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A. Sammanfattning
En utredning av trafiksituationen i Gårda (inklusive situationen för gång- och
cykeltrafikanter) ger vid handen att Ågrändsbron är för smal för dagens trafik samtidigt
som den, genom dess konstruktion med heltäckande (och bärande) sidor, skymmer sikten
för trafikanterna. Vid korsningarna intill bron, både på östra och västra sidan, är det risk
för kollisioner dels mellan cyklister men även mellan cyklister och fotgängare. På östra
sidan är det även risk för kollision mellan bil och cyklist.
På grund av Ågrändsbrons höga massiva sidobalkar i betong och skymmande växtlighet
är sikten begränsad strax före och efter bron, vilket innebär att det finns en förhöjd
olycksrisk. Dessutom är upplevs bron som smal i förhållande till trafikintensiteten den
upplevs som en otrygg plats bland annat på grund av bristfällig belysning. Dessa tre
områden (olycksrisk, kapacitetsbrist och bristande trygghetskänsla) vill Trafikkontoret
förbättra och denna GFS har som syfte att föreslå och utreda ett förslag till utbyte av
Ågrändsbron som uppfyller dessa krav
Projektmålen är att få en säkrare, tryggare bro med bättre kapacitet. I projektet ingår även
att utreda om platsskapande åtgärder kan utföras i områdena närmast norr om bron.
Ågrändsbron, konstruktionsnummer 1480-2084-1, byggdes 1978 och är en betongbalkbro
med en fri bredd på 5,0 meter mellan balkarna och en spännvidd på 20 m. Bron är byggd
för gång- och cykeltrafik och är skyltad för en maximal totalvikt av 6 ton för
servicefordon.
Denna GFS avgränsas till själva bron och området närmast bron på ömse sidor. GC-banan
österut norr om SOS Alarm liksom GC-tunneln ingår inte. Det innebär att de brister som
finns i korsningen mellan GC-banan från öster och GC-tunneln inte kommer att kunna
åtgärdas inom ramen för detta projekt.
Lutningen är hög på gång- och cykelbanan nordost om bron, upp mot 9 procent och
överskrider därför VGU:s krav (Trafikverket, 2020). Lutningen leder till en minskad
hastighet i uppförsbacke och en ökad hastighet i nedförsbacke.
Hela projektområdet ligger på kommunal mark och kommunen har därmed rådighet. Vid
rivning av den gamla bron och montering av den nya behöver en mobilkran ställas upp på
den västra sidan. Den behöver troligtvis mer plats än bara gångbanan, vilket innebär att
mark nordost om Ullevi tillfälligt behöver utnyttjas.
Föreslagen gestaltning är en stålkonstruktion med 8,8 meter fri brobredd. För att
minimera konflikter på bron föreslås 2,3 meter breda gångbanor på brons norra och södra
sida, och en 4,2 meter bred dubbelriktad cykelbana i mitten. Bron föreslås utrustas med
transparenta räcken för att skapa bra siktförhållanden och minimera konflikter.
För att hålla tillräcklig fri höjd (+3) under brons mittersta del och samtidigt ansluta till
befintliga höjder i broändarna, föreslås en välvd bro med högsta punkten mitt på
brospannet. Brons välvda form ger en spänst och lätthet. Formen påminner och samspelar
även med den närliggande Ullevibrons välvda undersida. Formen innebär att farbanan har
en lutning på som mest 8% på farbanan i broändarna, vilket innebär ett avsteg från kraven
i VGU.
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Den nya stålbron är betydligt lättare än befintlig betongbro och därför är det möjligt att
behålla befintliga brofundament. Det är en kostnadseffektiv lösning som ger lite påverkan
på Mölndalsån. Den nya bron är bredare än befintlig. För att anpassa befintliga
brofundament till ny brobredd föreslås en pågjutning eller stålbalk för att bredda
fundamenten. Den nya brokonstruktionen möjliggör även att bron kragar ut utanför
brofundamentet, vilket tillsammans med den välvda formen ger ett mycket lätt och
smidigt uttryck.
I väst (Ullevisidan) ansluter bron till befintlig gång- och cykelbana. Viss anpassning
behöver utföras för att ansluta ny bredare bro med ny trafikföring till befintlig situation.
Nya något upphöjda gångbanor föreslås anläggas på både södra och norra sidan. Norr ut
föreslås gångbanan fortsätta fram till Styr & Ställ parkeringen. Söder ut föreslås
gångbanan fortsätta motsvarande längd för att gångtrafikanter som ska kunna fortsätta gå
samtidigt som de letar efter en lucka för att korsa cykelbanan. De nya gångbanorna
föreslås få ett ytskikt av asfalt med granitkantsten mot cykelbanan.
I öst (Gårdasidan) ansluter bron till Åvägen och befintlig gång- och cykelbana. Åvägen
och dess kanalmur ska enligt GFS Åvägen 2019-03-20, omgestaltas. Gatan får en ny
utformning och kanalmuren höjs för att klara framtida höjningar av vattennivån i
Mölndalsån. För att få till en bra och tillgänglighetsanpassad koppling mellan
Ågrändsbron och Åvägen föreslås en höjning av gatan med 5% lutning mot bron.
Bron belyses med armaturer monterade i handledare. Med en lågt sittande belysning
framhävs brons gestaltning som del i fonden till Åvägen på ett bra sätt. Cykelbanan
belyses också med strålkastare monterade på två stycken koniska master monterade på
vardera sidan bron i höjd med brofästet. Armaturer monteras 8 m över körbanan för att
möjliggöra ökad bländningskontroll och bättre trafiksäkerhet.
Enligt gestaltningsförslaget kommer lutningen inte att bli större på den östra sidan av
bron och därför sker inte någon förändring jämfört med idag då lutningen redan är högre
än VGU:s krav (se C.2.2 Öster om bron). Projektet har motiverat avsteget och undantaget
har godkänts av Trafikkontoret.
Det nya förslaget tydliggör hur interaktion mellan trafikanterna ska ske vilket kan bidra
till ökad trafiksäkerhet. Det är positivt att gångbanan på den norra sidan av bron förlängs
västerut fram till den nya placeringen av Styr & Ställ-stationen.
Stålkonstruktionen och de transparenta räckena på den nya bron kommer att förbättra
känslan av trygghet hos trafikanterna som passerar bron genom ökad sikt och synlighet.
Trafikanternas synlighet ökar både på nära håll, på bron och på längre håll.
Brobredden ökar från 5 till 8,8 m, vilket ger en ökad kapacitet och minskad olycksrisk.
Att bygga en gångbana på varje sida minskar olycksrisken. De nya räckena liksom
uppstamning av vegetation och förbättrad belysning bidrar till en tryggare plats med
bättre sikt och minskar olycksrisken. Sammantaget förbättrar förslaget situationen för alla
tre delmålen.
Kostnaden för den nya bron inklusive belysning och rivning av befintlig bro och
återställningsarbeten bedöms landa på knappt 20 Mkr.
Göteborgs Stad Trafikkontoret, Genomförandestudie (GFS),

Ågrändsbron

6 (62)

Trafikkontoret

Tidigaste byggstart bedöms till hösten 2021 beroende på den interna kommunala
beredningstiden och om det blir ansökan om miljödom eller inte.
Bron bör inte stängas av samtidigt som Dämmebron som också planeras att bytas inom
kort.
Samordning behöver ske med projektet renovering av kanalmuren för Åvägen och kan
utföras innan murrenoveringen. Men eftersom bron ska breddas behöver övergången
mellan landfäste och fram till kanalmuren under bron hanteras i detta projekt.
Mot bakgrund av de studier som genomförts i denna GFS bedöms projektet vara
genomförbart inom gällande stadsplan. Det bedöms också vara genomförbart utan
ansökan eller anmälan om vattenverksamhet.
Rekommenderat fortsatt arbete efter GFS-skedet är projektering för utförandeentreprenad
och upphandling av entreprenaden.
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B. Bakgrund
Gårdaområdet i Göteborg genomgår för närvarande en omfattande omdaning för att skapa
mer attraktiva kvarter ur flera perspektiv. Till exempel är kanalmurarna längs
Mölndalsåns östra sida på Åvägen i dåligt skick och behöver renoveras. I samband med
detta planeras en upprustning även av gatan. Arbete med att göra Gårda redo för ny
kontorsbebyggelse i enlighet med detaljplan för kontor vid Ullevigatan pågår. För
närvarande planeras också för anläggande av cykelbana på väster sida av Rantorget med
syfte att koppla ihop Ågrändsbron med Willinsbron via övergångsstället över
Ullevigatan.
Längs Mölndalsåns västra sida löper en viktig och väl nyttjad länk i det övergripande
cykelvägnätet. Längs Ullevigatan, över Ågrändsbron, genom tunneln under Ullevigatan
och vidare norrut på östra sidan av Mölndalsån löper pendlingscykelnätet med höga
anspråk på framkomlighet och bekvämlighet. Vidare är det många cyklister som nyttjar
Åvägen vid Ågrändsbron för att ta sig till och från Gårda. Öster om tunneln, söder om
Ullevigatan, fortsätter cykelvägen för att ansluta till Fabriksgatan, där det längs öster sida
inom några år kommer anläggas en ny gång- och cykelbana som försörjer dagens och
kommande kontorsbyggnader i södra Gårda.
I området öster om Ågrändsbron möts de ökade framtida flödena över Ullevigatan, som
delvis kommer riktas mot Ågrändsbron, samt flöden från Fabriksgatan som ska mot
Ågrändsbron med dagens stora flöden genom tunneln och över Ågrändsbron. Detta,
tillsammans med flöden på Åvägen, skapar en komplex situation där risken för
kollisioner är mycket stor.
En utredning av trafiksituationen i Gårda (inklusive situationen för gång- och
cykeltrafikanter) ger vid handen att Ågrändsbron är för smal för dagens trafik samtidigt
som den, genom dess konstruktion med heltäckande (och bärande) sidor, skymmer sikten
för trafikanterna. Vid korsningarna intill bron, både på östra och västra sidan, är det risk
för kollisioner dels mellan cyklister men även mellan cyklister och fotgängare. På östra
sidan är det även risk för kollision mellan bil och cyklist.

B.1 Brister, problem och syfte
På grund av Ågrändsbrons höga massiva sidobalkar i betong och skymmande växtlighet
är sikten begränsad strax före och efter bron, vilket innebär att det finns en förhöjd
olycksrisk. Dessutom är upplevs bron som smal i förhållande till trafikintensiteten den
upplevs som en otrygg plats bland annat på grund av bristfällig belysning. Dessa tre
områden (olycksrisk, kapacitetsbrist och bristande trygghetskänsla) vill Trafikkontoret
förbättra och denna GFS har som syfte att utreda och föreslå ett förslag till utbyte av
Ågrändsbron som uppfyller dessa krav.

B.2 Aktualitet och geografisk avgränsning
Denna GFS avgränsas till själva bron och området närmast bron på ömse sidor. GC-banan
åt väster och österut norr om SOS Alarm liksom GC-tunneln ingår inte. Det innebär att de
brister som finns i korsningen mellan GC-banan från öster och GC-tunneln inte kommer
att kunna åtgärdas inom ramen för detta projekt.
Göteborgs Stad Trafikkontoret, Genomförandestudie (GFS),
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B.3 Projektmål
Projektmålen är att få en säkrare, tryggare bro med bättre kapacitet. I projektet ingår även
att utreda om platsskapande åtgärder kan utföras i områdena närmast norr om bron.

B.4 Underlag för GFS
Denna GFS baserar sig på Teknisk Handbok, version 2019:2

För området gäller Stadsplan 1480K-II-3152 från 1965 samt 1480K-II -3677 från 1986.

B.5 Syfte med GFS:en
Mot bakgrund av en beräknad, kraftig ökning av trafikflödena över Ågrändsbron finns
behov av att stärka kapaciteten för gång- och cykeltrafik samt att minska otryggheten och
olycksrisken både på bron och området i anslutning till den.

Projektets syfte är att utreda möjligheten till och förutsättningarna för
x

att stärka kapaciteten för gång- och cykeltrafik i området

x

att minska otryggheten och risken för olyckor i form av kollisioner mellan
cyklister och fotgängare (både på bron och området i anslutning till den)

x

att säkerställa god genomsikt och trafiksäkerhet på bron

x

att säkerställa plats för lånecykelparkering samt

x

att förbättra gestaltningen i området
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C. Befintliga förhållanden och utvecklingstrender
C.1 Stadskaraktär

Figur 1. Ågrändsbrons läge i staden.

Ågrändsbron ligger i centrala Göteborg, i gränsen mellan det storskaliga
evenemangsstråket och de högt exploaterade kontors- och bostadsområdena Stampen och
Gårda. Bron ingår i ett grönstråk kring Mölndalsåns dalgång som sträcker sig i nordsydlig
riktning. Platsen kring Ågrändsbron har en stor blandning av funktioner och
stadsbyggnadstyper i närheten. Se figur C.1. Närmast väster om bron ligger Ullevi Arena,
öster om bron ligger Gårda brandstation.

Figur 2. Inramning och anslutning på Ullevisidan.
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Mölndalsån tillsammans med stora befintliga Pil- och Alträd ger platsen en unik karaktär
och inramning. Inramningen bidrar till att närheten till den tungt trafikerade Ullevigatan
blir mindre påtaglig. Sammantaget har Ågrändsbrons gestaltning ett tungt men enkelt
uttryck med sina raka massiva kanter av betong Se figur 3.

Figur 3. Ågrändsbron och anslutning på Gårdasidan med Ullevi i fonden.

C.1.1 Stadens färg
Bebyggelsen runt om Ågrändsbron, med Ullevi, brandstationen och övrig bebyggelse
längs Åvägen varierar mycket i färg och uttryck. Ullevi har ljusa lätta färger i blått och
vitt, brandstationen har en tegelfasad av varmt rött tegel. Övriga byggnader längs Åvägen
har fasader av tegel med varma röda och gula färger i kombination med grön-blåa
koppardetaljer Se figur C.3.


C.1.2 Stadens golv
I policyn för stadens golv ingår Ågrändsbron i området Gårda, där även
evenemangsstråket innefattas, vilket faller under kategorin ”Övriga centrala delar”.
Väster och öster om Ågrändsbron är det asfalt på gångbana och cykelbana, vilket är i
enlighet med Stadsmiljöpolicyns riktlinjer för de mer frekventerade gång- och
cykelbanorna. Åvägens upphöjda gångbanor har en beläggning av smågatsten.
C.1.3 Stadens ljus
GC-banan på västra sidan av Mölndalsån har stolpbelysning med avtrappad galvaniserad
stolptyp med olika stolphöjder. Norr om brofästet sitter armatur av typ Philips City Swan
på 4 m standardstolpe med stolparm. Söder om brofästet sitter samma typ av armatur på
8m standardstolpe. Armaturer är förhållandevis nya, i gott skick och bestyckade med
LED-ljuskälla. Ljuskvalitén är god och det svagt upplysta armaturhuset ger en god visuell
ledning.
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Figur 4. Belysning GC-banan västra sidan.

På bron sitter i dagsläget en enkel koffertarmatur, uppskattningsvis 25-30 år gammal,
med en äldre typ av ljuskälla (högtrycksnatrium) på en kort standardstolpe monterad på
brons sida. Ljuskvalitén är sämre än på västra sidan.

Figur 5. Befintlig belysning på bron

På brons östra sidan mellan bron och gångtunneln finns också två varmförzinkade
belysningsstolpar i standardutförande med äldre koffertarmaturer lika den på bron.
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Figur 6. Belysning öster om bron.

Armaturtyp och teknisk lösning på västra sidan får anses som god och uppfylla dagens
kvalitetskrav. Belysningslösning på och öster om bron bedöms inte klara stadens krav för
belysning av cykelbana.
C.1.4 Stadens möbler
Det finns inga möbler i nära anslutning till Ågrändsbron.

Figur 7. Befintliga Pilträd på brons västra sida.

C.1.5 Stadens träd
De befintliga Pil- och Alträden i närheten av bron ger platsen en unik karaktär och
inramning. Se figur 2 och 7. Längs Ullevigatan finns även en rad med Lindträd.
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C.2 Tillgänglighet och framkomlighet
Ågrändsbron är cirka 26 meter lång och 5,0 meter bred enligt relationsritning. Vid
uppmätning på plats är bredden 5,10 meter. Samma uppmätning visar att bron består av
en 3,35 meter bred, dubbelriktad cykelbana och en cirka 1,75 meter bred gångbana, se
Figur 8. En målad vägmarkering separerar trafikslagen och riktningarna på cykelbanan.
Mot
Gårda/Olskroken
Mot Centrum

Mot
Gårda/Lunden

Mot
Evenemangsstråket

Figur 8. Bredder för gång-och cykelbana (markerat med gul respektive röd färg) och omgivande områden.
Källa: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA FSA, USGS, Aerogrid, IGN, IGP, and
the GIS User Community.
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Mot
Gårda/Olskroken
Mot Centrum
Mot
Gårda/Lunden

Mot evenemangsstråket

Figur 9. Omgivande områden. Källa: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA FSA,
USGS, Aerogrid, IGN, IGP, and the GIS User Community.

C.2.1 Väster om bron
Gång-och cykelbanan ansluter till en T-korsning direkt väster om bron. En
cykelparkering är placerad öster om T-korsningen vid Ullevi. Högersvängen tar
trafikanterna mot Göteborgs centrum medan vänstersvängen leder mot evenemangstråket
med bland annat Scandinavium. Gång- och cykelbanorna är separerade från varandra i
båda riktningarna, vilket ger god tillgänglighet för oskyddade trafikanter. Bullernivån är
hög på grund av mycket motorfordonstrafik i området.

Gång- och cykelbanan har en lutning som på en kort sträcka i anslutning till bron, cirka 1
meter, uppgår till 6 procent. Enligt ”Vägars och Gators utformning- Krav” (VGU)
(Trafikverket, 2020) är 5 procent högsta tillåtna längslutning för en gångbana ”då
alternativ färdväg saknas för personer med rörelsenedsättning”, vilket saknas på sträckan.
Sträckan överskrider därför VGU:s krav.
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6%

Figur 10. Foto på Ågrändsbron från Burgårdsstråkets södra del. Notera lutningen från bron. Foto: Sweco
2020-04-08

Figur 11. Foto från Ågrändsbron mot Centrum. Notera skyltarna (övre högra hörnet) och cykelparkeringen.
Foto: Sweco 2020-04-08

C.2.2 Öster om bron
Direkt efter bron har trafikanter möjlighet att svänga höger in på Åvägen direkt efter
bron. Fotgängare behöver då korsa cykelbanan.
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Längre fram kan trafikanter välja att antingen svänga norrut under Ullevigatan mot norra
Gårda eller österut mot södra Gårda på en kombinerad gång- och cykelbana.
Lutningen är hög på gång- och cykelbanan nordost om bron, upp mot 9 procent och
överskrider därför VGU:s krav (Trafikverket, 2020). Lutningen leder till en minskad
hastighet i uppförsbacke och en ökad hastighet i nedförsbacke.
En Styr & ställ-yta ligger till vänster om gång-och cykelbanan, men tillhandahåller inte
längre cyklar.

9%

Figur 12. Foto från Smedmästare Karlssons Gångväg mot Ågrändsbron. Notera gatans branta lutning. Foto:
Sweco 2020-04-08
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Figur 13. Foto på tidigare "Styr & Ställ"-station. ”Styr & ställ” är stadens lånecykelsystem. Notera tunneln
till höger. Foto: Sweco 2020-04-08

C.3 Miljö, hälsa och säkerhet
Nuvarande verksamheter i närområdet på östra sidan av utredningsområdet är bland annat
SOS alarm och Gårda brandstation. Tidigare verksamheter som funnits inom samma
område är industriell verksamhet, drivmedelshantering och en brandövningsplats. På
västra sidan om bron, precis norr om denna och utmed ån, har flera byggnader tidigare
legat. Dessa tillhörde troligtvis idrottsanläggningen (Ullevi) (Eniros historiska flygfoto
(1955–1967)).

Länsstyrelsens EBH-stöd redovisar verksamheter som identifierats och inventerats enligt
MIFO (Metodik och Inventering av Förorenade Områden) samt den riskklass som gäller
för verksamheten. Siffran 3 innebär riskklass 3 – måttlig risk och bokstaven E innebär att
området endast har identifierats men inte riskklassificerat. Inom utredningsområdet har 2
objekt identifierats i enlighet med MIFO. Se riskklass i Figur 14, där riskklass 3 i detta
fall avser verksamhet för grafisk design, drivmedelshantering samt brandövningsplats och
bokstav E avser verkstadsindustri. För fler detaljer se kapitel D.2.
Tidigare verksamheter har påverkat föroreningssituationen i marken och föroreningar och
rivningsrester kan misstänkas ligga kvar efter de rivna byggnaderna.
Närområdet är påverkat av omgivande gator och verksamheter vad gäller buller och
luftföroreningar. Det finns risk att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid överskrids.
Aktuellt projektområde ligger inom området för riksintresse för kulturmiljövård som en
del av 1600-talsstaden. Men det är den trädkantade kanalen Fattighusån och gamla
fattighuset av trä som anses vara av intresse.
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Den rödlistade arten knölnate har påvisats i såväl Mölndalsån (uppströms Levgrensvägen)
som vid Mariakyrkan vid Fattighusån. Inga observationer av arten har gjorts i
Gullbergsån. Även några få meter uppströms Dämmet har knölnate noterats vid enstaka
tillfällen.
Ett flertal fågelarter bör kunna uppehålla sig, samt i vissa fall även häcka i närområdet,
vilket brukar gälla perioden april till juli.

Figur 14. Karta över potentiellt förorenade områden. Källa: Länsstyrelsens infokarta (Länsstyrelsen, 2020).

C.4 Trafik, gator och torg
C.4.1 Trafikföringsprinciper

Figur 15 visar hur fotgängare och cyklister trafikerar området, gul färg representerar
fotgängare och röd cyklister.
Med den nuvarande utformningen av bron korsar fotgängarnas och cyklisternas vägar
varandra på två ställen, dels väster om bron där fotgängare korsar cykelbanan för att nå
trottoaren på bron och dels öster om bron där fotgängare korsar cykelbanan för att nå
Åvägen. Eftersom det inte finns någon markerad korsningspunkt genar fotgängare på
olika platser.
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Figur 15. Trafikeringsprincip för gång (gula streck) och cykel (röda streck). Källa: Esri, Maxar, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA FSA, USGS, Aerogrid, IGN, IGP, and the GIS User Community.

C.4.2 Trafikreglering
Cykelbanan i öst-västlig riktning är ett pendelcykelstråk medan cykelbanan söderut är
övergripande och har därför väjningsplikt, se Figur 16. Det finns vägskyltar och
vägmålning som kommunicerar regleringen och klassificeringen av cykelbanorna i både
väst-östlig riktning över bron och sydlig riktning till väster om bron. Det finns inga
reglerade korsningspunkter för fotgängare att passera cykelbanan.

Ågrändsbron

Figur 16. Karta över cykelnätverket i centrala Göteborg. Pendelcykelstråk är markerat i blått, övergripande i
grönt och Ågrändsbron med röd oval. Källa: Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025
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C.4.3 Trafikmängder
SIGMA Civil har år 2020 utfört en undersökning av korsningen väster om Ågrändsbron
kallad ”Utformning för bättre samspel mellan gående och cyklister i korsningspunkter”.

Resultat från undersökningen visar att fler cyklar och går i öst-västlig riktning (på
pendelcykelstråket) än söderut samt att det är fler cyklister än fotgängare som korsar
bron, se Figur 17. Under den mest belastade timmen, som inträffar kl. 16:00-17:00 är det
cirka 1 000 cyklister och 300 fotgängare som passerar bron. Enligt ”Cykelprogram för en
nära storstad 2015–2025” (Göteborgs Stad Trafikkontoret, 2015) bör ett pendelcykelstråk
med 1 000 cyklister eller fler i maxtimmen vara minst 4,8 meter bred. Den nuvarande
Ågrändsbron är 3,35 meter bred och därmed för smal. Enligt ”Göteborgs stads
Fotgängarprogram 2018–2025” (Göteborgs Stad Trafikkontoret, 2018) bör en gångbana
vara minst 2 meter bred. Detta gäller i undantagsfall då bron är relativt kort. Brons
befintliga bredd är 1,75 meter vilket är för smalt.

Figur 17. Trafikmängder under den mest belastade timmen (16:00-17:00). Mängden gångtrafik är markerad
med gul text och cykeltrafik med röd text. Källa: SIGMA Civil, 2020; Esri, Maxar, Earthstar Geographics,
CNES/Airbus DS, USDA FSA, USGS, Aerogrid, IGN, IGP, and the GIS User Community.

C.4.4 Hastigheter
Enligt SIGMA Civil:s (2020) undersökning är hastigheten varierande för cyklister,
mellan 5–20 km/h medan fotgängare håller en jämn hastighet på 2–6 km/h, se Figur 18.
Eftersom cyklister behöver svänga för att komma upp på bron från brons västra sidan
medan gång- och cykelbanan fortsätter rakt och lutar nedåt på den östra, ökar hastigheten
för dem som cyklar från väst till öst.
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Figur 18. Medelhastighet för fotgängare och cyklister. Källa: SIGMA Civil, 2020.

C.4.5 Sikt
Sikten har undersökts för cykeltrafik mot Ågrändsbron från båda sidorna, då cyklister har
längre stoppsträcka än fotgängare. På grund av bromurens höga höjd är den fria sikten
begränsad på bron, se Figur 19 och Figur 20.

Figur 19. Foto på Ågrändsbron från Burgårdsstråkets norra del. Notera brons höga mur som försvårar
sikten, markerad med röd pil. Foto: Sweco 2020-04-08
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Figur 20. Läge där cyklister kan se varandra förbi bron innan de kör över, markerad med svart punkt.
Baserad på att man inte kan se över bromuren. Källa: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, CNES/Airbus
DS, USDA FSA, USGS, Aerogrid, IGN, IGP, and the GIS User Community.

C.5 Trafiksäkerhet
Strada-uttag har gjorts för perioden 2009–2018. Totalt redovisas 3 olyckor för
Ågrändsbron: en singel-cykel-olycka och 2 cykel-cykel-olyckor. Singel-cykel-olyckan
har skett, liksom majoritet av den typen av olyckor, genom bristfälligt drift- och
underhållsarbete. Båda cykel-cykel-olyckorna förklaras i termer av bristande samspel
som kan vara ett resultat av en otydlig utformning av platsen med konfliktpunkter mellan
fotgängare och cyklister.

Utifrån resultat från trafikmätningar identifieras fyra konfliktområden associerade till den
geografiska platsen, samtliga är på den västra sidan av bron (SIGMA Civil, 2020). Dessa
områden beskrivs nedan och är rangordnade utifrån att den första situationen uppstår i
större omfattning än de fyra andra:
x

x
x
x

Konfliktområde 1: Vid brofästet på den västra sidan där det planerade
pendelcykelstråket möter det övergripande cykelstråket. Cyklister som kommer
från bron med begränsad sikt kan hamna i konflikt med fotgängare som genar
här.
Konfliktområde 2: Där gångbanan på bron tar slut och byter sida vilket innebär
att fotgängare behöver korsa cykelbanan.
Konfliktområde 3: På bron när fotgängare genar och går på cykelbanan istället
för på gångbanan.
Konfliktområde 4: Vid brofästet när fotgängare genar.
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Figur 21. Illustration över de fyra konfliktområdena (Sigma, 2020).

De branta lutningarna på båda sidor om bron leder till en minskad hastighet i
uppförsbacke och en ökad hastighet i nedförsbacke, vilket kan leda till trafikolyckor om
cyklister inte hinner svänga i tid.
C.6 Trygghet
En brokonstruktion innebär en passage där trafikanter kan uppleva att man blir utsatt
mellan två punkter, innan och efter bron, eftersom det saknas alternativa vägar. Denna
otrygghet ökas av den heltäckande betongmuren på respektive sida av bron som bidrar till
att det är svårt att få en överblick över bron och området på andra sidan. Trafikanters
synligheter försämras betydligt och med det trygghetskänslan. Det finns även flertalet
konfliktpunkter mellan fotgängare och cyklister vilket förstärker känslan av otrygghet, se
C.5 Trafiksäkerhet . Trygghet utifrån ett socialt och barnperspektiv beskrivs även i C.7
Social- och barnperspektiv.
I kapitel
C.4.4 Hastigheter redovisas medelhastighet för fotgängare och cyklister. Enligt dessa
mätningar kan mellanskillnaden mellan fotgängares och cyklisters hastighet vara upp till
nära 20 km/h. Att en cyklist passerar med en hög hastighet nära en fotgängare på ett
begränsat utrymme som en bro kan upplevas som otryggt.

C.7 Social- och barnperspektiv
Södra Gårda innehåller idag av en blandning av kontor och verksamheter men även några
bostäder. Människor rör sig genom områdets gaturum på väg till och från hållplats eller
bostad och jobb snarare än stannar till (Göteborgs Stad Trafikkontoret, 2019). Enligt
trafikmätningar för bron sker flest passager under pendlingstider vilket innebär att stråket
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över bron används för pendling mellan bostad och arbete (SIGMA Civil, 2020). Personer
som arbetar i området passerar även bron under lunchen i syfte att besöka någon av
lunchrestaurangerna i området. Vid evenemang på Ullevi som ligger precis vid brons
västra landfäste är det rimligt att anta att bron används av besökare, både gående och
cyklister. Mellan Ågrändsbron och Ullevi finns en cykelparkering där besökare till Ullevi
kan parkera sin cykel.
I närområdet finns ett antal sport- och evenemangsanläggningar, exempelvis Ullevi,
Valhallabadet, Scandinavium och Valhalla IP. I stort sett samtliga målpunkter är belägna
inuti byggnader och avsaknaden av mötesplatser och målpunkter i det offentliga rummet
är stor. Den i princip enda målpunkten som är utomhus och tillgänglig för allmänheten är
en skateboardanläggning, Actionpark, och Burgårdsparken som skateboardanläggningen
ligger i.
För barn blir avsaknaden av mötesplatser i det offentliga rummet påtaglig här. Området i
anslutning till Ågrändsbron har en avsaknad av platser för lek och samspel.
Fordonstrafiken runt om riskerar att bidra till en ökad otrygghetskänsla för barn,
fordonstrafiken och närheten till ån gör området till en plats där barn inte tillåts röra sig
självständigt. I närområdet finns två förskolor, Baldersplatsen 2 och Levgrensvägen (se
Figur 22), och det är därför troligt att barn, tillsammans med vuxna, rör sig i området.

Baldersplatsen 2 förskola

Förskola Levgrensvägen

Figur 22. Intilliggande förskolor. Källa: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA FSA,
USGS, Aerogrid, IGN, IGP, and the GIS User Community.

Burgårdsstråket sträcker sig längs med ett evenemangsstråk från söder till norr och
ansluter till Ågrändsbrons västra sida. Längs stråket löper en separerad gång- och
cykelbana vars huvudsakliga funktion är att utgöra ett pendelcykelstråk. Detta återspeglas
i avsaknaden av utomhusmålpunkter med utrymme för samspel, spontana möten och
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aktiviteter. Burgårdsstråket fördelar sig till höger upp på bron men även vidare västerut
mot Ullevi. Den delen som löper över bron fortsätter österut vidare mot Norra Gårda.
På sydöstra sidan om bron, längs med Åvägen, är gaturummet blandat för fotgängare,
cyklister och bilister, vilket riskerar att upplevas otryggt för både vuxna och barn. Som
nämns i avsnitt C.5 Trafiksäkerhet och C.6 Trygghet finns en del korsningspunkter för
fotgängare som också kan stärka en upplevd otrygghetskänsla. Detta utgör även hinder
för att barn själva ska på ett tryggt sätt kunna cykla i området utan vuxen. Dessutom har
befintlig bro betongräcken som isolerar trafikanterna på bron från anslutande stråk vilket
också skapar en starkare otrygghetskänsla i korsningspunkterna.

C.8 Fastighetsägande
Hela projektområdet ligger på kommunal mark och kommunen har därmed rådighet. Vid
rivning av den gamla bron och montering av den nya behöver en mobilkran ställas upp på
den västra sidan. Den behöver troligtvis mer plats än bara gångbanan, vilket innebär att
mark nordost om Ullevi tillfälligt behöver utnyttjas.

Figur 23. Gulmarkerat område betecknar kommunal allmän platsmark
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D. Byggnadstekniska förutsättningar
Ågrändsbron, konstruktionsnummer 1480-2084-1, byggdes 1978 och är en betongbalkbro
med en fri bredd på 5,0 meter mellan balkarna och en spännvidd på 20 m. Bron är byggd
för gång- och cykeltrafik och är skyltad för en maximal totalvikt av 6 ton för
servicefordon.

Figur 24. Ågrändsbron. Foto: Sweco

Brons överbyggnad består av betongbalkar på sidorna och en betongbrobana med
asfaltbeläggning. Balkarna prefabricerades och lyftes på plats vid tillverkningen, därefter
platsgjöts brobanan. Det som bär brons överbyggnad är balkarna på sidorna, vilket gör att
bron har en väldigt liten överbyggnadstjocklek mellan beläggningen och fria höjden över
vattnet, endast cirka 20 cm.

Figur 25. Sektion tagen vid brons mitt.

Brons landfästen är grundlagda på kohesionspålar som består av 10 m överpåle av betong
på 18 m träpålar. Totalt är det 12 pålar per stöd. Bakom stöden finns bankpålning, 4 st. på
västra sidan och 10 st. på östra sidan. Landfästena har bottenplattor av betong och cirka
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1,4 m höga skivstöd med ett lager under varje betongbalk. Gabioner har placerats vid
landfästena och makadamfyllningen har utökats vid en underhållsåtgärd 2016.
Bron är i bra skick och har inga allvarliga skador enligt uppgifter i BaTMan.
D.1 Anordningar
D.1.1 VA

Kretslopp och vatten (KoV) har flera befintliga ledningar i närheten av bron.
Söder om bron finns en dricksvattenledning V600 Stål som ligger förlagd under åns
botten. Ledningen har utförts med schaktfri metod.
Norr om bron ligger en kombinerad avloppsledning AK900 BTG förlagd under åns
botten. Ledningen har utförts med schaktfri metod.
I GC-väg väster om bron ligger en kombinerad avloppsledning AK1500 BTG och i
Åvägen öster om bron ligger en kombinerad avloppsledning AK 1200 BTG som är
grundförstärkt och ligger på en pålad platta. Norr om bron på både västra och östra sidan
finns platsgjutna brunnar till vilka de kombinerade avloppsledningarna ansluter. Varje
brunn har två nedstigningsöppningar.
På östra sidan om bron i Åvägen finns en dricksvattenledning V700 GJJ som är känslig
för markrörelser och belastning. Gjutjärnsrör har inte dragsäkra fogar vilket betyder att de
kan dras isär vid stora rörelser eller belastning. Ledningsdimensionen är stor vilket
betyder att det är stort flöde i ledningen och att konsekvensen av en läcka blir markskador
och översvämning. Av denna anledning ska direkta laster ej placeras ovanpå ledningen
enligt Kretslopp och vatten.
På västra sidan om bron mynnar en dagvattenledning som troligen avvattnar området
kring Ullevi.
D.1.2 El/tele/opto
Ca 4m norr om bron har Skanova några ledningar som är ur drift. Efter samråd med
Skanova kan dessa kablar ligga kvar. Det finns inga andra kablar än TK:s
belysningskablar som passerar över bron som betjänar belysningen på bron och i dess
direkta närhet.
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Figur 26. Befintliga ledningar.

D.2 Miljöbelastning
Miljöbelastningen i aktuellt område kommer främst från buller och luftföroreningar från
trafikerade gator i närområdet samt från eventuella föroreningar i marken på grund av
tidigare verksamheter.

Närområdet har redan idag relativt höga bullernivåer, där ljudnivån ligger på ca 60–65
dBA (Göteborgs Stad, 2015). Det finns också risk att miljökvalitetsnormerna för
kvävedioxid överskrids.
En historisk inventering och en översiktlig miljöteknisk markundersökning är utförda på
östra sidan av ån i området utmed Åvägen från Gårda brandstation i norr och vidare
söderut (ÅF, 2018). Den visar att i den norra delen där aktuellt område ligger har tidigare
verksamheter legat som kan ha bidragit till föroreningar i marken. Inga undersökningar är
utförda inom nu aktuellt område. Närmsta provpunkt ligger utmed Åvägen framför
fastigheten Gårda 15:1, vilken påvisade PAHer och bly över riktvärdet för KM (Känslig
Markanvändning, exempelvis bostäder och skola).
I den närmsta omgivningen (ca10-50 m avstånd) har verkstadsindustri tidigare bedrivits
på fastigheten Gårda 744:93, objekt identifierat (bokstav E), se kapitel C.3. På fastigheten
Gårda 15:11 har grafisk industri och drivmedelhantering tidigare bedrivits samt att
fastigheten även har använts som brandövningsplats. Se objekt med riskklass 3 i kapitel
C.3. Inom denna fastighet har potentiellt miljöfarliga ämnen tidigare hanterats men det
finns dock risk för att föroreningar finns i sedimenten i Mölndalsån eller i marklagren
inom närliggande fastigheter. Potentiella föroreningar från tidigare verksamheter är
oljekolväten, BTEX, PAH, metaller, cyanider och lösningsmedel. Eftersom det också
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funnits en brandövningsplats så finns det risk för att ämnen innehållandes PFAS kan ha
hanterats inom området för fastigheten Gårda 15:11.
För betongelementen i bron finns det risk att dessa kan innehålla Krom (Cr6+) och PCB i
eventuella fogar. Någon kontroll/provtagning har ej utförts i detta skedet.
Vid schakt i förorenade massor ska dessa, vid behov, omhändertas och hanteras separat.
Eventuellt länshållningsvatten ska behandlas så att det inte sker något tillskott av
föroreningar till recipienten.

D.3 Geoteknik
D.3.1 Geotekniska förhållanden

Topografi
Marknivån i området kring Ågrändsbron är flack och varierar mellan ca +1,6 och +2,4
(RH2000). Det är något högre nivåer på den västra sidan och lägre på den östra. Åbotten i
Mölndalsån är belägen på nivån ca -0,7 till -0,9 (RH2000) i anslutning till bron (Marin
Miljöanalys 2019).
Jordlagerföljd
Enligt SGUs jordartskarta, se Bilaga 2, består området kring Ågrändsbron av postglacial
lera. Markytan inom området utgörs till största del av hårdgjorda ytor (asfalt).
Jordlagerföljden utgörs överst av ca 1-1,5 meter fyllnadsmaterial. Närmast brofästena är
lagret med fyllning något tjockare, ca 2 m, av byggnadstekniska skäl. Fyllningen
underlagras av ca 1 meter gyttjig lera, som ställvis har inslag av silt och/eller skal. Under
den gyttjiga leran återfinns lera som ställvis är sulfidhaltig. Lerans mäktighet uppgår till
mellan 40 och 55 meter i flera undersökningspunkter. Leran underlagras av
friktionsmaterial med okänd mäktighet som vilar på berget.
Geotekniska egenskaper
I de översta ca 10 metrarna av lerprofilen är densiteten omkring 15 kN/m3 och har en
vattenkvot och konflytgräns på 70-100%. Sensitiviteten är mindre än 15. Längre ner i
lerprofilen ökar densiteten till cirka 16 kN/m3, vattenkvot och konflytgräns är cirka 70%
ner till 35 meter djup där de minskar till 50-70%. Sensitiviteten är ca 10-25.
Den odränerade skjuvhållfastheten är cirka 15 kPa de översta 10 metrarna och har
därunder en tillväxt med knappt 1 kPa/m i resten av lerprofilen.
Konsolideringsförhållanden
Enligt tidigare utförda laboratorieförsök (CRS-försök) bedöms leran i området vara
normalkonsoliderad eller lätt överskonsoliderad med OCR<1,5. Pågående sättningar
bedöms förekomma vilket innebär att ny last som tillförs sannolikt kommer att generera
ytterligare sättningar.
Längre söderut längs Åvägen påvisar spänningsförhållandena avsevärt lägre OCR och där
bedöms de pågående sättningarna ske genom hela eller stora delar av lerprofilen. Enligt
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dokumentet ”Verksamheter m.m. inom stadsdelarna Gårda och Heden, Göteborg,
beskrivning över förslag till ändring av stadsplanen”, daterad april 1986, framgår det att
det inom området finns en bergtunnel med inläckage av grundvatten. Enligt dokumentet
bedöms detta inläckage medfört att grundvattennivån i det undre magasinet är avsänkt.
Tunnelns läge har inte kunnat fastställas. Enligt det geotekniska underlaget som legat till
grund för bedömningen av området kring Ågrändsbron kan ingen avsänkning konstateras.
D.3.2 Hydrogeologiska förhållanden

Grundvattenytan i marken närmast bron bedöms korrelera med vattenståndet i
Mölndalsån. Längre från brostöden bedöms grundvattenytan i det övre magasinet
(fyllnadsmaterialet ovan leran) ligga ca 1 m under markytan och fluktuera med årstiderna
och nederbördsmängden. Vattenståndet i Mölndalsån regleras bla vid Gårda dämme, ca
100 meter norr om Ågrändsbron, enligt en vattendom från 1955. Se Tabell 1för
vattenståndsnivåer enligt vattendomen. Nedan angiven LLV gäller vid Krokslätts
fabriker, ca 4 km uppströms ån, vilket kan ge ett lägre vattenstånd vid Ågrändsbron på
grund av dess närhet till Gårda dämme där regleringen sker. Lägsta uppmätta vattenstånd
vid Gårda Dämme är +1,0.
Tabell 1 Vattenståndsnivåer i Mölndalsån vid Gårda dämme, enligt vattendom från 1955. Tabell hämtad från
PM Geoteknik, Kanalmurar längs Åvägen, ÅF Infrastructure AB 2018.

Vattenstånd
HHV
MV
LLV

Nivå (RH2000)
+1,85
+1,55
+1,25

Enligt tidigare utförda portrycksmätningar kring Nya Ullevi (NCC, 1992) beskrivs ett
ökande porövertryck mot djupet, som mest ca 10 kPa övertryck på ca 30 meters djup.
Orsaken till detta övertryck beskrivs bero på ett övertryck i den underlagrande moränen
(friktionsmaterial).
Även utförda portrycksmätningar i samband med bygge av nya studentbostäder vid
Drakegatan, Gårda fabriker (NCC Teknik, 1996) visar på ett porövertryck mot djupet.
Det bör noteras att i dessa mer än 15 år gamla utredningar är portrycksmätningar bara
utförda vid enstaka tillfällen, vilket gör det svårt att dra några definitiva slutsatser om
resultaten. Dessutom har om- och nybyggnationer har utförts sedan dess vilket kan ha
påverkat grundvatten- och portryckssituationen i området.
D.3.3 Stabilitetsförhållande

En översiktlig stabilitetsanalys har genomförts inom ramen för detta uppdrag. Denna
analys påvisar att stabilitetsförhållandet är tillfredställande för befintliga förhållanden.
Detta stämmer med de beräkningar som utförts i närheten (Sweco Infrastructure 2011).
D.3.4 Sättningar

Vid anslutningarna mot den befintliga bron kan tydliga tecken ses om att
asfaltsbeläggningen har justerats. Denna justering har utförts för att jämna ut
Göteborgs Stad Trafikkontoret, Genomförandestudie (GFS),

Ågrändsbron

31 (62)

Trafikkontoret

sättningsdifferensen mellan markytorna på ömse sidor bron och själva bron. Beaktas detta
tillsammans med ovan beskrivet konsolideringsförhållande för området kan det
konstateras att det pågår sättningar inom markytorna kring bron.
Det har dock inte konstaterats huruvida pågående sättningar även förekommer för bron
och dess landfästen. Med hänsyn till att pålarna för brostöden är relativt korta är det
rimligt att anta att sättningar pågår även för bron. Dock kan de pågående sättningarnas
storlek antas vara mindre än för omgivande mark.

D.4 Arkeologi
Inga registrerade fornlämningar berörs inom projektområdet.

Arkeologisk undersökning bedöms därmed inte vara aktuellt. Om misstänkt fornfynd
påträffas under byggskedet ska arbeten snarast avbrytas och anmälan om fyndet göras till
Kulturmiljöenheten vid länsstyrelsen i Västra Götalands län.
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E. Trafik- och gestaltningsförslag
Syftet med projektet är att bygga en säkrare, tryggare bro med bättre kapacitet samt att
utreda om platsskapande åtgärder norr om bron är av värde. För att åstadkomma detta
föreslås ett utbyte av Ågrändsbrons broöverbyggnad, modifiering av grundläggningen
samt anpassning av anslutande ytor och gator.

Figur 27. Vy från brons norra gångbana mot Ullevi.

Föreslagen gestaltning är en stålkonstruktion med 8,8 meter fri brobredd. För att
minimera konflikter på bron föreslås 2,3 meter breda gångbanor på brons norra och södra
sida, och en 4,2 meter bred dubbelriktad cykelbana i mitten. Hela brons tvärsnitt föreslås
ligga i samma nivå, alltså ingen upphöjd gångbana. Bron föreslås utrustas med
transparenta räcken för att skapa bra siktförhållanden och minimera konflikter.
För att hålla tillräcklig fri höjd (+3) under brons mittersta del och samtidigt ansluta till
befintliga höjder i broändarna, föreslås en välvd bro med högsta punkten mitt på
brospannet. Brons välvda form ger en spänst och lätthet. Formen påminner och samspelar
även med den närliggande Ullevibrons välvda undersida. Formen innebär att farbanan har
en lutning på som mest 8% på farbanan i broändarna, vilket innebär ett avsteg från kraven
i VGU.
E1.1 Beläggning

Ny broöverbyggnad föreslås utföras i stål med beläggning av typ Acrydur eller Bimagrip.
Beläggningen på cykelbanan i mitten föreslås ges en avvikande kulör jämfört med
gångbanorna, se Figur 27 ovan. De två flankerande gångbanorna ger bron balans med
symmetri mellan sidorna. De olika kulörerna bryter ner skalan på den förhållandevis
breda bron och förstärker karaktären av en gång- och cykelbro.
Acrydur är en antihalkbeläggning som passar bra att använda på en farbana av plåt. Det är
en beprövad beläggning för gång och cykelbroar i Göteborg och kan beställas i en mängd
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olika kulörer. Ågrändsbrons Acrydurbeläggning föreslås få en mörkgrå kulör på
gångbanorna och en ljusare grå kulör på den mittersta cykelbanan.

Figur 28. Gestaltningsförslag. Plan.

Befintliga vägmarkeringar målas om och kompletteras med nya enligt figur 28.
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Figur 29. Befintliga vägmärken, se Figur 28 för lägen.

Figur30. Illustrationsexempel på föreslagen gestaltning. Vy mot nord-väst (Ullevi och Ullevigatan).

E1.2 Grundläggning

Den nya stålbron är betydligt lättare än befintlig betongbro. Därför är det möjligt att
behålla de befintliga brofundamenten. Det är en kostnadseffektiv lösning som ger lite
påverkan på Mölndalsån. Den nya bron är bredare än befintlig. För att anpassa befintliga
brofundament till ny brobredd föreslås en pågjutning eller stålbalk för att bredda
fundamenten. Den nya brokonstruktionen möjliggör även att bron kragar ut utanför
brofundamentet, vilket tillsammans med den välvda formen ger ett mycket lätt och
smidigt uttryck.
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Figur 31. Illustrationsexempel möte fundament och kanalmur.

E1.3 Regelverk

Bron ska utformas och dimensioneras som gång- och cykelbro och enligt trafikverkets
TDOK 2016:0204 Krav Brobyggande (hädanefter refereras till som Krav Brobyggande).

E1.4 Förekomst av fordon på bron

Bron kommer att ansluta till körbara ytor, dock förutsätts inte förekomst av annan trafik
än gång- och cykeltrafik samt ett servicefordon med 6 tons totalvikt. Tyngre
servicefordon enligt Krav Brobyggande, B.3.2.1.3 behöver inte beaktas.

E1.5 Broräcke

Räckena har ståndare och överliggare av plattstål. Mellan ståndarna fästes ett rostfritt nät.
Längs räcket löper en rund handledare av trä. Räcket ska uppfylla gällande säkerhetskrav.
räckena har en höjd på 1,4 m för att klara krav med hänsyn till cykeltrafik.
Skyddsanordningar för broar med gång och cykeltrafik behandlas i Krav Brobyggande,
kap G. Där anges att funktionella krav på utformning av räcke på gång- och cykelbro
enligt ”Krav för vägar och gators utformning” (Trafikverket) ska uppfyllas. Dessutom
hänvisas det till den tekniska rapporten SIS-CEN/TR 1317-6 avseende krav på
dimensionering och prestanda.
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Figur 32: Illustrationsexempel på föreslaget räcke.

Figur 33: Typsektion för räcke. Ett Obs är att räcket som
föreslås är 200 mm högre än det som redovisas, samt
att bron på bilden inte är den som redovisas i förslaget.

E1.6 Anslutning till angränsande ytor

I väst (Ullevisidan) ansluter bron till befintlig gång- och cykelbana. Viss anpassning
behöver utföras för att ansluta ny bredare bro med ny trafikföring till befintlig situation.
Nya gångbanor föreslås anläggas på både södra och norra sidan. Norr ut föreslås
gångbanan fortsätta fram till Styr & Ställ parkeringen. Söder ut föreslås gångbanan
fortsätta motsvarande längd för att gångtrafikanter som ska kunna fortsätta gå samtidigt
som de letar efter en lucka för att korsa cykelbanan. De nya gångbanorna föreslås få ett
ytskikt av asfalt med granitkantsten mot cykelbanan. Kantstenen mellan gång och cykel
behöver tillgänglighetsanpassas och sänkas till 0 cm vid gångpassager.
I öst (Gårda sidan) ansluter bron till Åvägen och befintlig gång- och cykelbana. Åvägen
och dess kanalmur ska enligt GFS Åvägen 2019-03-20, omgestaltas. Gatan får i
Åvägenprojektet en ny utformning och kanalmuren höjs för att klara framtida höjningar
av vattennivån i Mölndalsån. För att få till en bra och tillgänglighetsanpassad koppling
mellan Ågrändsbron och Åvägen föreslås en höjning av gatan med 5% lutning mot bron.
Viss anpassning behöver utföras för att ansluta ny bredare bro med ny trafikföring till
befintlig gång- och cykelbanan samt Åvägens nya utformning. I norr föreslås ny asfalt
och justering av gångbanan utföras. I söder föreslås en ny gångbanan som svänger 90
grader och ansluter till Åvägens planerade gångyta. Ytskiktet på denna gångbana föreslås
vara flammad smågatsten, vilket är samma som föreslås läggas på Åvägens gångyta.
Mötet mellan brofundamentet och Åvägens nya högre kanalmur kommer ske under den
utkragande nya bron, men mötet kommer vara synligt och är därför viktigt. Här föreslås
skillnaden i läge mellan kanalmuren och brofundamentet tas upp av en tvärgående mur av
betong. Se Figur 31.
-

Alternativ A är att den föreslagna tvärgående muren hänger ihop med
pågjutningen som ska göras på befintligt fundament. Alltså en
betongplatsgjutning i ett stycke.
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Alternativ B är att den föreslagna tvärgående muren kläs med beklädnadssten.
Kanalmurens möte med Ågrändsbrons fundament, ska samordnas med projekt
Åvägen

E1.7 Befintlig vegetation

Grönytor i anslutning till bron föreslås rensas upp för att bidra till bättre sikt och kontakt
över ån. Sly tas bort och befintliga större träd stammas upp så att cyklister och
gångtrafikanter ser under grenverket.

E1.8 Ny vegetation

Nya träd föreslås planteras norr om det östra brofästet, se figur 28. Vid val av sort och
kvalitet är det viktigt att säkerställa god sikt under grenverket. En mindre trädgrupp om
cirka tre träd med stora prydnadsvärden (exempelvis körsbär) föreslås planteras på
gräsytan norr om det östra brofästet, se figur 28. Träden ligger i fonden på Åvägen för
trafikanter som kommer söderifrån på väg mot Ågrändsbron.
E1.9 Belysning

Bron belyses med armaturer monterade i handledare. Med en lågt sittande belysning
framhävs brons gestaltning som del i fonden till Åvägen på ett bra sätt. Se figur 27.
Cykelbanan belyses också med strålkastare monterade på två stycken koniska master
monterade på vardera sidan bron i höjd med brofästet. Armaturer monteras 8 m över
körbanan för att möjliggöra ökad bländningskontroll och bättre trafiksäkerhet. Se Figur .
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Figur 34. Stora Bommens bro har en infälld belysning i handledare

Träd/Trädgrupp på ömse sidor ån på brons norra sida belyses för att skapa en ljus fond till
Åvägen, skapa en trygg och positiv plats, och för att accentuera grönskan i staden.
Armaturer monteras i installationsrör/upphöjningsrör för att skydda mot skadegörelse och
inträngande vatten.
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Figur 35. Föreslagen armatur för trädbelysning

Befintlig belysning längs GC-vägen på östra sidan bron demonteras och ersätts med 3st
stolpar på vägens norra sida. Stolpe och armatur lika befintlig lösning på cykelbanan på
västra sidan. Armatur Philips City Swan, stolpe avtrappad 6m galvad standardstolpe.

Figur 29. Armaturtyp City Swan
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F. Konsekvenser av föreslaget trafik- och gestaltningsförslag
F.1 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender

F.1.1 Stadskaraktär
Byte av broöverbyggnad har samma påverkan och bedöms inte påverka stadskaraktären i
stort.
F.1.2 Tillgänglighet och framkomlighet
Väster om bron

Den högre höjden för bron kommer leda till en brantare lutning på väster sida- på 8
procent vilket överskrider VGU:s krav (Trafikverket, 2020). Vid undantag kan en större
lutning på 8 procent godkännas men ”endast efter motivering och Trafikkontoret.
godkännande.”
Projektet har motiverat avsteget och undantaget har godkänts av Trafikkontoret.
Öster om bron
Enligt gestaltningsförslaget kommer lutningen inte att bli större på den östra sidan av
bron och därför sker inte någon förändring jämfört med idag då lutningen redan är högre
än VGU:s krav (se C.2.2 Öster om bron). Projektet har motiverat avsteget och undantaget
har godkänts av Trafikkontoret. Se bilaga 4.

F.1.3 Miljö, hälsa och säkerhet
Föroreningsbelastningen i området bedöms minska i det fall schakt utförs i förorenade
massor som transporteras bort.

F.1.4 Gator och torg
Ytan för fotgängare och cyklister kommer att öka till 2,3 meter på vardera sida bron för
fotgängare och 4,2 meter i mitten för cyklister, se Figur 30. Det skapar bättre
framkomlighet för båda trafikförslagen jämfört med dagens utformning. Bredden
uppfyller riktlinjer för fotgängare enligt ”Göteborgs stads fotgängarprogram” (Göteborgs
Stad Trafikkontoret, 2018). Enligt ”Cykelprogrammet för Göteborgs stad” (Göteborgs
Stad Trafikkontoret, 2015) föreslås ett dubbelriktat pendelcykelstråk vara 4,8 meter för att
uppfylla en ”god och säker framkomlighet”. Det är 0,6 meter bredare än trafikförslagets
4,2 meter cykelbana. Trafikförslaget uppfyller därför inte Cykelprogrammets riktlinjer,
men anses vara tillräckligt med de förutsättningar som finns med tillgänglig brobredd.
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Figur 30. Bredder för gång-och cykelbana (markerat gult och rött respektive för nya mått och svart för
befintliga mått). Källa: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA FSA, USGS, Aerogrid,
IGN, IGP, and the GIS User Community.

Fotgängare föreslås i förslaget att röra sig på båda sidor av bron, istället för en. Det
kommer att öka framkomligheten för fotgängare som ska ta sig söderut på
Burgårdsstråket eller Åvägen. Fotgängare föreslås korsa cykelbanan när tillfälle ges och i
detta läge föreslås inte passagen ske vid en markerad plats, se Figur 31.
Förslaget innebär en tydlig skillnad på den broyta där fotgängare rör sig och där cyklister
rör sig. Skillnaden i kulör på gång- respektive cykelbanan kan kompletteras med en
målad vit linje mellan banorna. Dessa åtgärder ökar trafikantens uppmärksamhet till
vilken bana trafikanten vistas på. Det minskar risken för att fotgängare, särskilt de med
nedsatt syn, rör sig på cykelbanan. Fortsatt arbete med val av material och separering
behöver ske i projekteringsskedet.
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Figur 31.Trafikföringsprincip för gång (gula linjer) och cykel (röda linjer) på gång- och cykelbanor. Notera
att fotgängare fortfarande har behov av att korsa cykelbanan. Källa: Esri, Maxar, Earthstar Geographics,
CNES/Airbus DS, USDA FSA, USGS, Aerogrid, IGN, IGP, and the GIS User Community.

Räckena på den föreslagna bron är utformade med ett nät, vilket skapar bättre sikt för
fotgängare och cyklister då de har fri sikt genom brons räcken. Att bron breddas bidrar till
att öka sikten vid broändarna.
Sikten kan hindras av växtlighet på den västra sidan och höjdskillnaden mellan gatan och
brons höjdpunkt på den östra, se Fel! Hittar inte referenskälla.. Underhåll av växtlighet
är viktigt ur ett siktperspektiv. Förslaget bedöms ha bättre sikt än den befintliga
utformningen.
Cyklister på gång- och cykelbanan från söder har väjningsplikt. Därför är det viktigt att
växtlighet inte skymmer sikten mot bron innan de svänger österut, för att undvika konflikt
med cyklister på väg västerut från bron, se Figur 32.
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Figur 32. Läge där cyklister kan se varandra förbi bron innan de kör över, markerad med svart punkt.
Kommentarer beskriver anledning till att sikten hindras tidigare på banan. Siktanalysen är baserad på att
man inte kan se över broräckena. Källa: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA FSA,
USGS, Aerogrid, IGN, IGP, and the GIS User Community.

F1.5 Trafiksäkerhet
Det nya förslaget tydliggör hur interaktion mellan trafikanterna ska ske vilket kan bidra
till ökad trafiksäkerhet. Det är positivt att gångbanan på den norra sidan av bron förlängs
västerut fram till den nya placeringen av Styr & Ställ-stationen.

Det finns inga utmärkta gångpassager där gående ska korsa cykelbanan, istället sker
passager var som helst vilket kan bidra till en rörig situation med flera konfliktpunkter.
Att styra var fotgängare ska korsa cykelbana skulle tydliggöra för alla trafikanter var
interaktion ska ske och minska antalet konfliktpunkter men istället riskera att minska
pendelcykelstråkets funktion. Det är inte heller säkert att fotgängare skulle använda
markerade passager. En ”nudge”1 baserad lösning är att föredra, till exempel målade
fötter där fotgängare bör gå, se Figur.

1

”Nudging” från engelska, betyder ”puffa” på svenska. Det är ett samlingsbegrepp från
beteendeekonomin där man genom design hittar sätt att få människor att anamma ett visst beteende
omedvetet utan att förbjuda andra alternativ.
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Figur 39. Exempel på nudging. Här leds fotgängare till soptunnan med målade fötter i gatan. Källa:Urban
design collective

Det nya förslaget påverkar de konfliktområden som beskriv i C.5 Trafiksäkerhet enligt
följande:
x
x

x
x

Konfliktområde 1: Dessa konflikter undviks genom att bibehålla väjningsplikt för
cyklister som kommer söderifrån.
Konfliktområde 2: Dessa konflikter minskas i och med att gångbanan på den
norra sidan av bron förlängs västerut till Styr & Ställ-stationen. För att kunna nå
full effekt förslås en tydlig gångpassage vid den nya Styr & Ställ-stationen så att
gångpassager över cykelbanan sker på ett ställe som är utmärkt istället för att ske
var som helst.
Konfliktområde 3: Dessa konflikter minskar med en gångbana på var sin sida av
bron då behovet av att korsa bron minskar för fotgängare.
Konfliktområde 4: liknande situation som för konfliktområde 3.

Det nya förslaget förväntas bidra till en bättre sikt när man passerar över bron vilket är
positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt då konflikter mellan trafikanter kan minskas. Dock
kan en bättre sikt även bidra till högre hastigheter för cyklister kan bidra till allvarligare
skador i de fall konflikter uppstår mellan trafikanter samt allvarligare skador vid bristande
drift och underhåll (till exempel kvarvarande grus på vårkanten eller is under vintern). En
viktig del för att undvika olyckor är att kontinuerligt sköta drift och underhåll. Denna
aspekt gäller oavsett utformning.
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F1.6 Trygghet
Stålkonstruktionen och de transparenta räckena på den nya bron kommer att förbättra
känslan av trygghet hos trafikanterna som passerar bron genom ökad sikt och synlighet.
Trafikanternas synlighet ökar både på nära håll, på bron och på längre håll.

Känslan av trygghet kopplat till konflikter mellan trafikanter förbättras något eftersom
vissa av konfliktområdena försvinner eller minskar. Med en bredare cykelbana i mitten av
bron kan hastigheterna hos cyklister bli lika höga eller högre än i nuläget och därmed
bidra till en ökad otrygghet hos fotgängare.

F1.7 Social- och barnperspektiv
Det föreliggande förslaget har i viss mån påverkan på kopplingen mellan stråken som
löper väster och öster om Ågrändsbron. De nya broräckena öppnar upp för de gående och
cyklande trafikanterna och skapar en starkare sammanhållning mellan anslutande stråk
med ökad sikt jämfört med nuläget. En ökad orienterbarhet mellan stråken medför även
positiva konsekvenser i form av ökad trygghetskänsla.

Gångbanor på båda sidor om bron minskar risken för konflikter mellan gående och
cyklister då färre fotgängare behöver korsa cykelbanan. Den ökade bredden på bron
medför ett bättre utrymme för både gående och cyklister vilket förbättrar för båda
trafikslagen.
Då detta projekt endast avser att byta ut bron kvarstår de beskrivna konsekvenserna av
närmiljön upp till stadsdelen som beskriv i avsnitt C.7 Social- och barnperspektiv.

F.2 Byggnadstekniska förutsättningar
Föreslagen lösning för Ågrändsbron är att byta ut överbyggnaden mot en bredare
broöverbyggnad och som även är utformad med genomsiktliga sidor.

Brons befintliga landfästen bedöms klara av att bära en bredare, men samtidigt lättare,
brobana efter viss ombyggnad av stöden.
Den kvarvarande livslängden för landfästena bedöms inte heller att vara något problem.
Belastningen från överbyggnaden blir betydligt lägre med en ny överbyggnad i stål, men
det kan bli större temporära laster av personer och fordon. Dock blir lasten totalt sett klart
mindre på stöden, då de utrivna delarna väger cirka 170 ton och de tillkommande delarna
cirka 80 ton.
En ny broöverbyggnad med bärande stålbalkar under brobanan behöver mer utrymme i
höjd, jämfört med vad den befintliga bron har, som har sin bärning på sidorna.
Detta medför, om inte den fria höjden över vattenytan minskas, att bron kommer bli
högre än den är idag.
Längslutningen på GC-vägen från passagen under Ullevivägen upp till bron är redan i
nuläget i brantaste laget och för att förändra den så lite som möjligt föreslås att skivstöden
görs lägre och bron får en bågform samt samma fria höjd över Mölndalsån som det är nu.
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Se även ritning, bilaga 1.
En länkplatta behövs på den västra sidan av bron för att utjämna eventuella
differenssättningar mellan bron och omgivande mark. Länkplattan bör vara lika bred som
brobanan och vara upplagd på brostödet. Länkplattan bör vara minst 4 m lång och
placeras ungefär enligt ritning, Bilaga 1. På östra sidan av bron bedöms de två
bankpålraderna tillsammans med den pålade AK-ledningen fungera väl som utjämning av
differenssättningar. Någon länkplatta bedöms därför inte erfordras där.

F.2.1 Miljöbelastningar
Ett byggprojekt innebär i någon mening nästan alltid en miljöpåverkan under byggtiden,
men i detta fall bedöms det inte ha några stora negativa konsekvenser. Inte heller i
permanentskedet bedöms det orsaka några stora negativa konsekvenser jämför med
dagens situation.

F2.2 Markmiljö
Rutiner enligt teknisk handbok ska följas i det fall föroreningar i större omfattning
påvisas inom arbetsområdet.

F.2.3 Ledningar VA
Eftersom ingen schakt för nya brofästen ska göras behöver troligen inga åtgärder utföras
på befintliga ledningar annat än eventuellt lastspridande och/eller lastdämpande åtgärder.
Pålning föreslås för kranuppställning, vilket minskar risken för skador på ledningar om
lämpliga pållägen kan fasstsällas.

I det fortsatta arbetet bör samråd med Kretslopp och Vatten ske för bedömning av möjliga
skyddsåtgärder exempelvis för lastspridning, lastdämpning eller mätning av rörelser på
ledningar. KoV ska ges möjlighet att lämna synpunkter på placering av kranar etc.
Samråd bör också ske kring behov av eventuell tillfällig avstängning av
dricksvattenledningar samt kring möjligheten för ledningsägare att utföra drift under
byggtiden dvs tillgänglighet till brunnar och ventiler.
I övrigt ska "Förvaltningen kretslopp och vattens anvisningar för Arbeten under mark"
följas vid arbete nära ledning.
F.2.4.El/tele/opto
Inga kablar kommer att vara i konflikt under arbetet. TK:s belysningskablar ska rivas och
ersättas med ny kabel.
F.3 Förhållanden under byggtiden
F.3.1 Avstängning och produktionsmetoder

En kort avstängningstid mellan det att bron rivs till dess att den nya är på plats och öppen
för trafik är nödvändig, men kan minimeras med lämpliga åtgärder.
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Därför föreslås följande:
- Bron tillverkas så mycket som möjligt på fabrik
- Resterande hopsättning, svetsning, rostskyddsmålning etc. görs i närheten av slutläget
- Den gamla broöverbyggnaden lyfts bort (i delar). Ett förslag har tagits fram med rivning
av farbanan först och lyft av balkarna en i taget med mobilkran från västra sidan.
Balkarna väger i storleksordningen 50 ton och kräver en mycket stor mobilkran eftersom
utligget blir ca 25-30 m.
- Arbeten med landfästen och uppgjutning av stödens nya utformning görs på båda sidor
samtidigt
- Den nya överbyggnaden lyfts på plats i princip färdig för användning, bortsett från viss
montagesvetsning. Detta kräver tillgång till en relativt stor yta i brons närhet för
hopsättning av bron eftersom det inte går att transportera den hel på det allmänna
vägnätet.
Kran, eller kranar, för bortlyftning av den gamla bron och för lyft av den nya, behöver
kunna ställas upp, temporärt vid tid för lyften. Kranen/kranarna kommer att behöva
ställas upp i nära anslutning till bron och kommer tillföra stora tillskottslaster från
stödbenen. Dessa stödbenslaster bedöms bli så stora att ett tillfredställande
stabilitetsförhållande inte kommer att kunna erhållas för uppställningen. Dessutom
förekommer VA-ledningar i marken inom området för kranuppställningen vilka kan
skadas av deformationer skapade av tillskottslasterna.
Överslagsberäkningar påvisar att stödbenslasterna sannolikt inte kommer att kunna
spridas över tillräckligt stora ytor för att reducera lasterna på markytan till godtagbara
nivåer. Tillfälliga avlastningar bedöms heller inte reducera tillskottslasterna tillräckligt
mycket.
För att säkerställa ett tillfredställande stabilitetsförhållande kommer sannolikt en tillfällig
pålgrundläggning vara nödvändig för att kunna föra ned lasterna till större djup. Exakt
utformning för en sådan åtgärd bör tas fram under detaljprojekteringen då alla
förutsättningar är givna. Dock skulle en tänkbar lösning vara att en pålgrupp av 9-12
träpålar installeras under varje stödben och där någon typ av lastfördelande konstruktion
anläggs för att sprida lasten jämnt från stödbenen till varje enskild påle.
Utöver dessa ytor behövs även marktillgång för arbetsplatsens etablering.

F.3.2 Miljö
Planerad verksamhet bedöms inte påverka miljöbelastningen nämnvärt i området.
Arbetena kommer utföras under en begränsad period och vattenförhållandena i ån bedöms
inte beröras. Sannolikt kommer arbetet att påverka fisk- och fågellivet tillfälligt i
området. Häckande fåglar kan finnas i närområdet och arbeten bör påbörjas innan
häckningsperioden, det vill säga innan april eller efter juli då häckningsperioden är över.
Hänsyn bör även tas till laxens och öringens lekvandringstid som generellt kan antas
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pågår under perioden maj-nov. Bullrande arbeten (pålning, betongbilning/-sågning) bör
om möjligt undvikas under perioden 15 september till 15 november.
Aktuellt projektområde innefattas i ett område som är av riksintresse för kulturmiljövård
som en del av 1600-talsstaden. Ågrändsbron och det arbete som ska utföras bedöms ej
innefattas av detta.
Närområdet kommer tillfälligt utsättas för högre bullernivåer än normalt i samband med
arbetsperioden. De verksamheter som kan beröras är bland annat SOS alarm och Gårda
brandstation vilka är belägna i den byggnad som ligger närmast Ågrändsbron. Ljudnivån
ligger på ca 60–65 dBA redan idag (Göteborgs Stad, 2015). För kontor med tyst
verksamhet gäller högst 70 dBA ekv ljudnivå från byggbuller under dagtid
(Naturvårdsverket, 2004). Det finns undantag enligt råden som Naturvårdsverket ställer,
ett av dem medger följande; I de fall verksamheten är av begränsad art och även
innehåller kortvariga händelser bör höjningen av riktvärdet få uppgå till sammanlagt
högst 10 dBA.
Vid de bullrigaste arbetsmomenten (för pålning) förväntas ljudnivåer på cirka 80 dBA vid
fasad till Gårda brandstation. Här kan riktvärde inomhus överskridas. Vid byggnader
söder om Gårda brandstation förväntas ljudnivåer som högst ca 70 dBA vid fasad vid
pålning och lägre än 60 dBA vid övrig byggverksamhet. Arbetet bedöms kunna
genomföras med rimlig bullerpåverkan på omgivningen. Vid pålning finns risk för
överskridande av riktvärden. Om den bullrande verksamheten pågår begränsad till kan
högre ljudnivåer accepteras.
Överskottsmassor behöver provtas och analyseras i relevant omfattning innan de kan
transporteras bort till externa mottagare. Med fördel utför man detta i projekteringsskedet
men om det inte är möjligt får det göras i byggskedet.
Inför nedmontering och borttransport av bron behöver provtagning ske av betong och
analys av krom (Cr6+) samt provtagning av fogar i betongen och analys av PCB
(polyklorerade bifenoler) (i det fall det finns fogar).
Arbeten som krävs för nedmontering av befintlig bro samt arbeten för att få ny bro på
plats måste utföras på ett sådant sätt att förorening till ån undviks/minimeras.
Skyddsåtgärder behöver således vidtas för att förhindra att betongrester mm inte faller ner
i ån. Ej heller ska ohärdad betong vid betonggjutning eller eventuellt överskottsvatten
släppas till ån utan föregående rening.
De skyddsbehov/provtagningar som kan komma att behövas får beskrivas i
projekteringsskedet och bygghandlingen.

F.4 Fastighetsinlösen
Fastighetsinlösen erfordras inte
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G. Måluppfyllelse
Brobredden ökar från 5 till 8,8 m, vilket ger en ökad kapacitet och minskad olycksrisk.
Att bygga en gångbana på varje sida minskar olycksrisken. De nya räckena liksom
uppstamning av vegetation och förbättrad belysning bidrar till en tryggare plats med
bättre sikt och minskar olycksrisken. Sammantaget förbättrar förslaget situationen för alla
tre delmålen.
Det är dock viktigt att notera att problemområden i närheten av projektområdet och de
branta lutningarna mot GC-tunneln inte kommer att kunna åtgärdas inom projektet.
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H. Lov, dispenser, anmälan och tillstånd
Rutiner enligt teknisk handbok ska följas i de fall föroreningar påvisas inom
arbetsområdet och de skyddsbehov/kontroller och provtagningar som behövs får
beskrivas i projekteringen och bygghandlingen.
Planerat utbyte av broöverbyggnad innebär en ändring av befintlig GC-bro som har
befintliga brostöd inom vattenområde, vilket innebär att åtgärden därför bör betraktas
som en vattenverksamhet. I praxis (MÖD 2000:57 och MÖD 2004:27) har man bedömt
att broar utgör en sammanhängande helhet och att det inte går att begränsa
vattenverksamheten vid uppförande av broar till enbart brostöd i vattenområde. Eftersom
nu aktuell bro har landfästen i vattenområde så bör i enlighet med detta hela bron vara
uppförd genom vattenverksamhet vilket gör det till en vattenanläggning (se 11 kap. 4 §
miljöbalken).
Med vattenverksamhet avses enligt 11 kap 3 § miljöbalken följande:
1. uppförande, ändring, lagning eller utrivning av en anläggning i ett vattenområde,
2. fyllning eller pålning i ett vattenområde,
3. bortledande av vatten från ett vattenområde,
4. grävning, sprängning eller rensning i ett vattenområde,
5. en annan åtgärd i ett vattenområde som syftar till att förändra vattnets djup eller
läge,
6. bortledande av grundvatten eller utförande av en anläggning för detta,
7. tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden eller utförande av en
anläggning eller en annan åtgärd för detta, eller
8. markavvattning.
Med vattenområde menas ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara
vattenstånd.
För vattenverksamhet krävs generellt sett tillstånd enligt 11 kap 9 § miljöbalken, vilket
prövas av mark- och miljödomstolen. Vissa mindre vattenverksamhet kan dock hanteras
inom ramen för en anmälan till Länsstyrelsen. Enligt 11 kap 12 § MB erfordras emellertid
inget tillstånd enligt denna balk eller anmälan enligt 11 kap 9 a § om det är uppenbart att
varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på
vattenförhållandena.
Planerad verksamhet, dvs utbyte av broöverbyggnad, utgör en ändring av en befintlig
vattenanläggning och bör således betraktas som en vattenverksamhet som enligt
huvudregeln är tillståndspliktig. De åtgärder som planeras sker dock i sin helhet över
högsta förutsebara vattenstånd (HHW) och underkant på den nya broöverbyggnaden
kommer att vara belägen på samma nivå som befintlig bro inom den fria bredd på 4 m
som redovisas på relationshandlingar för befintlig bro. Detta är viktigt med avseende på
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möjligheten att passera med turistbåtar (Paddanbåtarna). Nära landfästena kommer
underkanten på den nya broöverbyggnaden att vara marginellt lägre, men det är utanför
den fria bredden på 4 m. Vattenverksamheten kommer därtill överhuvudtaget inte att
inverka på vattenförhållandena i ån eftersom ändringen avser sådana delar som är belägna
över HHW. Undantagsbestämmelsen (från tillstånds- och anmälningsplikt) i 11 kap. 12 §
miljöbalken bör därmed vara tillämplig, vilket innebär att åtgärden bör kunna genomföras
utan tillståndsansökan eller anmälan om vattenverksamhet.
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I. Kostnadsbedömning
Kostnad för projektet bedöms till knappt 20 Mkr enligt nedan:

Kostnadsbedömning projekt Ågrändsbron, prisnivå 2020
TOTALT Mkr
Projektadministration Mkr
Arbete med GFS, projekt- och byggledarresurser, projektadministration,
kompetenskonsult, projektkontor, projekt- och fältuppdrag, projektförsäkring och
kommunikation.
Planering och projektering Mkr
Planering och projektering av förfrågningsunderlag samt granskning av alla
framtagna handlingar för mark- och anläggningsarbeten. Planering och
projektering m h t framkomlighetskrav för cykel- och vägprojektering samt
sjötrafik samt övriga tillståndskrav. Samordning kringliggande projekt,
framkomlighet och tillgänglighet under byggtid.
Miljöåtgärder Mkr
Diverse miljöavgifter och ersättningar, miljöbonus till entreprenör,
förorenings-, saneringsarbeten samt deponiavgifter.
Anläggningsarbeten Mkr
Rivning av befintlig bro, beläggning och belysning, schakt och fyllning samt ny
bro med tillhörande belysning, nya ytskikt, hantering av överskottsvatten,
återställningsarbeten, vägutrustning, deponiavgifter, ledningsåtgärder.
Projektunika åtgärder, myndighetsavgifter Mkr
Arkeologi, myndighetsavgifter, träd och grönytor Ponf, trafikomläggning,
konstnärlig utsmyckning
Riskreserv och oförutsett Mkr
Lokalt marknadsläge, lagar och regelverk, opinion/omvärld, oförutsett och övrigt
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J. Risker - analys och bedömning
J.1 Projekt
En riskanalys för vibrationer bör upprättas om det blir aktuellt med pålning i projektet.
Riskanalysen upprättas för att säkerställa att inga skador och/eller oförutsedda störningar
uppkommer för ägare och brukare av närliggande byggnader och anläggningar. Kontroll
av undergrund, grundläggning, ingående byggnadsmaterial samt konstruktion beaktas i
syfte att ange riktvärden utifrån gällande Standard. Kontroll av ledningsnät och dess
restriktioner gällande vibrationer anges med utgångspunkt från Kretslopp och vatten.

Se även bilaga 8.

J.2 Spårsäkerhet
Är inte aktuellt i projektet

J.3 Arbetsmiljöplan
Se bilaga 6

J.4 Miljö och hälsa
Riskanalys miljö och hälsa ska göras i projekteringsskedet med utgångspunkt i de
arbetsmoment som ska genomföras i projektet. Även påverkan på människor och miljö i
närliggande områden ska identifieras.

Gällande mall i Teknisk Handbok används.

Göteborgs Stad Trafikkontoret, Genomförandestudie (GFS),

Ågrändsbron

54 (62)

Trafikkontoret

K. Kommunikationsplan
De viktigaste intressenterna i området är Räddningstjänsten och SOS Alarm. SOS vill ha
information minst 6 månader innan byggstart. Viktiga punkter som skall utredas vidare i
projektering och entreprenadskede:
-

Räddningstjänstens utryckningsfordon behöver kunna passera och behöver 3,5 m
bredd och har ett axeltryck på 10 ton.
SOS Alarm har Sveriges största ledningscentral och är känsliga för buller och
vibrationer.
Paddanbåtarna behöver kunna trafikera under bron april-oktober samt novemberdecember. Kortare avstängningar kan behövas vid lyft av brodelar, vilket behöver
samordnas.

Närmare byggstart görs ett kännedomsutskick till boende och verksamheter för att
informera om vad som är på gång. Eventuellt behövs en direktkontakt tas med Paddan.
Under själva byggnationen ansvarar entreprenören för att ta fram och distribuera
Trafiknytt. Informationsmöte erbjuds förslagsvis vid två tillfällen ett par veckor innan
respektive etapp startar.
Dämmebron och Gårdabron kan nyttjas som ersättningsbroar under byggtiden.
Hänvisningsskyltar kan exempelvis behövas ses över på flera ställen för att leda cyklister
rätt.
Närliggande projekt som byggnation av nya kontor vid Ullevigatan/Fabriksgatan samt
Västlänken vid Korsvägen påverkar också framkomligheten i området. För att kunna ge
omgivningen en helhetsbild av hur framkomligheten i området påverkas behöver
projekten samordna sig. Aktörer som påverkas av att p-platser för bussar och cyklar
behöver flyttas ska kontaktas i tidigt skede.
Kommunikationen grundar sig i den analys av behov och påverkan som tagits fram under
GFS:en. En detaljerad kommunikationsplan med aktiviteter tas fram inför byggstart.

K.1 Internkommunikation
För att få med kunskap och olika perspektiv in i projektet har trafikkontorets interna
projektgrupp träffats vid flera tillfällen inom ramen för Åvägen-projektet. Genom en
SWOT-analys har projektgruppen fått en gemensam syn på projektets styrkor, svagheter,
utmaning och hot och börjat jobba med en åtgärdsplan. Projektgruppen kommer fortsätta
att träffas regelbundet för att lösa uppgifter i projektet.
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L. Förkastade alternativ
Som alternativ till att bara byta broöverbyggnaden och behålla landfästen, har följande
alternativ studerats och förkastats:
-

Att bygga en ny bro norr eller söder om den befintliga bron så att trafiken skulle
kunna passera på den gamla bron i byggskedet.
Detta har valts bort på grund av:
o Det finns inget bra läge som inte är i konflikt med befintliga VAledningar och el-tele ledningar
o Lutningen fram till bron blir ännu sämre om en ny bro läggs på norra
sidan
o På södra sidan får GC-banornas anknytningar till bron en sämre
utformning och det blir mer konflikter med trafiken på Åvägen
o Det blir betydligt dyrare att bygga en helt ny bro med nya landfästen
o Miljödom behöver sökas och erhållas
o De gamla landfästena är i bra skick och klarar en breddad överbyggnad.

-

Att bygga en helt ny bro, inklusive ny grundläggning och landfästen, i samma
läge som den befintliga för att möjliggöra en ännu bredare bro. Det skulle
innebära att bron kan byggas med till exempel 10 m fri brobredd för att få
ytterligare bredd på gångbanorna och lite marginal mellan gång- och cykelbana.
Detta har valts bort på grund av:
o Avstängningstiden blir betydligt längre
o Det blir betydligt dyrare att bygga en helt ny bro och projektets beslutade
budget bedöms inte räcka till detta.
o Miljödom behöver sökas och erhållas
o De gamla landfästena är i bra skick och klarar en breddad överbyggnad,
men inte så mycket som 10 m.

Brotyper som valts bort:
Snedkabelbro- det blir en spektakulär och kostsam bro, med fördel att den håller nere
överbyggnadshöjden vilket är positivt för lutningen på gatan på östra sidan om bron.
Detta har valts bort på grund av:
o
o
o
o

Gestaltningsmässiga skäl
Avstängningstiden blir betydligt längre om den ska byggas i samma läge
Det blir mycket dyrare att bygga en helt ny bro med nya landfästen.
Miljödom behöver sökas och erhållas

Fackverksbro- har en fördel att den kan hålla nere överbyggnadshöjden. Kan byggas på
samma sätt som föreslagen bro på befintliga landfästen.
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Detta har valts bort på grund av:
o

Gestaltningsmässiga skäl och siktproblematik eftersom den får höga
skymmande sidobalkar liknande befintlig bro, om än inte lika massiva.

Hängbro- Fördel att den kan hålla nere överbyggnadshöjden
Detta har valts bort på grund av:
o
o
o
o

Gestaltningsmässiga skäl
Avstängningstiden blir betydligt längre om den ska byggas i samma läge
Det blir mycket dyrare att bygga en helt ny bro med nya landfästen
Miljödom behöver sökas och erhållas

Bågbro/Hängverksbro- fördel att den har en lägre överbyggnadshöjd
Detta har valts bort på grund av:
o
o
o
o

Gestaltningsmässiga skäl
Avstängningstiden blir betydligt längre om den ska byggas i samma läge
Det blir mycket dyrare att bygga en helt ny bro med nya landfästen
Miljödom behöver sökas och erhållas

Balkbro i betong- fördel att den är relativt billig
Detta har valts bort på grund av:
o
o
o
o
o

Gestaltningsmässiga skäl
Överbyggnadshöjden blir högre än för stålbalkar
Avstängningstiden blir betydligt längre om den ska byggas i samma läge
Nya landfästen blir troligtvis nödvändigt
Miljödom behöver sökas och erhållas
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o

M. Övrigt
M.1 Översiktlig tidplan för kommande skeden

Figur 40. Översiktlig tidplan

Bron bör inte stängas av samtidigt som Dämmebron som också planeras att bytas i närtid.
Samordning behöver ske med projektet renovering av kanalmuren för Åvägen och kan
utföras innan murrenoveringen. Men eftersom bron ska breddas behöver övergången
mellan landfäste och fram till kanalmuren under bron hanteras i detta projekt.

M.2 Bygghandling
Trafikkontoret planerar upphandling av arbetena som utförandeentreprenad. Det är en
fördel att utföra bron inom ramen för Åvägenprojektet p g a färre upphandlingar och
samordningsbehovet med kanalmursprojektet, man kan troligtvis utföras separat för att
kunna genomföra projektet tidigare. Det beror på att det är en längre projekteringstid för
Åvägenprojektet samt att det kräver miljödomsansökan för vattenverksamhet, vilket kan
ta upp till 1,5-2 år att erhålla. Om bron buggs inom Åvägenprojektet.

M.3 Produktion
Åtgärden är tänkt som en mindre åtgärd för att förbättra de tre problemområden som
beskrivs i inledning av denna GFS. Det innebär ett utbyte av broöverbyggnaden och att
landfästena återanvänds. Det innebär att broöverbyggnaden inte får bli för tung. Detta i
kombination med att det finns krav på seglingfri höjd och att hålla nere nivån på farbanan
för att undvika för kraftiga lutningar på GC-banan före och efter bron, gör att det inte
finns så många olika sätt att lösa detta på. Alternativet hade varit en helt ny bro med nya
landfästen, vilket hade inneburit en mycket högre kostnad samt fler och större risker.

M3.1 Entreprenadform
Sammantaget rekommenderas en utförandeentreprenad (UE) av följande skäl:
-

Tillfälliga konstruktioner är inte en stor del av entreprenadkostnaden, vilket talar
för en UE

Göteborgs Stad Trafikkontoret, Genomförandestudie (GFS),

Ågrändsbron

58 (62)

Trafikkontoret

-

-

-

Tidsmässigt är det en fördel med UE om upphandling görs på förslagsritningar då
projektering kan färdigställas under anbudstiden.
Det finns gestaltningsmässiga skäl att beställaren styr över utformningen med
tanke på Dämmebron.
En UE utesluter inte innovativa lösningar, men prioriterar hållbara och beständiga
lösningar, vilket ger god totalekonomi på längre sikt. I en TE finns en starkare
koppling till utförarorganisatonen, vilket gör att produktionsrelaterade frågor blir
mer styrande. Det kan vara en fördel om det förekommer mycket tillfälliga
konstruktioner.
Antalet ritningar är samma eftersom Krav Brobyggande ska gälla för
enetrprenaden i båda fallen. Att dra ner på redovisningen ger en sämre
relationshandling, vilket är en nackdel r förvaltningsperspektiv.
Projekteringskostnad är principiellt ingen skillnad i de båda fallen om det är
samma arbete som ska utföras.

M.4 Kontroll och uppföljning
Det finns en risk för föroreningar inom aktuellt område med avseende på tidigare
verksamheter. Detta bör undersökas i ett tidigt skede, under projekteringen eftersom
schaktarbeten kommer utföras. Även provtagning av betongblock kan bli aktuellt i detta
skedet med avseende på PCB fogar och krom (Cr6+). Rutiner enligt teknisk handbok ska
följas i de fall föroreningar påvisas inom arbetsområdet.

Vid arbeten med bron som exempelvis sågning, bilning och gjutning krävs
försiktighetsåtgärder för att skydda ån från att förorenas. Skyddsanordningar och kontroll
behövs för att minimera utsläpp av krossad betong till ån samt vid hantering av eventuellt
länshållningsvatten vid exempelvis gjutningsarbeten.
Vid pålning kan det bli aktuellt med vibrationsmätning och inmätning av närliggande
anläggningar.
De skyddsbehov/provtagningar som kan komma att behövas får beskrivas i
projekteringsskedet och bygghandlingen.
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N. Förslag till inriktning av fortsatt arbete och beslut
Mot bakgrund av de studier som genomförts i denna GFS bedöms projektet vara
genomförbart inom gällande stadsplan. Det bedöms också vara genomförbart utan
ansökan eller anmälan om vattenverksamhet.
Med det sagt är det också möjligt att lägga bron som en del i Åvägenprojektet om
Trafikkontoret ser det som en fördel av till exempel upphandlingsmässiga skäl eller
samordningsskäl. Nackdelen är då att miljödom för vattenverksamhet behöver inväntas.
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O. Bilagor
Följande bilagor har upprättats i GFS-skedet:

Bilaga 1. Förslagsskiss bro. Utrivning av gammal broöverbyggnad och möjlig utformning
av ny.
Bilaga 2. Jordartskarta
Bilaga 3. Trafikföringsprinciper
Bilaga 4: Protokoll med godtaget avsteg från lutningskraven
Bilaga 5: Kostnadskalkyl
Bilaga 6: Arbetmiljöplan
Bilaga7: Analys av behov och påverkan
Bilaga 8: Riskanalys
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