-galler/Sidor/arbetstider-arbeten-
vatten.aspx [2018-04-23]. 
22 Länsstyrelsen Västra Götalands län (2018). Arbetstider för arbeten i vatten. Tillgänglig: 
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-
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7 Måluppfyllelse 
Trafikförslaget innebär att cyklister ges möjlighet att hålla en högre och jämnare 
hastighet, få ökad framkomlighet och flyt, bättre komfort, ökad trafiksäkerhet samt 
ökad trygghet vilket alla är kriterier för pendlingscykelstråk. Utbyggnaden bidrar till 
Göteborgs stads mål om att tredubbla antalet cyklister till år 2025. 

Viss inskränkning av bredden på cykelbanan har dock behövt göras på delar av 
sträckan. Eftersom den dubbelriktade cykelbanans bredd får en varierande bredd på 
2,4-3,0 meter uppfylls inte cykelprogrammets funktionskrav på pendlingscykelnätet 
längs hela sträckan. 

8 Lov, dispenser, anmälan och tillstånd 

Riksintresse naturvård & natura 2000 (Art- och habitatdirektivet) 

Riksintresse naturvård är områden som har stora natur- och kulturvärden. Området 
får inte utsättas för exploatering som påtagligt skadar dess värden.23 Natura 2000 
områden sammanfaller ofta med områden av riksintresse för naturvård. Natura 2000 
områden är skyddade enligt 4 kap. 8 § Miljöbalken med stöd av Art- och 
habitatdirektivet (EU-direktiv).24 Tillstånd för verksamheter och åtgärder krävs inom 
ett Natura 2000 område om åtgärden på ett betydande sätt kan påverka miljön enligt 
7 kap. 28a-29 §§ miljöbalken. 

Tillstånd och anmälan vattenverksamhet 

För att en vattenverksamhet skall vara tillåtlig krävs enligt 11 kap. 6 § Miljöbalken 
att dess fördelar från allmän och enskild synpunkt överväger kostnaderna samt 
skadorna och olägenheterna av den.25 I huvudsak krävs tillstånd för all 
vattenverksamhet med vissa undantag. Vilka vattenverksamheter som endast kräver 
anmälan regleras i 19 § i förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. där 
vissa undantag kan ske från Länsstyrelsen. Ansökan om tillstånd prövas av mark- 
och miljödomstolen och Länsstyrelsen kontrollerar att tillståndet för 
vattenverksamheten följs. Anmälan om vattenverksamhet sker direkt till 
Länsstyrelsen. 

Enligt samtal med Länsstyrelsen kräver planerat ingrepp på bron med stor 
sannolikhet anmälan om vattenverksamhet. Dels då bron är byggd innan 1882 och 
det inte utförts några tillståndspliktiga åtgärder på den efter som kan ha påverkat 
vattenförhållandena så omfattas den av urminnes hävd vilket betyder att man 
betraktar bron som att den har tillstånd. Därav kan de åtgärder som planeras platsa in 

                                                 

miljopaverkan/vattenverksamhet/mer-om-vattenverksamhet-vad-galler/Sidor/arbetstider-arbeten-
vatten.aspx [2018-04-23]. 
23 Naturvårdsverket (2018). Områden av riksintresse. Tillgänglig: 
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Naturvard/Skydd-av-natur/Omraden-av-riksintresse/ [2018-04-23]. 
24 SFS 1998:808. Miljöbalk. Stockholm: Miljö- och energidepartementet. 
25 SFS 1998:808. Miljöbalk. Stockholm: Miljö- och energidepartementet. 
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på punkt nr 13 i listan över vattenverksamheter som går att anmäla (19 § i förordning 
(1998:1388) om vattenverksamheter) – alltså en ändring av en tillståndsprövad 
vattenverksamhet. Dessa ändringar är möjliga att anmäla om ändringen är en 
anmälningspliktig verksamhet enligt punkt 1-10 på samma lista, vilket för denna 
verksamheten bedöms platsa under punkt 2 och 4. 

Vid bedömningen av om anmälan är möjlig har det också betydelse vilken risk för 
dämning som den planerade tillbyggnaden kommer leda till. Detta behöver utredas 
och bedömas. Om det finns risk att tillbyggnaden leder till (ökad) dämning så är 
sannolikheten större att åtgärden ska tillståndsprövas. Verksamheter som orsakar 
dämning hanteras normalt inte i anmälningsärenden pga. att effekterna blir mer 
komplexa och kan beröra stora områden (både upp- och nedströms) och därmed kan 
beröra många olika intressen. Även om endast en anmälan om vattenverksamhet för 
åtgärden görs så bör dämningseffekten utredas och det underlaget bör finnas med i 
anmälan. 

Bedömningen att åtgärden är anmälningspliktig är preliminär och bygger på aktuell 
utformning av bron och den risk som föreligger att vissa arbetsmoment kan komma 
att ske nära eller inom nivå för högsta högvatten. Under fortsatt projektering kan 
utformning och arbetsmetoder komma att förändras. Vidare bygger nivån på högsta 
högvatten på siffror från 1930 vilket inte ger någon garanti att det är samma nivå 
idag – då nivåerna kan ändras över tid samt mätmetoder har förbättrats. 
Länsstyrelsen kan i ett anmälningsförfarande förelägga om att söka tillstånd till 
vattenverksamhet t.ex. om de ser att riskerna/konsekvenserna kopplat till dämning 
blir för stora. 

Utöver detta finns möjlighet att lagligförklara den befintliga bron (se 17 § lagen 
(1998:811) om införande av miljöbalken) och samtidigt söka tillstånd till 
vattenverksamhet för den planerade ändringen – även om detta inte är ett krav enligt 
miljöbalken. Att inneha ett tillstånd är en trygghet för den som äger/ansvarar för 
anläggningen, eftersom det ger en rättighet att ha anläggningen på den platsen och 
med den utformning som fastställs. Om det finns ett tillstånd så kan det inte ställas 
några krav på verksamheten som går längre än vad som är fastställt i tillståndet. Ett 
beslut i en anmälan om vattenverksamhet däremot har ingen rättskraft, dvs det 
innebär ingen rättighet för den som har fått beslutet. Efter ett anmälningsförfarande 
skulle tex ett klagomål från en enskild kunna leda till att Länsstyrelsen gör en annan 
bedömning senare, så att nya/andra krav ställs på den som äger anläggningen. 

Innebär åtgärden tillståndsplikt för både vattenverksamhet och natura 2000 görs 
lämpligen en kombinerad ansökan till Mark- och miljödomstolen. 

Man behöver inte anmäla eller ansöka om tillstånd för vattenverksamheter där det är 
uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom 
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Det är verksamhetsutövaren 
som har ansvaret att visa om denna undantagsmöjlighet kan användas. Om skador 
skulle uppkomma på allmänna eller enskilda intressen kan länsstyrelsen komma att 
vidta tillsynsåtgärder och ställa krav på rättelse. För det öppna diket som finns inom 
utredningsområdet och som kommer påverkas bedöms detta undantag kunna 
tillämpas. 
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Strandskydd 

Strandskydd finns i hela Sverige och har som syfte att göra stranden tillgänglig för 
alla samt för att skydda växter och djur. Strandskydd enligt bestämmelserna i 7 kap 
13–18 h §§ Miljöbalken gäller generellt inom 100 meter från strandlinje.26 Inom 
strandskyddat område är det förbjudet att ”bygga eller ändra anläggningar och 
byggnader, ändra användning på förråd till att bo i, utöka din privata zon, gräva 
eller förbereda byggnationer”.27 För att få utföra arbete inom strandskyddat område 
behöver dispens ansökas om till Länsstyrelsen. 

Biotopskydd 

Alléer utgör viktiga restbiotoper i ett rationaliserat landskap och har stor betydelse 
för växt- och djurarter. Det är framförallt de äldre träden i en allé som har höga 
naturvärden. Alléer omfattas av generellt biotopskydd och åtgärder som kan komma 
att skada naturvärden i biotopen kräver dispens från Länsstyrelsen.28 

Förorenade massor 

Schakt och transport av potentiellt förorenad jord och betong är en anmälningspliktig 
åtgärd enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd (SFS 1998:899 
28 §). Konkret innebär detta att entreprenadarbeten i potentiellt förorenad mark bör 
föregås av en Anmälan om åtgärder i förorenat område vilken tillställs 
Miljöförvaltningen. Behov av en miljöteknisk markundersökning ska utredas vidare i 
fortsatt arbete – den ger kännedom om eventuella föroreningar inom arbetsområdet. 

Kulturmiljö 

Arbete på, eller inom område för, fornlämning kräver tillstånd från Länsstyrelsen. 
Alla åtgärder som kan beröra fornlämning eller andra lämningar måste planeras och 
utföras så att lämningarna inte påverkas eller påverkas i minsta möjliga mån.29  

Beslut om tillstånd till ingrepp i stenvalvsbron enligt KML (1988:950) gavs 2018-08-
23 för åtgärder som bifogats Länsstyrelsen 2018-05-29 och beslutet är giltigt i 2 år. 
De tre vidareutvecklade förslagen som redovisas i Bilaga 7 Gång- och cykelbro över 
Lärjeån, PM Genomförandestudie har tagits fram i samråd med Länsstyrelsen och 
kräver således inget nytt tillstånd. Dock ska eventuella ändringar som avviker från 
förslagen ske i samråd med Länsstyrelsen. 

Samråd med Länsstyrelsen gällande eventuella arkeologiska utredningar längs 
sträckan ska ske i enlighet med Kulturmiljölagen (KML 2 kap. 10 §). 

 

                                                 
26 SFS 1998:808. Miljöbalk. Stockholm: Miljö- och energidepartementet. 
27 Länsstyrelsen Västra Götalands län (2018). Strandskydd. Tillgänglig: 
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-
natur/strandskydd/Pages/strandskydd.aspx [2018-04-23]. 
28 Naturvårdsverket (2019). Allé. Tillgänglig: https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-
miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/biotopskydd/01-alle-2014-04-15.pdf 
29 Länsstyrelsen Västra Götalands län (2018). Tillstånd och ansökan. Tillgänglig: 
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/arkeologi-och-
fornlamningar/tillstand-och-ansokan/Pages/default.aspx [2018-04-23]. 
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Vattenskyddsområde 

Ligger verksamheten inom ett vattenskyddsområde finns det särskilda bestämmelser 
som måste efterföljas, bland annat för hantering av kemikalier. Bestämmelserna 
varierar beroende på vilken zon inom vattenskyddsområdet som verksamheten ligger 
inom. Dessa zoner beror på vattnets rinntid till uttagspunkten där de strängaste 
bestämmelserna finns i de zoner närmast uttagspunkten för vattentäkten. 
Länsstyrelsen och kommunen utgör tillsyn för att kontrollera att föreskrifterna följs.30  

Arbetsområdet ligger inom vattenskyddsområde Göta älv. Innan arbete inom vatten-
skyddsområdet måste samtal med miljöförvaltningen i Göteborg stad ske. Det kan 
även bli aktuellt med anmälan och/eller ansökan om tillstånd till miljöförvaltningen i 
Göteborg stad om det exempelvis kommer ske hantering av större mängder 
petroleumprodukter, spridning av bekämpningsmedel, större markarbeten, avlopp 
m.m.31  

Naturmiljö 

Ett 12:6 samråd med Länsstyrelsen för intrång i naturmiljö för hela sträckan 
rekommenderas. 

Markintrång 

Projektet ger upphov till markintrång enligt Tabell 5 nedan. 

 

Tabell 5. Markintrång som trafikförslaget ger upphov till. 

Fastighet Yta Ritning nr 

Park- och Naturförvaltningen 380 kvm -0205, -0206 

Park- och Naturförvaltningen 100 kvm -0208, -0209 

Fastighetskontoret 175 kvm -0210 

Fastighetskontoret 90 kvm -0213 

 

I samband med projektet regleras förvaltningsgränsen mellan Trafikverket och 
Trafikkontoret på ramperna från Hjällbovägen så att de förhöjda gång- och 
cykelöverfarterna framöver kan förvaltas av Trafikkontoret. 

 

                                                 
30 Länsstyrelsen Västra Götalands län (2018g). Vattenskyddsområde. Tillgänglig: 
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-
vattenanvandning/vattenskyddsomrade/Pages/vattenskyddsomrade.aspx [2018-04-23]. 
31 Göteborg Stad (2018). Anmäl eller ansök om tillstånd inom vattenskyddsområde. Tillgänglig: 
http://goteborg.se/wps/portal/start/foretag/tillstand-och-regler/vatten-och-
avlopp/vattenskyddsomrade/ansok-tillstand-
vattenskyddsomrade/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziQw0NAi2cDB0NLMKMTQ0c
LZwsXIx9Ao08zQ30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigCxdCuy/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ [2018-
04-23]. 
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Avtal med fastighetsägare 

Utanför handelsområdet finns en reklamtavla som behöver flyttas i samband med 
utbyggnaden till pendlingscykelbana. Denna typ av reklamtavla hanteras mellan 
Trafikkontoret och fastighetsägaren i egna avtal. Detta avtal behöver således regleras 
om för att flytt av reklamtavlan ska vara möjlig. 

9 Kostnadskalkyl 
Kostnadsbedömning bifogas med risktillägg på 25%, och den totala kostnaden 
bedöms till 41 miljoner kronor.  

 

Totalt, miljoner kronor 40 934 250 

Anläggningsarbete 30 018 450 

Planering och projektering  1 364 475 

Projekt- och byggstyrning 1 364 475 

  

Risktillägg 25% 8 186 850 

 

Kostnadsbedömningen redovisas i sin helhet i Bilaga 1 Kostnadsbedömning. 

10 Risker – analys och bedömning 

10.1 Projekt 

Några identifierade risker som kan påverka projektet är bland annat: 

• Vid återanvändning av befintlig asfalt till överbyggnad kan den ibland vara 
förorenad, så kallad miljöfarlig asfalt. Det där därför viktigt att utreda dessa 
förhållanden. 

• Eftersom arbete med ytskikt är väderberoende kan vädret komma att påverka 
byggtiden.  

• Lek- och häckningstider för djur i området kan komma att påverka byggtiden. 

10.2 Spårsäkerhet 

Det finns ingen spårväg nära arbetsområdet som påverkar anläggandet av gång- och 
cykelbanan. Risker kopplade till spårsäkerhet är därför inte aktuella för denna 
genomförandestudie.  
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10.3 Arbetsmiljöplan 

En arbetsmiljöplan har påbörjats inom ramen för projektet och detta skede. Denna 
arbetsmiljöplan bifogas genomförandestudien, se Bilaga 5 Påbörjad arbetsmiljöplan. 

10.4 Miljö och hälsa 

Påverkan på vattendraget och fisk innebär en risk för att inte få tillstånd. Dels genom 
grumling och buller, men även generellt för inverkan på värdefullt vatten och Natura 
2000 skyddat område. Skyddsåtgärder för att minimera påverkan på naturvärden 
behöver tas fram. 

Det är en risk i att NVI på förstudienivå inte utförts. Det är inte förrän en fullständig 
NVI på fältnivå (med föreslagna tillägg) har utförts som  man har en heltäckande bild 
på förekomsten av naturvårdsarter och skyddsvärda miljöer inom inventerings eller 
utredningsområdet. 

Träden i alléerna som riskerar att påverkas eller som kommer behöva tas ner och 
ersättas kräver ansökan om dispens hos Länsstyrelsen. Risk för att dispens inte 
beviljas finns. 

Träd inom ObjektID 6, 10 och 13 riskerar att påverkas av åtgärden då deras rotzon 
kan hamna inom vägområdet. Rotkartering samt skyddsåtgärder behövs tas fram för 
att träden (både rötter och stam) inte tar skada. 

Risk för skada på biotopskyddad allé där ingen dispens beviljats. Denna risk kan 
minimeras genom att ta fram skyddsåtgärder för trädens stam och rötter i enlighet 
med Standard för skyddande av träd vid byggnation 2.032 

Området runt stenvalvsbron (ObjektID 11) hyser höga naturvärden och för att 
minimera risk för påverkan på känsliga arter behöver en naturvärdesinventering 
fältnivå för området utföras (se avsnitt N). I samband med inventeringen kan 
lämpliga skyddsåtgärder föreslås vid behov. 

Länsstyrelsen kan ställa krav på arkeologisk utredning om de bedömer att sådan är 
nödvändig. Detta medför ökade omkostnader och kan riskera att förlänga tidplanen. 

Vid grävarbete finns alltid risk att finns påträffa okända fornlämningar. 
Fornlämningar är skyddade under Kulturmiljölagen och får inte täckas över, rubbas, 
tas bort eller på annat sätt skadas utan tillstånd från Länsstyrelsen. Om en misstänkt 
fornlämning påträffas under bygg-skedet ska allt arbete omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet kontaktas. 

Olika anmälan, tillstånd eller dispenser (se vilka i kapitel H) har inte gjorts eller görs 
för sent. Ytterligare finns risk att dispens eller tillstånd inte beviljas. 

Skada på värdefull och/eller skyddad naturmiljö utan tillstånd. 

                                                 
32 Östberg, J. och Stål, Ö. (2018). Standard för skyddande av träd vid byggnation 2.0. Alnarp: 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) - Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. 
Rapport 2018:02. 
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Buller och vibrationer under byggskede som påverkar naturmiljö och arter samt 
närliggande verksamheter och bostäder. 

Spill av oljor och kemikalier under byggtid. 

11 Kommunikationsplan 
Teknisk Handbok (kap 13C) har anvisningar om hur kommunikationen under 
byggskedet ska ske. I handboken finns angivet att målet för kommunen är att alla 
intressenter och berörda ska känna till att projektet genomförs, varför det genomförs, 
när det startar och när det beräknas vara klart. Alla intressenter ska också löpnade 
informeras om hur arbetet påverkar omgivningen under genomförandet. 

Kommunikationsplan bedöms behöva gälla kommunikationen med de boende och de 
som driver verksamheter längs gång- och cykelbanan. Till exempel de olika 
verksamheterna vid handelsområdet, kyrkoförsamlingen och vattenverket. Där 
busshållplatser byggs om och tillfälligt behöver flyttas, behöver Västtrafik kontaktas. 
Där cykelöverfarter byggs om bör berörda fastighetsägare kontaktas ifall anslutande 
vägar tillfälligt stängs av. Kommunikation bör också fortsatt ske med de som 
detaljprojekterar och bygger detaljplanen för Utveckling av Alelyckans vattenverk 
Alelyckan (BN0506/12), detaljplanen för Bostäder vid Gamlestadsvägen 
(BN0555/14) samt cykelbanan längs Agnesbergsvägen. 

12 Förkastade alternativ 
Förslaget har upprättats efter skisser gjorda av beställaren Trafikkontoret, Göteborg. 
Nollalternativet skulle innebära att funktionskraven för pendlingscykelstråk inte 
uppfylls på sträckan. 

Ett förslag där cykelbanan var 3,0 meter bred längs hela sträckan togs fram i ett 
första skede. Detta förslag innebar dock att gångbanan längs större delen av sträckan 
inte uppfyllde minsta breddkrav (1,8 meter bred) som anges i Teknisk Handbok. 
Alternativet förkastades med hänsyn till detta. 

Stenvalvsbron över Lärjeån 

Bilaga 7 innefattar särskild utredning kring åtgärder för stenvalvsbron över Lärjeån. I 
utredningen som studerat två alternativ samt ett nollalternativ rekommenderas att 
bygga ut alternativ 1 som håller en högre standard än alternativ 2. Därmed förkastas 
Alternativ 2, ett smalare alternativ, samt nollalternativet. 

Initialt i projektet studerades möjligheten att anlägga en helt fristående gångbro 
uppströms för att nyttja den befintliga stenvalvsbron endast för cykel. 

Detta alternativ valdes bort eftersom nyttan med en sådan gångbro inte bedömdes 
motsvara insatsen och kostnaden. 

12.1 Översiktlig tidplan för kommande skeden 

Projektering av trafikförslaget bedöms ta mellan 12 – 15 månader. Uppskattad 
tidsåtgång för byggnation bedöms vara mellan 18 – 24 månader. 
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12.2 Bygghandling 

Bedöms inte vara aktuellt att behandla inom ramen för genomförandestudien; detta 
tas istället fram i detaljprojekteringsskedet.  

12.3 Produktion 

Bedöms inte vara aktuellt att behandla inom ramen för genomförandestudien; detta 
tas istället fram i detaljprojekteringsskedet. 

12.4 Kontroll och uppföljning 

Bedöms inte vara aktuellt att behandla inom ramen för genomförandestudien; detta 
tas istället fram i detaljprojekteringsskedet. 

13 Förslag till inriktning av fortsatt arbete och b eslut 
Genomförandestudien har identifierat några områden som särskilt behöver studeras i 
kommande detaljprojektering: 

• Höjdsättning av gång- och cykelbana med hänsyn till avvattning. 

• Där diken flyttas behöver den exakta utbredningen av det flyttade diket 
utredas. 

• Undersöka geotekniska förutsättningar och dess stabilitet i förhållande till 
dike och breddad gång- och cykelbana. 

• Bergutredning där bergsschaktning behöver ske. 

• Stenvalvsbron över Lärjeån. 

• Stödmurar. 

• Utredas vilka träd som påverkas av trafikförslaget och om dessa ska ersättas 
eller flyttas. Rotkartering av träd som ligger i riskzon för påverkan 
rekommenderas.  

• Samtliga befintliga bergskärningar behöver besiktigas av bergtekniker 
avseende yt- och storstabilitet, samt göra en bedömning av eventuell rensning 
och säkring. Detta inkluderar även de höga naturliga slänter som några 
skärningar övergår i. 

• Noggrann inmätning av bergskärningarna behöver göras för att bedöma 
omfattningen av bergschaktarbeten, samt fortsatt utredning av dessa arbetens 
utförande. 

• En riskanalys avseende vibrationer och stötvågor ska genomföras innan 
schaktarbete påbörjas. 

• Utföra en miljöteknisk markundersökning – den ger kännedom om eventuella 
föroreningar inom arbetsområdet. 

• Vatten rinner nerför bergsslänterna, vilket behöver hållas i åtanke vid 
projektering av diken vid foten av skärningarna. 
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• Samråd behöver ske mellan Trafikkontoret, Fastighetskontoret, Park- och 
natur-förvaltningen samt Trafikverket med syfte att ta fram justerade 
förvaltningsgränser. Detta har initierats med Trafikkontorets handläggare 
Fredrik Johansson. 

• Ansöka om erforderliga lov, dispenser och tillstånd för att genomföra 
projektet, se kapitel H. Lov, dispenser, anmälan och tillstånd. 

• Genomföra belysningsberäkningar för att se till att belysningsklassen som 
krävs för pendlingscykelbana uppfylls längs hela sträckan. Dessutom behöver 
belysningsstolparnas placering utredas i detaljprojekteringen. 

• Genomförande och trafik under byggtid samt framtagande av TA-plan. 

• Samråda med projekten för Alelyckan, Nylöse kyrka och Agnesbergsvägen så 
att påverkan från omkringliggande projekt minimeras. 

• I detaljprojekteringen rekommenderas att stabiliteten kontrolleras för 
breddning av anslutningsbankar mot stenvalvsbron över Lärjeån. Underlag 
för beräkningar utgörs i första hand av material från äldre undersökningar i 
arkiv, men eventuellt kan viss komplettering med fältarbeten bli nödvändigt. 
Om stabilitetshöjande åtgärder i området vid Lärjeån blir nödvändiga bedöms 
även dessa kunna bestå i att breddningarna utförs med lättfyllnadsmaterial. 

• Naturvärdesinventering (NVI) på fältnivå rekommenderas för 
inventeringsområdet för att säkra vilka naturvårdsarter och skyddsvärda 
miljöer som finns inom område för planerad verksamhet. Tillägg generellt 
biotopskydd, detaljeringsgrad detalj och detaljerad artredovisning 
rekommenderas. I samband med inventeringen kan lämpliga skyddsåtgärder 
föreslås vid behov. 

• Samråd med Länsstyrelsen gällande eventuella arkeologiska utredningar 
längs sträckan ska ske i enlighet med Kulturmiljölagen (KML 2 kap. 10 §). 
Kulturarvsanalys rekommenderas som underlag för samrådet. 

• Hydrauliska beräkningar kan behöva utföras specifikt för platsen och de 
arbeten som kommer utföras för att kunna avgöra om åtgärden innebär 
dämning eller förändrad vattenhastighet i vattendraget.  
Undersökning för att ta fram aktuella siffror för vattennivåer på platsen kan 
behöva tas fram i fortsatta utredningar för att säkra om arbeten inom högsta 
högvatten kommer ske samt om detta kan påverka vattenflödena. Samråd och 
samtal med Länsstyrelsen behöver göras för att reda ut på vilken nivå 
undersökningarna ska landa på. 

• Vissa arbetsmoment, så som spont och pålning, genererar grumling. Hur 
grumling påverkar värdena i vattnet ska utredas i senare skeden.  

• För att utreda om Länsstyrelsen bedömer att planerad åtgärd inom natura 
2000-omårdet är tillståndspliktig (innebär risk för betydande påverkan 
miljön) rekommenderas ett samråd med Länsstyrelsen. Då tillståndsprocessen 
kan var omfattande rekommenderas att utföra detta samråd så tidigt som 
möjligt. 
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• Ett 12:6 samråd ska utföras med Länsstyrelsen med avseende på påverkan på 
naturmiljö. Krävs inte tillståndsansökan för intrång i natura 2000-område ska 
även sträckan genom natura 2000-området inkluderas. 
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