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A. Sammanfattning 
Målen med Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025 är att antalet cykelresor 
tredubblats till år 2025 samt att tre av fyra göteborgare anser att Göteborg är en 
cykelvänlig stad. Ett av åtgärdsområdena i cykelprogrammet för att uppnå dessa mål är 
att bygga en sammanhängande och väl utformad cykelinfrastruktur. För att göra detta 
behöver cykelinfrastrukturen uppfylla ett antal funktionskrav inom åtta funktionsområden 
som listas i cykelprogrammet. Utifrån funktion har cykelvägnätet indelats i tre nätklasser; 
pendlingscykelnät, övergripande cykelvägnät och lokalt cykelvägnät. Pendlingscykelnät 
syftar till att knyta samman utpekade tyngdpunkter och större målpunkter som ligger 
längre ifrån varandra, från cirka 5 km och uppåt. 

Sträckan Annedalsmotet–Götaplatsen har i cykelprogrammet identifierats som en sträcka 
som bör byggas ut till pendlingscykelbana. Målet är att sträckan ska uppgraderas till 
pendlingscykelstandard och följa de funktionskrav som beskrivs i cykelprogrammet. 
Enligt Cykelprogrammet krävs en bredd på 3,60 meter för dubbelriktade cykelbanor och 
2,4 meter för enkelriktade cykelbanor för att uppnå denna standard för 501–1 000 
cyklister/maxtimme (prognosåret 2035).  

Sträckningen för pendlingscykelbanan mellan Götaplatsen och Annedalsmotet går via 
Viktor Rydbergsgatan, Läraregatan, Amund Grefwegatan, Landalagatan, 
Aschebergsgatan, Guldhedsgatan och Per Dubbsgatan. Det finns en befintlig gång- och 
cykelbana längs stora delar av sträckan.  

Sträckor som ingår i andra pågående detaljplaner, det vill säga sträckan längs 
Landalagatan, mellan Holtermansgatan och Aschebergsgatan (detaljplan för f.d. 
Holtermanska sjukhuset) samt stora delar av sträckan längs Per Dubbsgatan (detaljplan 
för vård och forskning vid Per Dubbsgatan) behandlad inom ramen för de projekten. För 
resterande delar av sträckan har ett trafikförslag tagits fram. Trafikförslaget innebär 
enkelriktade cykelbanor från och med Götaplatsen längs vardera sida Viktor 
Rydbergsgatan, Läraregatan och Amund Grefwegatan. På resterande sträcka föreslås 
dubbelriktad cykelbana.  

Standard för pendlingscykelnät för 501–1 000 cyklister/maxtimma uppnås till största del 
med det trafikförslag som presenteras i denna genomförandestudie. Då sträckan går 
genom stadsmiljö med många fastighetsgränser, smala gatusektioner med platsanspråk 
från flera trafikslag, en trädallé, befintliga anläggningar och anordningar som stödmurar, 
brokonstruktion med mera, är det på vissa ställen inte möjligt att uppnå standard för 
pendlingscykelnät.  

Trafikförslaget innebär vidare att cyklister i högre grad prioriteras vid passager genom att 
flera av dessa utformas som cykelöverfarter. Linjeföringen för cyklister i anslutning till 
passager har också förbättrats längs sträckan. Trafikförslaget följer även 
cykelprogrammets princip att använda enkelriktade cykelbanor i tätare stadsmiljöer. 
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B. Bakgrund  
Målen med Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025 är att antalet cykelresor ska 
tredubblas till år 2025 samt att tre av fyra göteborgare anser att Göteborg är en 
cykelvänlig stad. Ett av åtgärdsområdena för att uppnå dessa mål är att bygga en 
sammanhängande och väl utformad cykelinfrastruktur. En del i detta är att skapa 
tillgänglighet genom att knyta samman start- och målpunkter. För att kunna genomföra 
detta behöver cykelinfrastrukturen uppfylla ett antal funktionskrav inom åtta 
funktionsområden. Utifrån funktion har cykelvägnätet indelats i tre nätklasser; 
pendlingscykelnät, övergripande cykelvägnät och lokalt cykelvägnät. Pendlingscykelnät 
syftar till att knyta samman utpekade tyngdpunkter och större målpunkter som ligger 
längre ifrån varandra, från cirka 5 km och uppåt. Nätet är till för alla typer av längre 
cykelresor, inte bara för arbetsresor, och ska tillåta cyklister att färdas i olika hastigheter 
med god framkomlighet och säkerhet. 

Sträckan Annedalsmotet–Götaplatsen är, inom ramen för cykelprogrammet, identifierad 
som en sträcka som bör byggas ut till pendlingscykelbana. Pendlingscykelbana 
Annedalsmotet–Götaplatsen ingår tillsammans med flera andra pendlingscykelbanor i 
staden, som ett objekt i Sverigeförhandlingen, se Figur 1.  

 
Figur 1. Utpekad sträcka för pendlingscykelbana Annedalsmotet–Götaplatsen i Sverigeförhandlingen.  
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B.1 Brister och problem  
Ökad cykling i Göteborg bidrar till ett rikare stadsliv och en mer attraktiv stadsmiljö. 
Cykeln tar liten plats, bullrar inte och är inte dålig för miljön. Cykling är ett snabbt sätt att 
ta sig runt i staden. En ökad andel cykelresor minskar dessutom belastningen på vägnätet 
och kollektivtrafiken. För de som cyklar har cyklingen även positiva effekter på hälsan 
och välbefinnandet. 

Göteborg har idag relativt få cykelresor samt en låg andel cykelresor i jämförelse med 
exempelvis Malmö och Köpenhamn. Erfarenheter från städer med en hög andel 
cykelresor visar dock att det med rätt satsningar är möjligt att öka cyklingen.  

Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025 konkretiserar en förändrad syn på cykelns 
roll i trafiken i Göteborg stad. Detta betyder att cyklisternas behov av ökad 
framkomlighet och bekvämlighet ska tillgodoses i en högre grad än tidigare. Antalet 
cykelresor i Göteborg behöver öka för att uppnå ett hållbart och effektivt transportsystem. 
För att kunna uppnå detta måste trafiksystemet utvecklas och anpassas så att fler väljer 
cykeln.  

Längs stora delar av sträckan Annedalsmotet–Götaplatsen finns en befintlig gång- och 
cykelbana. Standarden för fotgängare och cyklister varierar dock längs sträckan. Det finns 
bland annat brister vad gäller låg orienterbarhet, bristande trafiksäkerhet och trygghet 
samt få omkörningsmöjligheter. Det finns även brister i hastighetsstandard samt i frågor 
kopplat till framkomlighet och flöde för cyklister längs sträckan.  

B.2 Val av sträckning 
Pendlingscykelbana Annedalsmotet-Götaplatsen ingår som en åtgärd i 
Sverigeförhandlingen med rekommenderad sträckning enligt Figur 1. Om alternativa 
sträckningar, vilka är mer fördelaktiga och uppfyller samma funktion identifieras under 
genomförandestudien är avsteg från den rekommenderade sträckningen möjlig.  

I det inledande utredningsarbetet fastslogs att det är olämpligt att anlägga en 
pendlingscykelbana längs Aschebergsgatan mellan hållplats Kapellplatsen och hållplats 
Chalmers. Idag finns en kombinerad gång- och cykelbana på gatans västra sida, från 
korsningen med Amund Grefwegatan till cykelbanan ansluter till Holtermansgatan. På 
resterande sträcka fram till korsningen med Landalagatan finns en gångbana på västra 
sidan Aschebergsgatan. På Aschebergsgatans östra sida, finns en kombinerad gång- och 
cykelbana. Cykelbanan är dubbelriktad. mellan Chalmersplatsen och Hugo Grauers gata. 
Mellan Hugo Grauers gata och Vera Sandbergs allé är cykelbanan enkelriktad i riktning 
mot norr. På denna sträcka hänvisas fotgängare till västra sidan Aschebergsgatan, 
alternativt till kvartersmark. Alternativet att anlägga pendlingscykelbana längs 
Aschebergsgatan har valts bort. Detta på grund av att avståndet mellan byggnaderna och 
trädallén på gatans västra sida samt bergvägg och byggnader på gatans östra sida inte 
inrymmer en gång- och cykelbana med standard för pendlingscykelnät utan att göra 
betydande intrång i berg, fastigheter, bilkörfält samt orsaka negativ påverkan på 
biotopskyddade träd.  

Inledningsvis studerades även olika alternativ till gång- och cykelbana istället för längs 
Per Dubbsgatan på sträckan öster om Annedalsmotet, se Figur 2. Samtliga alternativ 
valdes dock bort, framförallt på grund av att de skulle innebära stora omvägar och för 
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stora nivåskillnader. De smala gatusektionerna omöjliggör dessutom tillräcklig bredd för 
en pendlingscykelbana tillsammans med biltrafikens anspråk på framkomlighet och 
parkering.  

 
Figur 2. Vald sträckning för pendlingscykelbanan samt studerade men bortvalda sträckningar.  

Då det redan idag finns en gång- och cykelbana längs stora delar av den valda 
sträckningen för pendlingscykelbanan konstaterades i det inledande utredningsarbetet att 
pendlingscykelbanan bör placeras på samma sida av gatorna som befintlig gång- och 
cykelbana. Detta eftersom det inte finns tillräckligt stora fördelar med att flytta gång- och 
cykelbanan från befintligt läge till motsatt sida gatan. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det 
även fördelaktigt med så få passager av trafikerade gator som möjligt.  

Denna genomförandestudie är vidare anpassad efter genomförandestudie allmän plats för 
detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan, där gång- och cykelbana är 
placerad på gatans södra sida.  

Befintlig gång- och cykelbana är dubbelriktad med undantag för sträckan mellan 
Götaplatsen och korsningen med Gibraltargatan, där befintliga cykelbanor är enkelriktade 
i vardera riktningen längs Viktor Rydbergsgatan och Läraregatan. På sträckan mellan 
Götaplatsen och Landala Torg har två olika huvudalternativ studerats, dels enkelriktad 
cykelbana i vardera riktningen längs gatorna, dels dubbelriktad cykelbana på norra sidan 
gatorna.  
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B.3 Aktualitet och geografisk avgränsning 
Genomförandestudien planeras att färdigställas under hösten år 2020 och kommer att 
ligga till grund för kommande detaljprojektering av pendlingscykelbanan. 
Detaljprojektering planeras under år 2021/2022. Anläggning av pendlingscykelbanan ska 
enligt gällande tidplan genomföras under år 2023/2024 och den färdiga sträckan planeras 
att vara i bruk under sommaren år 2024. 

Vald sträckning för pendlingscykelbanan mellan Götaplatsen och Annedalsmotet går via 
Viktor Rydbergsgatan, Läraregatan, Amund Grefwegatan, Landalagatan, 
Aschebergsgatan, Guldhedsgatan och Per Dubbsgatan. Genomförandestudiens 
utredningsområde avgränsas till sträckans direkta närområde men kan variera i 
utbredning beroende på vilken aspekt som beskrivs. Sträckan för pendlingscykelbanan 
har delats in i delsträckor för att underlätta arbetet under utredningen, se Figur 3.  

 
Figur 3. Vald sträckning för pendlingscykelbana med indelning i delsträckor.  

B.4 Projektmål 
Målet med denna genomförandestudie är att det aktuella stråket mellan Götaplatsen och 
Annedalsmotet ska uppgraderas till den standard som finns för pendlingscykelnät och 
följa de funktionskrav som beskrivs i cykelprogrammet. Funktionskraven är kopplade till 
de åtta kvaliteter eller funktionsområden som cyklister värderar högt i framgångsrika 
cykelstäder. Dessa listas i Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025. 
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B.5 Underlag för genomförandestudien 
Denna genomförandestudie baseras på Teknisk Handbok, version 2019:2 samt på 
Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025. Under genomförandestudien har ett antal 
platsbesök genomförts längs sträckan, bland annat har en okulär besiktning av berg längs 
sträckan genomförts. 

Geotekniskt underlag inkluderar SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) digitala 
jordarts- och jorddjupskarta samt arkivmaterial från SBK:s (Göteborgs 
stadsbyggnadskontor) geoarkiv. 

Digitalt underlag över befintliga ledningar har inhämtats via Ledningskollen. För 
olycksstatistik längs sträckan har underlag inhämtats, via Göteborgs stad, från STRADA, 
Transportstyrelsens databas för trafikolyckor i Sverige. 

Underlag för naturvärden, kulturvärden och övriga miljövärden utgörs av GIS-data 
tillgängligt från Länsstyrelsens databaser över riksintressen, naturvårdsområden och 
förorenad mark. För skyddsvärda träd har information inhämtats från SLU:s databas 
Artportalen. För kulturhistoriska lämningar och byggnader har Riksantikvarieämbetets 
kulturmiljöregister Fornsök och Bebyggelseregistret använts. 

Underlag för kostnadsbedömning av trafikförslaget utgörs av ritningar och skisser från 
trafikförslaget, mängdning av trafikförslaget samt genomförda platsbesök. 

B.6 Syfte med genomförandestudien 
Denna genomförandestudie utförs för att studera möjligheterna att uppgradera aktuell 
sträcka till standard för pendlingscykelnät med utgångspunkt i att uppnå de funktionskrav 
som beskrivs i cykelprogrammet.  

För att syftet ska uppnås krävs inledningsvis en inventering och analys av stråket för att 
identifiera brister och behov. Inventering och analys av stråket ska resultera i 
åtgärdsförslag som bedöms utifrån kostnad, nytta och förutsättningar för genomförande. 
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C. Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 
I följande kapitel beskrivs befintliga förhållanden för vald sträckning för 
pendlingscykelbanan. Beskrivningarna är uppdelade per delsträcka.  

C.1 Stadskaraktär 
Delsträcka 1 
Delsträcka 1 går inledningsvis längs Viktor Rydbergsgatan och Läraregatan, genom 
området Lorensberg. Viktor Rydbergsgatan startar vid Götaplatsen där bland annat 
Göteborgs konserthus och Göteborg konstmuseum ligger. I anslutning till Viktor 
Rydbergsgatan och Läraregatan ligger framförallt äldre tegelbyggnader som Hvitfeldtska 
gymnasiet, men även nyare byggnader som Landsarkivet. Gatan passerar även grönytor 
som Himlabacken och Chalmerska Vasaparken. Byggnaderna i anslutning till gatan 
används för kontorsverksamhet men det finns även ett antal skolor längs gatan. Bland 
annat används flera av byggnaderna närmare Aschebergsgatan av Chalmers för 
undervisning och forskning.  

Delsträckan passerar Aschebergsgatan och hållplats Kapellplatsen. Trafikmiljön i 
korsningen med Aschebergsgatan domineras av en komplex trafikmiljö. Här passerar 
bland annat flera spårvagns- och busslinjer. Delsträckan går vidare genom området 
Landala och i anslutning till Amund Grefwegatan ligger Landala torg som är ett lokalt 
handelscentrum i området.  

Det finns få bostadshus i direkt anslutning till delsträcka 1, däremot bor det många 
människor i delsträckans närområde.  

Delsträcka 2 
Delsträcka 2 passerar genom Landala, längs Landalagatan med bostadshus på båda sidor. 
Mellan befintlig gång- och cykelbana och Landalagatan finns en grönremsa med en 
trädallé. Längst söderut på gatan ligger ett kvarter med landshövdingehus.  

På norra sidan av hållplats Chalmers ligger Stena center, ett företagscenter med flera 
äldre tegelbyggnader. På södra sidan ligger Chalmersplatsen och Chalmers kårhus. 

Mellan hållplats Chalmers och Wavrinskys plats fortsätter delsträckan söderut längs 
Guldhedsgatan med Johanneberg på östra sidan och Landala och Annedal på västra. 
Gatan ligger i skärning med höga bergväggar på båda sidor.  

Delsträcka 3 
Delsträcka 3 börjar vid Wavrinskys plats och fortsätter sedan längs Guldhedsgatan 
söderut. Gatan ligger mellan områdena Annedal och Guldheden. Båda ligger på höjder 
vilket gör att gatan ligger lågt i förhållande till omgivningen och begränsas av 
bergskärningar längs flera sträckor. Wavrinskys plats är framför allt en hållplats där flera 
spårvagnslinjer och busslinjer passerar. I anslutning till Wavrinskys plats finns ett antal 
bostadshus samt en del grönytor. 

Guldhedsgatan är en bred gata med dubbla filer i båda riktningar samt spårvagnsspår i 
mitten. I anslutning till Guldhedsgatan ligger framför allt verksamhetslokaler. Flera av 
dessa används av Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhus. 
Byggnadernas fasader är generellt i tegel. I området finns även två grundskolor. Det bor 
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många människor i närliggande områden, framförallt på Guldheden. Det är dock få 
bostäder i direkt anslutning till sträckan längs Guldhedsgatan.  

Guldhedsgatan kantas sträckvis av grönska i form av träd och buskar. Väster om gatan i 
höjd med hållplats Medicinaregatan ligger en stor asfalterad parkeringsplats. 

Delsträcka 4 
Delsträcka 4 går längs Per Dubbsgatan genom området Änggården. Området domineras 
av större tegelbyggnader som tillhör Sahlgrenska universitetssjukhus. I gatans närområde 
ligger även Göteborgs botaniska trädgård, Änggårdsbergen samt en del bostäder.  

Per Dubbsgatan är en bred gata med dubbla filer i båda riktningar samt spårvagnsspår i 
mitten av gatan. Gatan ligger i en sluttning och kantas sträckvis av bergvägg på norra 
sidan. Byggnaderna norr om vägen ligger därmed på högre höjd än gatan.  

Närmast Annedalsmotet, på södra sidan av Per Dubbsgatan, ligger ett villaområde med 
äldre trävillor och flerfamiljshus. Området är dock skymt från gatan bakom ett 
bullerskyddsplank. Det finns en del grönska längs gatan i form av stora träd samt 
grönområdet Karlsrofältet.  

C.2 Tillgänglighet och framkomlighet  
Nedan beskrivs befintliga förutsättningar för oskyddade trafikanter för respektive 
delsträcka med avseende på tillgänglighet, framkomlighet och orienterbarhet.  

Delsträcka 1 
Från Götaplatsen fram till korsningen med Gibraltargatan finns idag enkelriktade 
cykelbanor på vardera sida Viktor Rydbergsgatan, se Figur 4 och Figur 5. 
Gångmöjligheter finns också på båda sidor av gatan i form av trottoar eller gångbana. 
Cyklister och fotgängare är separerad med hjälp av kullersten och/eller genom avvikande 
färgsättning på beläggningen. På södra sidan gatan är cyklister och fotgängare till en 
början separerade genom längsgående parkering mellan gångbana och cykelbana. Den 
tydliga separeringen bidrar till en ökad tillgänglighet och framkomlighet för både 
fotgängare och cyklister. Bredden på cykelbanorna på sträckan möjliggör inte säkra 
omkörningar.  
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Figur 4. Enkelriktad cykelbana i riktning mot Götaplatsen med intilliggande gångbana (foto i riktning mot 
Götaplatsen, Bildkälla: COWI).  

 
Figur 5. Enkelriktad cykelbana i riktning mot Götaplatsen med intilliggande gångbana (foto i riktning mot 
Landala, Bildkälla: COWI). 

Passagerna tvärs Viktor Rydbergsgatan saknar bland annat kontrastmarkeringar och 
ledytor. Flera av cykelpassagerna längs Viktor Rydbergsgatan är förhöjda. Vissa av de 
längsgående cykelpassagerna har avvikande färgsättning på beläggningen för 
cykelbanorna. 

Delsträckan fortsätter längs Läraregatan med enkelriktade cykelbanor på vardera sida. 
Väster om passagen av Gibraltargatan och Röhssgatan övergår cykelbanan till 
dubbelriktad och fortsätter längs norra sidan Läraregatan. Fotgängare och cyklister 
separeras genom målad linje fram till korsningen med Aschebergsgatan. Cykelbanan 
saknar mittseparering och både gångbana och cykelbana är smala på denna sträcka. Detta 
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gör att det finns få möjligheter för cyklister att genomföra säkra omkörningar. På södra 
sidan Läraregatan finns en trottoar längs sträckan. 

Passagerna tvärs Läraregatan är signalreglerade. Signaler kan innebära långa väntetider 
för fotgängare och cyklister vilket försämrar framkomligheten och flytet för framförallt 
cyklister. Passagerna är inte fullt ut tillgänglighetsanpassade, bland annat saknas 
kontrastmarkeringar och ledytor. Att flera av passagerna inte är separerade mellan 
fotgängare och cyklister begränsar tillgängligheten och framkomligheten för cyklister.  

Passagen av Aschebergsgatan är signalreglerad med flera refuger. Signalregleringen i 
kombination med den breda gatan gör att fotgängare och cyklister riskerar att behöva 
korsa gatan i etapper. Fotgängare och cyklister är separerade i passagen. Gång- och 
cykelbanan är dock inte separerad i anslutning till passagen. Det saknas därtill utrymme 
för magasin, det vill säga väntyta för cyklister, i anslutning till passagen av 
Aschebergsgatan vilket gör att cyklister riskerar att blockera varandra vid en köbildning.  

Från Aschebergsgatan fram till Landalagatan fortsätter den dubbelriktade cykelbanan på 
norra sidan Amund Grefwegatan. Den dubbelriktade cykelbana passerar gatan 
Kapellplatsen genom en cykelpassage. De olika riktningarna på cykelbanan är separerade 
genom en målad linje. Fotgängare och cyklister är separerade genom att gångbanan är 
förhöjd, likt en trottoar. Gång- och cykelbanan är i sin tur separerad från vägtrafiken 
genom en grönremsa samt längsgående parkering.  

Det finns tre passager tvärs Amund Grefwegatan. Passagen strax väster om korsningen 
med Aschebergsgatan är signalreglerad och separerad. Passagen i höjd med infarten till 
Landala torg består av ett förhöjt övergångsställe. Gång- och cykelpassagen i anslutning 
till Landalagatan är förhöjd samt separerad mellan fotgängare och cyklister genom 
avvikande färgsättning på cykelbanans beläggning.  

Delsträcka 2 
Längs Landalagatan fortsätter den dubbelriktade cykelbanan på östra sidan. Cykelbanan 
saknar mittseparering på majoriteten av sträckan. Fotgängare och cyklister är separerade 
genom att gångbanan är förhöjd, likt en trottoar. Gång- och cykelbanan är i sin tur 
separerad från biltrafiken genom en grönremsa med trädallé. En trottoar för fotgängare 
finns även på västra sidan av gatan. Utrymmet för fotgängare är sträckvis smalt på båda 
sidor av gatan. Det finns en ordnad passage längs sträckan i form av ett övergångsställe 
vid korsningen med Amund Grefwegatan.  

I höjd med Holtermansgatan fram till hållplats Chalmers finns endast en trottoar på östra 
sidan gatan. Cyklister hänvisas till cykling i blandtrafik. På båda sidorna gatan finns 
parkering vilket påverkar cyklisternas tillgänglighet ytterligare negativt. 

Från hållplats Chalmers till Wavrinskys plats finns dubbelriktad cykelbana med 
intilliggande gångbana på norra sidan Aschebergsgatan/Guldhedsgatan. Cykelbanan 
saknar mittseparering. Fotgängare och cyklister är separerade genom målad linje. 
Bredden på cykelbanan tillåter inte säkra omkörningar. På vissa sträckor kan det även 
vara svårt för två cyklar att mötas utan att använda gångbanan. Under Egnahemsbron är 
bredden för gång- och cykelbanan mycket smal. 
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Det finns två passager tvärs Aschebergsgatan vid hållplats Chalmers. En cykelpassage 
samt ett övergångsställe. Både passagerna är signalreglerade och korsar flera bilkörfält, 
busskörfält och spårvagnsspår.  

Delsträcka 3 
Förbi Wavrinskys plats är den dubbelriktade cykelbanan fortsatt smal vilket innebär att 
det är svårt att möta eller köra om andra cyklister på ett säkert sätt. Även intilliggande 
gångbana är smal på denna sträcka. Passagen över Reutersgatan är förhöjd, separerad 
mellan fotgängare och cyklister samt har en avvikande färgsättning på beläggningen för 
cykelbanan. 

Den dubbelriktade cykelbanan korsar sedan Guldhedsgatan för att fortsätta på östra sidan 
av gatan vidare söderut mot Sahlgrenska universitetssjukhus. På båda sidor av passagen 
har anslutningen till gång- och cykelbanan en liten radie vilket innebär att cyklister 
behöver ha en mycket låg hastighet innan och efter passagen. Detta påverkar cyklisternas 
framkomlighet och flyt negativt. Passagen i sig är inte fullt ut tillgänglighetsanpassad, 
bland annat saknas kontrastmarkeringar och ledytor.  

Fotgängare och cyklister är separerade genom målad linje längs Guldhedsgatan. Fram till 
hållplats Medicinaregatan är även cykelbanan mittseparerad. Förbi hållplatsen är 
utrymmet begränsat och gång- och cykelbanan är kombinerad. Cykelbanans bredd längs 
gatan gör det svårt att genomföra säkra omkörningar.  

Passagerna längs gång- och cykelbanan är förhöjda och har en avvikande färgsättning på 
beläggningen för cykelbanan. Passagen av in-/utfarten, strax söder om hållplats 
Medicinaregatan, är signalreglerad vilket kan påverka cyklisternas flyt och 
framkomlighet negativt. Passagen är inte tillgänglighetsanpassad, bland annat saknas 
kontrastmarkeringar och ledytor.  

Passagen av Ehrenströmsgatan är även den signalreglerad. Passagen är separerade mellan 
fotgängare och cyklister. Ehrenströmsgatan är mycket bred vid passagen vilket i 
kombination med signalregleringen kan göra att fotgängare och cyklister tvingas passera 
gatan i etapper. Refugerna i passagen är relativt breda vilket gör det möjligt för 
passerande fotgängare och cyklister att vila alternativt vänta i passagen. 

På västra sidan Guldhedsgatan finns en trottoar. 

Delsträcka 4 
Den dubbelriktade gång- och cykelbanan fortsätter på södra sidan av Per Dubbsgatan. 
Cykelbanan saknar mittseparering på majoriteten av delsträckan. Fotgängare och cyklister 
är separerade genom målad linje. Strax öster om hållplats Sahlgrenska Huvudentré finns 
en smal sektion där gång- och cykelbanan är kombinerad. Gång- och cykelbanan är även 
kombinerad förbi spårvägens vändslinga. Det saknas möjlighet för säkra omkörningar 
längs delsträckan. På vissa sträckor saknas även möjlighet för cyklister att mötas på ett 
säkert sätt.  

Passagerna av in- och utfarten till Sahlgrenska sjukhus huvudentré är förhöjd och har en 
avvikande färgsättning på cykelbanans beläggning. Passagerna av vändslingan för 
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spårvägen saknar separering mellan fotgängare och cyklister. Passagen av infarten till 
parkeringshuset är upphöjd och har en avvikande färg på cykelbanans beläggning.  

På norra sidan Per Dubbsgatan finns en trottoar. 

På sista delen av sträckan fram till Annedalsmotet är cykelbanan mittseparerad med 
undantag för sträckan förbi hållplats Annedalskyrkan. Per Dubbsgatan samt 
spårvägsspåren passeras i plan och gång- och cykelbanan fortsätter på bro över Dag 
Hammarskjöldsleden. Vid passagen av Per Dubbsgatan är sektionen trång och 
förhållandevis tvära svängar är nödvändiga för cyklister. För att ansluta till gång- och 
cykelbanan längs Dag Hammarskjöldsleden finns en trappa för fotgängare samt en ramp 
för cyklister. Längs trappan samt längs delar av rampen finns räcken. Rampen är brant 
vilket kan göra det svårt för exempelvis rullstolsburna och personer med barnvagn att 
använda rampen.  

C.3 Miljö och hälsa  
Nedan beskrivs respektive delsträcka med avseende på miljö och hälsa.  

 
Figur 6. Natur- och kulturvärden samt potentiellt förorenade områden längs med sträckan. Kulturhistoriska 
lämningar visas med en buffertzon på 20 meter för punkt- och linjeobjekt och 50 meter för ytobjekt. 
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Figur 7. Riksintressen på sträckan. 

Delsträcka 1 
Delsträcka 1 går genom Göteborgs innerstad som är av riksintresse för kulturmiljövård, 
se Figur 7. Området karaktäriseras av tidstypiska och välbevarade bostadsområden med 
tillhörande institutionsbyggnader, framför allt påkostade stenhus, från perioden 1870–
1925. Delsträckan korsar det planerade området för Västlänkens utbyggnad som är av 
riksintresse för kommunikationer. Pendlingscykelbanan är inte i konflikt med 
riksintresset. I parken längs med Viktor Rydbergsgatan (Chalmerska Vasaparken) finns 
flera träd som är utpekade som skyddsvärda, se Figur 6. Även i grönområdet vid 
korsningen Gibraltargatan/Läraregatan, inne på Chalmers område, finns skyddsvärda träd, 
se Figur 8. Längs med Amund Grefwegatan finns alléer som troligen är biotopskyddade.  

Delsträckan är utsatt för luftföroreningar och buller från bil- och busstrafik på Viktor 
Rydbergsgatan och Läraregatan. På Aschebergsgatan går även spårvagnar. Inga kända 
kultur- eller fornlämningar förekommer längs eller i direkt anslutning till delsträckan.  
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Figur 8. Ett av de skyddsvärda träden, en bok. (Bildkälla: COWI) 

Längs delsträckan finns inga områden som är utpekade som potentiellt förorenade. 
Massor kan dock historiskt ha tillförts till området och dessa kan eventuellt innehålla 
föroreningar. Detta gäller även för de övriga delsträckorna.  

Delsträcka 2 
På delsträcka 2, längs Landalagatan, finns alléer som troligen är biotopskyddade, se Figur 
6. Fornlämningar ska enligt kulturmiljölagen skyddas. I skyddet ingår förutom själva 
fornlämningen även ett så stort område som behövs för att bevara en fornlämning och ge 
den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Området benämns i 2 
kap. 2 § kulturmiljölagen (KML) för ett fornlämningsområde. Fornlämningsområdet är 
inget fast avstånd utan varierar med typ av fornlämning och vilket ingrepp som ska göras. 
För att ta höjd för eventuellt fornlämningsområde används vid bedömningen i denna 
rapport en buffertzon på 20 meter från fornlämning i form av punkt- eller linjeobjekt och 
50 meter för fornlämning i form av ytobjekt. Om cykelbanan ligger inom detta 
buffertområde bedöms fornlämningen påverkas av intrång och eventuella konsekvenser 
beskrivs. Ovanför hållplats Chalmers, i grönområdet mellan Guldhedsgatan och 
Holtermansgatan finns en klassad fornlämning i form av en hällristning (L1969:846), som 
ligger inom 20 meter från cykelbanan. Lämningen består av ett antal skålgropar.  
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Wavrinskys plats omfattas av riksintresse för kulturmiljövård på norra Guldheden, se 
Figur 7. Här finns välbevarad bostadsbebyggelse och ett stadsdelscentrum. 
Bostadsområdet uppfördes som experiment till utställningen "Bo Bättre" som 
arrangerades av Göteborgs stad år 1945. Guldhedsgatan är utsatt för luftföroreningar och 
buller från trafik. 

Det finns inga potentiellt förorenade områden längs delsträckan. 

Delsträcka 3 
Delsträcka 3 går inte genom några riksintressen eller särskilt skyddade områden. På 
västra Guldheden finns en sedan tidigare genomförd lövskogsinventering. Här finns ek, 
enstaka alm, björk, asp och sälg. En smal remsa av det inventerade området sträcker sig 
nedåt från det gamla vattentornet vid Doktor Belfrages gata i anslutning till 
Guldhedsgatan, se Figur 6. 

Delsträckan går längs med Guldhedsgatan som är utsatt för luftföroreningar och buller 
från trafik.  

Inga kända kultur- eller fornlämningar förekommer längs eller i direkt anslutning till 
delsträckan. 

Det finns inga potentiellt förorenade områden längs delsträckan. 

Delsträcka 4 
Per Dubbsgatan omfattas av riksintresse för kulturmiljövård, se Figur 7. Riksintresset 
innefattar villa- och radhusområden i Änggården uppförda mellan år 1910 och 1930. 
Längs med norra sidan av Per Dubbsgatan finns två stora träd, utpekade som 
skyddsvärda, se Figur 6 . Per Dubbsgatan är utsatt för buller från trafik och har höga 
halter av luftföroreningar. 

Inga kända kultur- eller fornlämningar förekommer längs eller i direkt anslutning till 
delsträckan. 

På Karlsrofältet, mellan Änggårdsplatsen och Askimsgatan, finns en potentiellt 
förorenande verksamhet inom drivmedelshantering. Verksamheten är inte riskklassad. 
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C.4 Trafik och gator 
Nedan beskrivs befintliga trafikförhållanden längs respektive delsträcka inklusive 
skyltade hastigheter på intilliggande gator och belysning av befintliga gång- och 
cykelbanor. I Figur 9 visas sträckning för pendlingscykelbanan tillsammans med det 
befintliga övergripande cykelvägnätet i området. 

 
Figur 9. Vald sträckning för pendlingscykelbana samt befintligt cykelvägnät. 

Delsträcka 1 
Skyltad hastighet på gatorna längs delsträckan är 50 km/h med undantag för en sträcka på 
Amund Grefwegatan där hastigheten är begränsad till 30 km/h. 

Längs delar av Viktor Rydbergsgatan och Amund Grefwegatan finns längsgående 
parkering.  

Det finns belysning längs hela delsträckan. På vissa sträckor är belysningen dock primärt 
riktad mot körbanan. Placering av olika belysningsanordningar visas i Bilaga 1. På första 
sträckan av Viktor Rydbergsgatan är belysningen linhängd mellan byggnaderna. Därefter 
följer en kort sträckan fram till korsningen med Gibraltargatan där det finns lyktstolpar 
längs gatan. På resterande sträcka är belysningen linhängd. Vid korsningen med 
Aschebergsgatan är belysningen linhängd och integrerad i upphängningen av 
kontaktledningen som del i spårvägsanläggningen. 

Delsträcka 2 
Skyltad hastighet på gatorna längs delsträckan är 50 km/h med undantag för en del av 
Landalagatan, förbi Franska skolan, där hastigheten är begränsad till 30 km/h. 
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Längsgående parkering finns på båda sidor av Landalagatan. På en kortare sträcka längs 
Landalagatan finns även snedställd parkering.  

Det finns belysning längs hela delsträckan. På vissa sträckor är belysningen dock primärt 
riktad mot körbanan. Placering av olika belysningsanordningar visas i Bilaga 1. Längs 
Landalagatan är belysningen linhängd mellan byggnaderna. Vid hållplats Chalmers finns 
lyktstolpar. Mellan hållplats Chalmers och Wavrinskys plats är belysningen återigen 
linhängd. Den linhängda belysningen är integrerad i upphängningen av kontaktledningen 
som del i spårvägsanläggningen.  

Delsträcka 3 
Den skyltade hastigheten på gatorna längs delsträckan är 50 km/h. 

Det finns belysning längs hela delsträckan. På vissa sträckor är belysningen dock primärt 
riktad mot körbanan.  Placering av olika belysningsanordningar visas i Bilaga 1. Vid 
hållplats Wavrinskys plats samt längs Guldhedsgatan är belysningen linhängd och 
integrerad i upphängningen av kontaktledningen som del i spårvägsanläggningen. Längs 
Guldhedsgatan finns även belysning som är direkt riktad mot gång- och cykelbanan. 
Belysningen sitter antingen på befintliga stolpar för spårvägsanläggningen eller som 
separata lyktstolpar. Korsningen med Ehrenströmsgatan är belyst med hjälp av 
lyktstolpar.  

Delsträcka 4 
Skyltad hastighet på gatorna längs delsträckan är 50 km/h med undantag för sträckan 
förbi infarterna till Sahlgrenska universitetssjukhus där den skyltade hastigheten är 
begränsad till 30 km/h.  

Det finns belysning längs hela delsträckan. Belysningen är dock primärt riktad mot 
körbanan med undantag för sträckan närmast Annedalsmotet där det finns särskilda 
lyktstolpar för gång- och cykelbanan. I övrigt är belysningen linhängd och integrerad i 
upphängningen av kontaktledningen som del i spårvägsanläggningen. Placering av olika 
belysningsanordningar visas i Bilaga 1.  

C.5 Trafiksäkerhet  
Ett utdrag har av Göteborg Stad gjorts från Transportstyrelsens databas för trafikolyckor i 
Sverige, STRADA, för samtliga delsträckor. Olyckorna i STRADA är uppdelade på fyra 
svårighetsgrader för personskadeolyckor; dödsolycka, allvarlig olycka, måttlig olycka 
respektive lindrig olycka och därtill olyckor som ej innebär personskadas. Dödsolyckor är 
trafikolyckor där personen avlidit inom 30 dagar från olyckstillfället. Svåra olyckor är, 
något förenklat, då personer behöver uppsöka sjukvård efter trafikolyckan. Måttliga och 
lindriga olyckor är personskador men utan att den drabbade måste uppsöka sjukvård.  
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I Tabell 1och Figur 10 redovisas en sammanställning över de olyckor som registrerats 
längs aktuell sträcka under perioden 2015-01-01 till 2019-12-31. Uttaget är begränsat till 
befintliga gång- och cykelbanor samt till olyckor som involverar oskyddade trafikanter.  

 

 
Figur 10. Registrerade olyckor längs sträckan under perioden mellan 2015-01-01 och 2019-12-31. 
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Tabell 1. Antal registrerade olyckor efter svårhetsgrad och olyckstyp längs sträckan under perioden mellan 
2015-01-01 och 2019-12-31. 

Olyckstyp Dödsolyckor Allvarliga 
olyckor 

Måttliga 
olyckor 

Lindriga 
olyckor Totalt 

C (cykel/moped-
motorfordon) 0 2 0 11 13 

F (fotgängare-
motorfordon) 0 0 0 1 1 

G0 (fotgängare 
singel) 0 0 5 13 18 

G1 (cykel singel) 0 0 9 9 18 

G2 (moped 
singel) 0 0 0 1 1 

G3 (fotgängare-
cyklist) 0 0 0 3 3 

G4 (cykel-cykel) 0 0 1 2 3 

G5 (cykel-moped) 0 0 1 1 2 

G6 (moped-
fotgängare) 0 0 0 0 0 

G7 (moped-
moped) 0 0 0 0 0 

G8 (fotgängare-
fotgängare) 0 0 0 1 1 

V0 (övrigt) 0 0 1 1 2 

Totalt 0 2 17 43 62 

 

Totalt har 62 olyckor registrerats inom avgränsningen för uttaget. Majoriteten av de 
registrerade olyckorna, 43 stycken, är lindriga olyckor. 17 av de registrerade olyckorna 
klassas som måttliga olyckor och 2 olyckor klassas som allvarliga olyckor. Det har inte 
registrerats några dödsolyckor under aktuell period. 

I tabellen listas de registrerade olyckorna efter olyckstyp. Det är tre olyckstyper som 
sticker ut i statistiken: C (cykel/moped-motorfordon) med totalt 13 registrerade olyckor, 
G0 (fotgängare singel) med totalt 18 registrerade olyckor samt G1 (cykel singel) med 
totalt 18 registrerade olyckor. 
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Av de totalt 13 registrerade olyckorna inom olyckstyp C (cykel/moped-motorfordon) är 2 
allvarliga olyckor och 11 lindriga. Samtliga olyckor skedde mellan cykel (ej moped) och 
personbil med undantag för 2 olyckor som involverade en buss respektive en taxi. 
Olyckorna inträffade längs Viktor Rydbergsgatan på sträckan mellan Götaplatsen och 
Arkivgatan samt i närheten av korsningarna Läraregatan/Viktor Rydbergsgatan, 
Läraregatan/Gibraltargatan och Läraregatan/Aschebergsgatan. Ett antal olyckor har även 
inträffat på sträckan kring korsningen med Ehrenströmsgatan och sträckan förbi 
Sahlgrenska huvudentré, se Figur 11.  

 

 
Figur 11. Registrerade olyckor inom olyckstyp C (cykel/moped-motorfordon) längs sträckan under perioden 
mellan 2015-01-01 och 2019-12-31. 
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Av de totalt 18 registrerade olyckorna av olyckstyp G0 (fotgängare singel) klassas 5 som 
måttliga och 13 som lindriga. Olyckorna beror exempelvis på att personer har ramlat på 
ett spårvägsspår, halkat/trampat snett på trottoarkant, trampat ner i en grop, snubblat på 
refug/sten, halkat på grus etcetera. Olyckorna har skett på flera platser längs sträckan, 
men framförallt i området kring Götaplatsen och vid Sahlgrenska, se Figur 12. Detta är 
områden med stora fotgängarflöden.  

 

 
Figur 12. Registrerade olyckor inom olyckstyp G0 (fotgängare singel) längs sträckan under perioden mellan 
2015-01-01 och 019-12-31. 
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Av de totalt 18 registrerade olyckorna av olyckstyp G1 (cykel singel) klassas 9 olyckor 
som måttliga och 9 som lindriga. 3 av olyckorna involverar väjning för annat fordon som 
bil, elsparkcykel eller en öppnad bildörr. Olyckorna inträffade längs hela sträckan, där 
flertalet inträffade i närheten av korsningspunkter eller passager, se Figur 13. 

 

 
Figur 13. Registrerade olyckor inom olyckstyp G1 (cykel singel) längs sträckan under perioden mellan 2015-
01-01 och 2019-12-31. 
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Delsträcka 1 
Befintlig cykelbana på södra sidan Viktor Rydbergsgatan är placerad mellan längsgående 
parkering och bilkörfält på sträckan närmast Götaplatsen, se Figur 14. Detta innebär att 
det finns en risk för att cyklister hamnar mellan parkerade fordon och passerande fordon 
vilket kan leda till olyckor. Det finns även en risk att någon öppnar en bildörr samtidigt 
som en cyklist passerar. Cykelbanans lutning från Gibraltargatan ner mot Götaplatsen 
innebär att cyklister kan komma upp i hög fart, något som kan vara riskfyllt.  

 
Figur 14. Enkelriktad cykelbana på södra sidan Viktor Rydbergsgatan placerad mellan längsgående 
parkering och bilkörfält (Bildkälla: COWI). 

Vissa av passagerna tvärs Viktor Rydbergsgatan är förhöjda vilket kan göra att bilister 
blir mer uppmärksamma på passagerna och därmed sänker hastigheten. Passagerna har 
mittrefug.  

Vissa av de längsgående cykelpassagerna är markerade med avvikande färg på 
beläggningen, vilket är ett sätt att uppmärksamma andra trafikanter på passerande 
cyklister. Passagen i korsningen Viktor Rydbergsgatan/Läraregatan har mittrefug.  
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Övergången mellan enkelriktad och dubbelriktade cykelbana vid korsningen med 
Gibraltargatan kan upplevas som otydlig, något som kan skapa förvirring och osäkerhet 
bland både cyklister och bilister, se Figur 15. Passagerna i korsningen med Gibraltargatan 
är signalreglerade. I övrigt saknas hastighetssänkande åtgärder vid passagerna. Även 
passagerna i korsningen med Aschebergsgatan är signalreglerade. 

 
Figur 15. Övergång från enkelriktad cykelbana på vardera sida Läraregatan till dubbelriktad cykelbana 
längs norra sidan Läraregatan sker genom ett cykelfält över Läraregatan i korsning 
Gibraltargatan/Läraregatan (foto i riktning mot Gibraltargatan, Bildkälla: COWI)  

Två av de tvärsgående passagerna av Amund Grefwegatan har hastighetssänkande 
åtgärder genom skyltning 30 km/h samt genom att passagerna är förhöjda. Den västra 
passagen, vid Landalagatan, har dessutom en avvikande färgsättning på beläggningen för 
cykelbanan.  
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Delsträcka 2 
Övergångsstället tvärs Landalagatan är hastighetssäkrad genom förhöjning och skyltning 
30 km/h.  

Anslutningen till och från parkeringshuset på östra sidan Landalagatan är en 
konfliktpunkt mellan bilister och oskyddade trafikanter.  

På den södra delen av Landalagatan saknas cykelbana och cyklister hänvisas till 
blandtrafik. Bilparkering finns på båda sidor gatan på denna sträcka vilket innebär 
backrörelser och en ökad risk för konflikter mellan bilister och cyklister.   

Strax väster om hållplats Chalmers sitter en belysningsstolpe i gångbanan, vilket innebär 
påkörningsrisk. Längs Guldhedsgatan/Aschebergsgatan, i riktning mot hållplats 
Chalmers, sluttar det, vilket gör att cyklister kan komma upp i höga hastigheter. Den 
smala sektionen under Egnahemsbron i kombination med höga hastigheter bedöms bidra 
till en ökad olycksrisk. 

Delsträcka 3 
Passagen av Reutersgatan är förhöjd samt har avvikande färgsättning på beläggningen. 
Passagen över Guldhedsgatan har flera refuger. Den snäva radien i anslutning till 
passagen kan innebära en trafiksäkerhetsbrist då sikten för cyklister mot närliggande 
körbana är begränsad.  

Längs Guldhedsgatan finns ett antal passager för anslutande gator samt för in-/utfarter. 
Dessa passager är förhöjda med avvikande färgsättning på beläggningen för cykelbanan. 
En av passagerna är ett signalreglerat övergångsställe med intilliggande cykelpassage. 

I höjd med hållplats Medicinaregatan sker en plötslig avsmalning av gång- och 
cykelbanan, något som kan öka risken för konflikter mellan cyklister samt mellan 
cyklister och fotgängare. 

Passagen av Ehrenströmsgatan är signalreglerad och har breda refuger.  

Delsträcka 4 
Två stolpar, som används för belysning och skyltning, är placerade mitt i gång- och 
cykelbanan strax väster om korsningen med Ehrenströmsgatan. Sträckvis är gång- och 
cykelbanan mycket smal längs delsträckan vilket gör att fotgängare och cyklister inte är 
separerade, vilket innebär en ökad risk för konflikter.   

Passagerna av infarterna till Sahlgrenska universitetssjukhus är förhöjda och har 
avvikande färgsättning för cykelbanan. Den skyltade hastigheten förbi Sahlgrenska 
huvudentré är begränsad till 30 km/h. Passagen av Per Dubbsgatan, för att nå hållplats 
Sahlgrenska huvudentré, är signalreglerad.  

Anslutningen till gång- och cykelbanan längs Dag Hammarskjöldsleden är brant med 
skarpa kurvor vilket innebär en ökad risk för framförallt singelolyckor med cykel. Denna 
sträcka ingår dock inte i olycksstatistiken från STRADA.   
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C.6 Trygghet 
I detta avsnitt görs en bedömning av delsträckorna ur ett trygghetsperspektiv. Trygghet 
och otrygghet är subjektivt och aspekter som kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning, etnisk tillhörighet, socio-ekonomiska förutsättningar kan påverka om en person 
känner sig trygg eller otrygg i en miljö. En miljö som upplevs som trygg för en person 
kan upplevas som otrygg för en annan.  

På sträckan finns en generell risk för fotgängare i cykelbanan, något som kan leda till 
otrygghet bland cyklister samt reella konflikter mellan trafikantslagen. Samtidigt kan 
fotgängare uppleva otrygghet på sträckor där cyklister kan komma upp i höga hastigheter. 
Bra sikt och orienterbarhet ökar tryggheten för samtliga trafikanter. 

Det finns belysning längs hela sträckan, dock har ingen inventering av belysningen 
genomförts under nattetid. Därmed kan ingen platsspecifik bedömning av belysningen 
göras längs sträckan. Generellt ökar känslan av otrygghet under kvällstid för många 
människor. Det är därför viktigt med en väl upplyst utemiljö.   

Delsträcka 1 
Det är relativt mycket människor i rörelse på delsträcka 1 som följd av närheten till 
Avenyn, något som kan öka tryggheten. Närheten till nöjeslivet på Avenyn kan samtidigt 
bidra till att vissa personer upplever en ökad otrygghet i området. 

Cyklister kan uppleva en ökad otrygghet på en sträcka längs södra sidan Viktor 
Rydbergsgatan där cykelbanan är placerade mellan längsgående parkering och bilkörfält.  

Delsträcka 2 
Längs Landalagatan är det inte lika mycket människor som rör sig vilket kan bidra till 
ökad otrygghet för vissa personer, framförallt under kvälls- och nattetid. Att cykla bakom 
parkerade bilar i blandtrafik mellan Holtermansgatan och Aschebergsgatan kan också 
upplevas som otryggt. 

Vid hållplats Chalmers rör sig fler människor, även under kvälls- och nattetid. På 
sträckan mellan hållplats Chalmers och Wavrinskys plats är insynen till gång- och 
cykelbanan begränsad och det saknas möjlighet att avvika från gång- och cykelbanan vid 
behov vilket kan bidra till ökad otrygghet. 

Delsträcka 3 
Det är relativt mycket människor i rörelse även vid Wavrinskys plats, framförallt under 
dagtid. Under nattetid bedöms relativt få personer röra sig i området längs delsträckan. 
Det faktum att gång- och cykelbanan framförallt omges av byggnader som används under 
dagtid för kontorsverksamhet och undervisning kan detta bidra till att gatan upplevs mer 
öde under resterande tid av dygnet. Det saknas även möjlighet att avvika från gång- och 
cykelbanan vid behov längs delar av Guldhedsgatan vilket kan bidra till ökad otrygghet. 

Delsträcka 4 
I området kring Sahlgrenska huvudentré är det människor i rörelse under dygnets alla 
timmar. Resterande delen av sträckan kan dock upplevas som mer folktom under kvälls- 
och nattetid. Även denna sträcka har relativt få boende i direkt anslutning till gatan. Gatan 
ligger också i skärning med bergvägg på gatans norra sida. Gatan begränsas av ett 
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bullerplank på delar av sträckan. Detta tillsammans med få möjligheter att avvika från 
gång- och cykelbanan vid behov kan bidra till ökad otrygghet.  

C.7 Social- och barnperspektiv 
Nedan beskrivs delsträckorna ur ett social- och barnperspektiv med fokus på vilka 
grupper som använder befintliga gång- och cykelbanor längs sträckan och i vilka syften 
samt olika gruppers specifika förutsättningar och behov.  

En trafikmiljö ska vara till för alla; äldre, barn, kvinnor, män, personer med 
funktionsvariation etcetera. Befintliga gång- och cykelbanor trafikeras av olika grupper 
av människor som bland annat använder den för att ta sig till och från arbete, 
universitetsstudier och skola. Gång- och cykelbanorna används även för handel och 
restaurangbesök, för att ta sig till Sahlgrenska universitetssjukhus och närliggande 
rekreationsområden. Det finns inte så många bostäder i direkt anslutning till gång- och 
cykelbanorna men det bor många människor i närområdet. Annedal, Landala, 
Johanneberg och Guldheden är samtliga stora bostadsområden i Göteborg. Befintliga 
gång- och cykelbanorna är en naturlig länk mellan dessa och centrum. De är även en 
viktig länk mellan centrum och Sahlgrenska, Göteborgs botaniska trädgård och 
Slottsskogen.  

En generell brist längs befintliga gång- och cykelbanor är att det saknas bänkar eller 
liknande som ger möjlighet till vila längs vägen.  

Delsträcka 1 
Viktor Rydbergsgatan börjar vid Götaplatsen, där Göteborgs konserthus, Göteborgs 
konstmuseum samt Göteborg stadsteater återfinns. Det hålls många evenemang i området 
under kvällstid och helger. Det rör sig även många turister i området.  

Grundskolor och gymnasieskolor, såsom Vasaskolan, Franska skolan, ISGR 
(International School of the Gothenburg Region) Götaberg campus, Hermods 
gymnasium, Hvitfeldtska gymnasiet och IHGR (International Highschool of the 
Gothenburg Region), ligger bland annat längs delsträckan. Det finns även ett antal 
förskolor längs delsträckan. Elever rör sig mellan hållplats Kapellplatsen och skolorna 
vilket framförallt genererar flöden av fotgängare över Aschebergsgatan och Läraregatan. 
Det finns även en del arbetsplatser i området vid Kapellplatsen som både genererar flöden 
av fotgängare och cyklister. Även Chalmers har lokaler i området. Landala torg är ett 
lokalt handelscentrum som attraherar människor i närområdet. Längs Amund 
Grefwegatan ligger Landala äldreboende med tillhörande parkering. 

Utformningen av passagerna på sträckan varierar i trafiksäkerhet och 
tillgänglighetsanpassning. I vissa fall, som för passagen av Aschebergsgatan, är gatan 
mycket bred vilket kan göra det svårt för barn att hinna passera hela gatan innan signalen 
slår om. Refuger underlättar men det kan också kännas otryggt för barn att stå på en refug 
med mycket trafik på båda sidor. Det kan även i flera fall vara svårt att på plats med en 
cykel eller barnvagn på refugerna.  
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Delsträcka 2 
Den största målpunkten längs delsträcka 2 är Chalmers tekniska högskola. Det finns även 
en gymnasieskola längs delsträckan, NTI-Gymnasiet Johanneberg. Många studenter rör 
sig i området kring hållplats Chalmers. Högskolan är även en stor arbetsplats. Detta 
genererar stora flöden av fotgängare och cyklister i området vid hållplatsen. 

Mellan Holtermansgatan och hållplats Chalmers hänvisas cyklister till blandtrafik med 
parkering på båda sidor gatan. Denna miljö kan vara extra otrygg och osäker för barn då 
parkeringar ofta innebär svårtolkade trafiksituationer för barn. Dessutom är barn svårare 
att upptäcka bakom ett fordon då de generellt är kortare än vuxna.  

Sträckan längs Guldhedsgatan, mellan hållplats Chalmers och Wavrinskys plats, ligger i 
en relativt brant backe Barn, äldre och personer med funktionshinder kan vara mer 
känsliga mot höjdskillnader. 

Delsträcka 3 
Det finns ett fåtal butiker och restauranger i anslutning till Wavrinskys plats. Det finns 
två grundskolor i delsträckans närområde; ISGR (International School of the Gothenburg 
Region) Campus Guldheden och Guldhedsskolan samt två förskolor. ISGR Campus 
Guldheden har sin entré från Guldhedsgatan. Detta gör att många barn och unga rör sig i 
området, längs befintlig gång- och cykelbana och som behöver passera Guldhedsgatan 
dagligen. Längs Guldhedsgatan finns även Sveriges geologiska undersökning och 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Bakteriologiska laboratoriet, vilka är arbetsplatser 
samt används för universitetsstudier.  

Sträckan längs Guldhedsgatan, mellan Sahlgrenska och Wavrinskys plats, ligger i en 
relativt brant uppförsbacke. Barn, äldre och personer med funktionshinder är mer känsliga 
mot höjdskillnader.  

Delsträcka 4 
Vid Sahlgrenska universitetssjukhus rör sig framförallt personer som behöver olika typer 
av sjukvård, personer som ska besöka någon på sjukhuset samt människor som arbetar på 
sjukhuset. Sahlgrenska är en stor arbetsplats. Göteborgs universitet använder också flera 
byggnader på norra sidan av Per Dubbsgatan vilket gör att många studenter också rör sig i 
området.  

Rampen i anslutningen till gång- och cykelbanan längs Dag Hammarskjöldsleden är 
relativt brant vilket kan försvåra möjligheten för barn, äldre samt personer med 
rörelsehinder att använda gång- och cykelbanan.  

C.8 Fastighetsägande 
Befintliga gång- och cykelbanor ligger, med ett fåtal undantag, på kommunal mark som 
förvaltas av Trafiknämnden.  

Längs två sträckor på delsträcka 3 ligger befintlig gång- och cykelbana delvis på mark 
som förvaltas av Lokalnämnden samt av Västra Götalandsregionen, se Bilaga 1. Vid 
Wavrinskys plats, på delsträcka 3, är vägvisning samt belysning placerad på privat mark.  
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D. Byggnadstekniska förutsättningar 
I detta kapitel behandlas anordningar, berg- och geoteknik samt avvattning och ledningar.  

D.1 Anordningar 
Nedan beskrivs översiktligt de anordningar som i angränsar till befintlig gång- och 
cykelbana. 

Befintlig gång- och cykelbana går parallellt med befintliga gator längs hela sträckan. 
Längs större delen av sträckningen finns även spårvägsspår i vägsektionen. Undantaget är 
sträckan Viktor Rydbergsgatan/Läraregatan/Amund Grefwegatan/Landalagatan.  

Delsträcka 1 
Inga anordningar har identifierats längs delsträckan.  

Delsträcka 2 
Mellan befintlig gång- och cykelbana och Stena center finns två stödmurar. Stödmur till 
Egnahemsbron angränsar också till befintlig gång- och cykelbana.  

Delsträcka 3 
Gång- och cykelbanan gränsar till stödmur mot två byggnader längs sträckan (ISGR och 
Sahlgrenska universitetssjukhuset Bakteriologiska laboratoriet).  

Delsträcka 4 
Det finns en mur på södra sidan som angränsar till gång- och cykelbanan. I höjd med 
Sahlgrenska huvudentré finns en gång- och cykeltunnel under Per Dubbsgatan som 
begränsar gatusektions bredd.  

Längre västerut angränsar gång- och cykelbanan till ett bullerskyddsplank. Från 
bullerskyddsplankets avslut fram till Annedalsmotet finns en slänt på befintlig gång- och 
cykelbanas södra sida.  

Längs norra sidan av Per Dubbsgatan återfinns bland annat av stödmurar. 

D.2 Bergteknik 
Längs med sträckningen förekommer tre olika bergarter, vilka karterats som tonalit-
granodiorit, porfyrisk granodiorit-granit och granit enligt SGU:s kartvisare. Dessa är 
generellt av god kvalitet med låg sprickintensitet, men ställvis förekommer områden med 
högre sprickintensitet och krosszoner. 

Delsträcka 1 
Inget berg i dagen har noterats längs delsträcka 1. 

Delsträcka 2  
Båda sidor Guldhedsgatan, mellan hållplats Chalmers och Wavrinskys plats, begränsas av 
bergvägg. På norra sidan Guldhedsgatan, mellan hållplats Chalmers och Egnahemsbron, 
finns en bergslänt vilken idag har en lutning på cirka 3:1. Sprickintensiteten är cirka 1–3 
sprickor/meter. 

Efter Egnahemsbron kommer ytterligare en skärning, denna med 0–3 sprickor/meter och 
med en nuvarande lutning på cirka 5:1. Bergslänten övergår i en jordslänt mot 
Wavrinskys plats. 



 

 

Trafikkontoret 
 

  

Göteborgs Stad Trafikkontoret 
Genomförandestudie Cykelväg Annedalsmotet–Götaplatsen, 20201120 

 34 (83) 

   
   

Delsträcka 3 
Befintlig gång- och cykelbana begränsas av bergvägg på stora delar av sträckan längs 
Guldhedsgatan.  

Vid korsningen mellan Guldhedsgatan och Reutersgatan finns en skärning vilken 
innehåller ett flertal krosszoner. Den förefaller vara nyligen skrotad, och 
sprickintensiteten (ej inräknat krosszonerna) varierar mellan låg till högre, cirka 2–10 
sprickor/meter. Nuvarande släntlutning varierar mellan 3:1–5:1. 

Längre söderut, på båda sidor om Doktor Saléns gata, förekommer bergskärningar av 
varierande höjd och lutning. Norr om gatan finns en cirka två meter hög skärning utan 
några synliga förstärkningar och med en sprickintensitet på 0–2 sprickor/meter. Söder om 
Doktor Saléns gata varierar bergslänten i lutning från 3:1 till 5:1 och sprickintensiteten är 
generellt 0–2 sprickor/meter, men lokalt upp till 10 sprickor/meter. I dagens skärning 
finns till synes två förstärkningsbultar. Skärningen övergår till en jordslänt längre söderut. 
Längre söderut längs Guldhedsgatan, strax norr om parkeringen Bakteriologiska 
laboratoriet finns ett större block alternativt berg i dagen om cirka en meters höjd.  

I korsningen Guldhedsgatan/Ehrenströmsgatan finns en cirka tre meter hög skärning, 
vilken förefaller vara förstärkt med endast en bult idag. Sprickintensiteten är låg, cirka  
0–1 sprickor/meter och nuvarande släntlutning varierar mellan 4:1–5:1.  

Delsträcka 4 
På södra sidan Per Dubbsgatan, väster om vändslingan för spårvägen angränsar gång- och 
cykelbanan till en bergvägg. Även längs norra sidan av Per Dubbsgatan återfinns en 
bergvägg. 
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D.4 Geoteknik 
Delsträcka 1 
Enligt SGU:s digitala jordartskarta, se Figur 16 och Bilaga 3, utgörs jordarterna vid 
Götaplatsen fram till korsningen mellan Viktor Rydbergsgatan, Arkivgatan och 
Stenhammarsgatan, av postglacial lera. Därefter utgörs jordarterna av postglacial sand. 
Längs med Läraregatan, utgörs jordarterna av glacial lera.  

 
Figur 16. Utklipp från SGU:s digitala jordartskarta (SGU, 2020) 

Enligt SGU:s digitala jorddjupskarta, se Bilaga 3, är jorddjupet som störst vid området 
kring Götaplatsen där jorddjupet varierar mellan cirka 10 och 20 meter. Längs Viktor 
Rydbergsgatan och Lärargatan varierar jorddjupet mellan cirka 1 och 5 meter.  

Tidigare utförda geotekniska undersökningar vid Stadsbiblioteket visar att 
jordlagerföljden utgörs av en fyllning bestående av grusig siltig sand ovan lera. Lerans 
odränerade skjuvhållfasthet är huvudsakligen mycket låg till låg. Lerans sensitivitet är 
mellan- till högsensitiv och kvicklera förekommer. Leran är i huvudsak mellan- till 
högplastisk. Liknande jordegenskaper kan antas gälla för leran i början av delsträcka 1 
vid Götaplatsen och del av Viktor Rydbergsgatan.  
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Tidigare utförda geotekniska undersökningar vid Läraregatan visar att jordlagerföljden 
utgörs av en fyllning bestående av friktionsjord ovan silt varierat med lera. Jorddjupet 
längs Läraregatan varierar mellan cirka 2,5 och 8 meter enligt utförda trycksonderingar. 

Delsträcka 2 
Enligt SGU:s digitala jordartskarta utgörs jordarterna i början av delsträckan, vid Amund 
Grefwegatan och Landalagatan av glacial lera med lokala inslag av postglacial sand och 
sandig morän. Längs båda sidor Guldhedensgatan, mellan hållplats Chalmers och 
Wavrinskys plats, utgörs marken av berg i dagen. 

Enligt SGU:s digitala jorddjupskarta varierar jorddjupet mellan cirka 2 och 20 meter i de 
områden där jordlagerföljden utgörs av lera.  

Tidigare utförda geotekniska undersökningar vid Kapellgången 8 och 12 visar att 
jordlagerföljden utgörs av en fyllning, bestående varierat av grus, torrskorpelera och sand, 
ovan lera. Jorddjupet varierar mellan cirka 6 och 8 meter enligt utförda trycksonderingar. 

Tidigare utförda undersökningar vid Landala mellan Kapellplatsen och Chalmers visar att 
jordlagerföljden utgörs av en lera ovan friktionsjord som vilar på berg. Lerans odränerade 
skjuvhållfasthet är huvudsakligen mycket låg till låg. Jorddjupet varierar mellan cirka 0 
och 17 meter enligt utförda slagsonderingar. Tidigare utförd översiktlig 
stabilitetsutredning för samma område visar att befintliga stabilitetsförhållanden är 
tillfredställande. 

Delsträcka 3 
Enligt SGU:s digitala jordartskarta utgörs jordarterna längs delsträcka 3 varierande av 
glacial lera och berg i dagen.  

Enligt SGU:s digitala jorddjupskarta varierar jorddjupet mellan cirka 5 och 10 meter i de 
områden där jordlagerföljden utgörs av lera. I slutet av delsträcka 3, i korsningen mellan 
Guldhedsgatan, Per Dubbsgatan och Ehrenströmsgatan varierar jorddjupet mellan cirka 
10 och 20 meter. 

Tidigare utförda geotekniska undersökningar vid Wavrinskys plats visar att 
jordlagerföljden överst utgörs av en fyllning bestående av bärlager och omrörda massor 
av lera, sand och grus. Därunder utgörs jordlagerföljden av lera, ovan friktionsjord som 
vilar på berg. I vissa undersökningspunkter har släntberg påträffats. Fyllningens 
mäktighet varierar mellan cirka 0,5 och 3,5 meter. Lerans mäktighet uppgår till cirka 7 
meter. Friktionsjordens mäktighet varierar mellan cirka 0 och 2 meter. Lerans odränerade 
skjuvhållfasthet är huvudsakligen medium till hög. Leran är mellansensitiv. 

Tidigare utförda geotekniska undersökningar vid delar av södra Guldheden, på östra sidan 
om Guldhedsgatan, visar att marken utgörs omväxlande av berg i dagen eller berg med 
tunt jordtäcke och mäktigare avlagringar av lösa jordlager ovan friktionsjord som vilar på 
berg. I gångvägen från Guldhedsgatan norr om Bakteriologiska laboratoriet har ett 
jorddjup på som mest fyra meter uppnåtts vid utförda slagsonderingar. Jordlagerföljden 
består främst av sand och silt med inslag av mulljord, lera och grus.  

Delsträcka 4 
Enligt SGU:s digitala jordartskarta utgörs jordarterna längs med Per Dubbsgatan inom 
delsträcka 4 av glacial lera. Norr om Per Dubbsgatan finns berg i dagen. Berg i dagen 
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finns även öster om Per Dubbsgatan mellan parkeringsplatsen vid Sahlgrenska Norra 
Porten och korsningen mellan Per Dubbsgatan och Askimsgatan. I slutet av delsträckan, 
vid Annedalsmotet, utgörs jordarterna av postglacial lera. 

Enligt SGU:s digitala jorddjupskarta varierar jorddjupet mellan cirka 10 och 20 meter 
längs med Per Dubbsgatan. 

Tidigare utförda geotekniska undersökningar inom området för Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, söder om Per Dubbsgatan, visar att jordlagerföljden utgörs av 
fyllning och därunder av lera, ovan friktionsjord som vilar på berg. Lerans odränerade 
skjuvhållfasthet är huvudsakligen mycket låg till medium. Lerans sensitivitet är mellan- 
till högsensitiv och kvicklera förekommer. Leran är i huvudsak mellan- till högplastisk.  

Tidigare utförda geotekniska undersökningar vid Annedalsmotet visar att jordlagerföljden 
utgörs av fyllning och därunder av lera, ovan friktionsjord som vilar på berg. Lerans 
mäktighet uppgår till cirka 20 meter djup. Lerans odränerade skjuvhållfasthet är 
huvudsakligen mycket låg till låg. Lerans sensitivitet är mellan- till högsensitiv och 
kvicklera förekommer. Leran är i huvudsak mellan- till mycket högplastisk. Leran är 
bedömd som normalkonsoliderad och sättningskänslig. 

Tidigare utförd översiktlig stabilitetsutredning för området vid Annedalsmotet visar att 
befintliga stabilitetsförhållanden är tillfredställande. Lokalt kan dock 
stabilitetsförhållandena vara ej tillfredställande för slänterna ner mot Fågeldammarna vid 
Annedalsmotet. 
D.3 Avvattning och ledningar 
På, eller i nära anslutning, till befintlig gång- och cykelbana finns de vanligt 
förekommande ledningsslagen representerade; VA-, gas-, fjärrvärme-, högspännings-, 
opto-, el- och belysningsledningar.  

Vid genomgång av material från Ledningskollen har inga fördröjnings- eller 
reningsanläggningar observerats längs befintliga gång- och cykelbanor, men kan dock 
inte uteslutas.  

Nedan följer en översiktlig genomgång av sträckan med avseende på ledningar. För en 
mer detaljerad bild visas befintliga ledningar i Bilaga 2. 

Delsträcka 1 
Vid Götaplatsen, under norra delen av befintlig gång- och cykelbana, ligger ett område 
med markvärme.  

Ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla finns både längsgående och korsande på större 
delen av sträckan. 

Mellan Götaplatsen och Arkivgatan går en gasledning längs med norra sidan av Viktor 
Rydbergsgatan. Gasledning korsar gatan och går vidare längs med sträckan mellan 
Ekmansgatan och Gibraltargatan samt i Amund Grefwegatan. Gasledningar korsar även 
sträckan på ett par platser till. 

Sju vattenposter ligger inom sträckan och en "anläggning för vatten" ligger på Amund 
Grefwegatan, just utanför sträckan. En del av vattenledningarna är av gjutjärn, många är 
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från år 1969–1970 och vissa är så gamla som från år 1915. Dagvatten och spillvatten 
avleds i huvudsak i gemensamt kombinerat ledningssystem, det vill säga ett oseparerat 
system där spillvatten och dagvatten avleds i samma rörledning. I Amund Grefwegatan är 
dagvatten och spillvatten separerat. 

Elstråken är generellt koncentrerade till gång- och cykelbanan och korsande elledningar 
förekommer. Högspänningsledning korsar Viktor Rydbergsgatan vid Arkivgatan och 
fortsätter längs Viktor Rydbergsgatan, Lärargatan och Amund Grefwegatan. 

Optoledningar finns längs med sträckan, generellt koncentrerat till gång- och cykelbanan 
samt bitvis mitt i vägen, men även korsande. 

Delsträcka 2 
Längs Landalagatan korsar befintlig gång- och cykelbana ett ledningsstråk med bland 
annat högspänningsledning, servis för dagvatten-, spillvatten- och vattenledningar samt 
ett antal opto- och elledningar. I korsningen Landalagata/ Holtermansgatan finns en 9 m² 
stor anläggning under mark för kombinerat avloppsvatten och ett flertal brunnar.  

Längs Aschebergsgatan, vid hållplats Chalmers, finns flertalet el-, opto, och 
dagvattenledningar. Ett antal högspänningsledningar korsar även befintlig gång- och 
cykelbana. Ett elhus, flera elskåp samt kontaktledningsstolpar finns i området. Även 
gasledning och elstråk med högspänningsledning går längs Aschebergsgatan. 

I höjd med Egnahemsvägen och upp till Wavrinskys plats övergår dagvattenledningen till 
kombinerad ledning som är förlagd ihop med en vattenledning i eller intill gång- och 
cykelbanan.  

Delsträcka 3 
Fjärrvärme och fjärrkyla finns både längs- och tvärsgående sträckans södra delar. 
Gasledning, bitvis två parallella, berör sträckan både längsgående och korsande. Det 
samma gäller elstråk med bland annat högspänningsledning och optoledningar.  

Vattenledning finns placerad på långa sträckor längs befintlig gång- och cykelbana samt 
korsar den på ett par platser. Ledningar för kombinerat vatten korsar också på ett par 
platser längs sträckan. Även en separat spillvattenledning och både större och mindre 
dagvattenledningar korsar sträckan. Sju vattenposter finns längs delsträckan.  

Delsträcka 4 
Gasledning går längs gång- och cykelbanan och viker av ner mot Apotekaregatan. Ett 
flertal vattenposter finns längst sträckan. En fjärrvärmeledning korsar sträckan vid 
Karlsrofältet. 

Dagvattenbrunnar leds till större ledning för kombinerat avlopp som går längs med 
sträckan.  

Högspänningsledningar och andra elledningar finns längs med och korsande delsträckan. 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Spillvatten
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dagvatten
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%B6rledning&action=edit&redlink=1
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E. Utformningstekniska förutsättningar 
I arbetet med utformningen av en ny pendlingscykelbana på sträckan finns vissa 
projektspecifika förutsättningar. Dessa utgår till stor del från Göteborg stads 
Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025 samt Teknisk handbok, men även från 
diskussioner mellan Trafikkontoret och konsult under projektets gång. Nedan beskrivs 
förutsättningar vad gäller sektioner och eventuella intrång som har varit utgångpunkt i 
arbetet med att ta fram trafikförslag mellan Götaplatsen och Annedalsmotet. 

E.1 Sektioner 
Pendlingscykelbanan ska vara separerad längs hela sträckan i så stor utsträckning som 
möjligt och cykel i blandtrafik ska undvikas i möjligaste mån. Både dubbelriktade och 
enkelriktade cykelbanor är aktuella. Enkelriktade system, med enkelriktade cykelbanor i 
vardera riktningen, är enligt Cykelprogrammet särskilt fördelaktiga i tätare stadsmiljöer.  

Målet är att uppnå en bredd på 3,60 meter för dubbelriktade cykelbanor och 2,4 meter för 
enkelriktade cykelbanor. Dessa bredder utgår från de bredder som anges i 
Cykelprogrammet för 501–1 000 cyklister/maxtimma för prognosåret 2035. Inga 
flödesmätningar har genomförts på sträckan, trafikflödena har istället uppskattats i 
samråd med Trafikkontoret. Uppskattning tar även höjd för framtida eventuell ökning av 
cyklister. 

För gångbanor är målbredden minst 2,0 meter. På vissa sträckor där gångflödena är högre 
krävs bredare gångbanor. Separeringen mellan gångbana och cykelbana ska göras med 
hjälp av ett avvikande ytskikt om 0,3 meter, exempelvis plattrad eller smågatsten, dock 
inte målad linje. Typ av separering mellan gångbana och cykelbana kan skiljas åt 
beroende på omgivningens gestaltning och förutsättningar. Skiljeremsan överlappar 
gångbanan respektive cykelbanan utan ytterligare breddökning.  

Vid vägkant mot exempelvis grönområden föreslås en stödremsa om 0,25 meter. Mot 
gata krävs en skyddsremsa på 0,5 meter. Om cykelbanan gränsar mot parkering krävs en 
skyddsremsa på 0,8 meter. Det bedöms inte krävas något extra utrymme mot exempelvis 
fastigheter. Ovanstående bredder utgår ifrån Teknisk handbok samt ifrån diskussioner 
mellan Trafikkontoret och konsult. 

Åtgärder längs sträckan måste vara ekonomiskt försvarbara och innebära acceptabel 
påverkan på omgivningen. Avsteg från standarden i Cykelprogrammet motiveras i kapitel 
F. Trafikförslag. 
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Nedan redovisas föreslagna tvärsektioner för pendlingsstråket, se Figur 17 samt Figur 18. 

 
Figur 17 Sektion för dubbelriktad cykelbana. 

 
Figur 18. Sektion för enkelriktad cykelbana. 
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E.2 Intrång 
Det är ont om utrymme på stora delar av aktuell sträcka vilket gör att olika typer av 
åtgärder kan bli aktuella för att frigöra mer plats för pendlingscykelbanan. Om det är 
aktuellt att göra intrång på annan fastighet eller att behov av detaljplan krävs bedöms 
utifrån det enskilda fallet. Om fastigheten är privat eller kommunal har stor betydelse.  

Om det är aktuellt att göra intrång i bilkörfält avgörs också från fall till fall. Vid intrång 
smalnas körfälten i första hand av och i andra hand tas hela körfält i anspråk. 
Svängkörfält för biltrafiken ska bibehållas i möjligaste mån. Det är dock en förutsättning i 
projektet att omkörningsmöjligheter för räddningstjänst måste finnas kvar på sträckan 
mellan Wavrinskys plats och Sahlgrenska Universitetssjukhus. Detta innebär i praktiken 
att det inte är motiverat att ta hela körfält i anspråk på sträckan.  

Breddning till pendlingscykelbana bör inte påverka kollektivtrafikens eller 
räddningstjänstens framkomlighet negativt. Breddning till pendlingscykelbana kan 
innebära att parkeringsplatser flyttas eller i vissa fall tas bort.  

Det är inte aktuellt att flytta spårväg i detta projekt, dock kan kontaktledningsstolpar 
komma att flyttas om detta är möjligt och ger tillräcklig nytta. 
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F. Trafikförslag  
Ett trafikförslag för pendlingscykelbanan har tagits fram utifrån tidigare nämnda 
förutsättningar. Trafikförslaget beskrivs nedan samt i Bilaga 1.  

För delsträcka 1 har två huvudalternativ studerats inom genomförandestudien, ett 
alternativ med dubbelriktad cykelbana och ett med enkelriktade cykelbanor. I detta 
kapitel presenteras alternativet med enkelriktade cykelbanor som valt alternativ, medan 
alternativet med dubbelriktad cykelbana beskrivs i kapitel M. Övriga studerade alternativ. 
Trafikförslaget för delsträcka 2 och 3 innebär dubbelriktad cykelbana i samma sträckning 
som befintlig cykelbana. Den dubbelriktade cykelbanan är genomgående mittseparerad, 
förutom på en sträcka mellan hållplats Chalmers och Wavrinskys plats där det är 
kombinerad gång-och cykelbana. 

För delsträcka 2 presenteras inget trafikförslag på sträckan mellan Holtermansgatan och 
Aschebergsgatan. Denna sträcka ingår i detaljplan för f.d. Holtermanska sjukhuset och 
utformningen hanteras inom denna detaljplan. 

För delsträcka 4 presenteras heller inget trafikförslag inom denna genomförandestudie. 
Detta då stora delar av delsträcka 4 ingår i genomförandestudie allmän plats för detaljplan 
för vård och forskning vid Per Dubbsgatan. Ett trafikförslag för denna sträcka tas därför 
fram inom ramen för genomförandestudie allmän plats för detaljplan för vård och 
forskning vid Per Dubbsgatan. Utformningsalternativ för resterande delar av delsträcka 4, 
det vill säga på sträckan mellan Apotekaregatan och Annedalsmotet, har studerats men 
valts bort.  

Belysningen på sträckan påverkas av förslaget genom att ett antal belysningsstolpar 
flyttas för att frigöra utrymme för pendlingscykelbanan. Eventuell flytt av 
belysningsstolpe markeras i ritningen för trafikförslaget, se Bilaga 1. Utöver detta 
påverkas inte befintlig belysning.  

Trafikförslaget föreslår cykelöverfarter vid längsgående passager, dock med något 
undantag, samt vid korsande gator. Samtliga passager för fotgängare samt 
övergångställen tillgänglighetsanpassas. Flera av passagerna hastighetssäkras även. 

Det är inte bestämt i trafik- och utformningsförslaget hur gång- och cykeltrafikanter 
separeras sinsemellan. I trafik- och utformningsförslaget illustreras en målad linje om 0,1 
meter för separering av gång- och cykelbanan. 

F.1 Delsträcka 1 
Från passagen vid Götaplatsen föreslås enkelriktade cykelbanor på vardera sida Viktor 
Rydbergsgatan, Läraregatan och Amund Grefwegatan. De enkelriktade cykelbanorna 
varierar i bredd längs sträckan. Från passagen vid Götaplatsen har cykelbanan på västra 
sidan en bredd på cirka 2,4 meter och cykelbanan på östra sidan har en bredd på 2,2 meter 
och därefter 2,4 meter. Från Arkivgatan ökar bredden på den västra cykelbanan till cirka 
2,7 meter i bredd. På östra sidan Viktor Rydbergsgatan smalnas cykelbanan av till en 
bredd på 2,2 meter och 2,0 meter fram till korsningen Viktor Rydbergsgatan/ 
Ekmansgatan. Från Ekmansgatan blir cykelbanan återigen 2,4 meter bred med tillfälliga 
avsmalningar förbi sträckor med längsgående parkering.  
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I höjd med korsningen Viktor Rydbergsgatan/Läraregatan minskar båda cykelbanorna 
succesivt i bredd. På den södra sidan av Läraregatan är cykelbanan 1,6 meter bred mellan 
Aschebergsgatan och Gibraltargatan.  

På en kort sträcka mellan Röhssgatan och Molinsgatan är den norra cykelbanan 
dubbelriktad. Detta för att fånga upp de cyklister som kan tänkas ansluta norrifrån, från 
dubbelriktad cykelbana från Molinsgatan. På denna korta sträcka är den dubbelriktade 
cykelbanan 2,5 meter bred och mittseparerad. Väster om Molinsgatan är den norra 
cykelbanan återigen enkelriktad med en bredd på cirka 2,0 meter. Precis öster om 
korsningen med Aschebergsgatan smalnas den norra cykelbanan av till 1,6 meter. Väster 
om korsningen blir cykelbanan återigen 2,4 meter bred och har den bredden fram till 
anslutningen till delsträcka 2. Cykelbanan på södra sidan Amund Grefwegatan är 2,6 
meter bred precis väster om korsningen med Aschebergsgatan och blir därefter 2,4 meter 
bred.  

Intilliggande gångbanor föreslås på båda sidor längs Viktor Rydbergsgatan och 
Läraregatan. Längs Amund Grefwegatan föreslås gångbana på norra sidan gatan. 
Nuvarande utformning med gångmöjligheter på kvartersmark föreslås finnas kvar på den 
södra sidan. Även gångbanorna varierar i bredd längs sträckan. Längs Viktor 
Rydbergsgatan är gångbanorna cirka 3,0 meter på båda sidor om gatan med tillfälliga 
avsmalningar förbi längsgående parkeringsplatser på den östra sidan. I kurvan strax norr 
om korsningen Viktor Rydbergsgatan/Läraregatan breddas gångbanan på den östra sidan 
till 4,1 meter. Vid korsningen med Viktor Rydbergsgatan/Läraregatan minskar 
gångbanornas bredd till 2,4 respektive 2,5 meter och därefter till 2,0 respektive 2,2 meter. 
Väster om korsningen med Gibraltargatan fram till korsningen med Molinsgatan är den 
norra gångbanan cirka 2,5 meter, därefter 3,0 meter bred. Närmast korsningen med 
Aschebergsgatan är gångbanan cirka 4,0 meter bred. Den södra gångbanan är närmast 
Gibraltargatan 1,8 meter bred och ökar successivt till en bredd på cirka 2,6 meter öster 
om hållplatsläget. Gångbanan är därefter 2,3 meter bred. Längs Amund Grefwegatan 
varierar bredden på den norra gångbanan mellan cirka 2,3–2,9 meter.  

Längsgående passager för de anslutande gatorna Arkivgatan, Ekmansgatan, Kapellplatsen 
samt anslutningen till gång- och cykelbanan längs Landalagatan utformas som 
cykelöverfarter kombinerade med övergångsställen. Längsgående passage för Röhssgatan 
anläggs som ett signalreglerat övergångsställe med cykelpassage utan förhöjning.  
Passagerna av de större gatorna Viktor Rydbergsgatan, Gibraltargatan och 
Aschebergsgatan utformas så att cyklister passerar rakt igenom korsningen i cykelfält på 
vardera sida. Korsning Läraregatan/Aschebergsgatan är även signalreglerad för alla 
trafikslag.  

Längs sträckan föreslås även flera tvärgående passager av Viktor Rydbergsgatan, 
Läraregatan och Amund Grefwegatan. Vid dessa passager sker tillfälliga avsmalningar av 
både körfält samt cykel- och gångbanor för att möjliggöra utrymme för cyklister och 
fotgängare som väntar på att passera gatorna. Vid korsning Läraregatan/Gibraltargatan/ 
Röhssgatan tas vänstersvängfältet från Läraregatan mot Gibraltargatan bort för att göra 
plats för gång- och cykelbanorna. Även vid korsning Aschebergsgatan/Läraregatan/ 
Amund Grefwegatan tas högersvängfältet från Amund Grefwegatan mot 
Aschebergsgatan bort för att göra plats för gång- och cykelbanorna på båda sidor av 
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Amund Grefwegatan. Passagerna utformas generellt som övergångsställen med 
cykelpassage samt enbart övergångsställe på de platser där det inte finns någon 
anslutande cykelbana. Vid korsningen med Aschebergsgatan tas en mittrefug i anspråk, 
samt vid korsningen Läraregatan och Gibraltargatan tas två mittrefuger i anspråk. 
Utformningen vid passagen över Amund Grefwegatan innebär en timglasutformning av 
körbanan vid passagen. 

Föreslagna cykelbanor ansluter till befintliga enkelriktade cykelfält längs Viktor 
Rydbergsgatan (där den svänger mot öster). Cykelbanorna ansluter även till dubbelriktad 
cykelbana längs västra sidan av Gibraltargatan, dubbelriktad cykelbana längs 
Molinsgatan samt en kombinerad gång- och cykelbana söderut längs Aschebergsgatans 
västra sida.  

Anslutning till delsträcka 2 och den dubbelriktade gång- och cykelbanan på östra sidan av 
Landalagatan sker från den norra cykelbanan via cykelöverfart tvärs Amund 
Grefwegatan.  

Hållplatsläge E vid hållplats Kapellplatsen flyttas något österut. 

Parkeringsplatser för cykel på södra sidan av Viktor Rydbergsgatan, vid Konserthuset, 
behöver flyttas för att ge plats åt gång- och cykelbanan. Tre förslag till alternativa 
lokaliseringar för dessa ges i Bilaga 1. Ytan som föreslås vid konserthusets parkering 
ligger i en slänt samt gör intrång på privat mark. Att anlägga cykelparkering där bör vara 
möjligt ur ett geotekniskt perspektiv, men bör utredas vidare med avseende på vilken typ 
av stödkonstruktion som krävs. 

 
Figur 19. Övergripande förslag för delsträcka 1. 
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F.2 Delsträcka 2 
På delsträcka 2 föreslås en dubbelriktad cykelbana med intilliggande gångbana på östra 
sidan Landalagatan. Cykelbanan är cirka 3,0 meter bred och gångbanan är cirka 2,0 meter 
bred längs sträckan. Den befintliga höjdskillnaden mellan gångbana och cykelbana tas 
bort i och med förslaget. Passagen av in-/utfarten till parkeringshuset föreslås förhöjas. 
En varningsskylt för passerande cyklister sätts också upp vid in-/utfarten. Inga åtgärder 
föreslås på västra sidan av gatan. Korsningen med Holtermansgatan föreslås utföras som 
en förhöjd korsning där pendlingscykelbanan leds ut i blandtrafik.  

På sträckan mellan Holtermansgatan och Aschebergsgatan föreslås, likt dagens lösning, 
cykling i blandtrafik. Sträckan ingår även i detaljplan för f.d. Holtermanska sjukhuset och 
utformning av parkering och gångbanor/trottoarer hanteras därför inom denna detaljplan, 
se Figur 20.  

 
Figur 20. Från trafikförslag för detaljplan f.d. Holtermanska sjukhuset, 2020-04-09. 

Delsträckan fortsätter med dubbelriktad cykelbana med intilliggande gångbana längs 
norra sidan Aschebergsgatan/Guldhedsgatan fram till Wavrinskys plats, med undantag för 
sträckan under Egnahemsbron. På grund av berg och brokonstruktionen är det inte 
möjligt att bredda gång- och cykelbanan mer än vad som medges idag. Delen under bron 
föreslås därmed bli en kombinerad gång- och cykelbana.  

Både cykelbana och gångbana varierar i bredd längs sträckan. Förbi hållplats Chalmers 
varierar cykelbanan mellan 2,7 och 3,0 meter. På resterande sträcka är cykelbanan cirka 
3,6 meter bred. Under Egnahemsbron, där gång- och cykelbanan blir kombinerad, är den 
totala bredden cirka 3,2 meter.  

Där gångbanan passerar hållplats Chalmers varierar bredden mellan 2,0 – 3,3 meter. 
Utmed Guldhedsgatan har gångbanan en bredd på 2,0 meter, förutom vid sträckan under 
Egnahemsbron där det blir kombinerad gång- och cykelbana. 

De befintliga tvärgående passagerna längs sträckan är kvar i befintlig utformning. Längs 
delsträcka 3 sker anslutning till befintligt cykelvägnät på samma sätt som för befintlig 
utformning. 
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Det södra av de två västergående körfälten mellan hållplats Chalmers och Wavrinskys 
plats görs i samband med trafikförslaget om till kollektivtrafikfält. 

 
Figur 21. Övergripande förslag för delsträcka 2. 

F.3 Delsträcka 3 
På delsträcka 3 föreslås en dubbelriktad cykelbana med intilliggande gångbana längs 
västra sidan Wavrinskys plats. Cykelbanans bredd varierar här mellan 3,0 – 3,6 meter och 
gångbanans bredd varierar mellan 2,0 – 3,0 meter. Söder om Wavrinskys plats korsar 
gång- och cykelbanan Guldhedsgatan och fortsätter söderut längs gatans östra sida fram 
till delsträckans slut vid korsningen med Ehrenströmsgatan. Inga åtgärder föreslås på 
västra sidan Guldhedsgatan söder om Wavrinskys plats.  

Den dubbelriktade cykelbanan har en bredd på cirka 3,6 meter längs hela sträckan med 
undantag förbi hållplats Medicinaregatan och övergångsstället över Guldhedsgatan, strax 
norr om korsningen med Medicinaregatan. Här har cykelbanan en bredd på cirka 3,0 
meter och gångbanan en bredd på mellan 2,2 och 3,5 meter. Längs resten av sträckan har 
den intilliggande gångbanan en bredd på cirka 2,0 meter. 

Passagen av Reutersgatan, passagen av Doktor Saléns gata samt in-/utfarter längs 
Guldhedsgatan utformas som cykelöverfart kombinerat med övergångsställe. Passagerna 
av Ehrenströmsgatan och Guldhedsgatan utformas som övergångsställen med 
cykelpassage. Passagen av Guldhedsgatan är förhöjd över körbanorna i riktning mot 
Wavrinskys plats. Förslaget innebär även att hållplatsläge C, Medicinaregatan går från 
fickhållplats till körbanehållplats. Detta för att frigöra utrymme för ny 
pendlingscykelbana. Vid Ehrenströmsgatan tas det fria högersvängfältet från 
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Ehrenströmsgatan till Guldhedsgatan bort och strax norr om korsningen sker även en viss 
avsmalning av norrgående körfält på Guldhedsgatan. Detta görs för att skapa en bättre 
och mer gen passage för fotgängare och cyklister vid korsningen. Efter passagen över 
Ehrenströmsgatan sker anslutning till befintligt cykelvägnät på samma sätt som för 
befintlig utformning.  

 
Figur 22. Övergripande förslag för delsträcka 3. 

F.4 Delsträcka 4 
Stora delar av delsträcka 4 ingår i genomförandestudie allmän plats för detaljplan för vård 
och forskning vid Per Dubbsgatan där ett trafikförslag för ny cykelbana tas fram. 
Illustrationsplaner från genomförandestudie allmän plats för detaljplan för vård och 
forskning vid Per Dubbsgatan visas i Figur 23 och Figur 24. Förslaget innebär en 
dubbelriktad cykelbana på cirka 3,6 meter samt en intilliggande gångbana med en bredd 
på minst 2,0 meter.  
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Figur 23. Från illustrationsplan från genomförandestudie allmän plats för detaljplan för vård och forskning 
vid Per Dubbsgatan, delen Per Dubbsgatan, 2019-05-13. 

 
Figur 24. Från illustrationsplan från genomförandestudie allmän plats för detaljplan för vård och forskning 
vid Per Dubbsgatan, delen Annedalsmotet, 2019-05-13. 

Utformningsalternativ för resterande delar av delsträcka 4, det vill säga på sträckan 
mellan Apotekaregatan och Annedalsmotet, har studerats inom denna 
genomförandestudie. Dessa alternativ har dock valts bort, men redovisas i kapitel M. 
Övriga studerade alternativ. Detta innebär att befintliga förutsättningen enligt kapitel C 
och D kvarstår på sträckan. 
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Figur 25. Utformningsförslag för delsträcka 4, delen mellan Apotekaregatan och Annedalsmotet, har 
studerats inom denna genomförandestudie. Dessa alternativ har dock valts bort och därmed finns inget 
trafikförslag framtaget för delsträckan.  
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G. Konsekvenser av föreslaget trafik- och gestaltningsförslag 
I detta kapitel beskrivs konsekvenser av det trafikförslag som presenteras i kapitel F. 
Trafikförslag. 

Då inget trafikförslag har tagits fram för delsträcka 4 inom denna genomförandestudie 
utgår konsekvensbeskrivning för denna delsträcka. Det förslag som presenteras inom 
genomförbarhetsstudie allmän plats för detaljplan för vård och forskning vid Per 
Dubbsgatan konsekvensbeskrivs i tillhörande rapport. På samma sätt konsekvensbeskrivs 
delen inom detaljplan för f.d. Holtermanska sjukhuset i den rapporten.  

G.1 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 
Stadskaraktär 
Trafikförslaget bedöms inte påverka stadskaraktären nämnvärt. Gestaltningen av 
pendlingscykelbanan kommer att anpassas efter omgivningens karaktär. Detta görs bland 
annat genom att olika, anpassade typer av beläggning, platt- och stensättning samt 
separeringsformer. 

Tillgänglighet och framkomlighet 
Göteborg stad cykelprogram anger stadens mål att öka andel cyklister i staden. En 
standardhöjning av cyklingsmöjligheterna längs sträckan är en del i arbetet att göra 
cykling till ett mer attraktivt och tillgängligt transportmedel.  

Utrymmet för både fotgängare och cyklister ökar på sträckan genom att trafikförslaget 
generellt innebär en breddning av befintliga gång- och cykelbanor.  

Trafikförslaget innebär även en större tydlighet och orienterbarhet på sträckan, framförallt 
för cyklister. Separeringen mellan fotgängare och cyklister blir också tydligare. 
Sammantaget innebär detta en ökad tillgänglighet, framkomlighet samt orienterbarhet för 
oskyddade trafikanter.  

I förslaget anläggs magasin och väntytor vid de passager som idag saknar denna typ av 
utrymme. Detta innebär att fotgängare och cyklister som väntar på att passera en gata inte 
behöver stå i gång- och cykelbanan, vilket i sin tur ökar framkomligheten för fotgängare 
och cyklister på gång- och cykelbanan. Det minskar även risken för konflikter och kan 
öka trygghetskänslan för båda trafikantslagen.  

Trafikförslaget innebär en generell höjning av standarden på längsgående passager på 
sträckan genom att dessa i flertalet fall utformas som cykelöverfarter. Detta innebär att 
bilister har väjningsplikt mot cyklister som färdas eller ska färdas på cykelöverfarten. 
Även flera korsande passager får en standardhöjning i och med förslaget. Generellt 
innebär utformningen av dessa passager en ökad tydlighet vad gäller separering mellan 
fotgängare och cyklister. Förslaget innebär vidare en bättre linjeföring vid anslutningar 
till flera passager vilket förbättrar flyt och framkomlighet för cyklister. Vid 
övergångsstället över Amund Grefwegatan smalnas körbanan och blir timglasformad över 
passagen. Detta innebär att framkomligheten för motorfordon begränsas samtidigt som 
trafiksäkerheten för fotgängare ökar. 

Tre mittrefuger föreslås tas bort i trafikförslaget vid Läraregatan varav ett i anslutning till 
Aschebergsgatan och två i korsningen till Gibraltargatan. Det innebär att tömningstiderna 
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för övergångsställena behöver utökas vilket försämrar framkomligheten för bil- och 
busstrafik i korsningarna.  

Vid korsningarna Läraregatan/Gibraltargatan, Amund Grefwegatan/Aschebergsgatan och 
Ehrenströmsgatan/Guldhedsgatan tas svängfält bort för att ge plats åt gång- och 
cykelbanor samt väntytor. Detta innebär ökad framkomlighet och tillgänglighet för 
fotgängare och cyklister, men minskad framkomlighet för motorfordon. 

Då ett av de två västergåendekörfälten från hållplats Chalmers till Wavrinskys plats görs 
om till kollektivtrafikfält ökar framkomligheten för kollektivtrafiken, samtidigt som den 
minskar för övriga motorfordon. 

Under Egnahemsbron är sektionen fortsatt smal då utrymme för en breddning av gång- 
och cykelbana saknas. Detta innebär att sträckan även fortsättningsvis kommer att ha en 
låg standard. 

Miljö och hälsa 
Hela sträckan präglas av fordonstrafik som medför utsläpp av både partiklar och 
växthusgaser. En standardhöjning ökar möjligheterna att byta bort bilen mot cykel och 
ökar möjligheten att gå till fots. Detta innebär positiva miljökonsekvenser i form av 
minskade utsläpp och biltrafikflöden, vilket medför en förbättring ur 
luftkvalitetssynpunkt. Nyttjande av cykel eller att gå till fots medför också ökad motion 
och bättre förutsättningar för god hälsa. 

Trafikförslaget i sin helhet bedöms innebära begränsade konsekvenser för miljö och hälsa 
eftersom området redan är exploaterat. Det finns redan befintliga gång- och cykelbanor 
längs hela sträckan. Trafikförslaget innebär ingen konflikt med de riksintressen för 
kulturmiljö och kommunikationer som finns i området.  

På delsträcka 2, väster om hållplats Chalmers planeras en breddning på cirka 2 meter av 
Guldhedsgatan i den norra vägslänten. Den fornlämning (L1969:846) i form av en 
hällristning som ligger inom 20 meter från cykelbanan bedöms inte påverkas av en 
breddning av cykelbanan, men samråd med Länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 § KML 
rekommenderas att hållas i god tid innan anläggningsarbetet startar.   

På några platser längs med sträckan medför breddningen intrång i naturmark eller 
påverkan på träd. På delsträcka 1, vid Läraregatans norra sida kommer ett träd att tas ned 
vid intrång i fastighet. Längs med Amund Grefwegatans norra sida vid Landala torg står 
ett träd i gångbanan. Trädet kan komma att påverkas negativt under kommande 
markarbeten i gatan. Om trädet behöver avverkas ska detta samrådas med Park- och 
naturförvaltningen, Göteborg stad. På delsträcka 2 vid anslutningen till och från 
parkeringshuset på östra sidan Landalagatan står ett träd som kommer att behöva 
avverkas i och med cykelbanans föreslagna placering. Även på delsträcka 3, vid 
Wavrinskys plats finns ett par träd som står mitt i den föreslagna breddningen av 
cykelbanan och som behöver avverkas om trafikförslaget genomförs. Trädet som behöver 
tas ned vid Landalagatan står i en biotopskyddad allé. Detta innebär att det behöver 
ansökas om dispens från Länsstyrelsen. I övrigt är de berörda träden inte utpekade som 
särskilt skyddsvärda. När träd tas bort påverkas dock inte bara stadsbilden visuellt utan 
även den biologiska mångfalden. Träd utgör habitat för insekter, fåglar och däggdjur och 
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fungerar även som ljuddämpare. Om träden av någon anledning inte kan tas ned kommer 
detta innebära en lokal avsmalning av pendlingscykelbanan. 

Trafik och gator 
På vissa sträckor, bland annat på första delen av delsträcka 1, innebär trafikförslaget att 
bilkörfälten smalnas av för att frigöra utrymme för pendlingscykelbanan.  

Vänstersvängfältet i Läraregatan i riktning mot Gibraltargatan föreslås tas bort i förslaget 
samt vänstersvängfältet i Gibraltargatan i riktning mot Läraregatan. Åtgärderna påverkar 
kapaciteten i korsningen. Utöver detta kortas ytterligare två svängkörfält längs 
Läraregatan för att frigöra utrymme för pendlingscykelbanan. Högersvängfältet i Amund 
Grefwegatan i riktning mot Aschebergsgatan föreslås tas bort för att ge mer utrymme till 
cykelbanorna på båda sidor av gatan. Trafikförslaget innebär även att högersvängfältet 
från Ehrenströmsgatan till Guldhedsgatan tas bort. Detta för att möjliggöra en mer gen 
och trafiksäker lösning i korsningen för de oskyddade trafikanterna. Då svängfältet har 
varit ett fritt högersvängfält påverkar åtgärden kapaciteten för fordonstrafik i korsningen i 
hög grad. Högersvängande fordonstrafik hänvisas till den signalreglerade korsningen och 
måste i och med förslaget därmed anpassa sig till den norrgående kollektivtrafikens 
framkomlighet på Guldhedsgatan. Detta påverkar ytterligare kapaciteten i korsningen 
samt försämrar framkomligheten för högersvängande från Ehrenströmsgatan. 

I höjd med Doktor Saléns gata föreslås en avsmalning av körbanan till ett körfält på en 
något längre sträcka jämfört med befintlig lösning. Detta för att frigöra mer utrymme för 
pendlingscykelbanan och på så vis minska behovet av fastighetsintrång och bergschakt. 
Åtgärden bedöms inte påverka kapaciteten i någon större utsträckning då det redan idag 
finns en avsmalning på sträckan.  

Trafikförslaget innebär att hållplatsläge E, Kapellplatsen flyttas ett antal meter åt öster. 
Hållplatsläget anläggs som en tillgänglighetsanpassad körbanehållplats, med cykelbanan 
bakom väntkuren. Detta för att frigöra utrymme för ny pendlingscykelbana.  

Hållplats Medicinaregatan läge C görs om från fickhållplats till körbanehållplats. Detta 
innebär att bilar måste invänta buss som angör hållplatsläget.  

Vidare innebär trafikförslaget att åtta parkeringsplatser försvinner på norra sidan Viktor 
Rydbergsgatan, mellan Götaplatsen och Arkivgatan. På södra sidan av Viktor 
Rydbergsgatan, vid konserthuset, försvinner cirka 20 cykelparkeringar. Fem 
cykelparkeringar försvinner även på södra sidan Amund Grefwegatan vid korsningen 
med Aschebergsgatan. Samtliga påverkade parkeringsplatser är kommunala.  

Den skyltade hastigheten på gatorna längs sträckan påverkas inte av förslaget.  

Trafikförslaget innebär att ett antal belysningsstolpar kommer att behöva flyttas, se 
Bilaga 1. 

Trafiksäkerhet 
En standardhöjning av sträckan bidrar till att göra cykling mer attraktivt vilket i sin tur 
kan bidra till en ökad andel cyklister och minskad andel bilister. Om andelen bilister 
minskar i staden innebär det en minskad risk för allvarliga olyckor som involverar 
cyklister och därmed en ökad trafiksäkerhet. 
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Trafikförslaget innebär ökad trafiksäkerhet för cyklisterna på första delen av delsträcka 1 
genom att risken för konflikter med parkerande bilar minskar. Trafikförslaget innebär 
även en ökad orienterbarhet på sträckan vilket också bidrar till en ökad trafiksäkerhet. 
Exempelvis så innebär trafikförslaget en tydligare övergång från enkelriktade cykelbanor 
till dubbelriktad cykelbana i jämförelse med befintlig lösning. 

När mittrefugerna tas bort vid Läraregatan i anslutning till Aschebergsgatan samt 
Gibraltargatan, förlängs övergångsställena och möjligheten att dela upp passagen i två 
etapper. Det bidrar till en försämring av trafiksäkerheten för fotgängare vid de aktuella 
passagerna. 

Cykelfält förbi övergångsställen i samband med korsningar föreslås bli borttagna längs 
Läraregatan och de ersätts med separerade cykelbanor. Tillgängligt utrymme tillåter dock 
inte att viloytor anläggs för fotgängare mellan körbana och cykelbana. Att separera 
cykelbanan från körbanan vid övergångsställena har prioriterats som en 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd framför att anlägga viloplan för fotgängare. Det beror på att 
cyklister bedöms löpa större risk för allvarlig personskada med cykelfält genom 
korsningen jämfört med konflikt mellan cyklist och fotgängare.   

Standardhöjningen av längsgående och korsande passager bidrar också till ökad 
trafiksäkerhet. Ett antal passager längs sträckan föreslås utformas som förhöjda passager 
vilket innebär högre trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.  

Avsmalning av bilkörfält leder till lägre hastigheter och minskad risk för osäkra 
omkörningar vilket bidrar till en ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter  

Anslutningen till och från parkeringshuset på östra sidan Landalagatan innebär även 
fortsättningsvis en risk för konflikter mellan bilister och oskyddade trafikanter på gång- 
och cykelbanan. I trafikförslaget föreslås att en varningsskylt för passerande cyklister 
sätts upp. Gång- och cykelbanan är även upphöjd förbi in-/utfarten i förslaget. 
Sammantaget bedöms detta bidra till en ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.  

Trafikförslaget innebär flytt av en kontaktledningsstolpe strax norr om hållplats 
Chalmers. Denna var tidigare placerad i gångbanan. Flytten leder till att risken för 
påkörning minskar. 

Den smala sektionen under Egnahemsbron i kombination med potentiellt höga hastigheter 
för cyklister på sträckan mellan Wavrinskys plats och hållplats Chalmers innebär fortsatt 
en risk för konflikter på sträckan.  

Då högersvängfältet från Ehrenströmsgatan mot Guldhedsgatan tas i anspråk ökar 
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter eftersom även passagen över svängfältet 
försvinner. 

Trygghet  
Även om risken för fotgängare i cykelbanan och cyklister i gångbanan kvarstår innebär 
trafikförslaget mer utrymme för oskyddade trafikanter i gatusektionen samt en tydligare 
separering mellan fotgängare och cyklister. Detta bidrar till en ökad tydlighet och 
trygghetskänsla för både fotgängare och cyklister. Väldefinierade utrymmen och samlade 
stråk skapar generellt en större trygghet. 
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Social- och barnperspektiv 
På en övergripande nivå bidrar bättre förbindelser med cykel till en mer sammanhållen 
stad vilket motverkar segregation och otrygghet. En bra cykelinfrastruktur underlättar 
människors vardag genom att förbättra möjligheterna att ta sig till skola, arbete, 
mataffären, rekreationsområden på ett effektivt och säkert sätt. Den aktuella sträckan har 
ett stort upptagningsområde och passerar flera bostadsområden. Om fler människor tar 
cykeln kan detta ha en positiv effekt på människors hälsa genom ökad motion. Om 
människor väljer cykel istället för bil bidrar detta till en renare luft vilket också påverkar 
folkhälsan positivt. 

För mer utförliga beskrivningar av oskyddade trafikanters förutsättningar med avseende 
på framkomlighet, tillgänglighet, orienterbarhet, trafiksäkerhet, trygghet se tidigare 
avsnitt i detta kapitel. 

Cykelprogrammet anger att "som princip ska planering och utformning av cykelvägnätet 
vara sådan att barn i 10–12-årsåldern kan cykla på egen hand". För att detta ska ske på ett 
tryggt och säkert sätt krävs det att trafikmiljön anpassas. Generellt gäller att de åtgärder 
som ger ökad trygghet, trafiksäkerhet, tillgänglighet, framkomlighet och orienterbarhet 
för övriga åldersgrupper i samhället är särskilt viktiga för barn. Detta innebär att gång- 
och cykeltrafik är separerade samt att oskyddade trafikanter är separerade från biltrafiken 
i möjligaste mån. Det är även viktigt att dämpa hastigheten i blandtrafik samt i 
korsningspunkter. Barn kan uppleva smala sektioner som särskilt otrygga. En god 
orienterbarhet i trafikmiljön är också extra viktigt för att underlätta för barn och unga.  

Barn kan ha svårt att komma upp i samma hastigheter som vuxna cyklister. Därför är det 
viktigt att det finns möjlighet att göra säkra omkörningar på cykelbanorna. Precis som för 
övriga cyklister är det även viktigt för barn att underlaget på cykelbanan är jämnt. 

Trafikförslaget innehåller åtgärder som ger ökad trygghet, trafiksäkerhet, tillgänglighet, 
framkomlighet och orienterbarhet. Dessa åtgärder består i breddning av gång- och 
cykelbanor, tydligare separering mellan gångbana och cykelbana samt hastighetssänkande 
åtgärder som förhöjda passager. Åtgärderna är positiva för alla grupper i samhället, men 
är särskilt positivt för äldre, barn och personer med funktionsvariationer.  

Första delen av delsträcka 1 har höga gångflöden på grund av närheten till Avenyn och 
Götaplatsen. Här rör sig många göteborgare, men även turister. Trafikförslaget innebär att 
det skapas breda gångbanor på båda sidor Viktor Rydbergsgatan vilket bidrar till att det 
även fortsättningsvis finns god tillgänglighet för fotgängare i området.  

Det ligger flera skolor längs sträckan, både längs Läraregatan och i anslutning till 
Guldhedsgatan. Dessa genererar periodvis höga gångflöden, framförallt mellan 
kollektivtrafikhållplatserna och skolbyggnaderna. Trafikförslaget innebär att gångbanorna 
på dessa sträckor blir bredare vilket gör skolvägen för dessa barn och ungdomar säkrare 
och mer tillgängliga. I trafikförslaget föreslås även åtgärder på befintliga passager vilka 
också bidrar till säkrare skolvägar.  
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G.2 Byggnadstekniska förutsättningar 
Anordningar 
Trafikförslaget innebär ingen påverkan på själva spårvagnsspåren längs sträckan, dock 
kommer ett antal signal- och kontaktledningsstolpar att behöva flyttas, se Bilaga 1. 

Trafikförslaget innebär att två stödmurar, mellan gång- och cykelbanan och Stena center, 
flyttas. Förslaget innebär ingen påverkan på konstruktionen för Egnahemsbron.  

Längs Läraregatans norra sida krävs flytt av en stenmur och räcke. 

Längs Guldhedsgatan på delsträcka 3 krävs flytt av en stödmur, ett antal flaggstänger och 
stolpar. 

Bergteknik 
Trafikförslaget medför bergschakt på två platser längs sträckan. Bergschakt görs genom 
antingen sprängning eller sågning.  

Bergschakt krävs på norra sidan Guldhedsgatan, mellan hållplats Chalmers och 
Wavrinskys plats. Även på delsträcka 3, längs östra sidan av Guldhedsgatan, krävs 
bergschakt för att kunna bredda gång- och cykelbanan. 

Nya skärningar bedöms kunna ställas brant med avseende på bergets kvalitet, och med ett 
förmodat förstärkningsbehov på mellan 0–2 bultar/10 meter skärning.  

Geoteknik 
Inom arbetet för genomförandestudien har inga nya geotekniska fält- och 
laboratorieundersökningar eller beräkningar utförts. Därmed kan de geotekniska 
förhållandena både visa sig vara mer eller mindre ogynnsamma vid vidare utredning av 
området.  

Inom områden där förändringar sker inom befintligt gaturum tillkommer generellt inga 
nya laster som kan medföra försämrade stabilitets- och sättningsförhållanden. 

Längs med sträckan förekommer områden med kvicklera vilket ska tas i beaktning i 
framtida stabilitetsutredningar och vid byggnation. 

Längs Viktor Rydbergsgatan planeras en breddning av gång- och cykelbanan på befintlig 
gräsyta. Stabilitetsförhållandena bedöms vara tillfredställande för planerad utbyggnad.  

Vid hållplats Chalmers planeras en breddning av gång- och cykelbanan på nordvästra 
sidan av Aschebergsgatan vilket innebär att två befintliga stödmurar, se Figur 26, behöver 
flyttas och dimensioneras för nya belastningsfall. Breddningen innebär även att slänten 
ner mot befintlig stenmur, se Figur 27, blir brantare.  
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Figur 26. En av två stödmurar vid Chalmersplatsen (COWI AB, 2020). 

 
Figur 27. Befintlig stenmur vid Chalmersplatsen (COWI AB, 2020) 

  



 

 

Trafikkontoret 
 

  

Göteborgs Stad Trafikkontoret 
Genomförandestudie Cykelväg Annedalsmotet–Götaplatsen, 20201120 

 57 (83) 

   
   

Trafikförslaget innebär en breddning av befintlig gång- och cykelbana mot vägslänten på 
en sträcka på norra sidan Guldhedsgatan, mellan hållplats Chalmers och Egnahemsbron, 
se Figur 28. Det förekommer partier med berg i dagen i slänten och 
grundläggningsförhållandena bedöms därmed vara goda. Eventuella behov av 
förstärkningsåtgärder i form av t.ex. tryckbank eller stödmur behöver utredas i kommande 
skede.  

 
Figur 28. Befintlig slänt längs Guldhedsgatan (COWI AB, 2020). 

Vid Wavrinskys plats planeras en breddning av gång- och cykelbanan på nordvästra sidan 
om Guldhedsgatan. Ur stabilitetssynpunkt bedöms breddningen vara genomförbar med 
hänsyn till den relativt flacka markytan och förekomsten av berg i dagen. Marken under 
det tunna jordlagret utgörs troligen av berg vilket bör beaktas om schaktning erfordras. 

Cirka 100 meter sydväst om Wavrinskys plats, på delsträcka 3, medför trafikförslaget att 
befintlig stödmur på östra sidan av Guldhedsgatan, se Figur 29, behöver flyttas och 
dimensioneras för nytt belastningsfall. Stödmuren är cirka 25 meter lång och i den 
nordöstra kanten intill berget som högst cirka två meter. I den sydvästra kanten är 
stödmuren cirka 0,2 meter hög över markytan. Jorddjupet varierar mellan cirka 5 och 10 
meter enligt SGU:s digitala jorddjupskarta och jordarterna utgörs av lera enligt SGU:s 
digitala jordartskarta. I området finns det ytterligare en befintlig stödkonstruktion, se 
Figur 30 som troligen kommer att behöva ersättas med en stödmur vid planerad 
breddning. 
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Figur 29. Stödmur (COWI AB, 2020). 

 
Figur 30. Stödkonstruktion (COWI AB, 2020). 

Avvattning och ledningar 
Avledning av dagvatten sker dels, till separata ledningar för dag- och spillvatten, dels till 
ledningar för kombinerat avlopp. För att på sikt minska miljöbelastningen på reningsverk 
är det fördelaktigt att inte rena större mängder vatten än nödvändigt. Därför är det 
önskvärt att dagvattensystemet och spillvattensystemet hålls åtskilt. Inom aktuellt område 
finns stora kombinerade ledningar där dagvatten och spillvatten blandas och leds till 
reningsverket. I samband med ombyggnation av gator är det därför motiverat att överväga 
att samtidigt separera dessa ledningar. Vidare kan dagvattenbrunnar generellt behöva 
flyttas och eller justas i höjdled.  
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I de fall där andelen hårdgjord yta blir större kommer dagvattnet att rinna av snabbare och 
infiltrera mindre, vilket ökar belastningen i dagvattenledningarna och i de kombinerade 
ledningarna. För lågt liggande fastigheter i området bidrar det till en ökad risk för 
källaröversvämningar. Då förslaget innebär ytterligare asfaltering av ytor bör en 
dagvattenutredning genomföras för att säkerställa att befintligt dagvattennät har tillräcklig 
kapacitet. 

De flesta ledningar i mark antas ligga på ett djup större än 0,5 meter och därmed är det få 
ledningar som kommer i direkt konflikt med förslaget. Det aktuella schaktningsdjupet 
antas i detta skede vara runt 0,5 m, då kan man generellt förvänta sig att finna elledningar, 
optoledningar, dagvattenledningar och i viss mån fjärrvärme och fjärrkyla. 
Vattenledningar, spillvattenledningar samt kombinerade ledningar ligger generellt 
djupare. Kommande ledningssamordning samt detaljprojektering föreslås hantera frågor 
kopplat till eventuella flyttar av ledningar.  

Gasledning berör stor del av sträckan genom att ligga inom eller strax utanför aktuellt 
område och manar till försiktighet under byggtiden.  

Belysningskablar behöver dras om i samband med flytt av belysningsstolpar. Vid flytt av 
belysningsstolpar behöver befintliga ledningar tas extra hänsyn till då djupare grävning 
kan bli aktuellt lokalt. Vid Warvrinskys plats samt längs Guldhedsgatan krävs flytt av 
elskåp. 

Ett antal vattenposter berörs vilket behöver stämmas av med Räddningstjänsten för att 
säkerställa tillgänglighet under och efter byggnation. Vissa av de behöver även justeras 
eller flyttas. Ett antal vattenmätarbrunnar och avstängningsventiler berörs och kan behöva 
höjdjusteras. 

Ett cirka 40 m² stort område vid Götaplatsen med markvärme berörs av i delsträcka 1. 
Markvärmen har fjärrvärmenätets varmvatten som energikälla. Det varma vattnet leds ut 
via matarledning och fördelningsrör till värmeslingor i marken som smälter snö och is, 
detta symboliseras av ett raster i Bilaga 2. Arbetsritningar finns hos Trafikkontoret.  

  



 

 

Trafikkontoret 
 

  

Göteborgs Stad Trafikkontoret 
Genomförandestudie Cykelväg Annedalsmotet–Götaplatsen, 20201120 

 60 (83) 

   
   

G.3 Förhållanden under byggtiden 
Utbyggnadsordning 
Utbyggnadsordningen föreslås starta vid passagen vid Götaplatsen och avslutas med 
passagen av Ehrenströmsgatan. Utbyggnadsordningen är uppdelad i åtta 
utbyggnadsetapper. 

Utbyggnadsetapp 1 startar vid passagen vid Götaplatsen och går fram till korsningen vid 
Gibraltargatan. Etapp 2 startar vid korsningen vid Gibraltargatan och går fram till 
korsningen vid Aschebergsgatan och etapp 3 startar vid korsningen vid Aschebergsgatan 
och går fram till korsningen vid Landalagatan, se Figur 31. 

 
Figur 31. Utbyggnadsetapp 1–3. 
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Utbyggnadsetapp 4 startar vid korsningen vid Amund Grefwegatan/Landalagatan och går 
fram till korsningen vid Holtermansgatan och etapp 5 startar vid korsningen vid 
Landalagatan/Aschebergsgatan och går fram till Wavrinskys plats, se Figur 32. 

 
Figur 32. Utbyggnadsetapp 4–5. 
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Utbyggnadsetapp 6 startar vid Wavrinskys plats och går fram till korsningen vid Doktor 
Saléns Gata. Etapp 7 startar vid Doktor Saléns Gata och går fram till befintlig 
busshållplats och etapp 8 startar vid befintlig busshållplats och går fram till Per 
Dubbsgatan, se Figur 33. 

 
Figur 33. Utbyggnadsetapp 6–8.  

Trafikföringsprinciper 
Den enkelriktade pendlingscykelbanan på norra sidan gatan föreslås byggas först under 
etapp 1. Under byggtiden flyttas all gång- och cykeltrafik längs gatan över till den 
befintliga gång- och cykelbanan på södra sidan gatan. Den södra cykelbanan blir därmed 
tillfälligt dubbelriktad. När den norra pendlingscykelbanan är färdigbyggd flyttas istället 
all gång- och cykeltrafik till norra sidan. Den nybyggda enkelriktade 
pendlingscykelbanan blir tillfälligt dubbelriktad under tiden som den södra 
pendlingscykelbanan byggs. 

Den enkelriktade pendlingscykelbanan på norra sidan gatan föreslås byggas först under 
etapp 2. Under byggtiden flyttas all gång- och cykeltrafik längs gatan över till den 
befintliga gång- och cykelbanan på södra sidan gatan. Den södra cykelbanan blir därmed 
tillfälligt dubbelriktad. När den norra pendlingscykelbanan är färdigbyggd flyttas istället 
all gång- och cykeltrafik till norra sidan. Den nybyggda enkelriktade 
pendlingscykelbanan blir tillfälligt dubbelriktad under tiden som den södra 
pendlingscykelbanan byggs. Den södra pendlingscykelbanan byggs i ett första skede fram 
till den befintliga busshållplatsen. En provisorisk busshållplats anläggs innan resterande 
del av cykelbanan anläggs. 
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Under etapp 3 hänvisas cykeltrafiken till befintlig cykelbana längs Aschebergsgatan via 
Holtermansgatan och Landalagatan. Gångtrafiken hänvisas till befintlig gångbana längs 
Aschebergsgatan. 

Under etapp 4 hänvisas cykeltrafiken till befintlig cykelbana längs Aschebergsgatan via 
Holtermansgatan och Landalagatan. Gångtrafiken hänvisas till befintlig gångbana längs 
Aschebergsgatan. 

Under etapp 5 stängs körfält (K1) av i södergående riktning för biltrafik för att användas 
till omledning av gång- och cykeltrafik i båda riktningar. GCM-stöd används för att 
separera oskyddade trafikanter från biltrafiken i K2. Detta innebär att biltrafiken och 
kollektivtrafiken i södergående riktning tillfälligt får dela på ett körfält. 

Under etapp 6 stängs körfält (K1) av i norrgående riktning för biltrafik för att användas 
till omledning av gång- och cykeltrafik i båda riktningar. GCM-stöd används för att 
separera oskyddade trafikanter från biltrafiken i K2. Infarten till ISGR Campus 
Guldheden beaktas särskilt och en provisorisk infart föreslås anläggs här. 

Under Etapp 7 stängs körfält (K1) av i norrgående riktning för att användas till omledning 
av gång- och cykeltrafikanter i båda riktningar. GCM-stöd använd för att separera 
oskyddade trafikanter från biltrafiken i K2. På en kortare sträcka i höjd med Doktor 
Saléns Gata har Guldhedsgatan endast ett körfält. Arbeten på denna sträcka föreslås 
utföras under lågtrafik, det vill säga under nattetid. Biltrafiken på östra sidan av 
Guldhedsgatan föreslås ledas över till västra sidan på en kortare sträcka. Reglering 
föreslås ske med hjälp av flaggvakter eller tillfällig trafiksignal. 

Under etapp 8 stängs körfält (K1) av i norrgående riktning för att användas till omledning 
av gång- och cykeltrafik och biltrafik. Detta innebär att det kommer vara dubbelriktad 
gång- och cykeltrafik i båda riktningar. GCM-stöd används för att separera oskyddade 
trafikanter från biltrafiken i K2. En provisorisk busshållplats föreslås anläggas på 
sträckan eftersom befintlig busshållplats påverkas av byggnationen. 

Påverkan på miljö och hälsa 
Påverkan på miljön och människors hälsa under byggskedet är kortvarig men kan 
upplevas som störande. Omfattningen av denna påverkan kan vara svår att uppskatta 
innan helt färdigställda handlingar tagits fram för projektet. Byggnationen kommer 
innebära transporter av material till och eventuellt från projektet. Anläggningsarbete 
kommer till viss grad medföra störningar, huvudsakligen i form av buller, vibrationer, 
damning, tillgänglighet samt begränsningar i markanvändning. Närliggande bostäder, 
arbetsplatser och skolverksamhet samt vägnät kommer att direkt, eller indirekt, beröras av 
dessa störningar. Under byggnation kan köbildningen öka och medföra längre 
tomgångskörning. 

Arbetet bör anpassas så att inte bullernivåer och vibrationer som överstiger 
Naturvårdsverkets gällande riktvärden för byggarbetsplatser (NFS 2004:15) uppkommer 
och förslagsvis bör bullrande arbete bara utföras mellan klockan 07–17 på vardagar. 
Åtgärder för att minimera störningar på grund av damning bör beaktas. 
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Svensk standard för sprängning bör tillämpas vid vibrationsalstrande arbeten. Beaktande 
måste också tas till eventuell påverkan på befintliga byggnader. Träd som riskeras att 
skadas i byggskedet ska skyddas och markarbeten i närheten av träd ska utföras enligt 
Teknisk handbok. Kontakt med Park- och naturförvaltningen rekommenderas för att 
kommunicera planerade åtgärder.  

Marken kan innehålla äldre fyllnadsmassor, vilka kan vara förorenade. Förorenad mark 
kan kräva särskild hantering i byggskedet och vid behov bör prover tas på eventuella 
utfyllnadsmassor.  

All asfalt på befintliga cykelbanor föreslås tas bort inom projektet och att ny asfalt läggs. 
Det finns risk att befintlig asfalt består av tjärasfalt med höga halter av PAH:er. Massor 
innehållande tjärasfalt ska hanteras som farligt avfall. Provtagning av asfalt bör utföras 
inför byggstart. Vid eventuell rivning av betongkonstruktioner, till exempel stödmurar, 
behövs provtagning av betongen för att undersöka förekomst av sexvärt krom. Eventuellt 
avfall innehållande tjärasfalt eller betong innehållande sexvärt krom måste hanteras 
separat.  

Det krävs ett säkerhetsavstånd från eventuella gasledningar vid sprängning av berg. Vid 
påverkan på ledningar krävs samråd med ledningsägare. Detsamma gäller vid flytt av 
kontaktledningsstolpar, elskåp etcetera. Handschakt, av Trafikkontoret godkänd 
entreprenör, krävs vid området med markvärme i anslutning till Götaplatsen. Arbetet ska 
genomföras utanför driftsäsong som varar mellan 15 november och 31 mars. Om möjligt 
bör åtgärden kombineras med andra underhållsarbeten längs med sträckan. 

Behov av markåtkomst i form av tillfällig nyttjanderätt för etableringsytor med mera 
utreds i senare skeden. 

Påverkan på trafik 
Under byggskedet kommer i stort sett samtliga trafikantslag att påverkas. I de 
avtalsskrivningar som togs fram i samband med Västsvenska paketet block 2, och 
undertecknades av Västsvenska paketets parter, fastslås att ”utförande Part ska vid 
planering och genomförande av projekt ta vederbörlig hänsyn till alla trafikslags 
framkomlighet under byggnadstiden med fokus på gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik 
och näringslivets transporter.”  

För att minimera påverkan på gång-, cykel och kollektivtrafiken har därför de riktlinjer 
som av avtalspartrans undertecknats legat till grund för förslaget till utbyggnadsordning 
samt trafikföringsprinciper. Det är viktigt att tillse att de principer som parterna 
gemensamt avtalat om genomsyrar även senare arbete med trafik under byggtid. 

Förslaget bygger på den målbild för trafik under byggtid som KomFram har fastslagit, det 
vill säga det skall vara enkelt, trafiksäkert och pålitligt att nå sin destination under 
byggtiden. Strategin för hur projekt i staden ska arbeta med cykel bygger på principen 
”Cykla igenom överskådligt och med god kvalitet”. För cykeltrafik är det av väsentlig 
betydelse att cykelnätet är förutsägbart, kontinuerligt sammanhängande och överskådligt, 
även under byggtiden, och att standarden på omledningar håller god kvalitet. Att säkra 
kvalitet och tillgänglighet för cykel under byggtid är en förutsättning för att strategin ska 
uppnås. 
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Även strategin för fotgängaren har och bör i kommande arbete genomsyra förslaget till 
trafik under byggandet av projektet. Strategin för hur projektet ska förhålla sig till 
fotgängare bygger på principen ”Gå igenom – säkert och tryggt”. Detta ska ske genom 
"säkring av kvalitet och tillgänglighet för fotgängare." 

Riktlinjerna, Riktlinjer för hantering av fotgängare under byggskedet i Göteborg samt 
Riktlinjer för hantering av cykeltrafik under byggskedet i Göteborg, finns att hämta i 
Tekniska handboken. 

Vid bergschaktarbeten så som sprängning eller sågning kommer all närliggande trafik, det 
vill säga kollektivtrafik, trafik på väg-, gång- och cykelbanor, påverkas temporärt. Med 
detta avses tillfälliga avstängningar vid tidpunkten för sprängning för att hålla 
erforderliga säkerhetsavstånd. Hänsyn behöver även tas till befintliga hus och broar. En 
riskanalys bör också genomföras i samband med sprängning eller sågning.  

Hållplatsläge C, Medicinaregatan och samt hållplatsläge E, Kapellplatsen kommer att 
temporärt behöva ersättas med reservhållplatser under delar av byggtiden. Vid 
Wavrinskys plats kommer Styr & Ställ-stationen att behöva flyttas temporärt under 
byggtiden.  

I samband med genomförandestudien har en analys av behov och påverkan under 
byggtiden genomförts, se Bilaga 4. Dokumentet är ett levande dokument och ska 
uppdateras i takt med projektets olika skeden och om olika förutsättningar förändras. 

G.4 Fastighetsinlösen samt påverkan på detaljplaner/stadsplaner 
Fastighetsinlösen 
Samtliga intrång på mark som inte förvaltas av Trafiknämnden i Göteborgs stad redovisas 
i ritningarna över trafikförslaget, se Bilaga 1. I ritningarna redovisas även hur stort 
intrånget är samt om fastighetsägaren är kommunal, regional eller privat.  

Förslaget för delsträcka 1 innebär intrång i kommunal fastighet på norra sidan 
Läraregatan, öster om Molinsgatan. Fastigheten förvaltas av Fastighetsnämnden. På södra 
sidan Läraregatan, öster om korsningen med Aschebergsgatan, sker även ett intrång i 
privat fastighet där Chalmers Fastigheter är fastighetsägare.  

Längs delsträcka 2 och delsträcka 3 sker fastighetsintrång på norra sidan Guldhedsgatan, 
mellan Egnahemsbron och Wavrinskys plats. Fastigheten är kommunal och förvaltas av 
Park- och naturnämnden. 

På delsträcka 3 innebär trafikförslaget intrång i flera fastigheter. Fyra av dessa fastigheter 
är kommunala och förvaltas av antingen Park- och naturnämnden eller av Lokalnämnden. 
En av fastigheterna ägs av Västra Götalandsregionen och en fastighet är privat.  

Detaljplaner/Stadsplaner 
Sträckan för pendlingscykelbanan går genom område som omfattas av antingen detaljplan 
eller stadsplan. På delsträcka 1 föreslås att pendlingscykelbanan anläggs på mark som inte 
får bebyggas enligt detaljplan II-4379 (1480K-II-4379). På delsträcka 2 och 3, på norra 
sidan om Guldhedsgatan, innebär trafikförslaget att pendlingscykelbanan anläggs mark 
med ändamål allmän plats (Park) enligt stadsplan II-2551 (1480K-II-2551).  
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På norra sidan passagen av Guldhedsgatan, på delsträcka 3, föreslås att 
pendlingscykelbanan anläggs på mark som inte får bebyggas enligt detaljplan II-4110 
(1480K-II-4110). Vidare söderut på delsträcka 3 innebär trafikförslaget att 
pendlingscykelbanan anläggs på mark, längs östra sidan om Guldhedsgatan, som omfattas 
av två stadsplaner. Dessa är från 1947 respektive 1955, vilket gör det svårt att utläsa om 
ändamålen i planerna överensstämmer med trafikförslaget.  

  



 

 

Trafikkontoret 
 

  

Göteborgs Stad Trafikkontoret 
Genomförandestudie Cykelväg Annedalsmotet–Götaplatsen, 20201120 

 67 (83) 

   
   

H. Måluppfyllelse 
Generellt uppnås standard för pendlingscykelnät för 501–1 000 cyklister/maxtimma med 
det trafikförslag för delsträcka 1–3 som presenteras i kapitel F. Det finns dock ett antal 
sträckor i trafikförslaget där standard för pendlingscykelnät av olika anledningar inte 
uppnås. Dessa illustreras i Figur 34–Figur 36. 

För enkelriktade cykelbanor gäller bredden 2,4 meter för att uppnå god och säker 
framkomlighet. De enkelriktade cykelbanorna på delsträcka 1 i trafikförslaget uppnår 
standard för pendlingscykelnät i enlighet med Figur 34.  

 
Figur 34. Uppnådd standard med avseende på bredd för delsträcka 1 i trafikförslaget.  

För dubbelriktade cykelbanor gäller bredden 3,6 meter för att uppnå god och säker 
framkomlighet. På delsträcka 2 uppnås standard för pendlingscykelnät enligt Figur 35. 
Aspekter som trädallén utmed Landalagatan vilken inte bör tas ned, fastighetsgränser, 
befintliga murar, berg och brokonstruktion bidrar till att standarden för pendlingscykelnät 
inte har kunnat uppnås på stora delar av sträckan.  

På delsträcka 3 uppnås standard för pendlingscykelnät enligt Figur 36. Anledningar till att 
standard pendlingscykelnät inte uppnås på två ställen utmed sträckan är hållplats 
Medicinaregatans platsanspråk samt fastighetsgräns vid Reutersgatan/Guldhedsgatan. 
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Figur 35. Uppnådd standard med avseende på bredd för delsträcka 2 i trafikförslaget. 

 
Figur 36. Uppnådd standard med avseende på bredd för delsträcka 3 i trafikförslaget. 
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Trafikförslaget innebär vidare att cyklister i högre grad prioriteras vid passager genom att 
flera av dessa utformas som cykelöverfarter. Linjeföringen för cyklister i anslutning till 
passager har förbättrats längs sträckan. Trafikförslaget följer även cykelprogrammets 
princip att använda enkelriktade cykelbanor i tätare stadsmiljöer.  

Trafikförslaget bidrar till att uppnå målet att bygga en sammanhängande och väl utformad 
cykelinfrastruktur i Göteborg genom att knyta samman utbyggnadsstrategins 
tyngdpunkter och kraftsamlingsområden. En sammanhängande och väl utformad 
cykelinfrastruktur är en viktig komponent i arbetet med att uppfylla målen om att 
tredubbla antalet cykelresor till år 2025 samt att tre av fyra göteborgare ska anse att 
Göteborg är en cykelvänlig stad.  
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I. Lov, dispenser, anmälan och tillstånd  
Vid markarbeten kommer troligen äldre fyllnadsmassor påträffas vilka kan innehålla 
föroreningar. Om förorening noteras behöver detta meddelas miljöförvaltningen på 
Göteborgs stad.  

Generellt gäller att vid påverkan på träd ska samråd genomföras med Park- och 
naturförvaltningen på Göteborg stad. Eftersom trädallén utmed Landalagatan är 
biotopskyddad krävs en ansökan om dispens från biotoppskyddsbestämmelserna i 
miljöbalken för att ta ned det påverkade trädet. Detta görs hos Länsstyrelsen. 

Eftersom arbeten kommer att ske i närheten av fornlämningen (L1969:846) på norra sidan 
Guldhedsgatan krävs samråd med Länsstyrelsen inför entreprenadstart för att säkerställa 
att ingen påverkan på lämningen kommer att ske. 

Vid sprängningsarbeten krävs tillstånd från Polismyndigheten. Sprängning av berg kan 
bli aktuellt på flera platser längs Guldhedsgatan, mellan hållplats Chalmers och 
Ehrenströmsgatan.  
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J. Kostnadsbedömning 
En kostnadsbedömning har tagits fram för det trafikförslag som presenteras i kapitel F. I 
kostnadsbedömningen ingår totalkostnad för vidare utredningar, projektering, 
byggledning, produktion, överlämnande samt tillkommande och oförutsedda kostnader. I 
kostnadsbedömningen finns inga kostnader för eventuella förorenade massor som 
behöver köras till deponi eller eventuella geotekniska förstärkningsåtgärder.  

Kostnadsläge avser 2020-års prisnivå. Alla kostnader är i SEK exklusive mervärdesskatt. 
Priserna för de olika byggdelarna är framräknade utifrån de projektspecifika 
förutsättningar samt från referenspriser och erfarenhetsvärden från liknande projekt.  

Kostnadsbedömningen inkluderar bland annat ny beläggning och granitkantsten för hela 
pendlingscykelbanan samt nya separering mellan fotgängare och cyklister genom tre 
rader smågatsten. Kostnadsbedömningen inkluderar även tillgänglighetsanpassning av 
berörda hållplatser enligt gällande standard, flytt av belysningsstolpar samt höjdjustering 
av befintliga brunnar. 

För att få fram en uppskattad årlig driftkostnad har en schablonmässig kostnad om 2 % av 
kalkylerad totalkostnad antagits. Detta medför en årlig driftkostnad på cirka 637 000 kr 

I Tabell 2 visas en sammanställning av kostnadsbedömningen. Vidare utredningar ingår i 
posten för delsträckorna i tabellen. Kostnadsbedömningen redovisas i sin helhet i Bilaga 
5.  

Tabell 2. Kostnadsbedömning. 
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I enlighet med överenskommelser gjorda inom Sverigeförhandlingen finns en 
budget för sträckan på 28 Mkr, efter indexreglering 30 Mkr. Då 
kostnadsuppskattningen för projektet överskrider denna summa kommer troligtvis 
annan finansiering behöva komplettera finansieringen via Sverigeförhandlingen, 
om samtliga beskrivna åtgärder ska genomföras fullt ut.  

Föreslagen besparingsåtgärd/åtgärd med annan finansiering är lokaliserad på 
delsträckan 3, på sträckan norr om hållplats Medicinaregatan fram till korsningen 
med Doktor Saléns gata. Åtgärderna innebär att den smala sektionen vid hållplats 
Medicinaregatan byggs om, likaså byggs korsningen vid Doktor Saléns gata om. 
Åtgärden medför en besparing 2.500.000 kr. 

Uppskattad total kostnad blir då cirka 29 333 000 kr. 

På utpekad sträcka föreslås en dubbelriktade cykelbanan med bredden 3,6 meter 
och en intilliggande gångbana med en bredd på cirka 2,0 meter anläggas. 
Föreslagen utformning på sträckan innebär dels flytt av ett antal 
kontaktledningsstolpar för spårvägen, dels intrång i berg. Båda åtgärderna är 
starkt kostnadsdrivande. 

Idag är fotgängare och cyklister separerade genom en målad linje längs sträckan, 
som totalt är mellan 3,4 till 5 meter bred. Det finns inga trafikflödesmätningar på 
sträckan, men uppfattningen är att detta är en av de sträckor längs 
utredningsområdet med lägst flöde av oskyddade trafikanter. Sträckan har redan 
idag förhållandevis god standard - breddmässigt, god orienterbarhet (sikten är 
god, rak linjeföring) och god standard på ytskikt – då den förhållandevis nyligen 
byggdes om. 
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K. Risker - analys och bedömning  
K.1 Projekt 
I ett tidigt skede av ett projekt finns fortfarande stora osäkerheter gällande utförandet. 
Tabell 3 visar exempel på risker och osäkerheter kopplade till projektet samt vilka 
konsekvenser dessa kan få.  

Tabell 3 Lista med osäkerheter, projektrisker samt vilka konsekvenser som uppstår om dessa faller ut. 

Moment Risk Konsekvens 
Befintlig trafik Under produktionsskedet 

kommer befintlig gång- och 
cykelbana stängas av och 
befintlig körbana bitvis 
smalnas av. 

Omledning av befintlig trafik. 

Arbetsmiljö Produktionen sker i och invid 
befintlig trafik. 

Ordentligt med avstängningar 
och skydd i form av barriärer 
och tunga skydd. Tydliga 
hänvisningar för befintlig 
trafik. 

Markinlösen Eventuella behov av utökat 
markintrång.  

Ökade kostnader. Förlängd 
tidplan. 

Geoteknik Geotekniska undersökningar 
som påvisar svåra 
byggförhållanden och dålig 
bärighet mark. 

Ökade kostnader. Förlängd 
tidplan. 

Marknadsläget för 
material och 
entreprenör 

Beroende på marknadsläget 
kan kostnadsuppskattningen 
både öka och minska för 
projektet som helhet. 

Ökade/minskade kostnader. 
Förlängd tidplan. 

Lov, dispenser, 
anmälan och tillstånd 
från myndigheter 

Långa handläggningstider. Att 
anmälan eller 
tillståndsansökan inte har 
gjorts eller görs för sent på 
grund av att vissa 
arbetsmoment inte blir kända 
förrän sent i processen, eller 
på grund av okunskap eller 
slarv. 

Ökade kostnader. Förlängd 
tidplan. 

Opinionen Överklagande Ökade kostnader. Förlängd 
tidplan. 

Marksanering Tänkt mark för byggnation är 
förorenad. 

Ökade kostnader. Förlängd 
tidplan. 

Arkeologi Hänsynstagande till arkeologi, 
fornlämningar och andra delar 
med kulturhistoriska värden. 

Ökade kostnader. Förlängd 
tidplan. 
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K.2 Arbetsmiljöplan 
En arbetsmiljöplan har påbörjat av byggarbetsmiljösamordnare för planering och 
projektering. Arbetsmiljöplanen är i detta skede ej färdigställd och kommer behöva 
kompletteras och eventuellt justera i kommande skeden av projektet. 

K.3 Miljö och hälsa 
Inom ramen för genomförandestudien har en första värdering av miljö- och hälsorisker 
genomförts, se Bilaga 6. Underlag för att identifiera risker är 
riskidentifieringsdiskussioner med teknikansvariga för utredande konsultfirma (COWI) 
samt erfarenheter från liknande byggprojekt. Riskbedömningen är gjord före 
riskreducerande åtgärder. 

Enligt mall i Teknisk Handbok ska endast risker som bedöms vara obetydliga  
(summa 1–2) bedömas vara acceptabla. För övriga risker måste åtgärder föreslås.  

Risker enligt riskmatris före riskreducerande åtgärder: 

• MKN överskrids i pendlingscykelbanans område. Att uppehålla sig inom 
områden där MKN överskrids innebär hälsorisker. Även om exponeringen vid en 
enstaka cykeltur är kortvarig kan man inte bortse från att den sammanvägda 
(kumulativa) exponeringen vid dagligt cykelpendlande tillsammans med övrig 
vistelse i luftföroreningspåverkad stadsmiljö skulle kunna innebära hälsorisker. 
Detta uppvägs dock till viss del av cyklandets hälsofördelar. Dock bör det 
undersökas om det finns möjligheter att göra åtgärder för att minska cyklisters 
exponering för luftföroreningar i hårt trafikerade miljöer. En långsiktig 
målsättning med pendlingscykelbanan är att främja cykling och minska 
biltrafiken i Göteborg. 

• Arbetsmoment som medför buller och vibrationer. Konsekvens blir störning eller 
skador på allmänhet/närboende och störning för djurliv (t.ex. häckande fåglar).  

• Entreprenadarbeten medför störning i framkomlighet för allmänhet och 
yrkestrafik. 

• Damm sprids till omgivningen och påverkar luftkvaliteten och därmed 
människors hälsa och risker för skador på egendom.  

• Konstruktioner orsakar sättningar, skred eller ras, på grund av att marken inte 
klarar belastning, eller på grund av regn eller kraftig släntlutning. 

• Förorenade massor eller tjärasfalt påträffas i arbetsområdet. 

• Stenskott från sprängning, läckage med mera kan medföra risk för olyckor och 
risk för egendoms- och personskador. 

• Exponering eller läckage av farliga ämnen som hanteras eller lagras på fel sätt, 
eller genom olycka.  

• Olyckor eller skador under entreprenadarbete, på grund av otillräckliga skydd 
eller otillräcklig information till trafikanter. 
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• Skyddsvärt område påverkas (biotoper) på grund av att arbetsområdet ändrats 
eller att det inte framkommit i tidigare inventeringar.  

• Fornlämningar påverkas negativt på grund av att arbetsområdet ändras.  
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L. Kommunikationsplan 
I kapitel 3C i Teknisk Handbok finns anvisningar om hur kommunikationen under 
byggskedet ska ske. Målet med kommunikationen ska vara att alla intressenter och 
berörda ska känna till att projektet ska genomföras, varför det genomförs, när det startar 
och när det beräknas vara avslutat. De behöver också veta hur de påverkas av 
byggnationen och vad vi gör för att minimera störningen. En kommunikationsplan, som 
är ett levande dokument, ska i god tid före byggstart upprättas.  

Målgruppen för den externa kommunikationen är i första hand boende och verksamma 
längs sträckan, men även de som besöker publika verksamheter i närområdet kan vara 
behjälpta av information.   

Entreprenören ansvarar för att fastighetsägare, boende, verksamheter och andra berörda 
informeras. Hur detta ska ske finns beskrivet i broschyren Information om arbeten i 
trafiken - en handbok för entreprenörer som finns tillgänglig via Teknisk handbok. 

Kommunikationen sker i första hand genom skyltar på plats och utskick, Trafiknytt, i 
brevlådan. Trafiknytt kan med fördel även distribueras till fastighetsägare som kan sätta 
upp dessa i trapphus, med mera, samt till verksamhetsutövare i närområdet. 
Trafikkontorets mall för Trafiknytt ska användas och anpassas för respektive projekt. 
Varje Trafiknytt ska skickas till Trafikkontoret för avstämning senast 14 dagar innan 
aktuell störning/förändringar. Utformning, utgivning och distribution stäms av med 
Trafikkontorets ansvariga för Trafiknytt. Informationen får endast anslås på sådant sätt 
som inte strider mot den lokala ordningsstadgan. 

Trafikkontorets kommunikationsavdelning ansvarar för att skicka godkänt Trafiknytt till: 

• Projektledaren/uppdragsledaren 
• Byggledare för projektet 
• Webbansvarig på trafikkontoret 
• Ansvariga för trafikanordningsplaner på trafikkontoret 
• Trafiksamordningsfunktionen på trafikkontoret 
• Göteborgs stads kontaktcenter 
• Trafiken.nu  
• Trafik Göteborg 

 
Information om projektet ska finnas på goteborg.se och Trafiken.nu. Det är viktigt att 
informationen är aktuell och uppdateras löpande. Trafikkontoret ansvarar för att lägga ut 
relevant information på stadens webbsida.  
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M. Övriga studerade alternativ 
Under arbetet med genomförandestudien har olika alternativa utformningsförslag 
studerats. I detta kapitel beskrivs de alternativ som av olika skäl valts bort under arbetet 
med genomförandestudien. Motiv till bortval beskrivs också i kapitlet. 

M.1 Delsträcka 1 
Dubbelriktad cykelbana 
På delsträcka 1 har ett alternativ med dubbelriktad cykelbana studerats, se Bilaga 7. 
Alternativet innebär en dubbelriktad cykelbana med intilliggande gångbana på norra 
sidan Viktor Rydbergsgatan. Den dubbelriktade cykelbanan samt gångbanan fortsätter 
vidare på samma sida längs Läraregatan och Amund Grefwegatan till delsträckans slut. 
På södra sidan Viktor Rydbergsgatan kvarstår endast en gångbana. Den dubbelriktade 
cykelbanan är cirka 3,6 meter bred fram till korsningen med Läraregatan. Mellan 
korsningen med Läraregatan och korsningen med Gibraltargatan smalnar cykelbanan av 
till cirka 2,4 meter. Bredden ökar sedan till 3 meter fram till korsningen med 
Aschebergsgatan. Längs Amund Grefwegatan är cykelbanan återigen cirka 3,6 meter 
bred.  

Intilliggande gångbana varierar också i bredd, från cirka 2,0 meter till 3,5 meter. På 
motsatt sida cykelbanan föreslås även justeringar av kvarvarande gångbana mellan 
Götaplatsen och Aschebergsgatan. Denna varierar mellan cirka 2,0 och3,6 meter i bredd 
längs sträckan.  

I alternativet utformas passager av anslutande gator som cykelöverfarter kombinerat med 
övergångsställe. Passagen av Aschebergsgatan sker dock genom att cyklister passerar rakt 
igenom korsningen i en cykelpassage. Vid korsande passager av Viktor Rydbergsgatan, 
Läraregatan och Amund Grefwegatan sker tillfälliga avsmalningar av både cykelbana och 
gångbana för att möjliggöra utrymme för cyklister och fotgängare som väntar på att få 
passera gatan. 

I förslaget flyttas befintlig längsgående parkering längs Viktor Rydbergsgatan, mellan 
Ekmansgatan och Läraregatan, från den västra till den östra sidan. För att frigöra mer 
utrymme för gång- och cykelbana föreslås att svängkörfält i riktning Läraregatan mot 
Gibraltargatan tas bort, i likhet med trafikförslaget.  

På södra sidan Läraregatan sker även ett intrång i privat fastighet (Chalmers), öster om 
korsningen med Aschebergsgatan.  

Förslaget med dubbelriktad cykelbana har valts bort till fördel för alternativet med 
enkelriktad cykelbana. Enligt Cykelprogrammet finns en rad fördelar med enkelriktade 
cykelbanor avseende framkomlighet, säkerhet och orienterbarhet i tätare stadsmiljöer. Då 
sträckan Annedalsmotet–Götaplatsen ligger inom "innerstaden" är det enligt 
Cykelprogrammet lämpligt att anlägga enkelriktade cykelbanor på sträckan. Enkelriktade 
cykelbanor skapar också, enligt Cykelprogrammet, bättre möjligheter att bygga ett 
enhetligt och sammanhängande cykelsystem, eftersom det är lätt att byta mellan olika 
utformningsprinciper.  

Alternativet innebär en minskad kostnad på cirka 700 000 kr jämfört med enkelriktad 
cykelbana som presenteras i trafikförslaget. 
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I förslaget med dubbelriktad cykelbana har flera alternativa utformningar längs delsträcka 
1 studerats. Ett sådant är att smalna av bilkörbanan vid passager studerats längs Viktor 
Rydbergsgatan. Alternativet skulle innebära att refuger vid passagerna skulle behöva tas 
bort. Alternativet har valts bort på grund av att trafiksäkerheten för fotgängare som 
passerar gatan anses minska om refugerna tas bort.   

För passagen av Aschebergsgatan har även ett alternativ med indragen cykelpassage, 
parallellt med övergångstället (likt dagens utformning), studerats. Alternativet har dock 
valts bort på grund av att en rät cykelpassage ger bättre framkomlighet för cyklister. En 
indragen cykelpassage innebär också en fortsatt trång sektion öster om passagen med risk 
för köbildning av cyklister och potentiella konflikter med gående. 

För dubbelriktad gång- och cykelbana har även alternativet att ta bort svängkörfält längs 
Läraregatan, på sträckan mellan Gibraltargatan och Aschebergsgatan studerats. Detta 
skulle innebära att endast ett körfält i vardera riktningen kvarstod på sträckan. 
Alternativet har valts bort på grund av kapacitetsskäl för kollektivtrafiken. 

Enkelriktad cykelbana  
Även för enkelriktad cykelbana har alternativet att ta bort svängfält längs Läraregatan, på 
sträckan mellan Gibraltargatan och Aschebergsgatan studerats. Alternativet har valts bort 
på grund av samma anledning som anges för dubbelriktad cykelbana.  

På sträckan närmast Götaplatsen längs Viktor Rydbergsgatan har alternativet att variera 
bredden på parkeringsplatserna mot gatan studerats. Detta som ett alternativ till att variera 
bredden på skiljeremsan som presenteras i kapitel F. Trafikförslag. Att variera bredden på 
parkeringsplatserna mot gatan underlättar driftarbetet, dock finns en risk för att 
exempelvis parkerade lastbilar delvis blockerar bilkörfälten. Alternativet har därför valts 
bort. 

För passagen av Aschebergsgatan har alternativet med indragen cykelpassage, parallellt 
med övergångstället, studerats. Alternativet har dock vals bort på grund av att en rak 
cykelpassage ger bättre framkomlighet för cyklister. Även för passage av Gibraltargatan 
har alternativ med indragen cykelpassage studerats. Även detta alternativ har valts bort. 

För passagerna av Aschebergsgatan, Gibraltargatan samt Läraregatan öster om 
Gibraltargatan har ett alternativ studerats med bibehållna mittrefuger samt en 
körbanehållplats vid Kapellplatsen läge E. Alternativet medför cykelfält förbi 
övergångsställena på Läraregatan samt en föreslagen cykelbox för cyklister österut längs 
Läraregatan i riktning mot Molinsgatan. Vidare innebär förslaget att cyklister hamnar i 
konflikt sinsemellan i sydvästra hörnet av korsningen med Gibraltargatan när korsande 
stråk möts. Alternativet har valts bort på grund av bristande trafiksäkerhet för cyklister 
som färdas i cykelfält genom korsningarna samt avsaknad av magasinering för cyklister i 
det sydvästra hörnet av korsningen med Gibraltargatan.   

M.2 Delsträcka 2 
Trafikförslaget som presenteras i kapitel F innebär flytt av en stödmur mot Stena Center 
för att frigöra utrymme för breddning av gång- och cykelbanan. Bortvalt alternativ 
innebär att gång- och cykelbanan behåller befintlig bredd och att stödmuren står kvar i sitt 
befintliga läge. Detta skulle innebära en lägre kostnad, men också en lägre standard för 
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fotgängare och cyklister. Alternativet har valts bort då standardhöjningen för fotgängare 
och cyklister har prioriterats.  

På sträckan mellan hållplats Chalmers och Wavrinskys plats är utrymmet begränsat på 
grund av bergväggar på båda sidor Guldhedsgatan. Trafikförslaget innebär bergschakt för 
att bredda befintlig gång- och cykelbana. Alternativet till bergschakt är att gång- och 
cykelbanan behåller befintlig bredd, vilket skulle innebära en lokal avsmalning av 
pendlingscykelbanan på en längre sträcka än trafikförslaget innebär. Detta skulle innebära 
en lägre kostnad, men också en lägre standard på en längre sträcka för både fotgängare 
och cyklister. Alternativet har därför valts bort. 

Alternativet att bredda befintlig gång- och cykelbana mot Guldhedsgatan genom att 
smalna av bilkörfälten har studerats på delsträcka 2. Alternativet bedöms dock inte vara 
genomförbart då körfälten redan idag är mycket smala. Ytterligare avsmalning skulle 
sannolikt innebära kapacitetsproblem samt försämrad framkomlighet för 
räddningstjänsten och kollektivtrafiken. 

Inom genomförandestudien har även alternativet att ta bort körfält mellan hållplats 
Chalmers och Wavrinskys studerats. Ett sådant alternativ skulle resultera i ett kombinerat 
körfält för bil och spårvagn i riktning mot Sahlgrenska. Spårvagnstrafiken och biltrafiken 
skulle i detta fall styras med hjälp av signalreglering, där spårvägstrafiken prioriteras. 
Åtgärden skulle möjliggöra breddning av gång- och cykelbanan till full standard. Risken 
för kapacitetsproblem samt försämrad framkomlighet för räddningstjänsten och 
kollektivtrafiken bedöms dock vara stor och alternativet har därför valts bort.  

M.3 Delsträcka 3 
Mellan Wavrinskys plats och Ehrenströmsgatan innebär trafikförslaget som presenteras i 
kapitel F bergschakt på flera sträckor längs östra sidan Guldhedsgatan. Alternativet till 
bergschakt är att gång- och cykelbanan behåller befintlig bredd, vilket skulle innebära 
lokala avsmalningar av pendlingscykelbanan längs sträckan. Alternativet skulle innebära 
en lägre kostnad, men också en lägre standard för både fotgängare och cyklister på 
sträckan varför alternativet valts bort.  

Breddning av befintlig gång- och cykelbana mot Guldhedsgatan har även studerats för 
delsträcka 3. På majoriteten av sträckan bedöms det dock inte vara möjligt att smalna av 
bilkörfälten då körfälten redan idag är mycket smala. Ytterligare avsmalning skulle 
sannolikt innebära kapacitetsproblem samt försämrad framkomlighet för 
räddningstjänsten i området. Alternativet har därför valts bort.  

För passagen av Doktor Saléns gata har ett alternativ med mer "rak" passage studerats. 
Alternativet har dock valts bort då bilar riskerar att bli stående i passagen, på grund av 
begränsad sikt, innan de ska svänga ut på Guldhedsgatan.   

Ytterligare ett alternativ som har studerats på delsträckan är att flytta hållplatsläge C 
Medicinaregatan. Detta för att frigöra mer utrymme för breddning av befintlig gång- och 
cykelbana samt för att undvika intrång i privat fastighet. En flytt av hållplatsen är fortsatt 
möjlig och kan vid behov utredas vidare i samverkan med Västtrafik. Dock har det 
bedömts vara svårt att hitta en lokalisering av hållplatsen på annan plats i närområdet som 
är lämplig med tanke på avstånd mellan hållplatsen och närliggande målpunkter. 
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M.4 Delsträcka 4 
För delsträcka 4 har endast den sträcka som inte ingår i genomförandestudie för detaljplan 
för vård och forskning vid Per Dubbsgatan studerats med avseende på 
utformningsalternativ. Studerat alternativ innebär att ett körfält tas bort på sträckan väster 
om hållplats Sahlgrenska huvudentré. Detta skulle resultera i att endast ett kombinerat 
körfält för bil och spårvagn kvarstår i riktning mot Sahlgrenska. Spårvagnstrafiken och 
biltrafiken skulle i detta fall styras med hjälp av signalreglering, där spårvägstrafiken 
prioriteras. Förslaget innebär att gång- och cykelbanan kan breddas till full standard på 
sträckan. Det bedöms dock finnas en stor risk för kapacitetsproblem samt försämrad 
framkomlighet för kollektivtrafik och räddningstjänsten på sträckan. Alternativet har 
därför valts bort.   

N. Övrigt 
N.1 Översiktlig tidplan för kommande skeden  
I Figur 37 visas en övergripande tidplan för kommande skeden.  

 
Figur 37. Övergripande tidplan för kommande skeden. TN=Trafiknämnden.  

N.2 Bygghandling  
Efter genomförandestudiens färdigställande samt beslut i Trafiknämnden ska en 
bygghandling tas fram. Projektering ska genomföras enligt Teknisk Handbok med 
leverans av bygghandling för utförandeentreprenad. Projekteringen planeras att 
genomföras under år 2021/2022. Efter projekteringen och nytt beslut i Trafiknämnden 
sker upphandling av entreprenör. 

N.3 Produktion  
Anläggning av pendlingscykelbanan ska enligt gällande tidplan genomföras under år 
2023/2024 och den färdiga sträckan beräknas kunna börja användas under sommaren år 
2024. 

N.4 Kontroll och uppföljning 
I kapitel I redovisas identifierat behov av lov, dispenser, anmälan och tillstånd. Vid 
upphandling av entreprenör kommer krav att ställas avseende miljökontroll. Under 
produktionsskedet bör beställaren utföra miljökontroller i form av miljöronder med hjälp 
av miljökontrollprogram och checklista. Efter entreprenaden bör ett slutdokument 
sammanfattas och överlämnas inför driftskedet. 
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O. Förslag till inriktning av fortsatt arbete och beslut 
För att säkerställa genomförandet av projektet enligt presenterat trafikförslag i kapitel F. 
Trafikförslag krävs en naturvärdesinventering av de träd samt den mark som kommer att 
påverkas. Samråd bör genomföras med Park- och naturförvaltningen i frågor rörande 
borttagande av träd längs sträckan. Det behöver även ansökans om dispens hos 
Länsstyrelsen för att ta ned trädet som berörs utmed Landalagatan.  

Utöver detta krävs provtagningar av befintliga betongkonstruktioner i form av stödmurar 
som berörs. Det krävs även provtagningar av asfalt längs sträckan samt undersökningar 
av förorenad mark.  

Då förslaget innebär ytterligare asfaltering av ytor bör en dagvattenutredning genomföras 
för att säkerställa att befintligt dagvattennät har tillräcklig kapacitet. 

Bergkvalitet och eventuellt behov av förstärkningar bör ytterligare utredas av 
bergsakkunnig i kommande skede. 

Det kommer även krävas geotekniska fält- och laboratorieundersökningar för att 
säkerställa stabilitets- och sättningsförhållanden utmed sträckan. Inom arbetet med 
genomförandestudien har ett antal områden observerats där stabilitetsutredning erfordras 
och eventuell dimensionering av geotekniska förstärkningsåtgärder behövs. Dessa 
områden inkluderar: 

• Korsningen mellan Läraregatan, Viktor Rydbergsgatan och Teknologgatan med 
planerad breddning på befintlig gräsyta 

• Flytt av stödmurar och stenmur vid hållplats Chalmers 
• Behov av geotekniska förstärkningsåtgärder vid breddning av Guldhedsgatans 

norra vägslänt på en sträcka mellan hållplats Chalmers och Egnahemsbron 
• Flytt av stödmur och stödkonstruktion invid fastigheten Guldheden 20:9 

Markförvärv krävs på ett antal platser längs sträckan för att kunna genomföra projektet 
enligt trafikförslaget. Aktuella markintrång är markerade i ritningarna för trafikförslaget, 
se Bilaga 1. Utöver detta krävs eventuellt ytterligare ett markförvärv om tryckbank 
tillkommer i slänten på norra sidan Guldhedsgatan, mellan hållplats Chalmers och 
Egnahemsbron. 

Vid korsningen Läraregatan/Gibraltargatan rekommenderas att en kapacitetsanalys 
genomförs för att vidare utreda konsekvenserna av förslaget att ta bort vänstersvängfältet 
i riktning söderut, framförallt med avseende på eventuella framtida förändringar av 
kollektivtrafikens linjesträckningar. Detsamma gäller vid korsningen Amund 
Grefwegatan/Aschebergsgatan, där högersvängfältet från Amund Grefwegatan till 
Aschebergsgatan tas bort. Även vid korsning Ehrenströmsgatan/Guldhedsgatan 
rekommenderas att en kapacitetsanalys genomförs, då borttagandet av högersvängfältet 
från Ehrenströmsgatan mot Guldhedsgatan förväntas ha stor påverkan på kapaciteten i 
korsningen. 

Vidare rekommenderas att arbeten som exempelvis schaktarbeten vid anläggning av 
pendlingscykelbanan samordnas med eventuella arbeten med ledningar etcetera inom 
samma område.  
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Om föroreningar noteras vid markarbeten behöver detta meddelas miljöförvaltningen på 
Göteborgs stad.  

Samråd krävs med Länsstyrelsen inför entreprenadstart för att säkerställa att ingen 
påverkan på fornlämningen på norra sidan av Guldhedsgatan kommer att ske. 

Då trafikförslaget innebär påverkan på flera hållplatslägen rekommenderas att samråd 
med Västtrafik genomförs. 

Samråd med Kretslopp och Vatten för att utreda om det finns planer på att, inom 
kvartersmark, bygga gemensam anläggning för fördröjning eller rening av dagvatten 
rekommenderas. 

Samråd med ledningsägare för att säkerställa informationen kring befintliga ledningar, 
klargöra anvisningar och säkerhetsavstånd kring arbeten nära aktuella ledningar samt få 
kännedom om ledningsägarnas framtida planer bör genomföras.  

Vidare är det av vikt att samordna alla markarbeten för att undvika upprepade 
asfalteringar, upprepad maskinanvändning, upprepad massförflyttning etcetera. I det 
fortsatta arbetet får ledningssamordningsmöten mellan ledningsägarna utvisa vilka 
framtida arbeten som ska samköras inom ramen för detta projekt. Tänkbara arbeten är till 
exempel separation av kombinerade ledningar och utbyggnad av bredbandsnätet. 

Samråd med Räddningstjänsten för att säkerställa tillgänglighet till vattenposter som 
berörs, dels under byggtid, dels i slutlösningen, bör hållas. 

Vid sprängningsarbeten krävs tillstånd från Polismyndigheten.  

Arbeten i anslutning till markvärme ska vara noggrant planerade och ske i samråd med 
den som av Trafikkontoret utsetts som ansvarig. Detta ska ske minst en månad innan 
utförandet.  

Anläggandet av cykelöverfarter kräver lokala trafikföreskrifter och måste tas upp i 
trafiksamrådet där både Polis och Räddningstjänst är med.  
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P. Bilagor 
BILAGA 1 – Trafikförslag Ritning  

BILAGA 2 – Ledningskartverk Ritning  

BILAGA 3 – SGU:s digitala jordart- och jorddjupskarta 

BILAGA 4 – Analys av behov och påverkan 

BILAGA 5 – Kostnadsbedömning 

BILAGA 6 – Riskanalys miljö och hälsa 

BILAGA 7 – Alternativt utformningsförslag med dubbelriktad cykelbana på delsträcka 1 

 


	A. Sammanfattning
	B. Bakgrund
	B.1 Brister och problem
	B.2 Val av sträckning
	B.3 Aktualitet och geografisk avgränsning
	B.4 Projektmål
	B.5 Underlag för genomförandestudien
	B.6 Syfte med genomförandestudien

	C. Befintliga förhållanden och utvecklingstrender
	C.1 Stadskaraktär
	Delsträcka 1
	Delsträcka 2
	Delsträcka 3
	Delsträcka 4

	C.2 Tillgänglighet och framkomlighet
	Delsträcka 1
	Delsträcka 2
	Delsträcka 3
	Delsträcka 4

	C.3 Miljö och hälsa
	Delsträcka 1
	Delsträcka 2
	Delsträcka 3
	Delsträcka 4

	C.4 Trafik och gator
	Delsträcka 1
	Delsträcka 2
	Delsträcka 3
	Delsträcka 4

	C.5 Trafiksäkerhet
	Delsträcka 1
	Delsträcka 2
	Delsträcka 3
	Delsträcka 4

	C.6 Trygghet
	Delsträcka 1
	Delsträcka 2
	Delsträcka 3
	Delsträcka 4

	C.7 Social- och barnperspektiv
	Delsträcka 1
	Delsträcka 2
	Delsträcka 3
	Delsträcka 4

	C.8 Fastighetsägande

	D. Byggnadstekniska förutsättningar
	D.1 Anordningar
	Delsträcka 1
	Delsträcka 2
	Delsträcka 3
	Delsträcka 4

	D.2 Bergteknik
	Delsträcka 1
	Delsträcka 2
	Delsträcka 3
	Delsträcka 4

	D.4 Geoteknik
	Delsträcka 1
	Delsträcka 2
	Delsträcka 3
	Delsträcka 4

	D.3 Avvattning och ledningar
	Delsträcka 1
	Delsträcka 2
	Delsträcka 3
	Delsträcka 4


	E. Utformningstekniska förutsättningar
	E.1 Sektioner
	E.2 Intrång

	F. Trafikförslag
	F.1 Delsträcka 1
	F.2 Delsträcka 2
	F.3 Delsträcka 3
	F.4 Delsträcka 4

	G. Konsekvenser av föreslaget trafik- och gestaltningsförslag
	G.1 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender
	Stadskaraktär
	Tillgänglighet och framkomlighet
	Miljö och hälsa
	Trafik och gator
	Trafiksäkerhet
	Trygghet
	Social- och barnperspektiv

	G.2 Byggnadstekniska förutsättningar
	Anordningar
	Bergteknik
	Geoteknik
	Avvattning och ledningar

	G.3 Förhållanden under byggtiden
	Utbyggnadsordning
	Trafikföringsprinciper
	Påverkan på miljö och hälsa
	Påverkan på trafik

	G.4 Fastighetsinlösen samt påverkan på detaljplaner/stadsplaner
	Fastighetsinlösen
	Detaljplaner/Stadsplaner


	H. Måluppfyllelse
	I. Lov, dispenser, anmälan och tillstånd
	J. Kostnadsbedömning
	K. Risker - analys och bedömning
	K.1 Projekt
	K.2 Arbetsmiljöplan
	K.3 Miljö och hälsa

	L. Kommunikationsplan
	M. Övriga studerade alternativ
	M.1 Delsträcka 1
	Dubbelriktad cykelbana
	Enkelriktad cykelbana

	M.2 Delsträcka 2
	M.3 Delsträcka 3
	M.4 Delsträcka 4

	N. Övrigt
	N.1 Översiktlig tidplan för kommande skeden
	N.2 Bygghandling
	N.3 Produktion
	N.4 Kontroll och uppföljning

	O. Förslag till inriktning av fortsatt arbete och beslut
	P. Bilagor

