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A. Sammanfattning 
Denna Genomförandestudie (GFS) är ett tillägg till tidigare utförd GFS Brännö Rödsten 

(2020-05-26).  

Detta tillägg omfattar att ta fram två möjliga utföranden och skisser för anslutande 

gångväg till småbåtsbryggan som togs fram i den tidigare utförda GFS:en för Brännö 

Rödsten. Tillägget avser även att utreda en möjlig sprängning av berget vid godskajen för 

tillskapandet av mer yta för verksamheter där.  

I alternativ 1 för gångväg till småbåtsbryggan föreslås bryggan angöras från 

Rödstensvägen i söder. I och med höjdskillnader kommer gångvägen att behöva förses 

med trappor vid anslutningen till småbåtsbryggan. I alternativ 2 föreslås småbåtsbryggan 

angöras från gångväg i norr.  

Båda alternativen innebär att tillgängligheten och framkomligheten till den nya 

småbåtsbryggan blir något lägre än dagen situation. Alternativen innebär dock även att 

risken för konflikter mellan godskajens verksamheter och oskyddade trafikanter minskar. 

Således förenklas det även för verksamheterna på godskajen att utföra sina uppgifter. 

Genom tillskapandet av ytterligare yta på kajen ges bättre förutsättningar för logistiken på 

kajen och risken för personolyckor bedöms minska. 

Miljöbelastningen utgörs främst av att en sträcka med naturmark tas i anspråk. För 

alternativ 2 kan även eventuella stöd under vattenytan innebära vattenverksamhet. För 

godskajen utgörs påverkan på miljön främst av att naturmark tas i anspråk genom 

bergschaktning. Två ekar, belägna i närheten till föreslagna placeringar av gångvägar, bör 

bevaras.  

I det fortsatta arbetet behöver en anmälan om vattenverksamhet göras för småbåtsbryggan 

och samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken bör anmälas till Länsstyrelsen. En 

kompletterande undersökning av flora och fauna inom det påverkade området bör 

diskuteras med länsstyrelsen och miljöförvaltningen. Ansökan om strandskyddsdispens 

behövs göras för småbåtsbryggan. En riskanalys för sprängning bör göras innan 

bergschaktarbete företas och bergsakkunnig bör genomföra en noggrann undersökning av 

förekommande berg samt besiktning av sprängd eller skuren skärning för att bedöma ett 

exakt förstärkningsbehov. 

Vid sprängningsarbete kommer hamnplanen och dess närhet behöva stängas av temporärt 

för all trafik, inklusive gång-, cykel-, moped- och båttrafik. 

Eventuellt behöver arrendeavtalet revideras om alternativ 2 för gångväg till 

småbåtsbryggan väljs. 
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B. Bakgrund  
Denna Genomförandestudie (GFS) är ett tillägg till tidigare utförd GFS Brännö Rödsten 

(2020-05-26). I GFS Brännö Rödsten genomfördes en utredning av en upprustning av 

Brännö Rödstens hamnanläggning med syfte att möjliggöra en bättre hantering av den 

ökade persontrafiken och godstransporterna samt att tillgänglighetsanpassa färjeläget.  

Detta tillägg omfattar att ta fram två möjliga utföranden och skisser för anslutande 

gångväg till småbåtsbryggan som togs fram i den tidigare utförda GFS:en för Brännö 

Rödsten. Alternativ 1 föreslås ansluta från Rödstensvägen i söder och alternativ 2 föreslås 

ansluta från norr. Tillägget avser även att utreda en möjlig sprängning av berget vid 

godskajen för tillskapandet av mer yta för verksamheter där. 

I detta tillägg finns endast de relevanta rubrikerna med. För ytterligare information kring 

projektet hänvisas till huvudrapporten. 

B.1 Brister, problem och syfte 

I huvudrapporten GFS Brännö Rödsten (2020-05-26) föreslogs fotgängare passera över 

hamnplan till småbåtsbryggan, skild från godstrafik med en låg barriär. Efter rapportens 

färdigställande har risken med gående över lastkajen diskuterats ytterligare och ett beslut 

togs av Trafikkontoret att se över angöring till småbåtsbryggan ytterligare. Samtidigt 

önskar Trafikkontoret belysa möjligheten att skapa mer yta på godskajen för 

godshantering genom sprängning.  

Syftet med tillägget är därmed att se över möjligheterna att ytterligare minska konflikter 

mellan gående och verksamhet på godskajen, samt att se över möjligheten att skapa mer 

yta på kajen för godshantering.  

C. Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 

C.8 Fastighetsägande 

I detta tillägg ingår även att utreda ett område beläget utanför det arrendeavtal som finns 

mellan Trafikkontoret och Brännö Bys samfällighetsförening och som beskrivs i 

huvudrapporten. 

D. Byggnadstekniska förutsättningar 

D5. Bergteknik 

Berget vid hamnplanen och den planerade småbåtsbryggan består av sedimentär 

ådergnejs, så kallad paragnejs, ur Stora Le-Marstrandsformationen. Den karaktäriseras av 

tydlig foliation och veckning, och är bitvis migmatitiserad. Ställvis förekommer 

pegmatitgångar och kvartskörtlar, och sprickintensiteten i området ligger på runt 0 – 1 

sprickor/meter, med lokalt upp till 5 sprickor/meter. 
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Figur 1. Berggrundskarta visandes Brännö Rödsten. Berggrunden består av så kallad paragnejs.           
Källa: SGU:s kartvisare (2020). 

SGU har inga strukturmätningar i den direkta omgivningen till aktuellt område, men 

övriga strukturmätningar visar på foliationer som exempelvis (strykning/stupning) 

315°/60°, 230°/75° och 40°/65°. Detta tyder framförallt på att berget är storskaligt veckat, 

vilket kan förväntas i Stora Le-Marstrandsgnejsen.  
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E. Trafik- och gestaltningsförslag  
Som komplement till kapitel E.2 i huvudrapporten har det tagits fram två mer detaljerade 

alternativ till utformning av gångvägen till småbåtsbryggan samt ett förslag för 

möjliggörande av mer plats för verksamheter på godskajen.  

E.2.1 Gångväg till småbåtsbryggan, alternativ 1 - gångväg från Rödstensvägen 

I alternativ 1 föreslås småbåtsbryggan angöras från Rödstensvägen i söder. Förslaget 

presenteras i ritning Gångväg till småbåtsbrygga, alt 1 i Bilaga 1, samt i Figur 2 och  

Figur 3. 

I förslaget anläggs gångvägen på berget, precis väster om godskajen. Gångvägen hamnar 

därmed mellan cirka 2 – 3 meter över godskajens nivå. Strax söder om anslutningen till 

småbåtsbryggan blir lutningen brantare, vilket innebär att gångvägen kommer att behöva 

förses med tre trappor där. 

Gångvägen föreslås bli 2 meter bred och blir totalt ca 80 meter lång. 

På de delar där gångvägen anläggs direkt på berget, se Figur 4, föreslås asfalt som 

ytmaterial. Det kommer även att krävas fyllnad på vissa ställen för att jämna ut marken. 

På de delar där berget lutar ner mot öster, förankras gångvägen med stöd in i berget och 

utformas med gallerdurk som ytmaterial, se Figur 5. Då det är stora höjdskillnader utmed 

gångvägen underlättar gallerdurken även avvattning, samtidigt som den ger lägre 

kostnader än till exempel asfalt. 

Gångvägen föreslås även utformas med handledare med infälld belysningsarmatur utmed 

hela sträckan.  



 

 

Trafikkontoret 

 
  

Göteborgs Stad Trafikkontoret, Genomförandestudie (GFS), Brännö 
Rödsten 

 8 (20) 

   

   

 

Figur 2. Alternativ 1 – gångväg från Rödstensvägen (utklipp från ritning Gångväg till småbåtsbrygga, alt 1, 

Bilaga 1). 

 

Figur 3. Vy över alternativ 1 – gångväg från Rödstensvägen (utklipp från ritning 3D -ALT1). 
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Figur 4. Sektion A, alternativ 1 (utklipp från ritning Gångväg till småbåtsbrygga, alt 1, Bilaga 1). 

 

 

Figur 5. Sektion B, alternativ 1 (utklipp från ritning Gångväg till småbåtsbrygga, alt 1, Bilaga 1). 

 

E.2.2 Gångväg till småbåtsbryggan, alternativ 2 - gångväg från norr 

I alternativ 2 föreslås småbåtsbryggan angöras från gångväg i norr. Förslaget presenteras i 

ritning Gångväg till småbåtsbrygga, alt 2, i Bilaga 1, samt i Figur 6 och Figur 7. 

Förslaget innebär att gångvägen anläggs från en av de anslutande bostadsgatorna till 

Haggårdsvägen i norr och söderut till den nya småbåtsbryggan. 

Gångvägen föreslås ha en bredd på 2,5 meter och får en längd på ca 50 meter. 

Gångvägen förankras med stöd ned i berget och föreslås utformas med gallerdurk utmed 

hela sträckan, enligt Figur 8. Precis som beskrivet för alternativ 1 innebär gallerdurk att 

avvattningen underlättas samt att den ger lägre kostnader än till exempel asfalt. 

Ingen belysning bedöms behövas då den ligger utmed vattnet och inte skuggas på samma 

sätt som alternativ 1. 
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Figur 6. Alternativ 2 – gångväg från norr (utklipp från ritning Gångväg till småbåtsbrygga, alt 2, Bilaga 1). 
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Figur 7. Vy över alternativ 2 – gångväg från norr (utklipp från ritning 3D – ALT2). 

 

 

Figur 8. Sektion D, alternativ 2 (utklipp från ritning Gångväg till småbåtsbrygga, alt 2, Bilaga 1). 

 

E.2.3 Godskajen 

Utöver de två föreslagna alternativen till gångvägar till småbåtsbryggan föreslås i detta 

tillägg även att delar av berget vid Brännö Rödsten sprängs bort. Anledningen till detta är 

för att kunna skapa mer logistikyta på godskajen. Utsträckning för sprängningen 

redovisas i ritning Gångväg till småbåtsbrygga, alt 1, i Bilaga 1, samt i Figur 9. 

Sprängningen föreslås utföras så att bergets slänt blir 5:1. Den effektiva ytan som 

tillskapas är cirka 250 m². Cirka 2 meter berg sparas mellan befintliga Rödstensvägen och 
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nya kajytan. Med hänsyn till höjdskillnader mellan Rödstensvägen och kajen placeras ett 

räcke där för att minska fallrisken. 

I samband med denna åtgärd måste placering av belysningsstolpar på lastkajen ses över. 

Den här åtgärden kan göras oberoende av gångvägsalternativ. 

 

Figur 9. Föreslagen utformning vid godskajen (utklipp från ritning Gångväg till småbåtsbrygga, alt 1, Bilaga 
1. 
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F. Konsekvenser av föreslaget trafik- och gestaltningsförslag 

F.1 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 

F.1.B.1 Gångväg till småbåtsbryggan, alternativ 1 - gångväg från Rödstensvägen 

Eftersom den befintliga småbåtsbryggan ligger centralt på Brännö Rödstens 

hamnanläggning innebär det att tillgängligheten och framkomligheten till den nya 

småbåtsbryggan blir något lägre än dagen situation. Eftersom delar av gångvägen i 

alternativ 1 behöver förses med trappor i och med den branta lutningen, minskar 

tillgängligheten ytterligare. 

Genom att separera gångvägen till småbåtsbryggan från godskajen höjs trafiksäkerheten 

och risken för konflikter mellan godskajens verksamheter och oskyddade trafikanter 

minskar. Detta medför även att det blir lättare för verksamheterna på godskajen att utföra 

sina uppgifter. 

F.1.B.2 Gångväg till småbåtsbryggan, alternativ 2 - gångväg från norr 

Även för alternativ 2 blir tillgängligheten och framkomligheten till den nya bryggan 

något lägre jämfört med dagens situation.  

Då även gångvägen i detta förslag är separerad från godskajen och dess verksamheter 

höjs trafiksäkerheten och risken för konflikter mellan verksamheter och oskyddade 

trafikanter minskar. Därmed förenklas det även för verksamheterna på godskajen att 

utföra sina uppgifter. 

F.1.B.3 Godskajen 

Genom tillskapandet av cirka 250 m² ytterligare yta på kajen ges bättre förutsättningar för 

logistiken på kajen. Därmed bedöms risken för personolyckor på kajen minska. 

 

F.2 Byggnadstekniska konsekvenser 

F.2.B.1 Gångväg till småbåtsbryggan, alternativ 1 - gångväg från Rödstensvägen 

Miljöbelastning 

Föreslagen gångväg till småbåtsbrygga tillgängliggörs via en gångbrygga över berget 

med anslutning ovanför lastkajen. Miljöbelastningen utgörs främst av att en sträcka med 

naturmark tas i anspråk. Bedömningen är att inga känsliga arter eller biotoper påverkas. 

På området växer allmänt förekommande arter. Inte heller åtgärden någon påverkan på 

träd som är utpekade skyddsvärda. Det finns dock en ek i anslutning till gångvägen vid 

sopstationen, i tomtgräns till privattomt, som bör bevaras, samt ek i anslutning till den 

mindre vik som gångvägen passerar fram till bryggförslaget, se bild Figur 10. En 

kompletterande undersökning av flora och fauna inom det påverkade området bör 

diskuteras med länsstyrelsen och miljöförvaltningen. 

Gångväg till småbåtsbryggan, alternativ1, till den planerade småbåtsbryggan har visat på 

behov av sprängning för att möjliggöra gångvägen. Detta kommer att ske i anslutning till 

utökningen av hamnplanen vid sopstation och godshantering. Sprängningar kräver 

särskilda miljöskyddsåtgärder.  
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Sett till buller och vibrationer är dessa tidsbegränsade på grund av byggnationens relativt 

begränsade omfattning. Miljön i och omkring aktuellt område är delvis redan föremål för 

buller och vibrationer från båttrafik.  

 
Figur 10. Ekar som bör bevaras i anslutning till gångväg förbi hamn och sopstation (foto: COWI). 

Gångvägen till småbåtsbryggan påverkar inga kända arkeologiska fynd och kommer inte 

heller att påverka värdekärnan för aktuella riksintressen. 

F.2.B.2 Gångväg till småbåtsbryggan, alternativ 2 - gångväg från norr 

Miljöbelastning  

Föreslagen småbåtsbrygga tillgängliggörs via en gångbrygga utefter berget och stranden 

med anslutning till småbåtsbryggan. Miljöbelastningen utgörs främst av att en sträcka 

med naturmark tas i anspråk och att stöd för gångvägen kan behöva sättas i nivå med eller 

under vattenytan. Detta kan utgöra vattenverksamhet. Bedömningen är att inga känsliga 

arter eller biotoper påverkas. På området växer strandväxter och strandnära växter samt 

allmänt förekommande arter så som Strandaster, skörbjuggsört, ljung, vresros, vanligt 

förekommande mossor så som cypressfläta, och salttåliga grässorter. Inte heller åtgärden 

någon påverkan på träd som är utpekade skyddsvärda. En kompletterande undersökning 

av flora och fauna inom det påverkade området bör diskuteras med länsstyrelsen och 

miljöförvaltningen. 

Anslutningsvägen till den planerade småbåtsbryggan har visat på behov av sprängning för 

att möjliggöra gångvägarna. Sprängningar kräver särskilda miljöskyddsåtgärder.  

Sett till buller och vibrationer är dessa tidsbegränsade på grund av byggnationens relativt 

begränsade omfattning. Miljön i och omkring aktuellt område är delvis redan föremål för 

buller och vibrationer från båttrafik.  

Anslutande gångvägar till småbåtsbryggan påverkar inga kända arkeologiska fynd och 

kommer inte heller att påverka värdekärnan för aktuella riksintressen.  
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F.2.B.3 Godskajen 

Miljöbelastning 

Det planerade föreslaget om utökning av godskajen bedöms inte utgöra en betydande 

miljöbelastningen. Påverkan på miljön utgörs främst av att naturmark tas i anspråk genom 

bergschaktning. Bedömningen är att inga känsliga arter eller biotoper påverkas. Inte 

heller kommer åtgärden ha någon påverkan på träd som är utpekade skyddsvärda. En 

kompletterande undersökning av flora och fauna inom det påverkade området bedöms 

inte vara nödvändig. Om det i diskussioner med länsstyrelsen och miljöförvaltningen 

framkommer behov av en inventering i övrig naturmark för andra delar av Brännö-

Rödsten projektet skulle detta område också tas med. 

Större delen av arbetet med godskajen innebär ett bergschakt med behov av sprängning. 

Sprängningar kräver särskilda miljöskyddsåtgärder.  

Sett till buller och vibrationer är dessa tidsbegränsade på grund av byggnationens relativt 

begränsade omfattning. Miljön i och omkring aktuellt område är delvis redan föremål för 

buller och vibrationer från båttrafik.  

Arbetet påverkar inga kända arkeologiska fynd och kommer inte heller att påverka 

värdekärnan för aktuella riksintressen.  

Bergteknik 

Det planerade förslaget med gångväg runt hamnplanen och borttagning av existerande 

berg bedöms genomförbart, med en skärning som når fram till 1 meter i plan från 

gångvägens kant. Berget bedöms kunna skäras brant, med en släntlutning på runt 5:1, 

med ett förmodat förstärkningsbehov på 0 – 2 bultar/10 meter skärning. 

Förslaget kräver bergschaktarbete, vilket innebär antingen sprängning, sågning eller 

spräckning.  

F.3 Förhållanden under byggtiden 

F.3.B.1 Gångväg till småbåtsbryggan, alternativ 1 - gångväg från Rödstensvägen 

Bortsett från byggtrafik bedöms förslaget inte nämnvärt påverka fotgängare, cyklister, 

övrig trafik och logistik i området. 

F.3.B.2 Gångväg till småbåtsbryggan, alternativ 2 - gångväg från norr 

Förslaget bedöms inte nämnvärt påverka fotgängare, cyklister, övrig trafik och logistik i 

området. 

F.3.B.3 Godskajen 

Vid sprängningsarbete kommer hamnplanen och dess närhet behöva stängas av temporärt 

för all trafik, inklusive gång-, cykel-, moped- och båttrafik. 

F.4 Fastighetsinlösen 

Eventuellt behöver arrendeavtalet revideras om alternativ 2 för gångväg till 

småbåtsbryggan väljs. 
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G. Måluppfyllelse 
Båda alternativen till gångväg bedöms minska konflikter mellan privatpersoner och 

verksamheter på godskajen. 

Åtgärden för godskajen skapar ytterligare yta för verksamheter på kajen. 

H. Lov, dispenser, anmälan och tillstånd 
Tillståndspliktig verksamhet enligt miljölagstiftning 

Allt arbete i vatten är normalt sett tillståndspliktigt, s.k. vattenverksamhet enligt 11 kap. 

miljöbalken. Bedömningen är att inga arbetsmoment i tilläggsprojekten är tillståndspliktig 

vattenverksamhet.  

Arbeten vid alternativ 2 gångväg till småbåtsbryggan - gångväg från norr kommer att 

innefatta arbete i vatten. Detta arbete kommer att utföras i strandzonen och påverkan sker 

både under entreprenaden samt genom att några av stöden för att hålla gångvägens 

konstruktion kan behöva fästas i strandkanten och under yta för högvatten. Beroende på 

hur arbetet kommer att utföras kan en anmälan om vattenverksamhet behöva göras, 

alternativt om en bedömning kan göras att arbetena är mindre betydande och att de inte 

påverkar allmänt eller enskilt intresse. 

I dialogen med länsstyrelsen om övriga åtgärder med småbåtsbrygga etc. som berör 

vatten och vattenverksamhet kan denna fråga lämpligen också tas upp och i så fall göras i 

en gemensam anmälan.  

För anläggning av båda alternativen så kommer påverkan att ske på naturmiljö. På samma 

sätt som för vattenverksamhet kan detta tas upp i ett eventuellt gemensamt 12:6 samråd 

med länsstyrelsen. Det samma gäller för ett 2 §10 samråd enligt kulturmiljölagen. 

Biotopskyddsdispens samt strandskyddsdispens bedöms som ej vara aktuellt.  

I alla utredningsalternativen kommer bergschakt att behöva göras. I berörda bergschakt är 

sprängning det troligaste förfarande för att bereda plats för gångvägar och utökning av 

godskajen. Sprängning får inte äga rum inom område som omfattas av detaljplan utan 

tillstånd. Entreprenör med erforderliga tillstånd och behörig personal ska anlitas.  

Då den föreslagna småbåtsbryggan delvis når in på strandskyddet behövs en ansökan om 

strandskyddsdispens göras. 

 

I. Kostnadsbedömning 
Samtliga kalkyler inkluderar påslag för risk och oförutsedda kostnader samt påslag för 

projektering och byggledning.  

Nedan redovisas en sammanfattning av den totala kostnadsbedömningen per delobjekt. 

För mer detaljerad redovisning, se Bilaga 2. 

Kostnadskalkylerna för respektive alternativ är oberoende av varandra och bär den totala 

anläggningskostnaden om endast den delen skall byggas.  
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Det finns däremot potential till optimering i kostnader om man väljer att bygga en 

gångväg, oavsett alternativ, och spränga berg för utökning av kajyta. I det fallet kan 

omfattning på kompletterande utredningar och etablering minskas något. 

Gångväg till småbåtsbryggan, alternativ 1 – från Rödstensvägen 1,1 Mkr 

Gångväg till småbåtsbryggan, alternativ 2 – från norr  0,8 Mkr 

Utökning av godskajen genom sprängning    3,2 Mkr 

 

J. Risker - analys och bedömning  

J.1 Projekt 

Ytterligare identifierade projektrisker, utöver de som är beskrivna i huvudrapporten GFS 

Brännö Rödsten (2020-05-26), är: 

• Godkännande av lov och dispenser påverkar tidplanen negativt. Länsstyrelsens 

och Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontors hantering av vattenverksamhet 

respektive bygglov kan påverka tidplanen negativt. Risk för att Länsstyrelsen gör 

bedömningen att tillstånd för vattenverksamhet krävs. Frågan bör hanteras tidigt 

under projekteringen.  

• Risker kopplat till markvibrationer och luftstötvåg vid sprängningsarbeten, vilket 

kan vara risk för sprickor i existerande byggnader eller krossade fönster. Hanteras 

med en riskanalys för sprängning som ska utföras av en vibrationskonsult eller 

annan sakkunnig.  

 

J.4 Miljö och hälsa 

Inom ramen för detta tillägg har en första värdering av miljö- och hälsorisker genomförts 

i projektet med upprustningen av Brännö-Rödstens hamnanläggning. De tre förslag som 

detta tillägg redovisar ryms inom den tidigare utförda riskanalysen till GFS Brännö 

Rödsten (2020-05-26) som är för riskreducerande åtgärder. 

 

M. Övrigt 

M.1 Översiktlig tidplan för kommande skeden 

Tidplanen för kommande skeden är osäker och beror till mycket stor del på tillstånds- och 

anmälningsprocessen. Upprättande av bygghandling och genomförande av entreprenaden 

förutsätts genomföras i samband med huvudprojektet.  

M.2 Bygghandling  

Förfrågningsunderlag upphandlas av Trafikkontoret i samband med huvudprojektet.  

I detta skede av projektet är det svårt att bedöma det exakta behovet av tillstånd och 

dispenser varpå samråd med Länsstyrelsen erfordras under projekteringen.  

Strandskyddsdispenser bör sökas i god tid.  
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Om Länsstyrelsen finner behov av samråd enligt kapitel 12 § 6 miljöbalken samt tillstånd 

och dispenser för skyddad natur, beräknas det ta cirka 6 veckor respektive cirka 5 

månader i handläggningstid. 

M.3 Produktion 

M.3.B Förslag till etappindelning  

Gångväg till småbåtsbryggan, alternativ 1 - gångväg från Rödstensvägen 

• Etablering  

• Arbete med den första delen av sträckan: bergavtäckning, knackning av berg och 

fyllning med grus vid lägre partier.  

• Arbete med infästning och montering av gallerdurk på resterande sträcka. 

• Asfaltläggning på första delen av sträckan 

• Montering av trappor 

• Montering av räcke 

• Avetablering 

 

Totalt uppskattas produktionstiden för utförandet av denna etapp till cirka 6 veckor. 

Gångväg till småbåtsbryggan, alternativ 2 - gångväg från norr 

• Etablering  

• Arbete med infästning och montering av gallerdurk 

• Avetablering 

 

Totalt uppskattas produktionstiden för utförandet av denna etapp till cirka 3 veckor. 

Godskajen 

• Etablering  

• Bergavtäckning 

• Sågning av asfalt på befintlig kajyta 

• Bergschakt dock ingen borttransport av bergmassor.  

• Montering av erforderlig bergbultning 

• Asfaltläggning 

• Montering av räcke och fallskyddsstängsel 

• Avetablering 

 

Totalt uppskattas produktionstiden för utförandet av denna etapp till cirka 5 veckor.  

Bergmassorna skall preliminärt lämnas kvar på plats med förutsättningen att det finns 

intressenter av materialet på ön.   
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N. Förslag till inriktning av fortsatt arbete och beslut 
De tre redovisade delobjekten 

• Gångväg till småbåtsbrygga, alternativ 1 – från Rödstensvägen 

• Gångväg till småbåtsbrygga, alternativ 2 – från norr 

• Godskajen 

bedöms som genomförbara. De i projektet identifierade riskerna bedöms som hanterbara.  

I det fortsatta arbetet behöver en anmälan om vattenverksamhet göras för 

småbåtsbryggan. 

Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken bör anmälas till Länsstyrelsen. 

Ansökan om strandskyddsdispens behövs göras för småbåtsbryggan och eventuellt för 

gångväg till småbåtsbrygga, alternativ 2 – från norr. 

Vid sprängningsarbete påverkas närområdet i huvudsak av vibrationer, varför en 

riskanalys för sprängning bör göras innan bergschaktarbete företas.  

Inför fortsatt projektering rekommenderas att bergsakkunnig genomför en noggrann 

undersökning av förekommande berg, samt att bergssakkunnig besiktar sprängd eller 

skuren skärning för att bedöma ett exakt förstärkningsbehov. 
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O. Bilagor 
Bilaga 1. Ritningar 

Bilaga 2. Kostnadskalkyl 

 

 

Källor 
Polismyndigheten. https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/sprangning/  

Sveriges geologiska undersökning, SGU. SGU-Berggrund 1:50000 – 1:25000. 

Tillgänglig: https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-berg-50-250-tusen.html 

GFS Brännö Rödsten, Trafikkontoret Göteborgs Stad (2020-05-26) 

 

 

https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/sprangning/
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-berg-50-250-tusen.html
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Kostnadsbedömning Daterad: Rev:

Brännö Rödsten Sign:

Kostnadspost Antal Enhet A´-pris Summa

GÅNGVÄG ALTERNATIV 1

Avtäckning berg, första delen 53 m² 180 kr                    9 540 kr                
Knackning 8 m³ 2 500 kr                20 000 kr              
Fyllning med grus 10 m³ 450 kr                    4 500 kr                
Asfalt, första delen 53 m² 240 kr                    12 720 kr              
Räcke med belysningpunkter c/c 5m 75 m 900 kr                    67 500 kr              
Gallerdurk inkl infästning i berg 100 m² 1 950 kr                195 000 kr            
Trappa av gallerduksteg, 4 steg, B=2m 2 st 35 000 kr              70 000 kr              
Trappa av gallerduksteg, 7 steg, B=2m 1 st 55 000 kr              55 000 kr              

Tillkommande utredningar
12:6 Samråd 1 st 50 000 kr              50 000 kr              

Etablering 8% 434 260 kr            34 741 kr              
Arbete från pråm påslag 30% 434 260 kr            130 278 kr            

Summa 649 279

Risk och oförutsett 25% 162 320
Summa inkl. risk och oförutsett 811 599

Projektering 25% 202 900
Byggledning 10% 81 160

TOTALSUMMA 1 095 658

2020-12-11

Zainab Dahllöf



Kostnadsbedömning Daterad: Rev:

Brännö Rödsten Sign:

Kostnadspost Antal Enhet A´-pris Summa

GÅNGVÄG ALTERNATIV 2 

Större infästningar närmare vattnet 1 omgång 60 000 kr              60 000 kr              
Gallerdurk inkl infästning i berg 118 m² 1 950 kr                230 100 kr            

Tillkommande utredningar
12:6 Samråd 1 st 50 000 kr              50 000 kr              
Anmälan om vattenverksamhet 1 st 50 000 kr              50 000 kr              

Etablering 8% 290 100 kr            23 208 kr              
Arbete från pråm påslag 30% 290 100 kr            87 030 kr              

Summa 500 338

Risk och oförutsett 25% 125 085
Summa inkl. risk och oförutsett 625 423

Projektering 25% 156 356
Byggledning 10% 62 542

TOTALSUMMA 844 320

2020-12-11

Zainab Dahllöf



Kostnadsbedömning Daterad: Rev:

Brännö Rödsten Sign:

Kostnadspost Antal Enhet A´-pris Summa

UTÖKAD KAJYTA

Sågning asfalt 42 m 120 kr                    5 040 kr                
Avtäckning berg (area gångväg) första delen 286 m² 180 kr                    51 480 kr              
Schakt berg (sprängning) utan bortforslning eller krossning 1400 m³ 1 000 kr                1 400 000 kr         
Begrbult 4 st 3 000 kr                12 000 kr              
Asfalt 286 m² 450 kr                    128 700 kr            
Räcke 28 m 550 kr                    15 400 kr              
Fallskyddsstängsel på bergkrön 45 m 170 kr                    7 650 kr                

Tillkommande utredningar
Riskanalys 1 st 50 000 kr              50 000 kr              
12:6 Samråd 1 st 50 000 kr              50 000 kr              

Etablering 8% 220 270 kr            17 622 kr              
Etablering/avetablering, entreprenör bergsprängning 2 st 50 000 kr              100 000 kr            
Arbete från pråm påslag 30% 220 270 kr            66 081 kr              

Summa 1 903 973

Risk och oförutsett 25% 475 993
Summa inkl. risk och oförutsett 2 379 966

Projektering 25% 594 991
Byggledning 10% 237 997

TOTALSUMMA 3 212 954

2020-12-11

Zainab Dahllöf


