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Analys av behov och påverkan_GFS Stadsmiljöåtgärder Hammarkullestationen 
Namn på projektet: Stadsmiljöåtgärder Hammarkullestationen - Trafik- och utformnings-

förslag, Genomförandestudie (GFS) samt detaljproj, Dnr 2822/18 
Datum för i 
fyllande: 

2021-08-19 

Projektansvarig: Ana Wallberg Reviderat av: [Ange namn] 

Dokumentet är ifyllt 
av: 

Pernilla Sott Datum 
revidering: 

[Ange datum] 

Område som påverkas: [Ange område som påverkas] 

Beskriv hur det geografiska området ser ut som påverkas (t ex verksamheter, trafik, boende) under byggtiden. Tänk på att området 
kan vara större än själva byggområdet. Bifoga gärna karta som bilaga. 

Steg 1 Består av en kartläggning av viktiga verksamheter, målpunkter, funktioner etcetera som finns i projektområdet idag. Tänk på 
att det kan vara ett större område än själva byggområdet som påverkas. Listan används sedan som grund för att (i steg 2) analysera 
vilka åtgärder som behövs för att genomföra projektet på ett sätt som påverkar omgivningen så lite som möjligt. Kartläggningen ger 
också underlag för att planera ett så bra slutresultat som möjligt. Fyll i relevant information i rutorna nedan; exempelvis namn på 
skolor, antal parkeringsplatser.        

Steg 2 Består av en analys av projektets påverkan av ovan (i steg 1) definierat påverkansområde under byggtiden. Den ska svara 
på vilka intressenter som påverkas och på vilket sätt de påverkas av byggnationen. Utifrån analysen tas sedan förslag till åtgärder 
fram som bör genomföras för att tillgodose de olika aktörernas behov. I kolumnen "Kartläggning" nedan visas den information som 
dokumenterats i steg 1. Utifrån de kunskaper som finns tillgängliga görs en enkel bedömning av behoven av särskild hänsyn (ja eller 
nej). Kolumnen skall fyllas i med röd för ja och grön för nej som bakgrundsfärg. I kolumnen lägst till höger noteras förslag till 
åtgärder. Om bedömningen visar många röda eller gula rutor, det vill säga att många verksamheter kommer kräva åtgärder kan 
detta var ett skäl att genomföra en särskild mobility managementutredning (se steg 3 Analys).  

Steg 3 Består av en sammanställning av information när det gäller trafiken i området och en bedömning av hur olika typer av 
trafikanter påverkas under byggtiden. Det är viktigt att siffror för alla olika trafikant- och fordonsslag redovisas i sammanställningen 
för att det ska vara möjligt att bedöma hur projektet påverkar alla som har behov av tillgänglighet och framkomlighet i området.  

Kontakta Västtrafik för kollektivtrafikstatistik: dataanalys@vasttrafik.se  

mailto:dataanalys@vasttrafik.se
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Steg 1 Kartläggning av intressenter och verksamheter 

Steg 2 Analys av projektets påverkan på intressenter och verksamheter 
 Steg 1 Steg 2  Instruktionstext TK 

Viktiga 
verksamheter/ 
målpunkter 
/funktioner 

Hur ser det ut idag - vad finns i området? Antal Tillkomman
de 
målpunkter 
vid 
byggskedet 

Särskild 
hänsyn 

Beskriv vad 
som behöver 
göras, om 
särskilda 
behov finns 

Fyll i den 
information som är 
relevant för 
projektplaneringen. 
Tabellen kan 
uppdateras under 
processen. Lägg till 
rader efter behov. 

Förskolor Rörmosseförskolan (kopplad till friskola 
(Rörmosseskolan), 45 förskolebarn) 

Hammarkullegatan 5 förskola (kommunal förskola, 5 
avdelningar) 

Hammarkullegatan 3 förskola (kommunal förskola, 4 
avdelningar) 

Gropens gård 36 förskola (kommunal förskola, 6 
avdelningar 

Sandeslättsgatan 3 förskola (kommunal förskola, 5 
avdelningar) 

Marias förskola (fristående förskola (syrianska 
kulturföreningen), 22 barn) 

Förskolan Pärlan (fristående förskola (Svenska 
kyrkan), 30 barn) 

7 stycken 
förskolor 
inom 
gångavstånd 
från 
stationen 

Planarbete 
för ny 
förskola vi 
Bredfjällsgat
an är nyligen 
påbörjat; 
Syftet med 
planen är att 
uppföra ny 
förskola med 
sex 
avdelningar 
samt att 
utöka 
storleken på 
förskolans 
gård. 
 

Ja Eventuellt 
kan de 
fristående 
förskolorna 
behöva 
särskild 
hänsyn, då 
upptagningso
mrådet kan 
vara större än 
för en 
kommunal 
förskola. 

Spårvägsstop
pet förväntas 
ske under 
sommaren. 
Då de flesta 
förskolor är 
stängda under 
juni månad 
bör dessa ej 

Förskolor i området. 
Information finns på: 
www.goteborg.se 
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 Steg 1 Steg 2  Instruktionstext TK 

Viktiga 
verksamheter/ 
målpunkter 
/funktioner 

Hur ser det ut idag - vad finns i området? Antal Tillkomman
de 
målpunkter 
vid 
byggskedet 

Särskild 
hänsyn 

Beskriv vad 
som behöver 
göras, om 
särskilda 
behov finns 

Fyll i den 
information som är 
relevant för 
projektplaneringen. 
Tabellen kan 
uppdateras under 
processen. Lägg till 
rader efter behov. 

påverkas. Det 
är dock 
viktigt att 
utreda om 
någon av dess 
förskolor 
fungerar som 
området 
öppna 
sommar- 
förskola.  

Se projektets 
kommunikati
onsplan. 

Skolor Hammarkullsskolan F-3, grundsärskola 1-6 (ca 200, 
fritidshem) 

Nytorpsskolan 4-9 (samt grundsärskola, ca 400 elever) 
 

2 stycken 
inom gång 
avstånd från 
stationen 

Inga kända 
idag 

Nej [Om ja, ange 
text] 

Skolor i området. 
Information finns på: 
www.goteborg.se 

Arbetsplatser Offentliga förvaltningar, samt mindre verksamheter.  Den största 
enskilda 
arbetsgivaren 
i 
Hammarkull

Inga kända 
idag 

Ja Information 
till pendlare. 

Viktiga arbetsplatser 
i området - vilken typ 
av verksamhet? 
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 Steg 1 Steg 2  Instruktionstext TK 

Viktiga 
verksamheter/ 
målpunkter 
/funktioner 

Hur ser det ut idag - vad finns i området? Antal Tillkomman
de 
målpunkter 
vid 
byggskedet 

Särskild 
hänsyn 

Beskriv vad 
som behöver 
göras, om 
särskilda 
behov finns 

Fyll i den 
information som är 
relevant för 
projektplaneringen. 
Tabellen kan 
uppdateras under 
processen. Lägg till 
rader efter behov. 

en är 
Göteborgs 
stad med ca 
25 
arbetsställen  

Se projektets 
kommunikati
onsplan. 

Handel I själva stationsbyggnaden 

Hammarkullekiosken 

Hammarkullens torg 

Centrumbutiken 

Hammarhallens livsmedel 

Alafidens  

Samtliga 4 
affärer 
bedriver 
mindre 
dagligvaru-/ 
kioskverksa
mhet 

Inga kända 
idag 

Ja Hammarkulle
kiosken 
kommer 
troligtvis 
behöva 
ersättningslok
aler under 
ombyggnadse
tapp 2.  

Övrig handel 
förväntas ej 
påverkas 

Butiker i området - är 
det dagligvaruhandel 
eller sällanköp? 

Caféer/restaur
anger 

Café Hammarkullen 

Chorack Mekael 

Shawrma 

4 stycken på 
Hammarkull
ens torg, 
samt 
ytterligare en 
(Glorias 
pizzeria) 

Inga kända 
idag 

Nej [Om ja, ange 
text] 

Caféer/restauranger i 
området - finns det 
uteservering? 
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 Steg 1 Steg 2  Instruktionstext TK 

Viktiga 
verksamheter/ 
målpunkter 
/funktioner 

Hur ser det ut idag - vad finns i området? Antal Tillkomman
de 
målpunkter 
vid 
byggskedet 

Särskild 
hänsyn 

Beskriv vad 
som behöver 
göras, om 
särskilda 
behov finns 

Fyll i den 
information som är 
relevant för 
projektplaneringen. 
Tabellen kan 
uppdateras under 
processen. Lägg till 
rader efter behov. 

Rafidem 

Glorias Pizzeria 
 

inom 
gångavstånd 
från 
stationen 

Hotell/vandrar
hem 

Inga kända XX Inga kända 
idag 

Nej [Om ja, ange 
text] 

Hotell/vandrarhem i 
området 

Övriga 
besöksmål 

Kommunal verksamhet 

Öppna förskolan i Hammarkullen (Bredfjällsgatan 46) 

Hammarkullens bibliotek 

Aktivitetshuset Hammarkullen, Bredfjällsgatan 36 
(erbjuder bla lokaler till uthyrning) 

Hammarkullens fritidsgård – Mixgården (kommunal, 
öppen fritidsverksamhet måndag till fredag, 13-20 år 

Minimix (kvällsöppen mötesplats för barn i 
mellanstadieåldern 10-12 år) 

Hammarparken (lekplats 394)/Hammarkullens parklek 
(bemannad, öppen fritidsverksamhet) 

Hammarbadet (kommunal simhall samt gym) 

XX Inga kända 
idag 

Ja Information 
till berörda 
verksamheter. 

Se projektets 
kommunikati
onsplan. 

Museer, parker, 
aktivitetshus, 
bibliotek etc. som ska 
tas hänsyn till 
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 Steg 1 Steg 2  Instruktionstext TK 

Viktiga 
verksamheter/ 
målpunkter 
/funktioner 

Hur ser det ut idag - vad finns i området? Antal Tillkomman
de 
målpunkter 
vid 
byggskedet 

Särskild 
hänsyn 

Beskriv vad 
som behöver 
göras, om 
särskilda 
behov finns 

Fyll i den 
information som är 
relevant för 
projektplaneringen. 
Tabellen kan 
uppdateras under 
processen. Lägg till 
rader efter behov. 

Hammarkullehallen (kommunal idrottshall, i 
anslutning till Hammarkulleskolan) 

Högre utbildning 

Angereds folkhögskola (Hammarkulletorget 61) 

Kulturföreningar, mm 

Club Deportivo Cultural Libertad (CDC Libertad), 
Hammarkulletorget 1C 

PRO Hammarkullen. Röda stugan, Hammarkulletorget 
8 

Syrianska Arameiska Kulturföreningen i Angered, 
Hammarkullstorget 28 B 

Utbildningscentret Iran, Hammarkulletorget 62b 

Stödnätet HAMMARKULLEN, Bredfjällsgatan 60 och 
14 

Internationella Sköna konster, Bredfjällsgatan 16 
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 Steg 1 Steg 2  Instruktionstext TK 

Viktiga 
verksamheter/ 
målpunkter 
/funktioner 

Hur ser det ut idag - vad finns i området? Antal Tillkomman
de 
målpunkter 
vid 
byggskedet 

Särskild 
hänsyn 

Beskriv vad 
som behöver 
göras, om 
särskilda 
behov finns 

Fyll i den 
information som är 
relevant för 
projektplaneringen. 
Tabellen kan 
uppdateras under 
processen. Lägg till 
rader efter behov. 

Afghanska kulturföreningen Maihan (kultur, idrott, 
utbildning), Aktivitetshuset i Hammarkullen 

Somaliska Fredsföreningen, Aktivitetshuset i 
Hammarkullen 

Unga Örnar Hammarkullen, Sandeslättsvägen 3 

SOS Barnbyar, Bredfjällsgatan 36 (Normalt 
verksamhet i lokalen kl 10-19) 

Övrigt 

Fixoteket (laga, låna, byta och göra nytt av gammalt) 

Folkets Hus Hammarkullen 

Religiösa samfund 

Mariakyrkan (Svenska kyrkan) 

Gurdwara Sri Guru Singh Sabha, (Sikhtempel); 
Blixtgatan 8 
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 Steg 1 Steg 2  Instruktionstext TK 

Viktiga 
verksamheter/ 
målpunkter 
/funktioner 

Hur ser det ut idag - vad finns i området? Antal Tillkomman
de 
målpunkter 
vid 
byggskedet 

Särskild 
hänsyn 

Beskriv vad 
som behöver 
göras, om 
särskilda 
behov finns 

Fyll i den 
information som är 
relevant för 
projektplaneringen. 
Tabellen kan 
uppdateras under 
processen. Lägg till 
rader efter behov. 

Vårdinrättning Centro Medico Läkarmottagning Javier Rios-Hipolito, 
Bredfjällsgatan 30 

Legehuset Hammarkullen, Hammarkulletorget 61 

Hammarhus Vård- och omsorgsboende (sju våningar 
med 17 lägenheter per våningsplan. Här finns 34 
lägenheter för personer med demenssjukdom, 17 
lägenheter för personer med geropsykiatrisk diagnos 
och resterande är avsatta för somatik vilket blir totalt 
102 platser) 
 

2 stycken 
med 
mottagning. 
Troligtvis 
lokalt 
upptagningso
mråde. 

1 vård- och 
omsorgsboen
de. 

Nej Ja Information 
till patienter 
som har tider 
inbokat under 
tiden för 
spårvägstopp
et. 

Se projektets 
kommunikati
onsplan. 

Vårdcentraler/sjukhu
s etc. - är 
verksamheten 
störningskänslig? 

Boende Hammarkullen byggdes huvudsakligen 1968-70 som 
ett led i miljonprogrammet. I primärområdet 
Hammarkullen finns 2236 lägenheter, varav flertalet är 
hyresrätter ägda av Bostadsbolaget. Inga bostadsrätter. 
Ett fåtal småhus  

Lokala Hyresgästföreningen Bredfjäll Gropens Gård 

Ca 2000 
lägenheter i 
primärområd
et 

Nej Ja Information 
via allmän-
nyttan, 
hyresgäst-
föreningen 
samt övriga 
fastighetsägar
e. 

Se projektets 
kommunikati
onsplan.  

Typ av bostäder och 
ungefärligt antal 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Miljonprogrammet
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 Steg 1 Steg 2  Instruktionstext TK 

Viktiga 
verksamheter/ 
målpunkter 
/funktioner 

Hur ser det ut idag - vad finns i området? Antal Tillkomman
de 
målpunkter 
vid 
byggskedet 

Särskild 
hänsyn 

Beskriv vad 
som behöver 
göras, om 
särskilda 
behov finns 

Fyll i den 
information som är 
relevant för 
projektplaneringen. 
Tabellen kan 
uppdateras under 
processen. Lägg till 
rader efter behov. 

Evenemangsstr
åk/-platser 

Hammarkullekarnevalen (sista helgen i maj) 1 /år. 
Uppemot 70 
000 
besökande 

Nej Ja Tillse att inga 
totalavstämni
ngar sker i 
anslutning till 
helgen då 
Karnevalen 
genomförs 

Typ av evenemang 
som planeras i 
området - tidpunkt 

Bygg- och 
etableringsproj
ekt 

(DP Hammarkullen - Bostäder och verksamheter vid 
Hammarkulletorget (dialogarbete är pågående, 
lagakraftvunnen detaljplan ca 2024, byggstart ca 2025)  

XX Inga kända 
idag 

Nej [Om ja, ange 
text] 

Kommer det pågå 
andra byggnationer i 
området vid 
byggtiden? 

Styr & 
Ställcykelställ 

Finns ej XX Inga kända 
idag 

Nej [Om ja, ange 
text] 

Var finns det Styr & 
ställcyklar i 
området? Hur 
många? 

Cykelparkerin
gar 

Cykelparkering finns i anslutning till stationen. 
Påverkas ej av detta projekt 

XX Påverkar ej Nej [Om ja, ange 
text] 

Var finns 
cykelparkeringarna? 
Hur många? 

Boendeparkeri
ng bilar 

Boendeparkering finns i anslutning till Hammarkullens 
torg. Påverkas ej av detta projekt 
 

XX Påverkar ej Nej [Om ja, ange 
text] 

Var finns det 
boendeparkering? 
Hur många? 

Besöksparkerin
g för bilar 

Besöksparkering finns i anslutning till Hammarkullens 
torg. Påverkas ej av detta projekt 
 

XX Påverkar ej Nej [Om ja, ange 
text] 

Var finns 
besöksparkering till 
boende / 
verksamheter? Hur 
många? 

Hemsjukvårds
kunder, akut 

Påverkas ej av detta projekt 
 

XX Påverkar ej Nej [Om ja, ange 
text] 

Finns det parkering 
för hemsjukvård 
tillgänglig? 
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 Steg 1 Steg 2  Instruktionstext TK 

Viktiga 
verksamheter/ 
målpunkter 
/funktioner 

Hur ser det ut idag - vad finns i området? Antal Tillkomman
de 
målpunkter 
vid 
byggskedet 

Särskild 
hänsyn 

Beskriv vad 
som behöver 
göras, om 
särskilda 
behov finns 

Fyll i den 
information som är 
relevant för 
projektplaneringen. 
Tabellen kan 
uppdateras under 
processen. Lägg till 
rader efter behov. 

Kollektivtrafik
hållplatser 

Hammarkullenstationen; 

Bemannad biljett- och informationsverksamhet finns i 
entréhallen  

Ersättningshållplatser; 

Gropens gård (Läge A, tillgänglighetsanpassat. Läge 
B, ej tillgänglighetsanpassat. Väg till hållplatslägena ej 
anpassad. Väg till Läge A passerar planskilt under 
Hjällbovägen i ) 

Sandeslättsgata, ej tillgänglighetsanpassat 

XX [Ange text] Ja Den 
bemannade 
informationen 
kommer 
troligtvis 
behöva 
ersättningslok
aler under 
ombyggnadse
tapp 1. 

Var finns det 
kolletivtrafikhållplats
er? 
Ersättningshållplatse
r? 

Bussparkering
ar 

Finns ej XX Påverkar ej Nej [Om ja, ange 
text] 

Finns det 
bussparkering och 
var? 

Övriga viktiga 
målpunkter: 

[Ange text] XX [Ange text] Välj ett 
objekt. 

[Om ja, ange 
text] 

Fyll på med 
ytterligare 
verksamheter, 
målpunkter, 
funktioner! 
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Steg 3 Analys  - hur påverkas framkomlighet och tillgänglighet i området under byggtid 

Färdmedelfördelning i 
området idag:  

Var är mätningen 
gjord 

Vilket år 
är 

mätningen 
gjord Hur mycket tung trafik ingår  Trafik i maxtimme (antal/timme) 

Mätningar 
finns ej 

Bil  Ej aktuellt  [Ange år] 
  
 [Ange andel]  [Ange antal/timme] ☒ 

Kollektivtrafik 

Spårvägslinje; 
4 (Angered-Mölndal) 
8 (Frölunda -Angered) 
9 (Kungsten-Angered)  [Ange år] 

  
 [Ange andel] 

Linje 4; 8-10 minuters trafik i högtrafik 
Linje 8; 10 minuters trafik i högtrafik 
Linje 9; 6-10 minuters trafik i högtrafik ☐ 

På-/avstigande vid hållplats 

Hammarkullenstation;  
Avstigande 
   Maj 2019 133 674 
   Maj 2020 85 924 
Påstigande 
   Maj 2019 133 586 
   Maj 2020 82 357  [Ange år] 

  
 [Ange andel]  [Ange antal/timme] ☐ 

Cyklar Ej aktuellt  [Ange år] 
  
 [Ange andel]  [Ange antal/timme] ☒ 

Gående Ej aktuellt  [Ange år] 
  
 [Ange andel]  [Ange antal/timme] ☒ 

Utifrån ovan sammanställd information ska nu en bedömning göras av den störning på framkomligheten som projektet kommer 
innebära. Det är viktigt att fastställa vilka trafikslag som störs och vilken tid på dygnet störningarna uppstår för att avgöra vilken typ 
av åtgärd som behövs för att hantera störningen Se förklaringen till höger för att göra en översiktlig bedömning. 
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Vilken typ av resa påverkas i 
området 

Hur omfattande är 
störningen?  

Vilken typ av trafik 
störs  Kommentar    

Gående 5 4 

Omfattning 5 
under tre veckors 

spårstopp 
sommaren 2022 . 

Övrig tid – 
omfattning 4/3 Omfattning av störning:  

Cykel - pendlingscykelnät 1 4  5 
helt avstängt/mycket 
stor påverkan 

Cykel - övergripande cykelnät 1 4  4 

stor påverkan (ex 
omledning, avstängda 
körfält) 

Cykel - lokaltcykelnät 1 4  3 
måttlig påverkan (ex 
sänkt hastighet) 

Kollektivtrafik - buss 1 4  2 

liten påverkan (ev. 
störning i komb. med 
annat) 

Kollektivtrafik - spår 5 4 

Omfattning 5 under 
tre veckors spårstopp 
sommaren 2022 .  1 ingen påverkan 

Kollektivtrafik -taxi 1 4      
Personbilar 1 4      
Räddningstjänst 1 4   Typ av trafik  

Lätt yrkestrafik 1 4   4 
vardagar vid 
rusningstrafik 

Godstrafik 1 4   3 eventtrafik 

Byggtrafik 1 4   2 
vardagar vid 
lågtrafiktider 

Övrigt att ta hänsyn till:       1 helg  
           



 
Göteborgs Stad Trafikkontoret, Analys av behov och påverkan_GFS Stadsmiljöåtgärder Hammarkullestationen 13 (13) 

 

 

Ställningstagande till fortsatta analyser och utredningar 

Generellt kan sägas att om det finns övervägande röda rutor när tabellerna är ifyllda bör projektet genomföra åtgärder i byggskedet.  
Projekt med övervägande gult bör också genomföra åtgärder.  

Men det är inte tillräckligt att räkna röda och gula rutor. Det kan vara så att ett projekt får övervägande grönt men den typresa som 
påverkas mest (och blir röd) bedöms vara viktig i det specifika området eller projektet. I det fallet kan mobilitetsåtgärder också 
rekommenderas. Till exempel är det viktigt att bibehålla framkomligheten för cykel i ett område där cykelbanan ingår i 
pendlingscykelnätet eller tillgängligheten till en hållplats med många av och påstigande resenärer. 

Har du frågor och funderingar kring dokumentet eller mobility management i byggskedet?  

För kontakt se Teknisk Handbok kap 1C kompetens ”Mobility management i byggskedet (MM)” 

Visar analysen att det finns behov av en mer detaljerad behovsanalys Välj ett objekt. 

Visar analysen att det finns behov av en mobility managementutredning?  Välj ett objekt. 

Inför ställningstagandet har samråd skett med 
Namn Funktion Organisation 
[Ange namn] [Ange funktion] [Ange organisation] 
[Ange namn] [Ange funktion] [Ange organisation] 
[Ange namn] [Ange funktion] [Ange organisation] 
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